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1 Sammendrag og konklusjoner 
Formålet med evalueringen er å se om spesialemnene oppfyller de målsetningene vi har knyttet til 
dem – dels ved reformen i 2008 og dels ved utvikling av strategi og policy senere. 

Det er lagt mindre vekt på å se framover, det henger sammen med at det pr høsten 2013 er realistisk 
at vi kommer til å utrede en mulig ny studiemodell i nær framtid. En slik utredning vil måtte ta stilling 
til hvilken rolle spesialemner skal ha i en eventuell ny modell. Utredningen blir en viktig del av 
beslutningsgrunnlaget, men målsetningene og veivalgene vil avhenge av rammebetingelser vi ikke 
kjenner nå. 

- Betegnelse på emnene. I 2008 fikk emnene nye koder og til dels nye navn.  
o Dette synes å fungere bra, men evalueringen stiller spørsmål ved om enkelte lange 

emnenavn kunne forenkles uten at vi taper nødvendig informasjon. 
- Målgruppen for emnene. Utredningen i 2006 pekte på seks grupper spesialemnene skulle 

rettes mot: Studenter på fjerde/femte år i masterstudiet i rettsvitenskap, ferdige jurister som 
søker etterutdanning, studenter tidlig i masterstudiet i rettsvitenskap som har behov for 
tilpasning av utdanningsplanen sin (”hengoppfølging”), eventuelle bachelorstudenter i jus, 
dersom fakultetet etablerer et bachelorprogram som gir rom for spesialemner, eventuelle 
LLM-studenter dersom fakultetet etablerer et LLM-program, studenter fra andre fakulteter 
som har opptak til bachelorprogram og minst 120 studiepoeng, eller opptak til 
masterprogram og en fullført bachelorgrad. 

o Gruppen innreisende utvekslingsstudenter synes å være oversett i utredningen. 
Gruppen gjør seg gjeldende med økende tyngde; det innebærer at vi må øke 
oppmerksomheten rundt de engelskspråklige spesialemnene. 

o Kombinasjonen av flere målgrupper i samme undervisning gir varierende grad av 
suksess. Sannsynligvis er det av stor betydning hvilke grupper studenter emnet 
rekrutterer. 

o Bevissthet rundt målgrupper og krav til design for ulike behov må få større plass i 
planleggingen, både for enkeltemner og for porteføljen som helhet. 

o UiB omorganiserer nå sin EVU-virksomhet. Det kan åpne for at vi tenker nytt rundt 
vårt «eksterne» tilbud om eksamensrett til spesialemner. 

- Størrelsen på emnene og sammenhengen mellom dem. De fleste emnene er på 10 
studiepoeng, noen av dem er «moduler» i en felles faglig sammenheng sånn at et «fag» kan 
framstilles over 20, 30 eller endatil 40 studiepoeng. 

o Emnene innenfor en faglig helhet kan representere både økt dybde og økt bredde. 
o I en eventuell annen anvendelse av spesialemnene må vi gå nøyere inn på forståelsen 

av nivå på emnene – både absolutt nivå og nivå i forhold til emner på tidligere 
studieår. 

- Opprettelse og nedleggelse av emner. Valgemneinnstillingen satte opp et sett kriterier som 
skulle nyttes for vurdering av om emner skulle opprettes og evt. nedlegges: om kursansvarlig 
har førstestillingskompetanse, om kursansvarlig underviser, om det er overvekt av eksterne 
lærere, fagets rolle i studiet som helhet, om det fins tilsvarende fagtilbud tilgjengelig ved 
andre norske universiteter, arbeidsmarkedets behov og øvrig samfunnsrelevans, hvor mange 
studenter som har møtt til eksamen/kan ventes til kurset, sammenheng med emnebank for 
masteroppgave. Vi har ingen uttrykt målsetning med hensyn til antall spesialemner vi skal ha. 
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Undervisningsressurser er den kritiske størrelsen her; lærertimer er mindre «effektive», 
regnet i studentkontakttid, i et spesialemne enn i et obligatorisk emne, fordi spesialemnene 
kan ha ganske få studenter. Dette er hovedbegrunnelsen for at vi må være kritiske til antallet 
spesialemner vi har. 

o I motsetning til det som synes å være en utbredt oppfatning, har antallet 
spesialemner ikke økt siden opprettelsen i 2008. Antallet aktive emnekoder har 
variert mellom 45 og 47. Høsten 2013 har vi 43 aktive koder for studieåret 
2013/2014, det kan være grunn til å vente at ett eller to emner til blir opprettet i 
løpet av året. 

o I femårsperioden H08 – V13 har spesialemnene produsert studiepoeng tilsvarende et 
gjennomsnitt på vel 191 årsekvivalenter pr år. Våre egne studenter forutsettes å ha 
en halv årsekvivalent spesialemner hver; med kull på ca 350 studenter skulle det gi 
175 årsekvivalenter i snitt. Når vi trekker fra de som skriver stor masteroppgave (de 
skal ikke ta spesialemner i tillegg) og de som reiser på utveksling, venter vi langt 
mindre enn 175 årsekvivalenter av våre egne studenter. Det vil si at vi har en ikke 
ubetydelig «overproduksjon» av studiepoeng i spesialemnene. Det henger sammen 
med at noen av våre studenter tar flere emner enn de trenger i graden, men 
hovedsakelig med at vi tar opp mange eksterne til disse emnene. 

o Med to unntak har alle spesialemnene emneansvarlig med førstestillingskompetanse, 
to emner ledes av stipendiater. 15 emner (studieåret 2012/2013) hadde til sammen 
åtte eksterne emneansvarlige, ett har en intern «sette-ansvarlig». 

o Emnene har varierende bruk av eksterne lærere. Det fins emner som har bare ekstern 
lærer, andre har innslag av tilkalte spesialister. Detaljene beskrives ikke her, men lar 
seg lett dokumentere dersom spørsmålet kommer på spissen. 

o Emnenes rolle i studiet som helhet: En spørreundersøkelse til lærerne våren 2013 
søkte å avdekke blant annet dette. Vi fikk ikke svar fra alle, og med ett unntak 
(politirett) handler svarene om sammenheng innad blant spesialemnene – noe som 
selvsagt også er av interesse. Problemstillingen vil bli skjøvet lenger fram dersom vi 
skal utrede en studieordning der spesialemnene får en litt annen rolle enn tilfellet er 
nå. 

o Nasjonal arbeidsdeling har ikke vært tillagt vekt i vår planlegging og drift av 
spesialemner. Vi må likevel anta at det spiller en rolle for studentene hvilke emner 
som tilbys hos de andre juridiske fakultetene. Vedlegg 1 til evalueringen her viser bl.a. 
hvilke av våre emner som har en faglig «slektning» i Oslo eller Tromsø.  

o Arbeidsmarkedets behov og øvrig samfunnsrelevans. Dette spørsmålet har ikke 
kommet på spissen, selv om arbeidsmarkedsrelevans er et kriterium når NOKUT skal 
akkreditere studier. I sitt arbeid med langtidsplan for forskning og utdanning er 
imidlertid Kunnskapsdepartementet tydelig på at også andre hensyn berettiger en 
plass i akademia: Grunnforskning og komparative fortrinn er relevante hensyn bak 
forskning – det er neppe dristig å strekke dette til også å gjelde undervisning. Vi har 
ikke vært «strenge» med å avkreve noen begrunnelse i arbeidslivsrelevans for å 
opprette emner, det er likevel grunn til å være klar over at for studentene er det av 
interesse å vite hvor og hvordan en spesialkompetanse kommer til anvendelse. Det 
kan derfor være gode grunner til å oppfordre emneansvarlige til å formulere dette 
tydelig for sine emner. 
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- For undervisning foreskrev valgemneutredningen at emneansvarlig forutsettes å undervise 
noe selv, at emnene ikke bør ha obligatoriske arbeidskrav, at normen for undervisningstid er 
10 timer pr 10 studiepoeng og at vi ikke underviser der færre enn åtte studenter melder seg 
til et emne. 

o Hovedregelen er at emneansvarlig underviser noe selv, unntak har vært godt 
begrunnet. 

o En del emner har obligatoriske arbeidskrav. Dette har vist seg å generere en rekke 
problemer, og det kan være grunn til å gå tilbake til hovedregelen selv om 
pedagogiske og faglige hensyn tilsier noe annet. En avgjørende innvending er at 
studenter skal kombinere tre emner hvert semester, og det er ikke mulig å planlegge 
undervisningen sånn at obligatoriske arbeidskrav i ett emne ikke kolliderer med noe 
annen undervisning i noen andre emner. 

o Normen for undervisningstid kommer fra tid til annen under press, men har til nå 
stort sett vært overholdt. Enkelte emner har mindre undervisning enn normen tilsier. 

o Krav om minst åtte påmeldte har ikke vært håndhevet strengt; der vi har hatt 
undervisningskapasitet, har vi tilbudt undervisning også der færre var påmeldt. 

- Eksamen. Valgemneinnstillingen satte opp noen normer for eksamen. Det ble senere vedtatt 
mer detaljerte regler for eksamen i spesialemner. Den store hovedregelen var – og er – at 
disse emnene har fire timers skoleeksamen hvert semester; det vil si også i semestre uten 
undervisning. Hensynet er at studenter som vil gjenta eksamen, skal få gjort det før det er 
gått et år, siden dette ofte er den siste eksamen de tar før graden er fullført. Forutsetningen i 
innstillingen var at emnene ikke skulle ha obligatoriske arbeidskrav, senere har slike blitt 
etablert likevel, på grunnlag av gode faglige argumenter. Vi ser nå at obligatoriske 
arbeidskrav i kombinasjon med eksamen, skaper utfordringer vi ikke helt har funnet 
løsningen på. 

o Det er nødvendig med en nøyere gjennomgang av hensyn for og imot ulike 
prøvingsformer, herunder også obligatoriske arbeidskrav. Dette bør gjøres i tett 
samarbeid med studentene, også med talsmenn for innreisende utvekslingsstudenter. 

- Kvalitetssikring viser i hovedsak til UiBs 
studiekvalitetsbase: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?year=2013&faknr=16 og til vedlagte 
studentevalueringer. 

- Forskergruppenes rolle. Vi har mottatt tilbakemelding fra i alt 15 emner på en 
spørreundersøkelse som omfattet også forskergruppenes rolle i driften av spesialemnene. 

o De er viktig bidrag i grunnlaget for planleggingen av spesialemnenes rolle i en mulig 
framtidig studiemodell. 

- Omfanget på porteføljen drøftes i større detalj i kapittel 5, der ser vi pr. høsten 2013 at  
o vi tilbyr 43 spesialemner studieåret 2013/2014 – tallet kan endres ved mulige nye 

opprettelser for våren 2014. Ett emne tilbys både vår og høst, ellers fordeles de likt på 
semestrene. Vi har 8 engelske høsten 2013 og 10 våren 2014. I tillegg har vi tre 
praksisemner. 

- Internasjonalisering. Et høyt antall engelske spesialemner er ikke ensbetydende med 
«internasjonalisering» for våre egne studenter. De innebærer imidlertid at vi har noe å tilby 
innreisende studenter «i bytte mot» studieplasser i utlandet for våre egne utreisende. Vi ser 
også at våre egne er litt mer tilbøyelig til å ta engelske emner nå enn tilfellet har vært før. 

- Studieadministrasjonen har pekt på enkelte observasjoner underveis. 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?year=2013&faknr=16
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o De bør kunne danne grunnlag for videre kvalitetsarbeid og for mer overordnete 
drøftelser av hva vi vil med spesialemnene. Merknadene knytter seg til nivå på 
emnene, problemstillinger knyttet til at vi tilbyr felles undervisning for ulike 
studentgrupper, at felles ressursrammer slår nokså ulikt ut for store og små emner 
(regnet i studenttall), spørsmål rundt adgangsbegrensning, problemstillinger knyttet 
til at det ikke er noen begrensing på hvor mange emner studentene kan melde seg til 
– noe som materialiserer seg i mye administrativt ekstraarbeid i emner med 
obligatoriske arbeidskrav. Det er også gjort noen observasjoner knyttet til 
emneansvar, og til slutt noen merknader knyttet til emnenavn. Observasjoner knyttet 
direkte til enkeltemner og med begrenset rekkevidde vil bli behandlet konkret utenfor 
evalueringen. 

2 Formålet med evalueringen 
Denne evalueringen av spesialemnene i rettsstudiet har en litt annen karakter enn de emne- og 
programevalueringene som det gis anvisning på i UiBs kvalitetshåndbok. Formålet her er å undersøke 
innhold og struktur i den spesialemneporteføljen vi har. Evaluering av de enkelte emnene, samt av 
emnenes plass i programmet vil inngå, men ikke være selvstendige målsetninger her. 

Vi skal undersøke om emnene pr i dag oppfyller de målsetningene de ble tillagt da vi gjennomførte 
en valgemnereform med virkning fra høsten 2008 (se Valgemneutredningen fra 2006), og om de 
oppfyller de målsetningene som har kommet til i ettertid – her nevnes fakultetets strategiplan og 
Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk som sentrale eksempler. 

Evalueringen vil i begrenset grad se framover; det henger sammen med utsiktene til en 
studiemodellreform de nærmeste årene. Hvis vi vil utrede en 3+2-modell, vil rammebetingelsene for 
spesialemner være så forskjellig fra det de er nå, at det gir lite mening å utarbeide detaljer for 
spesialemnenes framtid under någjeldende forutsetninger. Evalueringen vil derfor primært ta sikte 
på å beskrive hvordan disse fire årene etter spesialemnereformen har forløpt, og se til at ikke 
vesentlige mangler passerer under radaren og får anledning til å feste seg. Det er også et poeng å 
samle fakta, erfaringer og ideer som grunnlag for det arbeidet som eventuelt skal gjøres med en ny 
studiemodell. Faglig spesialisering og forskningsnær undervisning vil utvilsomt få en rolle der. 

3 Gjennomføringen av evalueringen 
Evalueringen er gjennomført av studieadministrasjonen. 

Den er basert på fire hovedkilder: Statistiske data utgjør en betydelig del av grunnlaget. Disse hentes 
fra DBH og FS.1 For det andre har vi i perioden gjennomført en hel del studentevalueringer. For det 
tredje har vi foretatt en liten rundspørring blant de emneansvarlige i anledning evalueringen. For det 
fjerde har studieadministrasjonen selv samlet erfaringer med driften av emnene.  

1 DataBase for statistikk om Høgre utdanning (NSD) http://dbh.nsd.uib.no/ og FellesStudentsystem 
http://www.fellesstudentsystem.no/  

                                                           

http://dbh.nsd.uib.no/
http://www.fellesstudentsystem.no/
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4 Utgangspunktet: Valgemneinnstillingen fra 2006 
Valgemneinnstillingen fra 2006 ligger til grunn for den organiseringen av spesialemner vi har nå. 

Disposisjonen i innstillingen legges også til grunn for gjennomgangen i avsnittet her. 

Innstillingen ble behandlet av fakultetsstyret 15. mars 2007, og styret fattet slikt vedtak i sak 23/07: 

1) Studieutvalget bes om å arbeide videre med revisjon av valgemner etter de linjene som er 
trukket opp i innstillingen og synspunkt som framkommer i saksforelegget av 12.03.07  

2) Det tas sikte på iverksettelse fra og med studieåret 2008/2009. Det skal ikke være noen 
overgangsperiode der valgemner tilbys etter både gammel og ny modell. 

3) Alle valgemnene skal tilbys i moduler på 10 sp. Unntaksvis kan moduler på 20 sp forekomme, 
der det særskilt begrunnes. Modulene skal representere en faglig progresjon som synliggjøres med 
koding av emnene. Emnene må defineres entydig mht hvilke forkunnskaper som evt. kreves, enten 
det er forkunnskaper fra de obligatoriske delene av studiet eller fra andre moduler i valgdelen. 

4) Det er ønskelig at moduler utvikles slik at de kan nyttes i faglige kombinasjoner. Slike mulige 
kombinasjoner beskrives i emneplanen. 

5) Fakultetsstyret ber om å få seg forelagt sak der det inngår: 

- emnemaler for samtlige valgemner som skal tilbys høsten 2008 
- forslag til nødvendige endringer i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved 

Universitetet i Bergen utover endrete kursbeskrivelser for valgemnene.” 

29 april 2008 (sak 24/08) fikk fakultetsstyret seg forelagt en samlet oversikt over de nye versjonene 
av emnene, samt forslag til enkelte nye emner og noen konkrete problemstillinger. I tillegg til 
opprettelse av de nye emnene, vedtok styret: 

- I emner som bare har engelsk betegnelse, kan kursbeskrivelsen tillate at eksamen skrives på 
norsk eller annet skandinavisk språk. 

- Sidetallsnormen for spesialemner settes til 40 sider/sp for hovedlitteratur. 
- Normen for undervisning i spesialemner settes til 2 timer/studiepoeng. 
- Spesialemner skal ikke ha obligatoriske arbeidskrav som vilkår for å gå opp til eksamen. 

Styret kan i særlige tilfeller fastsette obligatoriske arbeidskrav for enkelte kurs. 

Det viste seg vanskelig å utforme bestemmelser om eksamensordningene for spesialemner, som 
både var formålstjenlige og forståelige. Til ekstraordinært styremøte den 25. juni 2008 hadde man 
imidlertid lykkes i å utforme et forslag som ble vedtatt (sak 57/08): 

1. Spesialemnene skal som hovedregel ha 4 timers skoleeksamen. Der faglige hensyn tilsier det, 
kan det fastsettes andre ordninger. 

2. I spesialemner der det bare er skoleeksamen, holdes eksamen hvert semester. 
3. Der eksamensordningen er integrert i undervisningen, tilbys enten 

a. ordinær skoleeksamen neste semester eller 
b. forlenget frist/kontinuasjonseksamen i undervisningssemestrene – avhengig av 

eksamensform. 
4. Emner som har obligatoriske arbeidskrav må enten 

a. i semester uten undervisning 



Side 8 
 

i. tilby eksamen uten slike krav, eller 
ii. gjennomføre obligatoriske arbeidskrav i tillegg til eksamen 

eller  

b. tilby forlenget frist/kontinuasjonseksamen i undervisningssemestrene, der 
obligatoriske arbeidskrav ikke lar seg gjennomføre utenom undervisningssemestrene 

5. I spesialemner der det tilbys kontinuasjonseksamen, jfr. pkt. 3 og 4, kan denne tilbys i form av 
hjemmeeksamen + muntlig. 

I vedlegg 1 fra side 26 finnes en tabell som gir en samlet framstilling av en del av de momentene som 
omtales i notatet. 

4.1 Betegnelse på emnene 
Et godt synlig markeringspunkt i reformen i 2008 var at vi gikk over fra å snakke om «valgemner» til å 
snakke om «spesialemner». Tanken var at emnenes fremste formål ikke er å være valgbare, men å 
oppfylle et mål om faglig spesialisering for studentene. Dette navnebyttet synes å være godt 
innarbeidet nå, selv om den gamle betegnelsen fortsatt kan høres (og forståes!). 

Flere av spesialemnene har nokså lange navn; man har ønsket at navnet skal si en del om emnets 
innhold og særpreg. Med hensyn til markedsføring er det nokså klart heldigere med et navn som 
åpner for et mangslungent innhold i kurset, enn ett som gir inntrykk av å henvende seg til en smal – 
evt. meget smal – målgruppe. Her skal også nevnes at slike lange navn ikke blir brukt i sin helhet i noe 
tilfelle. For eksempel blir emnet JUS264-2-A God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og 
konfliktforståelse i forvaltningen bare omtalt som «god forvaltningsskikk» eller bare 
«forvaltningsskikk».  

Der det kan være grunnlag for misforståelser eller sammenblandinger hvis man velger et kort navn, 
bør det selvsagt utdypes. Men det er neppe nødvendig å presentere et resyme av emnebeskrivelsen i 
tittelen. 

Det kan være grunn for emneansvarlige til å vurdere om lange navn er nødvendig. 

4.2 Målgruppen for emnene 
Valgemneinnstillingen identifiserte seks kategorier studenter emnene skulle tilbys til: 

i. Studenter på fjerde/femte år i masterstudiet i rettsvitenskap. 
ii. Ferdige jurister som søker etterutdanning. 
iii. Studenter tidlig i masterstudiet i rettsvitenskap som har behov for tilpasning av 

utdanningsplanen sin (”hengoppfølging”). 
iv. Eventuelle bachelorstudenter i jus, dersom fakultetet etablerer et bachelorprogram som 

gir rom for spesialemner. 
v. Eventuelle LLM-studenter dersom fakultetet etablerer et LLM-program. 
vi. Studenter fra andre fakulteter som har opptak til bachelorprogram og minst 120 

studiepoeng, eller opptak til masterprogram og en fullført bachelorgrad. 

Hensynet til våre egne masterstudenter er selvsagt det absolutt tyngste – slik var det også i 2006. 

En gruppe som ikke var nevnt i denne oversikten, men som har gjort seg gjeldende med stor kraft, er 
innvekslingsstudenter fra utenlandske samarbeidsinstitusjoner. Det ligger i sakens natur at det i all 
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hovedsak er de engelskspråklige emnene som er av interesse for disse studentene. At denne gruppen 
er sterkt voksende, både i størrelse og med hensyn til oppmerksomhet og interesse fra vår side, 
tilsier at vi føyer dem til nokså høyt opp på listen, når vi skal undersøke om vi når målgruppene våre 
med spesialemnene. 

Fram til 2013 har etter- og videreutdanning ved UiB vært organisert gjennom SEVU, og bare i liten 
grad integrert i fakultetets drift. Fra 2013 opphører det meste av SEVUs virke og oppgaven legges til 
fakultetene. Det betyr at vi i framtiden kan tenke annerledes rundt den gruppen det refereres til 
under punkt ii i oversikten over. 

4.3 Størrelse på emnene og sammenhengen mellom dem 
Fra valgemneinnstillingen: 

Spesialemnene skal bestå av moduler på 10 studiepoeng. Hovedregelen er at hvert emne 
består av to slike moduler, med mulighet for utbygging til tre. 

Fra implementeringen i 2008 har normen på 10 studiepoeng vært gjeldende. I porteføljen vi har nå, 
har vi ett emne på fem studiepoeng og seks emner på 20 studiepoeng. Vi har i tillegg tre 
praksisemner – JUS325 Rettshjelp, JUS329 Universitetspedagogisk veiledning og JUS330 
Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse – de er på hhv 30, 15 og 15 studiepoeng. Ellers holder vi oss 
til «normen» på 10 studiepoeng. Fra studentene har vi ikke fått klager eller merknader til størrelsen 
på emnene. Ved omleggingen i 2008 var det enkelte lærere som ønsket å beholde sine 15 
studiepoeng, senere har vi bare ved en eller to anledninger møtt den problemstillingen. Vi har ikke 
inntrykk av at det er noe ønske om en annen norm enn den vi har nå – i praksis er det ikke vanskelig 
å få gehør for et emne på 20 studiepoeng hvis det er ønskelig og kan begrunnes faglig. Problemet 
med emner på 15 studiepoeng nå, er at de ikke lett vil la seg kombinere til 30 studiepoeng, sammen 
med andre emner. 

Når det gjelder hovedregelen om at hvert «fag» presenteres i to moduler, er status noe mer 
varierende: I 2008 var tanken med organisering og koding av emnene, at en faglig sammenheng 
skulle kunne leses ut av emnekodene. Slik fungerer det fortsatt, men det er varierende i hvilken grad 
emnene innenfor en «kodegruppe» henger sammen vertikalt eller horisontalt – om de representerer 
dybde eller bredde innen fagområdet. Vi har også en rekke emner som bare opptrer i én «modul». 

Vi har ikke kunnet gjøre noen spesialemner til obligatoriske forkunnskapskrav for andre 
spesialemner, ettersom de fleste studentene må ta alle sine spesialemner samme semester. Følgelig 
kommer problemstillingen om bredde eller dybde ikke på spissen. Og antakelig vil både bredde og 
dybde være bra og forsvarlig som spesialisering i programmet. Hvis vi i framtiden ser for oss 
spesialemner både på bachelornivå og på masternivå, vil vi måtte tenke litt nytt og annerledes rundt 
dette og gå grundigere inn i hvordan vi utformer læringsmålene i spesialemnene, jf. Nasjonalt 
Kvalifikasjonsrammeverk. 

I emnemalen som ligger til grunn for opprettelse av emnene, har vi en rubrikk for «egnet i 
kombinasjon med» - der tar vi sikte på at lærerne skal opplyse om hvilke andre emner ens eget 
henger godt sammen med faglig. Det betyr noe for studentene, og det betyr noe i planleggingen av 
undervisning og eksamen. 



Side 10 
 

Hvis vi tenker oss en mer helhetlig integrering av hele femte studieår, der 30 studiepoeng 
spesialemner og 30 studiepoeng masteroppgave skal utgjøre et helt års spesialisering, vil det 
antakelig være av større interesse å undersøke om elementene til sammen representerer en helhet 
med tilfredsstillende bredde og dybde til at vi kan kalle det en faglig spesialisering.  

4.4 Opprettelse og nedleggelse av emner 
Fra valgemneinnstillingen: 

Hvert år leverer kursansvarlig en kursevaluering. På grunnlag av den skal Studieutvalget 
vurdere om emnet bør opprettholdes eller ikke. Der Studieutvalget innstiller på nedleggelse, 
skal kursansvarlig informeres, og sak fremmes for Fakultetsstyret. 

Ved forslag om nedleggelse eller opprettelse av spesialemne, legges det vekt på disse 
momentene: 

- om kursansvarlig har førstestillingskompetanse 
- om kursansvarlig underviser 
- om det er overvekt av eksterne lærere 
- fagets rolle i studiet som helhet 
- om det fins tilsvarende fagtilbud tilgjengelig ved andre norske universiteter 
- arbeidsmarkedets behov og øvrig samfunnsrelevans 
- hvor mange studenter som har møtt til eksamen/kan ventes til kurset 
- sammenheng med emnebank for masteroppgave 

Ikke alle kursansvarlige har levert kursevaluering hvert år. Noen gjør det, og Studieutvalget har fått 
evalueringene til uttalelse, se nærmere under punkt 4.7. 

Det har ikke vært gjennomført noen helhetlig vurdering av porteføljen før nå. I 2008 ble det lagt til 
grunn at de «nye» emnene måtte virke i tre år før vi kunne si noe meningsfullt om hvordan de 
fungerer – både hver for seg og i sammenheng. De har nå virket i fem år, og vi har et rimelig godt 
grunnlag for å uttale oss.  

Se også kapittel 5 på side 20 for detaljer rundt omfanget på porteføljen. 

Det er grunn til å merke seg at antallet emner ikke har økt siden 2008. Studieåret 2013/2014 har vi 
(pr august 2013) registrert 43 aktive emnekoder for spesialemner, studieåret 2008/2009 var det 
tilsvarende tallet 46. Antall emnekoder i hele perioden har vært: 2009/2010: 49; 2010/2011: 46; 
2011/2012: 45; 2012/2013: 47. Det skal bemerkes at «aktive emnekoder» ikke er et 100 % presist 
bilde av realitetene, men det gir en meget god indikasjon, særlig ettersom «feilkildene» må antas å 
være omtrent de samme over tid. («Feilkilder» er i hovedsak emnekoder som er registrert, men ikke 
motsvares av et p.t. aktivt emne. I rapporter for inneværende periode, her: 2013/2014, er det i tillegg 
en feilkilde at det kan forekomme bevegelse i perioden som ikke framkommer på 
rapporttidspunktet.)  

Vi har god tilgang på rikelige kvantitative data for gjennomføring av kursene. 
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Vi har som nevnt i alt 43 aktive spesialemner.2’3 

På fem år har de produsert 57345 studiepoeng (inkludert gjentak, som ikke er dominerende i 
spesialemnene). Det tilsvarer et snitt på i overkant av 191 årsekvivalenter pr år. 

De 10 største spesialemnene – regnet i studenttall (møtt til eksamen) de seneste fem årene – sørger 
for 50 % av studiepoengproduksjonen. 

De 10 minste spesialemnene regnet i studenttall (møtt til eksamen) de seneste fem årene – sørger 
for under 6 % av studiepoengproduksjonen. Her inngår imidlertid fire emner som har gått vesentlig 
kortere enn fire år og som derfor ikke har en dekkende representasjon av sin produksjon. 

Vi har ingen klart uttalt målsetning med hensyn til antallet spesialemner vi skal ha. Antallet bør heller 
ikke være avgjørende isolert sett, selv om det har stor betydning for disponeringen av 
lærerressursene. 

Vi må i stedet se hvordan denne delen av programmet best mulig kan bidra til å høyne kvaliteten på 
programmet som helhet, jf. strekpunktet om «fagets rolle i studiet som helhet» i sitatet fra 
valgemneinnstillingen. I den sammenhengen kan det være ønskelig med et høyt antall emner, sånn 
at studenter kan få den faglige spesialiseringen de ønsker.  

Målsetningen om et bredt tilbud til studentene må imidlertid veies mot hensynet til økonomisering 
med undervisningstimene vi har til rådighet. En lærertime er en lærertime, enten den nyttes til fire 
studenter eller til 40 eller til 400. Det er dette hensynet som ligger bak et ønske om å begrense 
antallet spesialemner. Hensynet gjør seg åpenbart mindre gjeldende der undervisningen til 
spesialemnet i alle fall ikke kan «konverteres» til undervisning i et obligatorisk emne; det gjelder 
typisk der læreren ikke har grunnlag i norsk rettsvitenskap. 

Krav til førstestillingskompetanse: 

Vi ser av vedlegg 1 på side 26 flg. at vi har ett emne med emneansvarlig uten 
førstestillngskompetanse, fra våren 2014 har vi tre. Dette antas å være en midlertidig ordning, 
ettersom de emneansvarlige er stipendiater hos oss. 

Videre har vi 14 emner med emneansvarlig som ikke er fast ansatt, 12 har leder i II-stilling, to ledes 
av gjesteprofessorer (Corrado og hans emne var her bare våren 2013, i tillegg er Andersson 
gjesteprofessor). 

Vi har også forekomster av at den formelt emneansvarlige er intern, mens den som reelt drifter 
emnet og underviser, er ekstern. Det kan være av interesse å drøfte dette mer prinsipielt – hva skal 
kursansvaret innebære, hva skal godtgjørelsen væ 

Underviser kursansvarlig – er det overvekt av eksterne lærere? 

2 Her er ikke regnet med de spesielle emnene som knytter seg til praksis som arbeidsgruppeleder, eller til 
praksis i Jussformidlingen. 
3 V13 hadde vi et til, nr. 44, som bare går denne våren (Corrados emne). 

                                                           



Side 12 
 

I alle spesialemnene pr vår 2013 underviser emneansvarlig lærer selv. De fleste kursene har også 
andre – til dels eksterne – lærere. Det varierer hvordan undervisningen er fordelt mellom 
emneansvarlig og andre, og hvor stort innslaget av eksterne er.  

Fagets rolle i studiet som helhet 

Et beslektet spørsmål ble stilt til emneansvarlige i rundspørring våren 2013, vedlegg 3, side 70. De 
fleste svarene konsentreres rundt sammenhengen i femte studieår, mens for eksempel JUS254-2-A 
Politirett viser til god sammenheng med obligatoriske emner. 

Hvis vi i framtiden tenker oss en struktur med en annen modell for spesialisering, og evt. valgbare 
emner på tidligere studieår, vil det stille større krav til  

Hvilken rolle spiller «nasjonal arbeidsdeling»? 

I vedlegg 1 (side 26) er det gitt en antydning om hvilke emner hos oss som har en mer eller mindre 
fjern slektning i Oslo eller Tromsø. 

Det er ikke nødvendigvis sånn at hvis vi kutter bort noen spesialemner, vil studentene velge andre 
emner her. Veien er kort til utlandet og til Oslo, evt. også til Tromsø, der man kan ta emner som uten 
ytterligere prøving godskrives i graden her. 

Faglige hensyn kan begrunne at vi opprettholder små emner som ikke tilbys andre steder. Det viser 
seg imidlertid at de aller fleste av våre emner har en ekvivalent, evt. en litt fjernere slektning, i Oslo. 
De emnene som ikke har det, er heller ikke små hos oss. Det henger rimeligvis sammen med at våre 
unike emner også oppsøkes av studenter fra Oslo og Tromsø – det er særlig Politirett og Påtalerett 
som utmerker seg her. 

Vi har et unikt emne også i Konfliktmekling, men der har vi adgangsbegrensning, sånn at 
produksjonen i det emnet i alle tilfeller ikke vil gjenspeile søkingen. Vårt emne God forvaltningsskikk 
er også unikt, men fordi det også er helt nytt, er det ikke mulig å forutsi hvilken rolle det kan spille 
med hensyn til å trekke til oss studenter. 

Ut fra disse betraktningene vil hensyn til «nasjonal arbeidsdeling» evt. lede til at vi kutter blant de 
større spesialemnene. Det vil fort gi seg utslag i redusert produksjon hos oss, og er neppe ønskelig av 
den grunn. 

Arbeidsmarkedets behov og øvrig samfunnsrelevans 

Det har vært lagt stor vekt på at høyere utdanning skal evalueres (og akkrediteres) blant annet ut fra 
krav om «en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier», jf. § 7-2 fjerde ledd i 
forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).4 I 
emnemalen har vi siden 2008 hatt en rubrikk for «samfunnsrelevans»; den er i varierende grad blitt 
fylt ut. Det er verd å merke seg at forskriften (og øvrige signaler fra NOKUT og KD) ikke stiller krav om 
at det enkelte emne alene skal forsvare en selvstendig samfunnsmessig rolle – det er programmet 
som skal det. Når det gjelder emner for faglig spesialisering, er det likevel av interesse å undersøke 
og dokumentere hvordan de enkelte emner/retninger innenfor studiet dekker et samfunnsmessig 

4 http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20130228-0237.html  
                                                           

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20130228-0237.html
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behov. Det anbefales at det blir lagt større vekt på dette perspektivet i framtiden ved opprettelse av 
spesialemner. 

Kvantitative data 

Vi har gode og sikre tall for hvor mange studenter som har møtt til eksamen i hvert av emnene. Disse 
er presentert i vedlegg 1 (side 26). 

Dataene er behandlet i en større sammenheng på side 10, her skal bare kort nevnes at antallet 
eksamenskandidater i seg selv ikke gir grunnlag for noen slutninger om emnene pr i dag. Det er 
likevel åpenbart relevant i en helhetlig vurdering av porteføljen.  

Sammenheng med emnebank for masteroppgave 

Dette momentet er uttrykk for en målsetning om at femte studieår i sin helhet skal kunne vies til en 
bestemt faglig fordypning, og at forskere og forskergrupper forutsettes å involvere seg i alle 
aktivitetene i femte år. Emner som ikke har noen slik forankring vil ventelig over tid velges bort av 
studentene. 

Forankring i – og arena for – forskningsmiljøer 

Hvis vi legger stor vekt på forankring i fagmiljøer, vil det være fullt mulig å kutte større emner fra 
porteføljen: Både skatterett og selskapsrett er store hos oss, men vi har ikke interne lærekrefter. De 
driftes av hhv professor II og førsteamanuensis II. Hvis vi tenker oss at vi tok bort de fire emnene vi 
har i skatt og selskap, ville vi tatt bort nær 20 % av produksjonen vi har hatt i spesialemner de 
seneste fem årene. Vi ville ikke vinne noe på det – de lærertimene som frigjøres, vil ikke uten videre 
bli nyttet i annen undervisning, siden det er II-stillinger spesielt myntet på disse emnene. 

Våre aktive forskningsmiljøer bør presentere sin forskning for studentene i form av spesialemner. Det 
er svært sentralt med hensyn til målsetningen om forskningsbasert undervisning. Det må antas å 
være attraktivt for studenter å få en slik anledning til å komme forskningen nærmere og bli delaktig i 
de dagsaktuelle prosjektene. Det må også antas å være av interesse for forskere å dele med særlig 
interessert studenter de tankene man gjør seg rundt sin forskning. I sammenheng med 
masteroppgave innenfor samme tema, bør spesialemnene utgjøre en utmerket arena for å integrere 
forskning og undervisning – med gjensidig utbytte for studenter og forskere. 

Dette innebærer at vi bør ha plass for nye emner, og vi bør tenke nokså dynamisk rundt dette: Vi kan 
opprette et spesialemne som skal tilbys en kortere periode, mens et bestemt tema er aktuelt.  Vi må 
likevel ha en bevissthet om at den samlete porteføljen ikke kan øke ubegrenset (ev. at den endatil 
må reduseres). Det henger sammen med at interne lærerressurser er et knapphetsgode, og som 
hovedregel må disponeres sånn at det kommer flest mulig studenter til gode. I så måte er det 
nyttigere å disponere en forelesningstime til 350 studenter på et obligatorisk emne, enn til 10 eller 
50 på et spesialemne. 

Nær framtid: 

Vi ser at åtte av våre engelskspråklige spesialemner har emneansvarlige som er rundt pensjonsalder. 
Professor Jan F. Bernt har hatt to slike, Professor Larry Bakken har fire og professor Erich Schanze har 
to. Bernt har sagt fra seg sine, vi kan neppe regne med at Bakken og Schanze vil fortsette å reise til 



Side 14 
 

Norge for å undervise etter at de er pensjonert. Dette innebærer at vi i nær framtid må ta et krafttak 
for å opprettholde det engelskspråklige tilbudet. 

4.5 Undervisning 
Fra valgemneinnstillingen: 

i. Hovedregelen er at kursansvarlig har førstestillingskompetanse og forestår noe av 
undervisningen selv. 

ii. Spesialemnene bør ikke ha obligatoriske arbeidskrav som vilkår for å gå opp til eksamen. 
iii. Det settes ikke opp en norm for antall timer undervisning, men emnene tildeles en 

økonomisk pott tilsvarende 10 dobbeltimer pr 10 studiepoeng. Det er opp til 
kursansvarlig å disponere denne potten til undervisning. 

iv. Der færre en 8 studenter melder sin interesse for undervisningen, holdes ikke 
undervisning. 

Hovedregelen i punkt i har i store trekk vært fulgt. Av de 23 spesialemnene som tilbys høsten 2013, 
er ett ledet av en stipendiat (Torger Kielland er emneansvarlig for JUS260-2-A Design- og patentrett), 
alle de øvrige i studieåret 2013/2013 har emneansvarlige med førstestillingskompetanse.  For 
studieåret 2013/2014 mangler vi emneansvarlig for fire engelske emner (JUS279-2-A og JUS279-2-B, 
samt JUS270-2-A og JUS282-2-A). Vi kommer ventelig til å ha ytterligere ett norsk emne med en 
stipendiat som emneansvarlig (JUS253-2-A Kommunalrett). 

Det vi imidlertid ser, er at flere emner har emneansvarlige som ikke er ansatt hos oss. For tiden 
gjelder det JUS279-2-A Transnational Commercial Law I og JUS279-2-B Transnational Commercial Law 
II, JUS274-2-A Comparative Company Law and Economics og JUS270-2-A Economic Analysis of Law. 
Alle emneansvarlige har førstestillingskompetanse. Det som særpreger situasjonen for disse emnene, 
er at vi ikke har noen «plan B» der den kursansvarlige ikke har anledning til å lede kurset; noen 
ganger kan en sånn beskjed komme litt brått på.  

I UiBs rutiner ligger at hele emneporteføljen for et semester skal publiseres i begynnelsen av 
semesteret før, det henger sammen med publisering og rekruttering. For våre spesialemner er denne 
rutinen relevant. Det er ikke alltid denne fristen vinner forståelse – eller er mulig å overholde – for 
kursansvarlige, det gjelder både interne og eksterne. Dette vil i varierende grad svekke kvaliteten i vårt 
tilbud, ettersom vi risikerer både å «love» emner som ikke tilbys, og å «underslå» emner som faktisk 
tilbys. I publiseringen av vår portefølje har vi en disclaimer, der vi sier at endringer kan forekomme, 
men det er likevel ikke optimalt.  

Der lå flere hensyn bak anbefalingen i punkt ii. Senere har vi fått større forståelse for obligatorisk 
undervisning som prøvingsform og sertifiseringsgrunnlag, og de emneansvarlige som har ønsket det, 
har fått innføre obligatoriske arbeidskrav i sin undervisning. Vi har nå ni emner med obligatoriske 
arbeidskrav. Dette har hatt enkelte praktiske implikasjoner, ikke minst for innvekslingsstudenter som 
bare er her ett semester eller ett år; i likhet med andre mister de eksamensretten dersom de ikke 
oppfyller obligatoriske arbeidskrav. Det har andre og større implikasjoner for dem, enn for våre egne 
studenter som lettere kan være her også semesteret etter. Av den grunn har enkelte emner innført 
en bestemmelse om at innvekslingsstudenter kan få en ny sjanse med hensyn til arbeidskravene, der 
det er praktisk mulig (det vil for eksempel ikke være praktisk mulig hvis arbeidskravet gjelder 
frammøte til undervisning). Vi har også sett  andre problemer knyttet til arbeidskravene siden vi som 
hovedregel tilbyr eksamen hvert semester, dvs. også i semestre uten undervisning;  enten tilbyr vi da 
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eksamen uten arbeidskrav, eller tilbudet kan bare rettes til dem som alt har oppfylt kravene. Dette 
står i en viss motstrid til målsetningen om å tilby lett tilgjengelig eksamen til grupper utenfor vår 
egen studentmasse, men er antakelig en utvikling som vil fortsette, ikke minst i lys av Nasjonalt 
Kvalifikasjonsrammeverk som setter opp forventninger om prøving og sertifisering i andre læringsmål 
en de som knyttes direkte til skoleeksamen. 

Fra emneansvarlige har obligatoriske arbeidskrav vært framholdt som nyttig og nødvendig ut fra 
faglige og pedagogiske hensyn, herunder også tanken om at spesialemner skal kunne fungere som 
«laboratorier» for utvikling av nye undervisnings- og prøvingsformer. Vi har ingen retningslinjer for 
avveiing av slike ulike hensyn; det er åpenbart at faglige begrunnelser veier tungt, på den annen side 
kan vi ikke gjennomføre ordninger til en hvilken som helst (administrativ) pris. Vi må også være 
oppmerksom på om ordninger eller tiltak virker ulikt eller på andre måter uheldig for studenter. 

Vi har hatt spørsmål om ikke enkelte spesialemner kan innrettes utelukkende mot våre egne 
studenter, sånn at praktiske (og faglige) hensyn til andre grupper ikke blir bestemmende for emnets 
utforming, innhold og gjennomføring. Dette kan i stor grad gjennomføres emnevis ved hjelp av 
forkunnskapskrav som bare tillater jusstudenter/jurister å ta emnet. Forkunnskapskravene må 
selvsagt være reelt faglig begrunnet! Den enkelte emneansvarlige som ser behovet for slik 
avgrensing, må selv ta initiativ til begrensing av målgruppen. Man skal imidlertid være oppmerksom 
på at antall «møtt til eksamen» er ett av momentene som tas med i vurderingen når 
spesialemneporteføljen gjennomgås og eventuelt revideres. 

Til punkt iii: Vi ser fra emneansvarliges evaluering av kursgjennomføring, at det er ønskelig med 
større rammer for undervisning i spesialemner. Dette er et ressursspørsmål som må vurderes i lys av 
programmet som helhet. Det er grunn til å ta dette momentet med hvis vi etter hvert ser en noe 
bedre situasjon med hensyn til undervisningsressurser. 

I tilknytning til punkt iii har vi også sett eksempel på en iboende problemstilling: Et emne med få 
studenter kan innenfor sine ressursrammer tilby for eksempel å rette og kommentere skriftlige 
arbeider for studentene. Når emnet får mange studenter, begrenser dette seg selv. Det betyr at økt 
søking til et spesialemne, faktisk vil innebære at undervisningstilbudet blir dårligere. Det kan være 
grunn til å vurdere en modell der emnets inntjening gjenspeiles i de ressurser emnet får til 
disposisjon – tilsvarende regelen om at det ikke tilbys undervisning der studenttallet er for lite (pkt. 
iv). 

Punkt iv har ikke vært praktisert. Vi har tilbudt undervisning også der det var færre enn åtte påmeldt. 
Reservasjonen er nedfelt i § 2-7 nr. 1 tredje punktum i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske 
fakultet: «Fakultetet garanterer likevel ikke at det blir gitt undervisning og eksamen i alle 
spesialemner hvert år.»  

4.6 Eksamen 
Fra valgemneinnstillingen: 

i. Kursansvarlig stilles fritt med hensyn til eksamensform, herunder også aktiv 
kursdeltakelse som (del av) grunnlag for vurderingen (karaktersetting). 

ii. Hovedregelen er at emner som har aktiv kursdeltakelse som del av eksamen, ikke har 
eksamen i semestre uten undervisning. 
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iii. Det skal ikke være målsetting om normalfordeling av karakterene i spesialemner. 
iv. Kursansvarlig skal hvert år levere en elektronisk evalueringsrapport etter gjennomført 

kurs (undervisning og eksamen). Evalueringen skal også omfatte forrige semesters 
eksamen. 

På side 7 har vi gjengitt fakultetsstyrets vedtak om eksamensform mv for spesialemner. Dette har vi 
søkt å etterleve, men det har vist seg å møte enkelte utfordringer. Åtte emner har annen 
eksamensform enn ren skoleeksamen (i tillegg til at obligatoriske arbeidskrav er en vurderingsform, 
selv om den ikke kommer til uttrykk i karakteren). Hovedregelen er at skoleeksamen er på fire timer, 
fem av de engelske emnene har 2 og 3 timers skoleeksamen.  

De variasjonene innen vurderingsformer er en følge av at emneansvarliges ønsker om andre former 
for prøving – evt. integrert i undervisningen. Vi har også prøvd å ivareta innvekslingsstudenter som i 
praksis ikke får tatt et emne hvis de ikke får godkjent obligatoriske arbeidskrav (siden de ikke er her 
året etter). 

For å opprettholde hovedregelen med eksamen hvert semester for spesialemner, har vi tilbudt 
skoleeksamen uten obligatoriske arbeidskrav i semestre uten undervisning. Dette er åpenbart ikke 
heldig – det representerer en annen prøvingsform enn den som gjelder i undervisningssemestre. 
Alternativet er ikke å tilby eksamen hvert semester, vi må da innføre en ordning med 
kontinuasjonseksamen for dem som har godkjent kursgjennomføring – enten sammen med 
kontinuasjonseksamen for obligatoriske emner, eller sammen med neste ordinære eksamen for 
spesialemner. I emnet JUS261-2-A Konfliktmekling og JUS264-2-A God forvaltningsskikk har vi 
kontinuasjonseksamen i mellomliggende semestre. Kontinuasjonseksamen gjelder studenter som 
hadde gyldig forfall til ordinær eksamen, eller som strøk/avbrøt. Studenter som har bestått, men 
ønsker å forbedre karakteren, får ikke tilgang til kontinuasjonseksamen, de må vente et helt år på ny 
sjanse, noe som heller ikke er heldig når vi tar i betraktning at dette er på slutten av studiet. 

Kontinuasjonseksamen krever både faglige og administrative ressurser, og det er mye tilrettelegging 
for en håndfull studenter.  (De to siste semestrene har det vært kontinuasjonseksamen på JUS261-2-
A, og det har vært én student meldt opp hver gang.) Hvis kontinuasjonseksamen skal være løsningen 
for alle slike emner, får man flere små kontinuasjonseksamener i vårsemesteret, noe som krever 
betydelig mer oppfølging og administrasjon. 

En ordning som løser deler av dette problemet, er at innvekslingsstudenter får adgang til å levere 
obligatoriske oppgaver om igjen hvis de har fått dem underkjent. Tilsvarende ordning lar seg 
naturligvis ikke gjennomføre der arbeidskravene er knyttet til oppmøte. 

Vi kan konstatere at det er en rekke problemstillinger knyttet til obligatoriske arbeidskrav i 
spesialemner – det er vanskelig å se løsninger som opprettholder studentenes valgfrihet og som 
ivaretar deres interesse i å få eksamen innen rimelig tid. Det er ønskelig med en «opprydding» - 
gjerne i samarbeid med studentenes representanter, sånn at vi an sikre at vi finner en optimal 
løsning. 
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Til forskjell fra eksamener i obligatoriske emner, har spesialemnene ikke oppgaveutvalg, jf. Instruks 
om oppgåvegjeving og sensur for integrert masterprogram i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen5 
pkt. 1.1 siste avsnitt: «For valemne og masteroppgåve skal det ikkje vera oppgåveutval. Den 
kursansvarlege fastset oppgåver for valemne.» Spesialemnene har heller ikke sensorveiledning – det 
har ikke vært ansett nødvendig, ettersom det normalt bare er én kommisjon ved sensuren. 

Vi har ikke holdepunkter for at disse unntakene fra normalordningen representerer noen mulig eller 
realisert kvalitetssvikt. Til oppgaveutvalg ville det være problematisk å framskaffe 
studentrepresentanter til alle emnene, ettersom det er et vilkår at de har tatt det aktuelle emnet 
selv. Vi kan heller ikke tenke oss at én eller noen få faste vitenskapelig tilsatte kunne eller burde påta 
seg et slikt faglig overoppsyn med alle spesialemnene. Sensorveiledning er et ressursspørsmål, og 
kost/nytte-vurderingen har til nå tilsagt at vi ikke innfører en ordning med sensorveiledning. 

Se også avsnittet «Utfordringer knyttet til obligatoriske arbeidskrav» på side 24. 

4.7 Kvalitetssikring 
Fra valgemneevalueringen: 

i. Tidligere vedtatte evalueringsplan iverksettes fra og med høsten 2007. 
ii. Senest høsten 2010 inviteres programsensorer til å vurdere spesialemnene. 

Evalueringsplanen det vises til i punkt i, er i det vesentlige erstattet av en evalueringsmal som er 
felles for UiB-emner, og som utgjør innholdet i Studiekvalitetsbasen. UiB har også en sentral 
kvalitetshåndbok6 med anbefalt periodisering for emneevaluering. Innenfor disse rammene har 
fakultetet betydelig handlingsrom for organisering av emneevaluering. 

4.7.1 Kursrapporter 
Fakultetet ber rutinemessig om rapport fra emneansvarlig etter hvert kurs. Det gjelder også 
spesialemner. Vi ser varierende oppslutning om kursrapporteringen.  I studiekvalitetsbasen7 har vi 
publisert kursevalueringer, og der finner vi for spesialemner: 

2003 Ingen 
2004 Ingen 
2005 JUS314 Bedrifts- og kapitalskattelegging og internasjonal skatterett 

JUS316 Alminnelig internasjonal skatterett 
JUS321 Samanslutningsrett 
JUS350 EU and EEA International Public and Utilities Contract Law 

2006 JUS301 Arbeidsrett 
JUS302 Bygge- og entrepriserett 
JUS350 EU and EEA International Public and Utilities Contract Law 
JUS355 Comparative Company Law with Law and Economics 
JUS359 Comparative Company Law with Law and Economics 
JUS360 Economic, social and cultural human rights 

2007 JUS301 Arbeidsrett 
2008 JUS251-2-A Arbeidsrett I 

5 http://www.uib.no/jur/22792/instruks-om-oppg%c3%a5vegjeving-og-sensur-integrert-masterprogram-i-
rettsvitskap-ved  
6 http://www.uib.no/ua/dokumenter/studiekvalitet/kval-sikring_2010_NOR.pdf  
7 http://www.uib.no/studiekvalitet/evalueringar-analysar/studiekvalitetsbasen  

                                                           

http://www.uib.no/jur/22792/instruks-om-oppg%c3%a5vegjeving-og-sensur-integrert-masterprogram-i-rettsvitskap-ved
http://www.uib.no/jur/22792/instruks-om-oppg%c3%a5vegjeving-og-sensur-integrert-masterprogram-i-rettsvitskap-ved
http://www.uib.no/ua/dokumenter/studiekvalitet/kval-sikring_2010_NOR.pdf
http://www.uib.no/studiekvalitet/evalueringar-analysar/studiekvalitetsbasen
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JUS251-2-B Arbeidsrett II 
JUS252-2-B Kommersiell kontraktsrett II 
JUS256-2-A Skatterett I 
JUS256-2-B Skatterett II 

2009 JUS262-2-A Trygderett 
JUS273-2-B Rettsteori 
JUS279-2-A Transnational Commercial Law I 
JUS279-2-B Transnational Commercial Law II 

2010 JUS250-2-B Autonomi og tvang i helsesektoren 
JUS251-2-A Arbeidsrett I 
JUS251-2-B Arbeidsrett II 
JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett 
JUS259-2-A Internasjonal privatrett 
JUS261-2-A Konfliktmekling (20 studiepoeng) 
JUS262-2-A Trygderett 
JUS270-2-A Economic Analysis of Law 
JUS271-2-A Energy Law 
JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law 
JUS276-2-A Human Rights Law 
JUS278-2-A Comparative Private Law 

2011 JUS251-2-A Arbeidsrett I 
JUS251-2-B Arbeidsrett II 
JUS253-2-A Kommunalrett I 
JUS253-2-B Kommunalrett II 
JUS254-2-A Politirett 
JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett 
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett fordypning 
JUS261-2-A Konfliktmekling  
JUS262-2-A Trygderett 
JUS270-2-A Economic Analysis of Law 
JUS273-2-A Legal Philosophy 
JUS273-2-C Law and Justice 
JUS274-2-A Comparative Company Law and Economics I: Theory and Structure 
JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law 
JUS277-2-A Introduction to Copyright Law 
JUS277-2-B International Copyright Law 
JUS278-2-A Comparative Private Law 
JUS279-2-A Transnational Commercial Law I 
JUS279-2-B Transnational Commercial Law II 
JUS282-2-A International Business Contracts:… 

2012 JUS250-2-B Autonomi og tvang i helsesektoren 
JUS251-2-A Arbeidsrett I 
JUS251-2-B Arbeidsrett II 
JUS254-2-A Politirett 
JUS256-2-A Skatterett I 
JUS256-2-B Skatterett II 
JUS259-2-A Internasjonal privatrett 
JUS261-2-A Konfliktmekling  
JUS262-2-A Trygderett 
JUS265-2-A Planrett 
JUS274-2-A Comparative Company Law and Economics I: Theory and Structure 
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JUS278-2-A Comparative Private Law 
 

Rapportene legges regelmessig fram for Studieutvalget. Dersom rapporten ikke kaller på særlige 
tiltak, blir den tatt til orientering. Vi må kunne legge til grunn at analysen i rapporten er til nytte for 
den emneansvarlige selv når emnets framtid planlegges. 

4.7.2 Studentevalueringer 
Det foreligger rapporter fra studentevaluering av spesialemner fra høst 2010, vår 2011, høst 2011, 
vår 2012 og fra høsten 2012. Disse er satt inn fortløpende som vedlegg 2 til evalueringen her (fra side 
29). Studentevalueringene preges av sterkt varierende deltakelse fra studentenes side. De er tatt 
med i sin helhet, inkludert merknader i fritekst. 

Emneansvarlige gjøres kjent med resultatene av studentevalueringene, og de samlete evalueringene 
legges regelmessig fram for Studieutvalget. 

Hovedinntrykket er at studentene er gjennomgående tilfreds med tilbudet. Med forbehold for den 
lave deltakelsen, kan vi trekke ut enkelte tendenser: 

- Hoveddelen av studentmassen er masterstudenter i vårt program, som ventet. 
- De fleste bestemmer seg for spesialemne i løpet av fjerde og femte studieår. 
- Undervisningstiltakene rapporteres gjennomgående å bidra godt til læringen, med unntak for 

elementet «diskusjoner» som ikke synes å oppleves som utbytterikt 
- Studentene velger spesialemne «med hjertet» - faglig interesse er den største 

motivasjonsfaktoren for valg av emner. 
- Studentene opplever ikke stor grad av innblikk i aktuell forskning.  
- For de fleste har emnet svart til forventningene. 
- Lærerne omtales gjennomgående i positive vendinger, der de kommenteres. Det 

forekommer imidlertid enkelte kritiske merknader til ordningen med gjesteprofessorer som 
fins på fakultetet bare den korte, intensive undervisningsperioden. 

- Studentene ønsker seg mer undervisning og oppfølging. 

4.7.3 Programsensorer 
Programsensorene har ikke evaluert spesialemnene. Det henger sammen med at vi har ansett andre 
temaer som mer presserende for denne knappe ressursen. Antakelig vil det være nyttig å be 
programsensorene se på spesialemnene i nær framtid, i den hensikt å få belyst hvilken rolle de kan 
ha i en eventuell ny studiemodell. 

4.8 Forskergruppenes rolle 
Valgemneinnstillingen satte som hovedregel at forskergruppene skal tilby en pakke – eller flere 
pakker - innenfor sitt felt, bestående av spesialemner tilsvarende (minst) 30 sp og en solid emnebank 
for mastergradsoppgaven. 

Vi har ikke sett en aktiv og direkte involvering fra forskergruppene, spesialemnene driftes i stor grad 
av enkeltpersoner. Det er heller ikke klart hvor godt emnebanken til spesialemner er koordinert med 
det som undervises i spesialemnene – antakelig vil det variere en hel del, både mellom emner og 
over tid. 
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Valgemneinnstillingen så for seg en mer profilert spesialisering, lignende den Det juridiske fakultet i 
Oslo har innført med sine «valgemneprofiler» og «programspesialisering». Innenfor enkelte 
fagområder har vi utvilsomt muligheter for de studentene som ønsker å fordype seg, men alle 
muligheter er neppe nyttet på dette området. 

I tilknytning til denne evalueringsprosessen, ble det rettet en forespørsel til alle emneansvarlige for 
spesialemner, der man ba om tilbakemelding på en rekke punkter knyttet til forholdet mellom 
forskning og undervisning. Forespørselen og svarene er satt inn som vedlegg 3 på side 70. 

Vi mottok tilbakemelding for disse emnene: 

- JUS250-2-A Rett til helsehjelp og sosiale ytelser 
- JUS250-2-B Autonomi og tvang i helsesektoren 
- JUD250-2-C Human Rights and the Welfare State 
- JUS254-2-A Politirett 
- JUS261-2-A Konfliktmekling 
- JUS262-2-A Trygderett 
- JUS264-2-A God forvaltningsskikk 
- JUS265-2-A Planrett 
- JUS270-2-A Economic Analysis of Law 
- JUS274-2-A Comparative Company Law and Economics 
- JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law 
- JUS276-2-A Human Rights Law 
- JUS278-2-A Comparative Private Law 
- JUS279-2-ATransnational Commercial Law I 
- JUS279-2-B Transnational Commercial Law II 

Tilbakemeldingene redegjør både for forskningen generelt innen feltet og for presentasjon av 
forskningen i undervisningen i emnene. Her vises til tilbakemeldingene for ytterligere detaljer. 
Tilbakemeldingene vil være nyttig når emnene vurderes for plassering/utvikling i evt. ny studiemodell  

5 Omfanget på porteføljen 
Den nye valgemnestrukturen ble gjennomført fra studieåret 2008/2009. (Tre emner ble opprettet i 
ny struktur allerede våren 2008; det gjelder helse- og sosialemnene).  

45 emner var i drift i den nye strukturen i studieåret 2008/2009. 

Åtte emner er opprettet i ettertid – fem av dem engelske. 
Ti emner har opphørt – seks av dem engelske. 

To emner har helt opphørt: Kommersiell kontraktsrett I og II á 10 studiepoeng. 
Konfliktmekling I og II (á 10 studiepoeng) er erstattet av Konfliktmekling 20 studiepoeng. 
God forvaltningsskikk (10 studiepoeng) er opprettet (V12). 
Planrett (10 studiepoeng) er opprettet (H12). 
Comparative Company Law and Economics II (10 studiepoeng) er opphørt (H09). 
Transnational Commercial Law III (10 studiepoeng) er opphørt (H08). 
Complex Business Contracts (10 studiepoeng) er opphørt (H09), og erstattet med 
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International Business Contracts (10 studiepoeng) fra V10. 
Arbitration: Theory and Principles og Arbitration Practice and Advocacy (á 10 studiepoeng) ble 
opprettet V10. De gikk bare ett semester, og ble erstattet av 
Arbitration: Theory and Practice (20 studiepoeng) fra V11. 
Current Theories and Perspectives in Criminology ble opprettet V13, for bare å tilbys det ene 
semesteret (gjesteprofessor). Her tas det forbehold om mulig videreføring med intern emneansvarlig. 

I tillegg har vi tre «praksisemner» (JUS325 Rettshjelp, for dem som har vært tilsatt i Jussformidlingen, 
JUS329 Universitetspedagogisk veiledning for arbeidsgruppelederne, og JUS330 Forhåndsgodkjent 
prosedyrekonkurranse for dem som blir tatt ut til å delta i nasjonale eller internasjonale 
prosedyrekonkurranser). 

Høsten 2009 tilbød vi for siste gang 30 studiepoeng i JUS350 EU and EEA International Public and 
Utilities Contracts. Dette emnet ble ikke omdannet i den nye strukturen, ettersom det bare skulle gå 
én gang etter omleggingen. Her kan bemerkes at dette emnet framsto som et flaggskip i 
spesialemneporteføljen vår, særlig rettet mot utenlandske søkere. Vi har vel ikke helt lykkes i å fylle 
den plassen etter at kurset ble nedlagt som følge av at professor Krüger gikk av. 

Høsten 2013 tilbyr vi 22 spesialemner, hvorav 8 engelske. Våren 2014 tilbyr vi 22 spesialemner, 
hvorav 10 engelske (ett engelskspråklig emne er stilt i bero av hensyn til lærerressurser; det gjelder 
JUS275-2-A, og det er ikke talt med her). Ett av  de norske emnene – Grunnleggende selskapsrett – 
tilbys både høst og vår; det er pga. det høye studenttallet.  I tillegg har vi de tre praksisemnene. 

Det foreligger konkrete planer om ytterligere ett emne – Procurement Law – fra høsten 2014.  

Vi har altså i alt 43 spesialemner studieåret 2013/2014, hvorav 18 engelske. 

Vi ser at omfanget har vært nokså stabilt etter omleggingen i 2008. Vi har ikke opplevd noe press i 
retning av opprettelse av nye emner, ingen henvendelser om nye emner har blitt avvist under 
henvisning til omfanget på porteføljen. 

Vi kjenner ikke studentenes syn på porteføljen som helhet, men vi har heller ikke mottatt noen 
signaler i retning av andre ønsker enn det som tilbys. Tilbudet i Oslo må i denne sammenhengen 
langt på vei sees som integrert i vårt). Evalueringen her går ikke nærmere inn i dette, idet det antas 
at spørsmålet vil bli stilt med større kraft og i en annen sammenheng dersom vi ser for oss en 
utredning om alternativ studiemodell i nær framtid. 

6 Internasjonalisering 
Av de 44 aktive spesialemnekodene vi har pr august 2013, er 19 engelskspråklige. Det utgjør vel 43 %. 
Vi skal likevel være forsiktige med å trekke konklusjoner fra dette, til graden av 
«internasjonalisering» av våre egne masterstudenter. Det viser seg at det er relativt få av våre egne 
studenter blant dem som møter til eksamen i de engelskspråklige emnene, selv om andelen norske 
deltakere er økende år for år. 

De engelskspråklige emnene bidrar likevel utvilsomt til internasjonalisering, ettersom de trekker 
utenlandske studenter til oss – de representerer en kontaktflate mot våre egne studenter. Dessuten 
er dette tilbudet til innvekslingsstudenter et «byttemiddel» som vi nytter for å gi våre egne studenter 
adgang til studier i utlandet. 
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Det kan være grunn til å vurdere å stille krav om at minst ett spesialemne skal være på engelsk for å 
få grad hos oss, med mindre man har vært i utveksling. En slik regulering krever imidlertid nøye 
planlegging med hensyn til hvilke fagområder som er representert i den engelskspråklige porteføljen: 
Bør vi for eksempel bryte opp en ellers enhetlig faglig fordypning i femte år, for å få plass til et 
fremmedspråklig emne som ikke tilhører fagområdet? 

7 Spesielle observasjoner underveis 
Gjennom emneevalueringer og ellers i den daglige driften av spesialemnene, har vi merket oss 
enkelte punkter det kan være grunn til å se nærmere på: 

7.1 Nivå på emnene 
Spesialemnene er utvilsomt emner på masternivå. I et integrert studium som vårt, kan det knytte seg 
uklarheter til hva dette innebærer med hensyn til nivå og forkunnskapskrav. Vi ser av 
tilbakemeldinger at noen ønsker seg mer «grunnleggende innføring», mens andre er overrasket over 
hvor grunnleggende kurset viste seg å være. For de aller fleste spesialemnene er det et formelt krav 
om tre års universitets- eller høyskoleutdanning for eksamensrett. Disse forkunnskapskravene gjør 
seg gjeldende med varierende styrke i kursene. Det er spørsmål om det er mulig for oss å sette opp 
«allmenne» nivåbeskrivelser for spesialemnene og samtidig opprettholde de målgruppene vi har. 
Spesialemnene bidrar utvilsomt til økt bredde i studentenes samlete faglige kompetanse; det er mer 
uklart om de alle også bidrar til økt dybde. 

Vi kan heller ikke overse hensynet til innvekslingsstudentene: De har høyst varierende 
forkunnskaper, i tillegg til variasjonen i språkbeherskelse. Det er selvsagt de engelske spesialemnene 
som merker denne effekten best (se for eksempel kursansvarliges tilbakemelding for JUS275-2-A på 
side 91), men de retningslinjene vi måtte etablere med hensyn til nivå på spesialemner, må som 
hovedregel være felles for alle. 

7.2 Felles undervisning for ulike studentgrupper 
Spesialemnene samler ulike grupper studenter – dette er tilsiktet. Noen rapporterer at dette 
resulterer i en heldig sammensetning av studentmassen, i andre sammenhenger er det mer 
problematisk. Antakelig er hovedforklaringen på disse rapporterte forskjellene, at de ulike emnene 
tiltrekker seg ulike grupper «andre». 

For Grunnleggende arbeidsrett har vi en særskilt ordning: Undervisningen er felles med emnet 
Arbeidslivets rett, som er et emne på BA-nivå som tilbys gruppen «andre» - dvs. interesserte som 
ikke oppfyller kravene til å ta et emne på masternivå i rettsstudiet. Her har vi den paradoksale 
situasjonen at BA-studentene får mer undervisning enn MA-studentene (to dobbeltimer), ettersom 
det er nødvendig å skolere dem i forkant for at de skal være i stand til å følge den felles 
undervisningen. Likevel oppleves det tidvis som strevsomt å gjøre undervisningen egnet både for 
jusstudenter på masternivå og for BA-studenter uten nevneverdig mastergrunnlag. Opprinnelig ble 
dette BA-tilbudet etablert på bestilling fra et program på SV-fakultetet. Emnet er fortsatt valgbart der 
og vi har i disse fem årene hatt i alt 44 studenter møtt til eksamen i dette emnet. Til de to 
masteremnene i arbeidsrett har vi til sammenligning hatt hhv 335 og 122 møtt til eksamen. Det kan 
være grunn til å undersøke om dette BA-tilbudet skal opprettholdes, evt. om det bør skilles helt fra 
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spesialemnene i arbeidsrett. Det er antakelig likevel grunn til å beholde det inntil videre, i påvente av 
en avklaring av en mulig 3+2-modell av jusstudiet. 

JUS265-2-A Planrett har en lignende modell, der spesialemnets undervisning delvis er felles med et 
særskilt etter- og videreutdanningsemne, JUR640 Planrett. Her er imidlertid større deler av 
undervisningen separat for de ulike gruppene, designet av kursansvarlig spesielt for målgruppene, og 
vi ser ikke de samme problemene der. Utfordringene i dette kurset er i første rekke administrative; i 
tillegg til at kurset skal innpasses blant spesialemner, skal det også innpasses i en SEVU-
sammenheng. Det er også grunn til å følge med på studentenes tilbakemelding med hensyn til 
sameksistens med et annet kurs, selv om det ikke bør være vesensforskjellig fra andre spesialemner 
som har «andre» deltakere, men særskilt studierett til spesialemner. 

7.3 Like ressursrammer for ulike emner 
For skatterettsemnene opplevde vi den paradoksale situasjonen at etter hvert som studenttallet 
økte, måtte undervisningstilbudet reduseres (se også pkt 3.5): Der var opprinnelig tilbud om et 
frivillig skriftlig arbeid som ble kommentert av emneansvarlig lærer (Matre). Vi hadde nærmere 100 
studenter til sammen, og det ble behov for mer undervisningstid for å opprettholde dette tilbudet. 
Det var ikke rom for å utvide rammen for undervisning, og tilbudet om skriftlig arbeid ble brakt til 
opphør. Det er et tankekors at emner som trekker til seg mange studenter må klare seg med like lite 
undervisning som emner med bare en håndfull studenter. Det kan være grunn til å vurdere å 
etablere en sammenheng mellom inntjening og tilbud – det vil innebære at spesialemner som 
genererer mange studiepoeng også tildeles noe videre rammer for undervisning. Dette vil også kunne 
virke som et incitament for lærere til å arbeide aktivt for å trekke studenter til sitt kurs. For fakultetet 
som helhet spiller det ikke noen rolle hvilket emne studentene tar, men det spiller en rolle hvis vi kan 
få emnedesign som er attraktiv for studentene og undervisning som gir god uttelling for dem. I så 
måte er det av interesse å spore lærerne til konkurranse seg imellom om studentene. 

7.4 Adgangsbegrensning 
For tiden har vi begrensing i antallet studenter i ett spesialemne, JUS261-2-A Konfliktmekling. Det er 
begrunnet i den helt særegne undervisningsformen. Flere emneansvarlige har uttrykt ønske om slik 
begrensing, begrunnet i at de ønsker å gi mest mulig individuell undervisning – noe som i seg selv er i 
god overensstemmelse med fakultetets målsetning. 

Det kan være grunn til å stille et mer prinsipielt spørsmål ved adgangsbegrensning: På den ene siden 
vil det virke til å sikre student-lærerkontakt på et nivå som helt klart er ønskelig. På den annen side 
vil det virke til å begrense utbudet av spesialemner for det store flertallet av studenter. Vi må også 
regne med at det kan redusere den totale produksjonen av studiepoeng i våre spesialemner – det er 
neppe sånn at alle som ikke får det emnet de ønsker, bare tar et annet. Det er minst like sannsynlig 
at de drar til utlandet, eller til Oslo eller Tromsø for å få det emnet de vil ha. 

7.5 Lite forutsigbare studenttall 
Et av hensynene bak den relativt store porteføljen, er at studentene skal få velge sin faglige 
fordypning. Her er imidlertid innebygd noen administrative komplikasjoner: Hver student skal ta 30 
studiepoeng spesialemne, men det er mulig å melde seg opp i et nesten ubegrenset antall emner 
hvert semester. Mange har ikke foretatt det endelige valget når de melder seg opp, og melder seg 
derfor i mange emner. Noen trekker eksamensmeldingen på de emnene de ikke ønsker å ta, andre 
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lar den bare stå. Dette har vi pr i dag ikke noen effektive skranker mot, utover å begrense antallet 
emner de kan melde seg opp i – det vil imidlertid gå på bekostning av studentenes mulighet for å 
«tenke seg om» og er neppe heldig.  

Disse overskytende eksamensmeldingene fører til at vi ikke vet hvor mange som faktisk har tenkt å ta 
eksamen. Og jo færre oppmeldte på emnet, jo større usikkerhet om det faktisk møter noen i det hele 
tatt. 

7.6 Utfordringer knyttet til obligatoriske arbeidskrav 
Det knytter seg flere utfordringer til gjennomføring av obligatoriske arbeidskrav i spesialemner: 

7.6.1 Vi vet ikke hvor mange som faktisk skal ta emnet 
Det er vanlig at studenter melder seg til (langt) flere spesialemner enn de skal ta, fordi de 
ønsker å bestemme seg senere i semesteret for hvilke de faktisk skal ha. Det betyr at vi har 
mange «spøkelser» blant de oppmeldte. 

På emner med obligatorisk kursoppgave, må det skrives forhåndsvarsler og vedtak til de som 
ikke leverer oppgaven, om at disse har mistet eksamensretten til det aktuelle emnet. Dette 
krever en del administrative ressurser som ikke motsvares av noen direkte gevinst, bortsett 
fra at studentene får beholde sin valgfrihet utover i semesteret. På et emne med mange 
meldt til undervisning og eksamen, kan det være slik at halvparten ikke leverer, dette 
resulterer i en hel mengde forhåndsvarsel og vedtak – for en stor del til studenter som altså 
ikke har tenkt å ta emnet. Noen studenter vet ikke at det er en obligatorisk kursoppgave som 
må skrives i emnet de meldt opp i; de fleste spesialemner har ikke slike arbeidskrav. 

7.6.2 Koordinering av undervisning 
På de norske emnene er det i dag obligatoriske krav på JUS250-2-A og JUS250-2-B. Disse 
emnene er det relevant å kombinere, evt. sammen med JUS250-2-C. Derfor må de 
obligatoriske kursoppgavene – og helst øvrig undervisning – på disse emnene koordineres i 
forhold til hverandre. Dette krever at det er nok tid mellom emnene til at en obligatorisk 
oppgave kan avvikles før undervisning i neste emne starter. De gjør at man ikke har så stort 
rom for endringer i undervisningen. Så langt er det ikke et problem at disse har obligatorisk 
oppgave, men hvis flere emner oppretter obligatoriske krav, vil det gjøre arbeidet med å 
koordinere timeplanene vanskeligere. Skal studentenes valgfrihet ivaretas, må alle slike 
aktiviteter tilpasses hverandre, slik at det ikke oppstår uheldige kombinasjoner. Vi har 
tidligere sett et eksempel der to kursansvarlige valgte å ha innlevering av obligatorisk 
kursoppgave i samme uke, noe som har ført til en uheldig arbeidsbelastning på studenter 
som tok begge emnene. 

Det sier seg selv at hvis alle spesialemnene skulle hatt obligatoriske oppgaver, så ville det ikke 
være mulig å opprettholde valgfriheten – vi ville sett kollisjoner i obligatorisk undervisning. 
(Det er ikke urimelig å sette av en uke til en obligatorisk kursoppgave – når vi har ca. 20 kurs 
pr semester, er det åpenbart ikke mulig å gjøre alle kombinasjoner av emner tilgjengelig for 
studentene.) 
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7.7 Utfordringer knyttet til emneansvar 
Spesialemnene er i større grad en de obligatoriske emnene, knyttet til én bestemt fagperson. Vi er i 
praksis avhengig av denne personens tilstedeværelse og respons. Dette er selvsagt en styrke med 
hensyn til ansvarlighet og en stor mulighet for å skyve forskningen langt fram i undervisningen. På 
den annen side har det noen administrative implikasjoner: Som hovedregel må et studieårs emner 
være klare for presentasjon før utgangen av foregående studieår. Vi ser gjerne at emneansvarlige 
som planlegger forskningsfri eller av andre grunner ikke kan ta seg av sitt emne, ikke har dette 
emneansvaret øverst i bunken når avbrekket planlegges. Vi får derfor en rekke tilfeller av hastesaker 
der vi må «skaffe» ny kursansvarlig på kort varsel – og emnet er da gjerne for lengst publisert som 
del av vårt tilbud. 

Det er ønskelig at emneansvarlige tar spesialemnene med i sin planlegging, sånn at vi kan få en god 
profil på vår informasjon og rekruttering. 

Tilsvarende ser vi at emner ønskes opprettet på veldig kort varsel. Det er heldig for å oppnå en god 
dynamikk i porteføljen – ideelt skulle vi kunne presentere et emne om et aktuelt tema på veldig kort 
varsel. Problemet er at vi ikke får et sånt emne inn i de ordinære publiseringskanalene og vi risikerer 
å underkommunisere tilbudet. 

Unntaksvis kan slike tilfeller håndteres, selv om resultatet ikke blir optimalt. Vi må imidlertid søke å 
minimere slike haste-tiltak, både når emner opprettes, når de nedlegges eller «pauses» eller når de 
endres på andre måter. 

7.8 Særlige spørsmål knyttet til enkeltemner 
Evalueringen her tar i første rekke sikte på å se på spesialemneporteføljen som helhet, og tar for seg 
«fenomener» som har vist seg å ha en viss rekkevidde eller å by på særlige utfordringer. 

I arbeidet med evalueringen har vi også fått dokumentert enkelte konkrete problemstillinger som 
knytter seg til enkeltemner. Disse tas ikke med her, men studieadministrasjonen legger opp til å 
behandle disse sakene konkret, sammen med emneansvarlig. 
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       Vedlegg 1 

Kode Emne U-sem Sp. Antall studenter møtt til eksamen   Ansvarlig Oslo Tromsø 

       H08 V09 H09 V10 H10 V11 H11 V12 H12 V13 I alt Navn Stilling    
JUS250-2-A Rett til helsehjelp og 

sosiale ytelser V 10 6 7 3 8 6 13 7 4 9 5 68 Aasen Prof 

JUS5550 
 

JUS250-2-B 
Autonomi og tvang i 
helse- og 
sosialsektoren 

V 10 6 5 3 5 10 7 1 12 6 13 68 Søvig Prof  

JUS250-2-C 
Health and Human 
Rights in the Welfare 
State 

V 10   19 1 14   19   26 1 26 106 Aasen Prof    

JUS251-1-A Arbeidslivets rett H 10 14 1 4 2 5 1 12 4 1   44 Eidsvaag 1.am JUR1511  
JUS251-2-A Grunnleggende 

arbeidsrett H 10 32 7 38 15 61 16 64 21 61 20 335 Eidsvaag 1. am JUS5511 
JUR3614 

JUS251-2-B Arbeidsrett fordypning H 10 19 2 19 2 26 7 14 2 23 8 122 Eidsvaag 1.am JUS5512 

JUS252-2-A Kommersiell 
kontraktsrett I;  H 10 21 4 4 2 3           34        

JUS252-2-B Kommersiell 
kontraktsrett II;  H 10 20 5 9 4 4           42        

JUS253-2-A Kommunalrett I V 10   5 2 3 6 7 3 8 4 9 47 Roaldsnes Stip 
JUS5580  

JUS253-2-B Kommunalrett II V 10   1 1 4 1 1   2 2 4 16 Roaldsnes Stip  
JUS254-2-A Politirett H 20 34 9 45 15 57 14 44 11 47 24 300 Mæland Prof    
JUS255-2-A Påtalerett H 10 27 11 52 17 49 15 36 8 37 26 278 Strandbakken Prof    
JUS256-2-A Skatterett I H 10 55 15 54 18 45 9 34 10 37 17 294 Sarai 1. am II JUS5981 

JUR3613 
JUS256-2-B Skatterett II H 10 42 14 37 9 26 13 16 10 26 10 203 Sarai 1. am II JUS5980 

JUS257-2-A Grunnleggende 
selskapsrett H+V 10   26 55 31 80 36 73 45 80 50 476 Truyen Prof II 

JUS5801 JUR3606 
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett - 

fordypning V 10   11 6 15 11 18 19 22 16 22 140 Truyen Prof II 

JUS258-2-A Norsk konkurranserett V 10 4 6   11 6 7 1 5 5 8 53 Lunde Prof JUS5290  
JUS258-2-B Competition Law V 10   21   11   13 1 30   36 112 Lunde Prof JUS5310  
JUS259-2-A Internasjonal privatrett H 10 15 7 8 2 8   12 1 11 2 66 Konow Prof JUS5280  
JUS260-2-A Design- og patentrett H 10 6   7 3 7   12 4 7   46 Kielland Stip JUS5820  
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JUS260-2-B Opphavsrett H 10 12 1 16 5 13 3 18 3 16 5 92 Tande 1. am JUS5810  
JUS260-2-C Kjennetegnsrett H 10 9 1 10  4 3 8 3 8 1 47 Lunde Prof    
JUS260-2-D Markedsføringsrett H 10 19 3 13 6 18 4 17 9 19 4 112 Lunde Prof    
JUS261-2-A Konfliktmekling  H 20        19 1 28 4 28 1 136,5 C Bernt 1. am    
JUS261-2-A Konfliktmekling I H+V 10 29 30 30                        
JUS261-2-B Konfliktmekling II H 10 9   13                        
JUS262-2-A Trygderett V 10   3 6 5   3 5 3 2   27 Holgersen Prof JUS5960  
JUS263-2-A Børs- og verdipapirrett V 10   7 2 6 5 4 4 11 6 4 49        
JUS264-2-A God forvaltningsskikk:  V 10               10   5 15 Bernt 1.am    
JUS265-2-A Planrett H 10                 6 1 7 Myklebust 1. am JUS5211  

JUS270-2-A Economic Analysis of 
Law H 20 15 1 10  18 1 30   25 1 101 Schanze Prof II JUS5831 

JUS4121  

JUS271-2-A Energy Law H 10 21 1 17 1 16   48 6 31 3 144 Nordtveit Prof JUS5911 
JUS5411 JUR3619 

JUS272-2-A American Law V 10   27   20   23   24   29 123 Bakken Prof II    
JUS273-2-A Legal Philosophy V 10   11   11 1 15 3 25   18 84 J F Bernt Prof    
JUS273-2-B Rettsteori V 10   5 1 2 2 3     1   14 Tande 1. am JUS5500  
JUS273-2-C Law and Justice V 10   9   4   6   11   17 47 J F Bernt Prof    
JUS274-2-A Comparative Company 

Law & Economics 1:  V 20   8   8   5   6   13 41 Andersson Guest Prof JUS5230  

JUS274-2-B Comparative Company 
Law & Economics II:  V 10   1                          

JUS275-2-A 
Terrorism in 
International and 
European Criminal Law 

H 10 31   26  23   31   35   146 Husabø Prof 
JUS5570 
JUS5730 
JUS5503  

JUS276-2-A Human Rights Law:  H 20 29 2 41 1 34 3 26 1 45 3 185 Aasen Prof JUS5710 
JUS5910 JUR3615 

JUS277-2-A Introduction to 
Copyright Law V 5   28   24   19 1 17   22 111 Hugenholtz Prof II 

JUS5660 
 

JUS277-2-B International Copyright 
Law V 10   20   19   15 1 13   22 90 Hugenholtz Prof II  
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JUS278-2-A Comparative Private 
Law H 10 22 2 39 1 45   35 1 45 3 193 Konow Prof JUS5240  

JUS279-2-A Transnational 
Commercial Law I H 10 5 3   8   24     30   70 Fötschl 1. am 

JUS5230 
JUS5852  

 

JUS279-2-B Transnational 
Commercial Law II H 10 0 2   1   12   1 14   30 Fötschl 1. am  

JUS279-2-C Transnational 
Commercial Law III H 10                     0        

JUS280-2-A Alternative Dispute 
Settlements H 10   19   14     32   48   113 Bakken Prof II JUS5852  

JUS281-2-A Comparative 
Constitutional Law H 10   8   12     28 1 33 1 83 Bakken Prof II JUS5560  

JUS282-2-A International Business 
Contracts:  V 10       15   22 1 26 1 26 97 Schanze Prof II    

JUS282-2-A Complex Business 
Contracts V 10   6                          

JUS283-2-A Arbitration Theory and 
Practice V 20           2   14   26 45 Bakken Prof II JUS5852  

JUS283-2-A Arbitration: Theory and 
Principles V 10       3                      

JUS283-2-B Arbitration: Practice 
and Advocacy V 10       3                      

JUS284-2-A 
Current Theories and 
Perspectives in 
Criminology 

V 10                   11 11 Corrado Guest Prof JUS5101  

  Til sammen 502 374 572 360 609 364 665 414 766 496 5063,5        

                   

                   
Emner i kursiv er engelskspråklige. 

"Sammenligning" med emner fra UiO og UiT er ikke ment å være faglig dekkende, men peker på muligheter interesserte kan finne andre steder. 

Emnene fra Oslo finnes her: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/?filter.level=master       
Emnene fra Tromsø finnes her: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=184466&p_dimension_id=88177&p_menu=28714   

 

 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/?filter.level=master
http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=184466&p_dimension_id=88177&p_menu=28714
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Vedlegg 2 

Evaluering – spesialemner høsten 2010 samlerapport. 

 
I 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å gjennomgå valgemnene ved Fakultetet med sikte på at 
også emner på femte studieår skulle oppfylle intensjonene i studiereformen.  Frem til da hadde kun 
1. – 4. studieår gjennomgått en revisjon, man avventet revisjon av valgemnene til ordinære 
masterstudenter kom til femte studieår. Valgemneinnstillingen ble vedtatt av Fakultetsstyret 
15.03.20078. Innstillingen ble implementert studieåret 2008/2009, bl.a. med den konsekvens at 
nesten samtlige valgemner ble moduliserte til 10 studiepoengs kurs. 
 
Studieåret 2008/2009 ble det foretatt en spørreundersøkelse på alle de nyopprettede 
spesialemnene. Denne spørreundersøkelsen ble gjennomført på papir. Resultatet ble ikke publisert 
eller forelagt studieutvalget, men sendt de kursansvarlige til orientering. Det er derfor vanskelig å 
sammenligne data fra den gang med nye rapporter. 
 
I innstillingen går det frem at samtlige spesialemner skal evalueres tre år etter implementeringen av 
ny ordning – altså i løpet av 2011/2012. 
 
Sett hen til at samtlige spesialemner skal vurderes i løpet av i år/neste år, men også p.g.a. et uttalt 
ønske fra kursansvarlige, ble det høsten 2010 lagt ut en elektronisk spørreundersøkelse på de 
respektive emnenes side i Studentportalen (Mi Side). Dette gjaldt samtlige spesialemner med 
undervisning høsten 2010. 
 
Vi minner for øvrig om at det vil være opp til Studieutvalget å bedømme om et emne skal legges ned i 
følge nevnte innstilling, punkt 49: 

 
Opprettelse og nedleggelse av emner: 
Hvert år leverer kursansvarlig en kursevaluering. På grunnlag av den skal Studieutvalget vurdere om emnet bør 
opprettholdes eller ikke. Der Studieutvalget innstiller på nedleggelse, skal kursansvarlig informeres, og sak 
fremmes for Fakultetsstyret. 
Ved forslag om nedleggelse eller opprettelse av spesialemne, legges det vekt på disse momentene: 

- om kursansvarlig har førstestillingskompetanse 
- om kursansvarlig underviser 
- om det er overvekt av eksterne lærere 
- fagets rolle i studiet som helhet 
- om det fins tilsvarende fagtilbud tilgjengelig ved andre norske universiteter 
- arbeidsmarkedets behov og øvrig samfunnsrelevans 
- hvor mange studenter som har møtt til eksamen/kan ventes til kurset 
- sammenheng med emnebank for masteroppgave 

 
Som det fremgår her, er det ikke kun det som fremgår i en rapport som denne som er grunnlag for 
nedlegging/opprettholdelse av emner, og Studieutvalget vil få ytterligere, og samlet informasjon om 
samtlige emner høsten 2011. 
 
Studieåret 2010/2011 har vi avpasset spørreundersøkelsen noe til det vi nå mener er mest relevant å 
få tilbakemelding på – og til det vi mener studentene har gode forutsetninger for å svare på. Det er 
også tatt hensyn til de mål som kommer frem av fakultetets strategiplan for 2011 – 2015 hva gjelder 

8”Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB. Innstilling høsten 2006”, Asbjørn Strandbakken, 
Johanne Spjelkavik og Hilde Ruus 
9 op.cit., s 
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undervisning, for eksempel fokus på forskningsbasert undervisning og økt innslag av internasjonalt 
perspektiv i emnene. 
 
I begge disse kategoriene ser det ut til at vi fortsatt har mye uutnyttet potensial på det siste året av 
mastergradsstudiet. I valgemneinnstillingen ble både forskningsbasert undervisning og internasjonalt 
perspektiv også nevnt som en selvfølgelig del av emner på 5. studieår av studiet. 
På spørsmål om i hvor stor grad emnet har gitt innblikk i aktuell forskning innen fagfeltet svarer 28,6 
% i stor eller svært stor grad, mens 32,3 % svarer i svært liten eller i liten grad. 
21,9 % oppgir internasjonalt perspektiv som grunn for valg av spesialemne. 
 
Hver enkelt kursansvarlig har fått seg forelagt evalueringen av sitt kurs, og vil i samråd med 
studieadministrasjonen følge opp i den grad det lar seg gjøre/er ønskelig. 
 
Følgende kurs ble evaluert høsten 2010: 
 
KURS MELDT TIL 

EKSAMEN 
MØTT TIL  
EKSAMEN 

JUS251-1-A / Arbeidslivets rett 8 5 
JUS251-2-A / Arbeidsrett I 82 61 
JUS251-2-B / Arbeidsrett II 34 26 
JUS254-2-A / Politirett 63 57 
JUS255-2-A / Påtalerett 62 49 
JUS256-2-A / Skatterett I 67 45 
JUS256-2-B / Skatterett II 41 26 
JUS257-2-A / Grunnleggande selskapsrett 117 80 
JUS259-2-A / Internasjonal privatrett 15 8 
JUS260-2-A / Design- og patentrett 12 7 
JUS260-2-B / Opphavsrett 21 13 
JUS260-2-C / Kjenneteiknsrett 9 4 
JUS260-2-D / Marknadsføringsrett 25 18 
JUS261-2-A / Konfliktmekling* 27 19 
JUS270-2-A / Economic Analysis of Law 19 18 
JUS271-2-A / Energy Law 25 16 
JUS275-2-A / Terrorism in International and European 
Criminal Law 

25 23 

JUS276-2-A / Human Rights Law 45 37 
JUS278-2-A / Comparative Private Law 47 45 
TOTALT: 744 557 

*emnet har adgangsbegrensning på maks 30 studenter ved kursstart 
 
 
Med 557 møtte til eksamen og kun mellom 34 og 175 respondenter per spørsmål, er svarprosenten 
relativt lav. Materialet gir likevel grunnlag for å se noen tendenser. 

Her følger en samlerapport over evalueringen der det ikke blir gjort særskilt rede for enkeltkursene. 
Våren 2011 skal spesialemner med undervisning i inneværende semester evalueres etter samme mal. 
 
Hvilken kategori student er du? 

 Respondenter Prosent 

Student på masterstudiet i rettsvitenskap 118 67,4 % 
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Student med særskilt studierett på spesialemne 18 10,3 % 
Internasjonal student 39 22,3 % 

I alt 175 100,0 % 
 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket spesialemne du ville ta* 
*Relativt lavere antall svar her skyldes at studenter uten vanlig MAJUR studierett ikke har svart på dette spørsmålet. 

 Respondenter Prosent 

1. studieår 2 1,8 % 
2. studieår 3 2,6 % 
3. studieår 12 10,5 % 
4. studieår 51 44,7 % 
5. studieår 46 40,4 % 

I alt 114 100,0 % 
 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket tema du ville skrive om på masteroppgaven* 
*Relativt lavere antall svar her skyldes at studenter uten vanlig MAJUR studierett ikke har svart på dette spørsmålet. 

 Respondenter Prosent 

1. studieår 0 0,0 % 
2. studieår 1 0,9 % 
3. studieår 0 0,0 % 
4. studieår 35 31,0 % 
5. studieår 77 68,1 % 

I alt 113 100,0 % 
 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold - 
Forelesningene 

 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 9 5,5 % 
I liten grad 14 8,5 % 
Til en viss grad 36 21,8 % 
I stor grad 58 35,2 % 
I svært stor grad 48 29,1 % 

I alt 165 100,0 % 
 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold - 
Diskusjonene 

 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 27 17,1 % 
I liten grad 27 17,1 % 
Til en viss grad 35 22,2 % 
I stor grad 43 27,2 % 
I svært stor grad 26 16,5 % 

I alt 158 100,0 % 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold - 
Pensumlitteraturen 

 Respondenter Prosent 
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I svært liten grad 6 3,8 % 
I liten grad 11 7,0 % 
Til en viss grad 40 25,3 % 
I stor grad 71 44,9 % 
I svært stor grad 30 19,0 % 

I alt 158 100,0 % 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold - 
Selvstudium  

 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 5 3,0 % 
I liten grad 1 0,6 % 
Til en viss grad 28 17,0 % 
I stor grad 64 38,8 % 
I svært stor grad 67 40,6 % 

I alt 165 100,0 % 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold – 
Oppgaveskriving* 
* Kun 6 av 19 spesialemner høsten 2010 hadde skriftlige innleveringer – det er bare disse som har fått dette spørsmålet. (fire 
av de engelske, to av de norske spesialemnene) 

 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 0 0,0 % 
I liten grad 0 0,0 % 
Til en viss grad 7 20,6 % 
I stor grad 16 47,1 % 
I svært stor grad 11 32,4 % 

I alt 34 100,0 % 
Hvor viktig er det for deg at spesialemnet og tema for masteroppgaven utgjør en faglig helhet? 
*Relativt lavere antall svar her skyldes at studenter uten vanlig MAJUR studierett ikke har svart på dette spørsmålet. 

 Respondenter Prosent 

Svært lite viktig 9 8,0 % 
Lite viktig 21 18,6 % 
Middels viktig 37 32,7 % 
Viktig 36 31,9 % 
Svært viktig 10 8,8 % 

I alt 113 100,0 % 
Hvorfor valgte du dette spesialemnet? Du kan velge flere alternativer  

 Respondenter Prosent 

Tematisk sammenheng med master 35 21,9 % 
Arbeidsmuligheter 68 42,5 % 
Internasjonalt perspektiv 35 21,9 % 
Faglig interesse 131 81,9 % 
Annet 10 6,2 % 

I alt 160 100,0 % 
I hvor stor grad har emnet gitt deg innblikk i aktuell forskning innen fagfeltet? 

 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 15 9,3 % 
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I liten grad 37 23,0 % 
Til en viss grad 63 39,1 % 
I stor grad 31 19,3 % 
I svært stor grad 15 9,3 % 

I alt 161 100,0 % 
Studentene ble spurt om hvilke forventninger de hadde til emne på forhånd.  
De som graderte forventningene, sier de hadde generelt høye forventninger til spesialemnet. Ord 
som interessant og spennende blir brukt flere ganger. 
Ellers ser det ut til at de fleste har hatt forventninger om grunnleggende innføring i/generell oversikt 
over tema, det er kun en som melder tilbake forventninger om mer dybde i spesialemnene. 
Svarte emnet til forventningene? 

 Respondenter Prosent 

Ja 144 88,3 % 
Nei 19 11,7 % 

I alt 163 100,0 % 
 
 
Av ting som ikke svarte til forventningene er pensumlitteraturen og/eller forelesningene oftest 
nevnt. Noen var overrasket over den tradisjonell oppbygging av undervisning/eksamen i emnene, da 
de forventet et mer progressivt opplegg ved jusstudiet ved  UiB. 
Vil du anbefale emnet til andre studenter? 

 Respondenter Prosent 

Ja 144 93,5 % 
Nei 10 6,5 % 

I alt 154 100,0 % 
Til slutt var det rom for å komme med generelle kommentarer til emnet. Her får foreleserne ros i 
nesten samtlige kommentarer. Ellers blir det av noen igjen nevnt at pensum er dårlig – og at man 
kunne ønske seg mer oppgavegjennomgang og lignende. 
Det bemerkes i den sammenheng at det i valgemneinnstilingen anbefales at de nye spesialemnene 
ikke bør ha obligatoriske elementer, men at ” (…)arbeidsgruppen legger til grunn at oppgaveskriving 
og annen aktiv deltakelse i undervisningen bidrar til økt utbytte for studentene. På den bakgrunn er 
det grunn til å anbefale at der gis tilbud om innlevering av minst en oppgave for 
kommentering/vurdering på hvert kurs”10. 
 
Flere kursansvarlige har i sine kursrapporter uttrykt et ønske om å kunne tilby mer – både i forhold til 
innleveringer og ekstra forelesninger, men her er det igjen et spørsmål om ressurser.  
  

10 op. cit.., s. 28 
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Vedlegg 
Samlerapport - Evaluering av spesialemner våren 2011  
I løpet av 2006 jobbet et arbeidsutvalg med å gjennomgå de eksisterende valgemnene på 5. studieår, 
med målsettingen om at de skulle oppfylle intensjonene uttalt i studiereformen av 2003. 
Valgemneinnstillingen ble vedtatt av Fakultetsstyret 15. mars 200711, og i følge innstillingen skal 
spesialemnene evalueres tre år etter implementeringen av den nye ordningen, altså i løpet at 
studieåret 2011/2012.  

Etter at den nye ordningen med spesialemnene ble innført har det årlig blitt gjennomført 
evalueringer av spesialemnene blant studentene. Studieåret 2008/2009 ble det gjennomført en 
undersøkelse på papir, mens høsten 2010 ble det gjort en elektronisk spørreundersøkelse som gjaldt 
spesialemner med undervisning i høstsemesteret12. Denne undersøkelsen har nå blitt fulgt opp av en 
ny undersøkelse for våren 2011. Undersøkelsen ble sendt ut til alle studentene som var meldt opp i 
de ulike emnene.   

Resultatene fra spørreundersøkelsen som fremgår i denne rapporten, kan i tillegg til samlet 
evalueringsrapport fra høsten 2010 inngå i grunnlaget for den samlede vurderingen av 
spesialemnene som skal gjennomføres i løpet av studieåret 2011/2012. 

På bakgrunn av den nevnte evalueringen i 2011/2012 skal Studieutvalget fremme forslag for 
fakultetstyret om hvordan den fremtidige spesialemneporteføljen skal være. Vi viser til 
Valgemneinnstillingen fra høsten 2006: 

Opprettelse og nedleggelse av emner: 
Hvert år leverer kursansvarlig en kursevaluering. På grunnlag av den skal Studieutvalget vurdere om 
emnet bør opprettholdes eller ikke. Der Studieutvalget innstiller på nedleggelse, skal kursansvarlig 
informeres, og sak fremmes for Fakultetsstyret. 
Ved forslag om nedleggelse eller opprettelse av spesialemne, legges det vekt på disse momentene: 

- om kursansvarlig har førstestillingskompetanse 
- om kursansvarlig underviser 
- om det er overvekt av eksterne lærere 
- fagets rolle i studiet som helhet 
- om det fins tilsvarende fagtilbud tilgjengelig ved andre norske universiteter 
- arbeidsmarkedets behov og øvrig samfunnsrelevans 
- hvor mange studenter som har møtt til eksamen/kan ventes til kurset 
- sammenheng med emnebank for masteroppgave 

 
Oversikt over antall oppmeldte og møtte på eksamen i emner som hadde undervisning våren 2011: 

  

Antall 
oppmeldt 

til 
eksamen 

Antall 
møtte på 
eksamen 

Antall 
respondenter 

JUS250-2-A Rett til helsehjelp og sosial ytelser 18 13 6 
JUS250-2-B Autonomi og tvang 11 7 3 

JUS250-2-C Human Rights and the Welfare 
State 24 19 1 

JUS253-2-A Kommunalrett I 12 7 3 
JUS253-2-B Kommunalrett II 2  1 2 

11 (Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB. Innstilling høsten 2006”, Asbjørn Strandbakken, Johanne 
Spjelkavik og Hilde Ruus) 
12 Evaluering – spesialemner høsten 2010, Samlerapport til Studieutvalget fra Studieseksjonen (niøs) sak XX/10-
11 15.februar 2011. 
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JUS257-2-A Grunnl. selskapsrett 72 35 5 
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett 26 18 6 
JUS258-2-A Konkurranserett 16 7 1 
JUS258-2-B Competition Law 16 13 5 
JUS262-2-A Trygderett 8 3 0 
JUS263-2-A Børs- og verdipapir 10 4 3 
JUS272-2-A American Law 27 23 6 
JUS273-2-A Legal Philosophy 20  15 4 
JUS273-2-B Rettsteori 6 3 0 
JUS273-2-C Law and Justice 6 6 2 

JUS274-2-A Comparative Company Law and 
Economics 1 7 5 1 

JUS277-2-A Introduction to Copyright Law 26 19 6 
JUS277-2-B International Copyright Law 20 15 6 
JUS279-2-A Transnational Commercial Law I 26 24 3 
JUS279-2-B Transnational Commercial Law II 13  12 3 
JUS282-2-A International Business Contracts 26 22 2 
JUS283-2-A Arbitration Theory and Practice 7  6 1 
  399 243 69 

 
Resultater fra spørreundersøkelsen: 

Undersøkelsen er den samme som ble gjennomført høsten 2010, med de samme spørsmålene. 
Høsten 2010 var det 175 respondenter av 557 som møtte til eksamen, våren 2011 var det 69 
respondenter av 243 møtte til eksamen. Av disse 69, var 55,1 % internasjonale studenter, 36,2 % var 
studenter på masterstudiet i rettsvitenskap og 8,7 % var studenter med særskilt studierett til 
spesialemnene. 

Som man kan se i oversikten over fremmøtte og oppmeldte til eksamen, har enkelte emner svært få 
studenter, og det er derfor også få respondenter på disse emnene. Men selv på store emner med 
mange studenter er det høyeste antallet respondenter bare 6. Til tross for et såpass lavt antall 
respondenter gir undersøkelsen likevel antydninger til enkelte tendenser. 

I fjorårets rapport ble det trukket fram at det i fakultetets strategiplan er uttalt at fakultetet skal ta 
sikte på å gi utdanningen en forskningsbasert profil, samt fokusere på forholdet mellom det 
internasjonale og nasjonale. I vårens undersøkelse på spørsmålet om studentene blir introdusert for 
aktuell forskningen innenfor fagfeltet, svarer 45,3 % ”til en viss grad”, mens 17, 2 % svarer i ”stor 
grad” og 4,7 % ”i svært stor grad”. Det vil si at over halvparten av studentenes svar ligger i den 
positive enden av skalaen, og dette antyder at studentene eksponeres for forskning gjennom 
spesialemnene.  

Masterstudentene fikk også spørsmål om årsaken bak valg av spesialemner, og da kom det fram at 
85 % valgte spesialemnet på grunn av faglig interesse, 14 % valgte på bakgrunn av sammenheng med 
masteroppgave, og 38 % oppgav arbeidsmuligheter som grunn til at de valgte ett spesialemne. Det 
var derimot ingen som valgte svaralternativet ”internasjonal profil”. Dette kan tyde på at 
masterstudentene i undersøkelsen velger ut i fra faglig interesse, men at de ikke nødvendigvis så 
opptatt av spesialemnets internasjonale profil og at det er arbeidsmuligheter som spiller en større 
rolle når de velger.  
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De kursansvarlige har blitt informert om resultatene av evalueringen av sitt kurs. Her følger de 
samlede resultatene av undersøkelsen: 

 
Hvilken kategori student er du? 
 Respondenter Prosent 
Student på masterstudiet i rettsvitenskap 25 36,2% 
Student med særskilt studierett på spesialemne 6 8,7% 
Internasjonal student 38 55,1% 
Total 69 100,0% 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket spesialemne du ville ta 
Dette spørsmålet gikk bare til studenter på masterstudiet 
   
 Respondenter Prosent 
1. studieår 0 0,0% 
2. studieår 0 0,0% 
3. studieår 3 13,6% 
4. studieår 9 40,9% 
5. studieår 10 45,5% 
Total 22 100,0% 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket tema du ville skrive om på 
masteroppgaven 
Dette spørsmålet gikk bare til studenter på masterstudiet 
   
  Respondenter Prosent 
1. studieår 0 0,0% 
2. studieår 0 0,0% 
3. studieår 2 9,1% 
4. studieår 6 27,3% 
5. studieår 14 63,6% 
Total 22 100,0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? 
 - Forelesningene 
 Respondenter Prosent 
I svært liten grad 8 12,5% 
I liten grad 8 12,5% 
Til en viss grad 15 23,4% 
I stor grad 23 35,9% 
I svært stor grad 10 15,6% 
Total 64 100,0% 

I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? 
 - Diskusjonene 
 Respondenter Prosent 
I svært liten grad 15 23,4% 
I liten grad 18 28,1% 
Til en viss grad 17 26,6% 
I stor grad 9 14,1% 
I svært stor grad 5 7,8% 
Total 64 100,0% 

I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? 
 - Pensumlitteraturen 
  Respondenter Prosent 
I svært liten grad 4 6,3% 
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I liten grad 12 19,0% 
Til en viss grad 20 31,7% 
I stor grad 17 27,0% 
I svært stor grad 10 15,9% 
Total 63 100,0% 

I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? 
 - Selvstudium  
  Respondenter Prosent 
I svært liten grad 4 6,1% 
I liten grad 2 3,0% 
Til en viss grad 1  19,7% 
I stor grad 33 50,0% 
I svært stor grad 14 21,2% 
Total 66 100,0% 
   
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet?   
- Skriftlig oppgave 
Svarene er fra studentene på de fire engelske emnene som hadde skriftlig oppgave som 
obligatorisk krav på emnet.  
  Respondenter Prosent 
I svært liten grad 2 28,6% 
I liten grad 0 0,0% 
Til en viss grad 3 42,8% 
I stor grad 1 14,3% 
I svært stor grad 1 14,3% 
Total 7 100% 

Hvor viktig er det for deg at spesialemnet og tema for masteroppgaven utgjør 
en faglig helhet? 
  Respondenter Prosent 
Svært lite viktig 0 0,0% 
Lite viktig 6 28,6% 
Middels viktig 8 38,1% 
Viktig 6 28,6% 
Svært viktig 1 4,8% 
Total 21 100,0% 
Hvorfor valgte du dette spesialemnet? 
Studentene kunne velge flere alternativer.  
Tabellen viser svarene fra studentene på masterstudiet 
   
  Respondenter Prosent 
Tematisk sammenheng med master  14,3% 
Arbeidsmuligheter  38,1% 
Internasjonalt perspektiv  0% 
Faglig interesse  81% 
Annet  19% 
Total 21  
I hvor stor grad har emnet gitt deg innblikk i aktuell forskning innen fagfeltet? 
  Respondenter Prosent 
I svært liten grad 8 12,5% 
I liten grad 13 20,3% 
Til en viss grad 29 45,3% 
I stor grad 11 17,2% 
I svært stor grad 3 4,7% 
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Total 64 100,0% 
Svarte emnet til forventningene? 
  Respondenter Prosent 
Ja 52 81,3% 
Nei 12 18,8% 
Total 64 100,0% 
   
Vil du anbefale emnet til andre studenter? 
  Respondenter Prosent 
Ja 53 86,9% 
Nei 8 13,1% 
Total 61 100,0% 
   

 
Kommentarer 

I spørreundersøkelsen var det også et punkt hvor studentene kunne gi en generell kommentar til det 
aktuelle emnet. Her var det noen interessante tilbakemeldinger. Flere av emnene får ros for god 
foreleser og lærerike forelesninger, bortsett fra på et fåtall emner hvor studentene kommenterer at 
det er rom for forbedring når det gjelder både foreleseren og forelesningene.  

Én kommentar gikk på at studenten mente det var upraktisk at foreleseren kun var på fakultetet i en 
uke, og derfor var lite tilgjengelig i løpet av semesteret. 

Eksamen i spesialemnene avholdes i løpet av tre uker, hvor det avholdes eksamen i 3-4 emner hver 
dag. Undervisningen i emnene er vanligvis lagt over en intensiv periode på 2-3 uker og det fører som 
regel til at det går lang tid mellom undervisning og eksamen. 1-4 studenter syntes at eksamen kom 
for lenge etter at forelesningene i kurset var avsluttet, og én student følte at eksamensperioden på 
tre uker gjorde at eksamenene i de ulike spesialemnene kom for tett på hverandre. 

På spørsmålet om hvilke forventninger studentene hadde til emnet, var det også anledning til å gi 
kommentarer. Flere skriver at de forventer en ”god innføring” i rettsområdet emnet omfatter, eller 
at det kan gi et ”overblikk” og et generelt innblikk. Andre ønsker seg en ”grundigere forståelse”, 
mens andre påpeker at de ønsker å få flere perspektiver på et rettsområdet. Dette gjelder særlig de 
internasjonale studentene som kommer med kunnskaper fra sitt eget land, og ser fram til å lære om 
andre lands rettssystemer.  

På spørsmålet om emnet innfridde forventningene svarer en del internasjonale studenter at kurset 
hadde for bredt nedslagsfelt, og at det ble for mye skraping i overflaten, framfor fordypning og 
spesialisering. 

En kommentar til ett engelsk emne gikk på at det var positivt at de fikk en ”hjemmelekse” til hver 
forelesning, noe som gjorde det lettere å forberede seg til hver forelesning. En student på et norsk 
emne påpeker noe av det samme, og etterlyser arbeidsoppgaver som kunne gjennomgås på kurset 
og dermed sette i gang diskusjon på forelesningene.   

Tidligere i undersøkelsen svarer 50 % at selvstudium i stor grad bidro til læring i emnet. Det kan tyde 
på at studentene føler at selvstudium er en god læringsmåte, men det kan også peke på at 
studentene ikke har så mange andre tilbud til læring på disse emnene, som kursoppgaver, 
arbeidsoppgaver og seminarer. Fraværet av kursoppgaver, seminarer og lignende læringstilbud var 
også noe som ble påpekt i rapporten fra høsten 2010. 

Oppsummering: 



Side 39 
 

Denne rapporten kan inngå i evalueringen av spesialemnene som skal gjennomføres i løpet av 
studieåret 2011/2012. Sammen med de tidligere samlerapportene, valgemneinnstillingen fra høsten 
2006, oppmøtestatistikk og de kursansvarliges kursrapporter fra tidligere semestre utgjør dette et 
grunnlag for en helhetsvurdering av hele spesialemneporteføljen, og dermed det helhetlige faglige 
tilbudet på 5. studieår på masterstudiet i rettsvitenskap.  
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Samlerapport for studentevaluering av spesialemnene for studieåret 2011 / 
2012 
Emner som hadde undervisning høsten 2011 
JUS251-1-A Arbeidslivets rett 12 12 5 
JUS251-2-A Arbeidsrett I 99 64 19 
JUS251-2-B Arbeidsrett II 31 14 2 
JUS254-2-A  Politirett 60 44 13 
JUS255-2-A Påtalerett 55 37 20 
JUS256-2-A Skatterett I 55 34 10 
JUS256-2-B Skatterett II 30 16 8 
JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett* 118 72 0 
JUS259-2-A Internasjonal privatrett 18 12 7 
JUS260-2-A Design og patent 14 12 3 
JUS260-2-B Opphavsrett 24 18 5 
JUS260-2-C Kjennetegnsrett 12 8 2 
JUS260-2-D Markedsføringsrett 23 17 1 
JUS261-2-A Konfliktmekling 20 studiepoeng 29 28 15 
JUS270-2-A Economic Analysis of Law 34 30 11 
JUS271-2-A Energy Law 57 48 22 
JUS275-2-A Terrorism in International Criminal Law 34 31 5 
JUS276-2-A Human Rights Law 30 26 12 
JUS278-2-A Comparative Private Law 40 35 10 

JUS280-2-A Alternative Dispute settlements 38 32 14 
JUS281-2-A Comparative Constitutional Law 31 28 10 

 
Totalt: 844 618 194 

 
*Ved en feiltakelse/forglemmelse ble det ikke gjennomført undersøkelse på Grunnleggende 
selskapsrett.  
 
Resultater fra spørreundersøkelsene 

I likhet med tidligere semestre ble det gjennomført en spørreundersøkelse på hvert enkelt 
spesialemne. Alle emner fikk de samme sett med spørsmål. Dette var de samme spørsmålene som 
ble brukt i undersøkelsen fra høsten 2010 og våren 2011.  

Høsten 2011 var det totalt 194 respondenter på undersøkelsene. Av de 194 var det 77 internasjonale 
studenter, 97 masterstudenter og 20 studenter med særskilt studierett til spesialemner.  

De kursansvarlige har blitt informert om resultatene av evalueringen av sitt kurs.  

Norske spesialemner: Samlede resultater fra spørreundersøkelsene 

Undersøkelse 

 Respondenter Prosent 

Arbeidslivets rett (JUS251-1-A) 5 4,5% 

Arbeidsrett I (JUS251-2-A) 19 17,3% 
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 Respondenter Prosent 

Arbeidsrett II (JUS251-2-B) 2 1,8% 

Politirett (JUS254-2-A) 13 11,8% 

Påtalerett (JUS255-2-A) 20 18,2% 

Skatterett I (JUS256-2-A) 10 9,1% 

Skatterett II (JUS256-2-B) 8 7,3% 

Internasjonal Privatrett (JUS259-2-A) 7 6,4% 

Design- og patentrett (JUS260-2-A) 3 2,7% 

Opphavsrett (JUS260-2-B)  5 4,5% 

Kjennetegnsrett (JUS260-2-C) 2 1,8% 

Markedsføringsrett (JUS260-2-D)   1 0,9% 

Konfliktmekling (JUS261-2-A)  15 13,6% 

I alt 110 100,0% 
Hvilken kategori student er du? 
 Respondenter Prosent 

Student på masterstudiet i 
rettsvitenskap 

91 82,7% 

Student med særskilt studierett på 
spesialemne 

18 16,4% 

Internasjonal student 1 0,9% 

I alt 110 100,0% 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket spesialemne du ville ta 
 Respondenter Prosent 

1. studieår 4 4,5% 

2. studieår 1 1,1% 

3. studieår 14 15,7% 

4. studieår 38 42,7% 

5. studieår 32 36,0% 

I alt 89 100,0% 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket tema du ville skrive om på masteroppgaven 
 Respondenter Prosent 

1. studieår 5 5,6% 

2. studieår 1 1,1% 

3. studieår 4 4,5% 

4. studieår 18 20,2% 

5. studieår 61 68,5% 

I alt 89 100,0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - 
Forelesningene 
 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 4 3,8% 

I liten grad 14 13,2% 



Side 42 
 

 Respondenter Prosent 

Til en viss grad 23 21,7% 

I stor grad 47 44,3% 

I svært stor grad 18 17,0% 

I alt 106 100,0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  -  
Diskusjonene 
 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 23 22,3% 

I liten grad 21 20,4% 

Til en viss grad 18 17,5% 

I stor grad 22 21,4% 

I svært stor grad 19 18,4% 

I alt 103 100,0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - 
Pensumlitteraturen 
 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 4 3,8% 

I liten grad 2 1,9% 

Til en viss grad 25 23,6% 

I stor grad 54 50,9% 

I svært stor grad 21 19,8% 

I alt 106 100,0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold 
Selvstudium  
 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 1 0,9% 

I liten grad 2 1,9% 

Til en viss grad 14 13,2% 

I stor grad 50 47,2% 

I svært stor grad 39 36,8% 

I alt 106 100,0% 
Hvor viktig er det for deg at spesialemnet og tema for  masteroppgaven utgjør en faglig helhet? 
 Respondenter Prosent 

Svært lite viktig 12 13,5% 

Lite viktig 14 15,7% 

Middels viktig 32 36,0% 

Viktig 26 29,2% 

Svært viktig 5 5,6% 

I alt 89 100,0% 
Hvorfor valgte du dette spesialemnet? Du kan velge flere alternativer  
 Respondenter Prosent 
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 Respondenter Prosent 

Tematisk sammenheng med master 26 24,8% 

Arbeidsmuligheter 52 49,5% 

Internasjonalt perspektiv 13 12,4% 

Faglig interesse 83 79,0% 

Annet 8 7,6% 

I alt 105 100,0% 
I hvor stor grad har emnet gitt deg innblikk i aktuell forskning innen fagfeltet? 
 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 5 4,8% 

I liten grad 26 24,8% 

Til en viss grad 46 43,8% 

I stor grad 18 17,1% 

I svært stor grad 10 9,5% 

I alt 105 100,0% 
Svarte emnet til forventningene? 
 Respondenter Prosent 

Ja 94 91,3% 

Nei 9 8,7% 

I alt 103 100,0% 
Vil du anbefale emnet til andre studenter? 
 Respondenter Prosent 

Ja 98 95,1% 

Nei 5 4,9% 

I alt 103 100,0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - Skriftlig 
arbeid 
 Respondenter Prosent 

I svært liten grad 0 0,0% 

I liten grad 1 7,1% 

Til en viss grad 5 35,7% 

I stor grad 5 35,7% 

I svært stor grad 3 21,4% 

I alt 14 100,0% 
Samlet status 
 Respondenter Prosent 

Ny 0 0,0% 

Distribuert 0 0,0% 

Noen svar 7 6,4% 

Gjennomført 103 93,6% 

Frafalt 0 0,0% 

I alt 110 100,0% 



Side 44 
 

 
Generelle kommentarer 

Studentene hadde også anledning til å komme med generelle kommentarer på slutten av 
spørreundersøkelsene.  

Det som kom fram under generelle kommentarer til emnene var veldig mye forskjellig. I all hovedsak 
så kommenterte de fleste noe om forelesningene. På de fleste spesialemnene så er kontaktflaten 
mellom vitenskapelige tilsatte og studenter ganske begrenset, de møtes kun på forelesning. På de 
fleste emnene er også forelesningen er det eneste faglige tilbudet i tillegg til pensum og eksamen. 
Derfor blir forelesningene en viktig del av emnet, og naturlig nok er det forelesningen de fleste 
studentene kommer med kommentarer til.  

Mange skriver at de er fornøyde med forelesningene, og at foreleserne er inspirerende og faglig 
dyktige. Men det er også neon som er mindre fornøyd med forelesningene.   

Siden vi ikke får alle studentene som har tatt emnet til å svare på undersøkelsene, så er det jo 
vanskelig å finne ut i fra en eller to kommentarer, hvorvidt dette representerer synet til en gruppe, 
eller noen få enkeltindivider. Spørsmålet om forelesningene er tilfredsstillende blir jo også stilt 
tidligere i spørreundersøkelsen, og der ser vi at på spørsmålet «I hvor stor grad bidro følgende til din 
læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold - Forelesningene» svarer 44,3 % av 
respondentene « i stor grad». Vi kan tolke disse svarer dithen at det er et mindretall av studentene 
som er lite fornøyd med sin foreleser, og at vi derfor stort sett har tilfredsstillende forelesninger på 
de norske emnene.  

Engelske spesialemner – samlede resultater fra spørreundersøkelsene  
Undersøkelse 
 Respondenter Prosent 

JUS275-2-A Terrorism in International 
and European Criminal Law 

5 6,0% 

JUS270-2-A Economic Analysis of Law 11 13,1% 

JUS271-2-A Energy Law 22 26,2% 

JUS276-2-A Human Rights Law 12 14,3% 

JUS278-2-A Comparative Private Law 10 11,9% 

JUS280-2-A Alternative Dispute 
Settlements 

14 16,7% 

JUS281-2-A Comparative 
Constitutional Law 

10 11,9% 

I alt 84 100,0% 
Which category of student do you belong to? 
 Respondenter Prosent 

International student 76 90,5% 

Full-time master of laws student at 
the University of Bergen 

6 7,1% 

Student with admission to specialized 
courses only 

2 2,4% 

I alt 84 100,0% 
At what time during the course of your studies did you decide on the following: - Which specialized course to 
study 
 Respondenter Prosent 
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 Respondenter Prosent 

1. academic year 0 0,0% 

2. academic year 0 0,0% 

3. academic year 0 0,0% 

4. academic year 2 33,3% 

5. academic year 4 66,7% 

I alt 6 100,0% 
At what time during the course of your studies did you decide on the following: - Topic for the master thesis 
 Respondenter Prosent 

1. academic year 0 0,0% 

2. academic year 0 0,0% 

3. academic year 1 16,7% 

4. academic year 0 0,0% 

5. academic year 5 83,3% 

I alt 6 100,0% 
To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  - 
Lectures 
 Respondenter Prosent 

To a small extent 5 6,3% 

To some extent 9 11,4% 

To a moderate extent 25 31,6% 

To a great extent 27 34,2% 

To a very great extent 13 16,5% 

I alt 79 100,0% 
To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  - 
Discussions 
 Respondenter Prosent 

To a small extent 16 20,3% 

To some extent 15 19,0% 

To a moderate extent 22 27,8% 

To a great extent 20 25,3% 

To a very great extent 6 7,6% 

I alt 79 100,0% 
To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  - 
Syllabus 
 Respondenter Prosent 

To a small extent 12 15,4% 

To some extent 16 20,5% 

To a moderate extent 22 28,2% 

To a great extent 23 29,5% 

To a very great extent 5 6,4% 

I alt 78 100,0% 
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To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  - 
Independent studies  
 Respondenter Prosent 

To a small extent 10 12,7% 

To some extent 6 7,6% 

To a moderate extent 12 15,2% 

To a great extent 33 41,8% 

To a very great extent 18 22,8% 

I alt 79 100,0% 
To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  -  
Written assignments 
 Respondenter Prosent 

To a small extent 5 12,5% 

To some extent 6 15,0% 

To a moderate extent 7 17,5% 

To a great extent 13 32,5% 

To a very great extent 9 22,5% 

I alt 40 100,0% 
How important is it to you that the specialized course and the topic of your master thesis form an academic 
whole? 
 Respondenter Prosent 

Very unimportant  0 0,0% 

Not important 2 33,3% 

 Of medium importance 3 50,0% 

Important 1 16,7% 

Very important  0 0,0% 

I alt 6 100,0% 
Why did you select this specialized course? You can select multiple options  
 Respondenter Prosent 

Thematic relationship with the topic 
selected for master thesis  

6 7,6% 

Work opportunities  17 21,5% 

International perspective  36 45,6% 

Interest in the area of study  54 68,4% 

Other reasons  9 11,4% 

I alt 79 100,0% 
To what extent has the content of the course given you an insight into current research in this area? 
 Respondenter Prosent 

To a small extent 9 11,5% 

To some extent 5 6,4% 

To a moderate extent 29 37,2% 

To a great extent 28 35,9% 

To a very great extent 7 9,0% 
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 Respondenter Prosent 

I alt 78 100,0% 
Did the course meet with your expectations? 
 Respondenter Prosent 

Yes 65 85,5% 

No 11 14,5% 

I alt 76 100,0% 
Would you recommend this course to a fellow student? 
 Respondenter Prosent 

Yes 63 85,1% 

No 11 14,9% 

I alt 74 100,0% 
Samlet status 
 Respondenter Prosent 

Ny 0 0,0% 

Distribuert 0 0,0% 

Noen svar 10 11,9% 

Gjennomført 74 88,1% 

Frafalt 0 0,0% 

I alt 84 100,0% 
Generelle kommentarer 

Også her hadde studentene mulighet til å skrive generelle kommentarer om emnet. Her kom det mye 
kommentarer om forelesningene. Både positive og negative kommentarer. Som nevnt, så er det 
vanskelig å trekke noen konklusjoner ut i fra slik enkeltkommentar, fordi man ikke kan vite med 
sikkerhet at de representerer meningen til en hel gruppe.  

Da er det bedre å se på spørsmålet «To what extent did the following contribute to your learning in 
this course? Tick off for each option  - Lectures», og der ser vi at 31, 6 % svarer “To a moderate 
extent” og 34,3 % svarer « to a great extent». Dette kan jo tyde på at forelesningene er helt ok.  
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Emner med undervisning våren 2012 
   

  

Meldt til 
eksamen 

Antall møtte på 
eksamen Respondenter 

JUS250-2-A Rett til helsehjelp og sosial ytelser 10 4 2 
JUS250-2-B Autonomi og tvang 15 12 3 
JUS250-2-C Human Rights and the Welfare State 33 26 14 
JUS253-2-A Kommunalrett I 13 8 4 
JUS253-2-B Kommunalrett II* 5 2 0 
JUS257-2-A Grunnl. selskapsrett 84 45 11 
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett 43 22 2 
JUS258-2-A Konkurranserett 16 5 6 
JUS258-2-B Competition Law 34 30 12 
JUS262-2-A Trygderett 9 3 1 
JUS263-2-A Børs- og verdipapir* 20 11 0 
JUS264-2-A God forvaltningsskikk 15 10 9 
JUS272-2-A American Law 26 24 11 
JUS273-2-A Legal Philosophy 29 25 6 
JUS273-2-B Rettsteori 0 0 0 
JUS273-2-C Law and Justice 12 11 6 
JUS274-2-A Comparative Company Law I 10 6 2 
JUS277-2-A Introduction to Copyright Law 19 17 12 
JUS277-2-B International Copyright Law 15 13 8 
JUS279-2-A Transnational Commercial Law I* 1 0 0 
JUS279-2-B Transnational Commercial Law II* 1 1 0 
JUS282-2-A International Business Contracts 32 26 10 
JUS283-2-A Arbitration Theory and Practice 16 14 8 

  
458 315 127 

 
* JUS263-2-A Børs- og verdipapirrett, JUS253-2-B og JUS273-2-B hadde ikke undervisning våren 2012. 
Undervisningen i de to sistnevnte ble avlyst fordi det ikke møtte opp studenter på forelesning/det var 
ingen oppmeldte, og i førstnevnte hadde vi ingen som kunne undervise i emnet. 
Når det gjelder JUS279-2-A og B, så vet jeg ikke. 
 
Resultater fra spørreundersøkelsene - Norske spesialemner 
 Respondents Percent 

JUS257-2-A Grunnleggende selskapserett (vår 2012) 11 28.9% 

JUS257-2-B Aksjeselskapsrett (vår 2012) 2 5.3% 

JUS258-2-A Norsk konkurranserett 6 15.8% 

JUS253-2-A Kommunalrett I (vår 2012) 4 10.5% 

JUS250-2-A Rett til helsehjelp og sosiale ytelser (vår2012) 2 5.3% 

JUS250-2-B Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren (vår2012) 3 7.9% 

JUS264-2-A God forvaltningsskikk 9 23.7% 

JUS262-2-A Trygderett vår 2012 1 2.6% 

Total 38 100.0% 
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Hvilken kategori student er du? 
 Respondents Percent 

Student på masterstudiet i 
rettsvitenskap 

30 78.9% 

Student med særskilt studierett på 
spesialemne 

8 21.1% 

Internasjonal student 0 0.0% 

Total 38 100.0% 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket spesialemne du ville ta? 
 Respondents Percent 

1. studieår 0 0.0% 

2. studieår 0 0.0% 

3. studieår 2 7.1% 

4. studieår 11 39.3% 

5. studieår 15 53.6% 

Total 28 100.0% 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket tema du ville skrive om på masteroppgaven? 
 Respondents Percent 

1. studieår 0 0.0% 

2. studieår 0 0.0% 

3. studieår 2 7.7% 

4. studieår 5 19.2% 

5. studieår 19 73.1% 

Total 26 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - 
Forelesningene 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 2 5.7% 

I liten grad 1 2.9% 

Til en viss grad 4 11.4% 

I stor grad 14 40.0% 

I svært stor grad 14 40.0% 

Total 35 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - 
Diskusjonene 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 5 14.3% 

I liten grad 5 14.3% 

Til en viss grad 13 37.1% 

I stor grad 7 20.0% 

I svært stor grad 5 14.3% 

Total 35 100.0% 
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I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - 
Pensumlitteraturen 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 0 0.0% 

I liten grad 0 0.0% 

Til en viss grad 8 22.9% 

I stor grad 22 62.9% 

I svært stor grad 5 14.3% 

Total 35 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - 
Selvstudium  
 Respondents Percent 

I svært liten grad 0 0.0% 

I liten grad 0 0.0% 

Til en viss grad 8 23.5% 

I stor grad 18 52.9% 

I svært stor grad 8 23.5% 

Total 34 100.0% 
Hvor viktig er det for deg at spesialemnet og tema for masteroppgaven utgjør en faglig helhet? 
 Respondents Percent 

Svært lite viktig 0 0.0% 

Lite viktig 7 26.9% 

Middels viktig 10 38.5% 

Viktig 7 26.9% 

Svært viktig 2 7.7% 

Total 26 100.0% 
Hvorfor valgte du dette spesialemnet? Du kan velge flere alternativer  
 Respondents Percent 

Tematisk sammenheng med master 6 18.2% 

Arbeidsmuligheter 15 45.5% 

Internasjonalt perspektiv 3 9.1% 

Faglig interesse 26 78.8% 

Annet 3 9.1% 

Total 33 100.0% 
I hvor stor grad har emnet gitt deg innblikk i aktuell forskning innen fagfeltet? 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 4 12.1% 

I liten grad 9 27.3% 

Til en viss grad 8 24.2% 

I stor grad 11 33.3% 

I svært stor grad 1 3.0% 

Total 33 100.0% 
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Svarte emnet til forventningene? 
 Respondents Percent 

Ja 30 96.8% 

Nei 1 3.2% 

Total 31 100.0% 
Vil du anbefale emnet til andre studenter? 
 Respondents Percent 

Ja 31 100.0% 

Nei 0 0.0% 

Total 31 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold - 
Obligatorisk kursoppgave 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 0 0.0% 

I liten grad 0 0.0% 

Til en viss grad 1 33.3% 

I stor grad 1 33.3% 

I svært stor grad 1 33.3% 

Total 3 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - Skriftlig 
arbeid 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 0 0.0% 

I liten grad 0 0.0% 

Til en viss grad 2 22.2% 

I stor grad 5 55.6% 

I svært stor grad 2 22.2% 

Total 9 100.0% 
 
Generell kommentar til emnet: 
 
Også her hadde studentene mulighet til å gi noen generelle kommentarer til det emnet de hadde tatt. Denne 
våren var det stort sett bare positive kommentarer å få. De fleste er fornøyde med forelesere og 
forelesningene.  
 
Resultater fra spørreundersøkelsene 
Engelske spesialemner 
Survey 
 Respondents Percent 

JUS273-2-A Legal Philosophy (spring 2012) 6 6.7% 

JUS282-2-A International Business Contracts: Structures, 
Negotiation, Conflict Avoidance and Resolution (spring 2012) 

10 11.2% 

JUS250-2-C Human Rights and the Welfare State (spring 2012) 14 15.7% 

JUS258-2-B Competition Law (spring 2012) 12 13.5% 

JUS272-2-A American Law (spring 2012) 11 12.4% 
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 Respondents Percent 

JUS273-2-C Law and Justice (spring 2012) 6 6.7% 

JUS274-2-A Comparative Company Law & Economics 1: Theory 
and Structure (spring 2012) 

2 2.2% 

JUS277-2-A Introduction to Copyright Law (spring 2012) 12 13.5% 

JUS277-2-B International Copyright Law (spring 2012) 8 9.0% 

JUS283-2-A Arbitration Theory and Practice (spring 2012) 8 9.0% 

Total 89 100.0% 
Which category of student do you belong to? 
 Respondents Percent 

International student 80 89.9% 

Full-time master of laws student at 
the University of Bergen 

6 6.7% 

Student with admission to elective 
courses only 

3 3.4% 

Total 89 100.0% 
At what time during the course of your studies did you decide on the following: - Which elective course to 
study 
 Respondents Percent 

1. academic year 0 0.0% 

2. academic year 0 0.0% 

3. academic year 0 0.0% 

4. academic year 2 40.0% 

5. academic year 3 60.0% 

Total 5 100.0% 
At what time during the course of your studies did you decide on the following: - Topic for the master thesis 
 Respondents Percent 

1. academic year 0 0.0% 

2. academic year 0 0.0% 

3. academic year 0 0.0% 

4. academic year 0 0.0% 

5. academic year 4 100.0% 

Total 4 100.0% 
To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  - 
Lectures 
 Respondents Percent 

To a small extent 11 13.3% 

To some extent 11 13.3% 

To a moderate extent 11 13.3% 

To a great extent 25 30.1% 

To a very great extent 25 30.1% 

Total 83 100.0% 
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To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  - 
Discussions 
 Respondents Percent 

To a small extent 14 17.3% 

To some extent 11 13.6% 

To a moderate extent 20 24.7% 

To a great extent 18 22.2% 

To a very great extent 18 22.2% 

Total 81 100.0% 
To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  - 
Syllabus 
 Respondents Percent 

To a small extent 7 8.8% 

To some extent 8 10.0% 

To a moderate extent 30 37.5% 

To a great extent 26 32.5% 

To a very great extent 9 11.2% 

Total 80 100.0% 
To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  - 
Independent studies  
 Respondents Percent 

To a small extent 7 8.8% 

To some extent 7 8.8% 

To a moderate extent 19 23.8% 

To a great extent 31 38.8% 

To a very great extent 16 20.0% 

Total 80 100.0% 
To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  - Written 
assignments 
 Respondents Percent 

To a small extent 21 28.0% 

To some extent 12 16.0% 

To a moderate extent 19 25.3% 

To a great extent 11 14.7% 

To a very great extent 12 16.0% 

Total 75 100.0% 
How important is it to you that the elective course and the topic of your master thesis form an academic 
whole? 
 Respondents Percent 

Very unimportant  0 0.0% 

Not important 0 0.0% 

 Of medium importance 4 80.0% 

Important 1 20.0% 



Side 54 
 

 Respondents Percent 

Very important  0 0.0% 

Total 5 100.0% 
Why did you select this elective course? You can select multiple options  
 Respondents Percent 

Thematic relationship with the topic 
selected for master thesis  

22 26.5% 

Work opportunities  19 22.9% 

International perspective  39 47.0% 

Interest in the area of study  72 86.7% 

Other reasons  6 7.2% 

Total 83 100.0% 
To what extent has the content of the course given you an insight into current research in this area? 
 Respondents Percent 

To a small extent 9 10.8% 

To some extent 12 14.5% 

To a moderate extent 17 20.5% 

To a great extent 33 39.8% 

To a very great extent 12 14.5% 

Total 83 100.0% 
Did the course meet with your expectations? 
 Respondents Percent 

Yes 68 81.9% 

No 15 18.1% 

Total 83 100.0% 
Would you recommend this course to a fellow student? 
 Respondents Percent 

Yes 63 75.9% 

No 20 24.1% 

Total 83 100.0% 
 
General comments on the course: 

Det er vanskelig å dra noen konklusjoner ut I fra kommentarene studentene skriver. Mange benytter 
anledningen til å rose en foreleser f.eks «Professor Schanze speaks about philosophy, roman law and 
fairy tales. And that's awsome» eller “Awesome teacher. Gotta love Larry Bakken!”. Andre 
kommenterer pensum, hjemmeoppgaven eller forelesningene.  

De generelle kommentarene er jo kommentarer til hver enkelt emne, og det er derfor mer fruktbart 
å se nærmere på de når man skal evaluere hver enkeltemne. 
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Samlerapport av studentevaluering på norske spesialemner høst 2012 

Hvilken kategori student er du? 
 Respondents Percent 

Student på masterstudiet i 
rettsvitenskap 

94 87.9% 

Student med særskilt studierett på 
spesialemne 

12 11.2% 

Internasjonal student 1 0.9% 

Total 107 100.0% 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket spesialemne du ville ta 
 Respondents Percent 

1. studieår 2 2.2% 

2. studieår 6 6.7% 

3. studieår 8 8.9% 

4. studieår 52 57.8% 

5. studieår 22 24.4% 

Total 90 100.0% 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket tema du ville skrive om på masteroppgaven 
 Respondents Percent 

1. studieår 0 0.0% 

2. studieår 4 4.4% 

3. studieår 2 2.2% 

4. studieår 22 24.4% 

5. studieår 62 68.9% 

Total 90 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - 
Forelesningene 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 15 14.9% 

I liten grad 8 7.9% 

Til en viss grad 21 20.8% 

I stor grad 34 33.7% 

I svært stor grad 23 22.8% 

Total 101 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  -  
Diskusjonene 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 32 33.0% 

I liten grad 24 24.7% 

Til en viss grad 18 18.6% 

I stor grad 12 12.4% 

I svært stor grad 11 11.3% 
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 Respondents Percent 

Total 97 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - 
Pensumlitteraturen 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 2 2.0% 

I liten grad 4 4.0% 

Til en viss grad 24 23.8% 

I stor grad 37 36.6% 

I svært stor grad 34 33.7% 

Total 101 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  -  
Selvstudium  
 Respondents Percent 

I svært liten grad 0 0.0% 

I liten grad 0 0.0% 

Til en viss grad 10 9.9% 

I stor grad 36 35.6% 

I svært stor grad 55 54.5% 

Total 101 100.0% 
Hvor viktig er det for deg at spesialemnet og tema for  masteroppgaven utgjør en faglig helhet? 
 Respondents Percent 

Svært lite viktig 8 8.9% 

Lite viktig 12 13.3% 

Middels viktig 21 23.3% 

Viktig 39 43.3% 

Svært viktig 10 11.1% 

Total 90 100.0% 
Hvorfor valgte du dette spesialemnet? Du kan velge flere alternativer  
 Respondents Percent 

Tematisk sammenheng med master 33 33.0% 

Arbeidsmuligheter 48 48.0% 

Internasjonalt perspektiv 7 7.0% 

Faglig interesse 90 90.0% 

Annet 5 5.0% 

Total 100 100.0% 
Hvorfor valgte du dette spesialemnet? Du kan velge flere alternativer  - Annet 
Veldig praktisk emne. 
At det var et litt annerledes fag enn et vanlig tradisjonelt jussfag 
Gjøre noe helt nytt 
Venner som tok samme fagkombinasjon 
Spennende med noe nytt 
ingen obl undervisning 
I hvor stor grad har emnet gitt deg innblikk i aktuell forskning innen fagfeltet? 
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 Respondents Percent 

I svært liten grad 11 11.0% 

I liten grad 33 33.0% 

Til en viss grad 41 41.0% 

I stor grad 12 12.0% 

I svært stor grad 3 3.0% 

Total 100 100.0% 
Hvilke forventninger hadde du til emnet på forhånd? 
Jeg hadde forventninger om at jeg skulle få en innføring i Arbeidsrett, og det fikk jeg. 
Fordypning i emnet ifht fagene jeg hadde på 4.avd. 
Jeg hadde få forventninger utover at faget skulle være interessant og at jeg skulle lære mye 
En dypere forståelse av arbeidsrett enn hva arbeidsrett I gir. 
Få en grunnleggende forståelse av emnet. 
At det skulle gi grunnleggende kunnskap om diverse rettsforhold knyttet til selskaper 
Å lære likhetene og ulikhetene mellom de ulike selskapsformene. 
At emnet skulle være interessant. 
Forventet å få et innblikk i selskapsretten 
Å lære om mekling som konfliktløysingsmetode i staden for domstolane, i tillegg til å få prøve ut mekling i 
praksis gjennom rollespel. 
At faget skulle være givende, interessant og praktisk. 
Ikke mange. At det skulle være interessant. At man skulle få en god oversikt over rettsreglene på området. 
At det skulle være interessant. 
Oppnå grunnleggende forståelse for skattestruktur etter norsk rett. 
Grunnleggende forståelse for ulike selskapsstrukturer etter norsk rett. 
Grunnleggende forståelse for bedriftsbeskatning, samt internasjonale skattespørsmål. 
Spennende og praktisk jus 
Jeg hadde ganske store forventninger til at dette skulle være et interessant og spennende fag med dyktige 
forelesere. Jeg hadde hørt mye posivt om faget fra tidligere studenter. 
Mye selvstudium. Interessant, men vanskelig. Godt utbytte av forelesningene, men altfor få forelesninger til å 
gå i dybden eller jobbe med oppgaver og relevante problemstillinger. 
At faget var et oversiktlig og greit fag 
At det skulle være et morsomt og greit fag på bakgrunn av øvrige studenters erfaring som tok det ifjor. 
Hadde få forventninger.   Vil bemerke her at  den negative kritikken i forhold til forelesningen ville vært større 
hvis det ikke hadde vært for den oppturen foreleseren i MVA utgjorde i emnet. 
At faget skulle være en innføring i de probremstillinger som oppstår i arbeidsretten. 
At forelesningene skulle belyse hovedemnene og problemstillinger som oppstår innenfor bedriftsbeskatning og 
internasjonal skatterett. 
Store forventninger til et kurs, som etter min mening, burde være obligatorisk på studiet. 
Jeg forventet et noe dypere innblikk i noen temaer særlig kanskje arbeidsrett iforhold til eøsrett. 
En innføring i emnet selskapsrett, med fokus på noen særlige grunnleggende prinsipp og problemstillinger. 
Innføring i opphavsrettens system og tankegang, samt fokus på noen sentrale opphavsrettslige 
problemstillinger. 
At det ville være mye å lese! 
At faget var interessant 
At det kom til å være interessant 
Forventninger om et praktisk rettet fag. 
Oversikt over selskapsretten og forstå struktur og økonomisk oppbygning 
Lære noe praktisk informasjon om plan og bygningsrett. 
At jeg skulle lære hovedtrekkene i skatteretten, slik at jeg kan jobbe videre med dette. 
Eg hadde ein del forventningar, fordi eg ville lære ein del om inntektsskatt. 
Eg hadde ikkje særlege forventningar til emnet på førehand. 
Eg forventa å lære meg om det mest grunnleggande ved ulike selskapsformar. 
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At jeg skulle få lære spesielt om aksjeselskaper og rettsområdet generelt. Få en bedre forståelse av hva et 
aksjeselskap egentlig er, og hva som gjør at det skiller seg fra andre selskapstyper. FÅ spesialkunnskap om de 
viktigste selskapslovene. 
Jeg håpet at jeg skulle lære mye om forhandlingsteknikk, som jeg kunne bruke videre i arbeidslivet som 
advokat. Utover dette hadde jeg ingen særlige forventninger, annet enn at jeg trodde faget var annerledes enn 
et typisk juridisk fag. 
Hadde trodd en skulle gå mer i dybden en er vant med fra 1-4 års-fag. 
Trodde en ville gå mer i dybden, enn hva en gjorde. 
Hei,   Jeg tok grunnleggende selskapsrett og skatterett I og II.  Jeg synes fagene virket kompliserte/vanskelig å få 
tak på, men det ble ganske forståelig og interessant etter hvert. Dette er fag som jeg tror dels har vært del av 
obligatoriske fag tidligere. Fagene er aktuelle, og nyttige å kunne hvis en har lyst på jobb i skatteetaten eller i 
det private innen skatt&avgift, f.eks. PWC, Ernst&Young.  Hadde et greit læringsutbytte av fagene og fikk gode 
karakterer, men skulle gjerne hatt ennå bedre kontroll. 
Jeg forventet at faget skulle være tungvint/vanskelig å forstå. 
Interessante dommer o.l. 
Hadde forventninger om at det skulle være interessant og lærerikt. 
Hadde forventninger om at faget gikk mer i dybden enn straffeprosess fra 4.året. 
Jeg hadde håpet det var lagt opp på en mer spennende måte. Straffeprosessfaget på 4 året var veldig 
spennende, men pensumlitteraturen på dette faget var lite pedagogisk lagt opp og det ble derfor veldig lite 
spennende og på grensen til kjedelig å lese. Jeg hadde ikke mulighet til å delta på forelesninger, så med kun 
denne pensumlitteraturen må jeg si at faget ikke svarte til forventningene mine i det hele tatt. 
Har tatt tre spesialemner så vet ikke helt hvordan jeg skal svare på spørsmålet. Påtalerett - middels 
forventninger/det svarte ikke til forventningene. Int.priv - Høye forventninger/svarte med forventningene. 
Arbeidsrett - Middels for/ok for. 
At det skulle være annerledes, spennende og veldig morsomt 
Få oversikt og kunne hovedlinjer innen rettsområdet 
Ingen 
At vi skulle lære om jussen som er aktuell for å arbeide i politiet, helst fra juristenes perspektiv. 
At vi skulle lære om påtalemyndighetens arbeid, og reglene rundt påtale av straffesaker. At faget skulle være 
en fordypning av rettergangsfaget vi hadde på 4.året. 

Svarte emnet til forventningene? 
 Respondents Percent 

Ja 86 88.7% 

Nei 11 11.3% 

Total 97 100.0% 
Hva svarte ikke til forventningene? 
Svært mange kommunalt/statlig ansatte deltok; derfor litt vanskelig å vite hva som var for studentene og hva 
som var for de viderekomne 
Overdreven planfokus i pensum og læringsmål, som tydeligvis hadde liten relevans for eksamen. 
Forelesningene var uryddig oppsatt, og hadde stor fokus på læringen for de med studierett som ikke var 
studenter for fakultetet, og som hadde andre læringsmål. 
Manglende dybde i forelesningene. 
Trodde en ville gå mer i dybden, enn hva en gjorde. 
Faget var ikke utfordrende i særlig grad. Det var ikke et forståelsesfag, men et puggefag, i og med at det var lite 
rettslege problemstillingar å ta opp. 
Pensumlitteraturen var ikke god nok. Valgfagene bør være lagt opp slik at man kan lese seg opp på egen hånd 
ettersom mange ikke vil kunne delta i forelesninger grunnet jobb, flytting til andre byer ect. Når 
hovedpensumbøkene egentlig er mer et oppslagsverk enn en lærebok, blir faget fort kjedelig og vanskelig å 
jobbe med. 
Det var mye i faget som virket veldig samfunnsfaglig. Jeg hadde forventet at det skulle være et mer jusfag. Jeg 
syns også faget var veldig teoretisk, det kunne vært fokusert mer på praktiske problemstillinger. 

Vil du anbefale emnet til andre studenter? 
 Respondents Percent 
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 Respondents Percent 

Ja 93 95.9% 

Nei 4 4.1% 

Total 97 100.0% 
Generell kommentar til emnet: 
Emnet i seg selv er svært spennende og svært relevant. Jeg fikk også stort utbytte av forelesningene. Det er 
likevel noen punkter jeg ikke er fornøyd med:  Jeg synes at kurset i for stor grad vektlegger den kollektive 
arbeidsretten som er et eget spesialemne. I pensum utgjør dette tilsammen 15% av oppgitt litteratur. Dette ble 
særlig et problem i år, hvor pensumsituasjonen ikke var god på dette område pga. ny lovgivning. Jeg følte 
dermed at jeg la ned uforholdsmessig stor innsats i noe jeg ikke helt kan se er relevant i forhold til Arbeidsrett I.  
Når det er sagt, kan det godt være at det er relevant i Arbeidsrett I, men dette er ikke lett for oss studenter å 
forstå. Læringsmålene som er angitt i faget er nemlig svært kritikkverdige. De lyder følgende:   "Etter å ha 
gjennomført Arbeidsrett I forventes studentene å ha godt kjennskap til arbeidsrettens mest sentrale 
problemstillinger. Studentene skal kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne de relevante kilder og 
løse praktiske rettsspørsmål på en forsvarlig måte ut fra kildene. Videre forventes studentene å kunne se 
sammenhenger mellom reglene og foreta en kritisk vurdering av rettstilstanden innenfor de emneområder som 
tas opp på kurset."  I bunn og grunn gir dette oss som studenter svært lite. Vi får ingen pekepinn på hva som er 
arbeidsrettens mest sentrale problemstillinger. Videre er de øvrige setningene noe som gjelder for et hvert 
juridisk fag. Sett i sammenheng med forelesninger og pensum (som til gjengjeld er godt angitt) blir det mulig å 
forutse hva som er ment å skulle vektlegges, men dette er på langt nær godt nok. Til sammenligning viser jeg til 
arbeidskravene ved det tilsvarende emnet ved UiO, hvor læringskravene er vesentlig mer forståelige, se 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5511/h12/pensumliste.xml  Videre vil jeg også nevne at tema på 
årets eksamen var særdeles snevert. Ut fra hva jeg kunne se i pensum, var dette dekket på 4-5 sider av 
Jakhelln. Sett i sammenheng med forelesningene, hvor temaet ble delvis dekket (selv om Birthe egentlig 
snakket mest om problemstillinger knyttet til selve varsleren, og henviste oss til å lese selve jussen i boken) kan 
jeg se hvorfor det ble gitt. Jeg må likevel stille spørsmål om dette er forsvarlig overfor oss studenter, når emnet 
neppe kan sies å være blant arbeidsrettens _mest_ sentrale problemstillinger. Uavhengig av hva jeg måtte få i 
karakter vil jeg tørre å påstå at denne eksamenen var dårlig egnet til å bedømme mine ferdigheter innen 
Arbeidsrett I. 
Savner kanskje litt at foreleser går inn i spørsmålene som tas opp på forelesning, men Arbeidsrett I skal ikke 
grave så dybt, så det er kanskje naturlig.   I et praktisk fag som arbeidsrett er det rart at eksamen består av en, 
relativt liten, teorioppgave. 
Kunne muligens spisset forelesningene noe mer. Alt blir veldig generelt og grunnleggende. 
Vi kunne med fordel brukt mer tid på diskusjonsoppgavene og mindre tid på forelesningene. 
Spennende emne med gode forelesninger. Videoforelesninger er også et stort pluss. 
foreleseren fremstår som utrolig kunnskapsrik, men snakker litt for fort for oss som ikke hadde noe kunnskap 
om selskapsretten før kurset. 
Dårlige belyste emner på forelesningene. Trøttende. Kunne vært gjort mer spennende. Arbeidsrett er egentlig 
veldig gøy. 
Kjempebra! 
Arbeidet i Oslo, så hadde ikke mulighet til å være i undervisningen dessverre. Men opplegget ellers er godt, og 
vil helt klart anbefale dette til andre Oslo-studenter. Særlig fordi fagene tilbys hvert semester og at dere har 
delt inn immaterialrettsfagene i bolker som gir studentene en god sjanse til å fordype seg i rettsreglene. 
Flinke forelesere. 
Forelesningene ble holdt av to forelesere. Første foreleser leste utelukkende opp fra pensumlitteratur gjennom 
forelesningene. Dette gav så og si ikke noe påfyll ut over det som alt framgikk av pensumlitteraturen. 
Særdeles dyktig foreleser/kursansvarlig. 
Dyktige forelesere. 
Gode forelesere, og emnet falt mer på plass til slutt når man kunne se tråden gjennom 
forelesningsdisposisjonene 
Noe varierende kvalitet på forelesningene. man merker at advokater nok har en annen tilnærming til stoffet 
enn det en fakultetsansatt forsker har, og det spørs om det er den gunstigste løsningen å ha advokater som 
forelesere.  Eksamensoppgavene ble var svært omfattende (to teorioppgaver på fire timer), og for min del førte 
tidsnød til at jeg ikke er helt fornøyd med det som ble levert på eksamensdagen. Dette kan naturligvis skyldes 
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mangelfull avgrensning, men jeg hadde inntrykk etter samtaler med medkandidater at de også oppfattet 
oppgavenen som i overkant omfattende. 
Veldig interessant emne som jeg kunne tenke meg å lære mer om. Opplegget var veldig bra, med en 
kombinasjon av forelesninger, diskusjon, rollespill og selvstudium. Totalt sett gav dette høyt faglig utbytte. 
Det mest matnyttige og mest interessante faget på studiet. gode undervisningskrefter, engasjerte studenter, 
godt sammensatt undervisningsprogram jfr. variasjon oppgaver og plenum, hvilke emner som ble behandlet 
første og andre uke. 
For lite undervisning. Enkelte forelesere gjentar kun det som står i pensum. Andre kommer ikke gjennom det 
de skal. 
Det var et veldig bra spesialemne å ta! Gode lærere, lærerike rollespill og det var muligheter for å stille 
spørsmål hele tiden og få gode svar tilbake fra hyggelige lærere, hvilket for meg er meget viktig. 
Nevnt tidligere. Forelesningene i privatbeskatning. Foreleseren leste ordrett opp fra boken. Må kunne 
forventes mer av en foreleser! 
Burde vært noe obligatorisk arbeid. 
Bør være obligatorisk! 
Kursansvarlig burde ha vært på banen tidligere med tips og råd i forhold til masteroppgaven, helst god tid før 
den frist satt av fakultetet. 
Kunne med fordel vært litt mer undervisning og noe obligatorisk arbeid. Fikk tidvis følelsen av at foreleserne 
"skyndtet" seg for å rekke igjenom. 
Det hadde vært ønskelig med litt obligatorisk arbeid. Pensumslitteratur situasjonen var heller ikke helt optimal. 
Solide forelesninger. Noe sparsommelig hovedlitteratur. 
Interessant emne, med mange aktuelle problemstillinger. Noe negativt med manglende utgitt pensum. 
Tvilsomt at dette er et fag som utgjør 10 poeng! 
Dere trenger ikke å bruke penger på en foreleser neste år dersom dere skal benytte den samme som i år. Hun 
gjentok kun det som stod i Zimmer sin lærebok - ordrett! 
Få oppdatert pensumlitteraturen! 
Foreleseren i mva var utrolig engasjert og lett å følge, men i resten av faget var det veldig vanskelig å henge 
med. Forelesningene kunne med fordel vært tidligere på dagen. 
Synes forelesingane i inntektsskatterett var kjedlige og vanskelig å følge med på. Forelesningane i MVA var 
kjempegode. Synes del 1 på eksamen i faget var veldig merklig, sett i lys av forelesningane og 
pensumlitteraturen. 
Eg synes det var litt forvirrande at det var så mange forskjellige forelesarar. Trur det hadde vore betre om det 
bare var to stykker, slik at heile den første delen av forelesningar var meir samstemte. 
Synes heile faget er godt strukturert. Særleg gode forelesingar, og så var det veldig greitt at det blei 
gjennomgått nokre oppgåver. 
Et veldig spennende og lærerikt fag som jeg tror alle som ønsker å jobbe videre med forretningsjuss bør ta. 
Et utrolig spennende emne! Rollespillene var utrolig lærerike. Diskusjonene i klasserommene var givende. 
Flinke lærere. Nyttig å vite om, og ha inngående kunnskap om alternativ konfliktløsning, og de aktuelle 
problemstillinger og fordeler herom. 
Interessente og aktuelle emner, som hvis du gjør det godt viser at du vil være en god jurist. 
Faget og forelesningene var bra. Svært mye pensum, og eksamen kunne ha vært en uke seinere. Ble litt knapp 
tid. J.R.Nilsen var ikke like pedagogisk på forelesningene som R.Auglend. Følte heller ikke at eksamen svarte 
helt til hva som var gjennomgått på forelesninger. Årets eksamen var mye mer vag enn hva tidligere gitte 
eksamener har vært. 
Forelesningene var interessante, men A.Strandbakken kunne gjerne snakket mer inn i mikrofonen, evt. høyere. 
Var ikke alltid like lett å høre! Ellers var eksamen vag i forhold til pensum som var gjennomgått. Vet at flere 
med meg var svært overrasket over å få om prinsipper som knapt var nevnt i pensum, som tilsvarer prinsipper i 
forvaltningen (som vi ikke har hatt siden 2.året) når vi på forelesninger har gått i dybden av bestemmelsene i 
straffeprosessloven, samt at pensum så og si kun er lovkommentarer fra straffeprosessloven. 
Det var absolutt et interessant fag, og jeg fikk også større forståelse av prosessen i forvaltningen. 
Må få bedre pensumlitteratur og ikke legge opp til at forelesningene skal utfylle pensumet - ettersom dette 
forhindrer andre som ikke har muligheten til å være i Bergen eller ikke kan delta på forelesninger, til å ta 
emnet. 
Gode forelesere! 
Veldig bra emne og ikke minst forelesere. Synes kanskje eksamen samsvarte litt dårlig med fokuset i 
rollespillene. Var veldig mye fokus på hvor viktig det var, men følte ikke jeg fikk så mye bruk for det på eksamen 
Interessant fag, men noe som kunne vært bedre. Alt i alt bra. 
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Selve faget var fra, men eksamensoppgaven var ikke bra. Eksamen var en typisk svada-oppgave som ikke 
samsvarte med resten av faget. 

I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - Skriftlig 
arbeid 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 0 0.0% 

I liten grad 0 0.0% 

Til en viss grad 2 22.2% 

I stor grad 5 55.6% 

I svært stor grad 2 22.2% 

Total 9 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  -  
Rollespill 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 0 0.0% 

I liten grad 0 0.0% 

Til en viss grad 1 11.1% 

I stor grad 1 11.1% 

I svært stor grad 7 77.8% 

Total 9 100.0% 
Survey 
 Respondents Percent 

JUS257-2-A HØST2012 22 20.6% 

JUS255-2-A HØST2012 9 8.4% 

JUS260-2-B HØST2012 4 3.7% 

JUS256-2-A HØST2012 9 8.4% 

JUS260-2-C HØST2012 4 3.7% 

JUS260-2-D HØST2012 4 3.7% 

JUS256-2-B HØST2012 9 8.4% 

JUS251-2-B HØST2012 5 4.7% 

JUS273-2-B HØST2012 0 0.0% 

JUS261-2-A HØST2012 9 8.4% 

JUS263-2-B HØST2012 0 0.0% 

JUS254-2-A HØST2012 11 10.3% 

JUS260-2-A HØST2012 1 0.9% 

JUS251-2-A HØST2012 17 15.9% 

JUS265-2-A HØST2012 3 2.8% 

Total 107 100.0% 
Overall Status 
 Respondents Percent 

New 0 0.0% 

Distributed 0 0.0% 
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 Respondents Percent 

Partially Complete 10 9.3% 

Complete 97 90.7% 

Rejected 0 0.0% 

Total 107 100.0% 
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Samlerapport for studentevalueringer på engelske spesialemner høsten 2012 
Hvilken kategori student er du? 
 Respondents Percent 

Student på masterstudiet i 
rettsvitenskap 

10 9.5% 

Student med særskilt studierett på 
spesialemne 

4 3.8% 

Internasjonal student 91 86.7% 

Total 105 100.0% 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket spesialemne du ville ta 
 Respondents Percent 

1. studieår 0 0.0% 

2. studieår 0 0.0% 

3. studieår 0 0.0% 

4. studieår 7 70.0% 

5. studieår 3 30.0% 

Total 10 100.0% 
Når i løpet av studiet bestemte du deg for: - Hvilket tema du ville skrive om på masteroppgaven 
 Respondents Percent 

1. studieår 0 0.0% 

2. studieår 0 0.0% 

3. studieår 0 0.0% 

4. studieår 1 11.1% 

5. studieår 8 88.9% 

Total 9 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - 
Forelesningene 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 3 3.2% 

I liten grad 17 17.9% 

Til en viss grad 19 20.0% 

I stor grad 35 36.8% 

I svært stor grad 21 22.1% 

Total 95 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  -  
Diskusjonene 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 13 13.7% 

I liten grad 21 22.1% 

Til en viss grad 18 18.9% 

I stor grad 27 28.4% 

I svært stor grad 16 16.8% 

Total 95 100.0% 
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I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  - 
Pensumlitteraturen 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 6 6.3% 

I liten grad 15 15.8% 

Til en viss grad 31 32.6% 

I stor grad 38 40.0% 

I svært stor grad 5 5.3% 

Total 95 100.0% 
I hvor stor grad bidro følgende til din læring i dette spesialemnet? Sett et kryss for hvert forhold  -  
Selvstudium  
 Respondents Percent 

I svært liten grad 4 4.3% 

I liten grad 15 16.3% 

Til en viss grad 29 31.5% 

I stor grad 24 26.1% 

I svært stor grad 20 21.7% 

Total 92 100.0% 
Hvor viktig er det for deg at spesialemnet og tema for  masteroppgaven utgjør en faglig helhet? 
 Respondents Percent 

Svært lite viktig 1 10.0% 

Lite viktig 0 0.0% 

Middels viktig 4 40.0% 

Viktig 4 40.0% 

Svært viktig 1 10.0% 

Total 10 100.0% 
Hvorfor valgte du dette spesialemnet? Du kan velge flere alternativer  
 Respondents Percent 

Tematisk sammenheng med master 16 17.4% 

Arbeidsmuligheter 12 13.0% 

Internasjonalt perspektiv 42 45.7% 

Faglig interesse 69 75.0% 

Annet 10 10.9% 

Total 92 100.0% 
Hvorfor valgte du dette spesialemnet? Du kan velge flere alternativer  - Annet 
Number of credits 
credits count at home university 
I can take this course in my account at my home university 
I can take this course in my account at my home university 
Only course that's being recognized by my home university 
credits count at home university 
started early in the semester. 
Learning english. 
condition of home university 
Interesting subject which is not taught at my home university and which I find actual and interesting. 
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Topic which is not taught at my home university 

I hvor stor grad har emnet gitt deg innblikk i aktuell forskning innen fagfeltet? 
 Respondents Percent 

I svært liten grad 5 5.3% 

I liten grad 16 17.0% 

Til en viss grad 27 28.7% 

I stor grad 34 36.2% 

I svært stor grad 12 12.8% 

Total 94 100.0% 

Hvilke forventninger hadde du til emnet på forhånd? 
At jeg skulle få en innføring i de mest grunnleggende reglene om temaet 
To see law from a different point of view 
To improve my knowledge concerning economic and to learn about the relation between economic and low 
A better knowledge of the relations between law and economics politics. 
I expected to learn more about connections between law and economics. The course fulfilled my expectations, 
professor Henderson was great! 
I would like to have an economic approach of the legal system 
that it will give me an overview of econmically influences to law 
To get an introduction into transnational commercial law. 
Discorvering another way than the legal way to resolve conflicts. 
International view and prove English 
I expected to gain practical knowlegde of international commercial law, e.g how to deal with problems which 
appear in those business relationships etc. 
A better overview of other constitutional traditions. 
- learn more about international treaties - better understanding of states obligations under international 
treaties 
good expectations 
To learn something about human rights because it is the first time I get to know the subject in my studies. 
To learn something about human rights because it is the first time I get to know the subject in my studies. 
To learn more in the area of negotiation and mediation. 
to found out more about specific agreements of this area that could be useful while advicing clients - some 
practical information 
To discuss human rights problems in depth and detail, and, how human rights law is actually being used and 
applied worldwide. Especially the latter did not happen at all. This is something I have experienced throughout 
all lectures here in Bergen: That when it comes to practical use, no one has any clue. Especially the students. 
It's always just "it should be, it could be...", never "it WILL work this way". 
I expected to get useful information about privat law of other countries! 
New information about the topic 
To learn how mediation works and how the alternative dispute settlements are being used today. 
I was just hoping for some insight into the area of law. I wasn't really aware of the specifics of the course prior 
to taking the class. 
I had expectations to learn about the main similarities and differences between legal systems in the world. It 
means between common law and civil law. Also to learn about the differences and similarities of legal institutes 
in the main european law systems (german, french) 
A deeper insight in the topic, being able to analyse the topic independently after having completed the course 
To learn someting about the different law systems 
To learn more about negotiation and arbitration skills. 
Concrete Comparaison between european systems of law 
I expected to find out more about other systems of law and how to understand rules of another country and 
understand diversity in the world. 
To gain practical knowledge and skills connected with ADR. 
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To learn a lot about constitutions and to easely recognise differenses and similaritys between them. To 
understand the history behind them, and way some are a like and way some are different 
Get to know some foreign Private Law Systems 
I expected to learn what is important to care of in negotiations etc. 
I expected to learn something about the different constitutions of several countries. 
I hoped to learn about the practical aspects of mediation and negotiation. 
Knowing much more about other constitutions and givind an international perspective of constitutional 
problems. 
Not really high ones, I just wanted to have anything to do in the first 2 months. 
- get insight of some other constitutions 
I EXPECTED TO LEARN MORE ABOUT HOW SIMILAR RULES ARE APPLIED IN DIFFERENT COUNTRIES, AND TO GET 
TO KNOW WHY THEY ARE APPLIED IN THE SELECTED WAYS. I ALSO EXPECTED TO ACHIEVE GREATER 
KNOWLEDGE OF THE TWO MAIN LEGAL SYSTEMS, COMMON - AND CIVIL LAW. 
I expected the course to be engaging and interesting, and to provide an education on an area often ignored in 
modern legal teaching. 
I had the expectation, that it would be more about legal rules concerning the topic and less economic 
structures! 
know more about transnational commercial law 
I hoped to learn more about human rights. 
Learn about human rights in depth. 
To get a lot of information about the important  terrorism legislation! 
Honestly, I learned so much more than I was expecting and I have to admit that this course was really perfect:) 
The structure and organisation of the lectures. Profesor's preparation for this course etc. etc.In one sentence, 
IF I have chance to change something in this course, I will not change anything! 
I do not specialize on area of criminal law. Therefore I did not have specifific expectations considering the 
subject matter. I generally expected to learn about the current legal norms regulating terrorism and also to 
have interesting discussions about related topics (f.e. terrorist attacks in 21st century etc). And I found the 
course very interesting. 
A wider approach to energy than just oil (and gas). 
I did not take any course concerning Energy law before this. So I expected to learn about area of legal studies 
which is unknown to me. 
To learn more about the Norwegian Energy Law system 

Svarte emnet til forventningene? 
 Respondents Percent 

Ja 73 78.5% 

Nei 20 21.5% 

Total 93 100.0% 

Hva svarte ikke til forventningene? 
Lack of practical issues. 
During lectures there was too much about International Private Law and very little about this course matter. 
See above. 
it was too basic 
There was no real controver discussion about the topic. It was rather a presentation of facts and not so much a 
debate about recent results of research, implementation and results. Moreover was hardly any case law 
discussed, which would be important for prospective lawyers. 
To littele lecture about what sees importam on the exam. 
We did not look at different legal systems but only on the development of harmonisation in the EU legal 
system. This was not what the topic of the course said. 
It was a rather general talking about topics like negotiation and mediation. We did not really get to know how 
to do it. Although we practiced a lot, I do not have an idea about how I should behave in a real negotiation. We 
often should negotiate/mediate without knowing, what is important etc. 
We never really looked at the foreign constitutions. The teacher only mentioned some topics and then left the 
topic to talk about everything and nothing. It would have been more interesting to have the texts of the 
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constitutions and work with them. I also could not understand the selection of the constitutions we "talked" 
about in class. Why for example the Lithuanian? 
That it was in my opinion more a economic than a legal course! 
I did not learn enough about human rights in practise, it was to much theoretical. 
too general, more work on cases would have been good 
Teaching methods (hard to understand the lecturer's english), course content (no clear guide as to the reading 
list was (only clarified in the last lecture, 10 days before the exam), no opportunity in the course to actively 
engage in the content by way of discussion, opinion writing etc. 

Vil du anbefale emnet til andre studenter? 
 Respondents Percent 

Ja 79 87.8% 

Nei 11 12.2% 

Total 90 100.0% 
Generell kommentar til emnet: 
Få studenter på emnet var med på å gjøre det lettere for de som var det til å åpne seg og stille spørsmål. 
Foreleser gjorde en meget god jobb med å forklare evt vanskelige området (trygderett) 
Really great course thanks to the great professors (Schanze and Henderson). 
The professors were very qualified. 
Interesting, the american teacher went reaaly fast so it was a little bit difficult to understand every thing 
nice professors, who are very enthusiastic doing their topics 
It was a good course. The teacher explained everything in a calm and good way. 
good teacher who knows how to make his students interact together. 
It's a good course and the teacher is very nice. 
The whole course was carry out properly, clearly. The topics in my opinion were better presented than in the 
book. The professor spoke clearly and essentially. I found out a lot of information about how to harmonization 
of law on the international level is complicated. But as I said earlier I expected to gain more practical 
knowledge. Maybe the Course number 2 will give me this. I would mark the course of B. 
it has always been a fun and interesting class. 
- more discussions would be great - compulsory attendance during the presentations! - solve maybe one or two 
cases in class to understand how the system works in         reality 
Two times we had four hours lectures, I thing that is to long for one day. I would be better to split it into two 
lectures instead of only one. 
Two times we had four hours lectures, I thing that is to long for one day. I would be better to split it into two 
lectures instead of only one. 
We did a lot of solving cases which I very liked. It is great to practice to negotiate and to mediate! 
You should make the course more demanding and make people actually think. Especially on how law is applied. 
The course as it is now is just common sense filled up with words. 
I expected a little bit more legal issues and less economic, but finally the course was good and i would 
recommend it! 
The lectures are a little bit chaotic. The teacher does not really give any theoratical explanation, so you need to 
read the books with this course to know what you need to study. It is possitive that there is a lot of exercise, 
but it is a style of teaching I am not used to. 
Very good lecturer. Engages the class with interesting examples and welcomes input from students. 
I found this course very interesting. Comparative law is not subject taught at my home university and I think it 
is pity. I would recommend this course to other students.  The course helped me to realise how important is 
today to make legal reforms, legal transplants and also who are the main promoters of such reforms. 
very interesting 
The course was interesting and gave me a deeper insight into aspects I already new about. However I learnt 
hardly anything really new and I was really missing some constructive discussions and reviews of cases. 
Very interactive courses where you truly learn how to negotiate, arbitrate... 
In my opinion the course was carried out in clear and interesting way. Professor tried to cooperate with 
students. Reading materials are available on myspace so there weren't problems with studing. 
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This was the best course in which I participated here in Bergen. A lot of practice, discussions. The professor was 
very open and tried to learn us practical knowledge. Moreover there was a possibility  to write an essay and we 
were free to choose a topic. 
Larry Bakken is a greate teacher and is easy to trust. However it was to much talk in general about other things 
thanh whats forcused on, on the exam. 
It is good that the Professor gave us some specific texts to read for preparing the exams! 
It is really hard to know what to learn for the exams when you never really talked about the constitutions the 
teacher says are important for the exams. And actually, I do not even know what topics we talked about even 
though I attended every lesson... 
well done;) 
would be great to have at least some slides/handout to know what we will cover in a particular lecture (giving a 
brief overview) . would be very helpful to know for the exam aswell. if you miss a lecture, you have no real 
possibility to refinish it. Thank you! the rest is well done:) 
Interesting lectures and discussions. It was challenging to have to actively participate in class, but I think it was 
good for me and I learned a lot from it. The literature was fun reading and educational at the same time. 
Absolutely great teacher (Mr. Larry Bakken) 
In the end this was my favourite class. The discussions were delightful, the professor clever and did not lost me 
somewhere in a hour-long one-man-presentation as a lot of other professors seem to do. I am really looking 
forward to next semester - I'll definitely sign up to his class again. 
- little bit more supervision (in discussions and as far as substantial information are concerned  - maybe 
handout or outline about important points to look at in a constitution, with random discussions it's a bit 
difficult to keep focused or even to know what is really important 
My only comment is that the professor should inform the students what part of the syllabus is to be discussed 
during classes more clearly. What part of the syllabus that was really relevant was not made clear until we had 
started with part two of the classes. The syllabus for exams were nearly halfed, which is fine, but this 
information came at a late time. Had this been made clear earlier, one could have spent more time on the 
relevant syllabus, rather than trying to read through the entire syllabus first published. 
There should be far more in-class discussion and learning in smaller groups - this is a much better method of 
actually learning the material, and being able to debate and argue a point of view displays whether you know 
the material or not! 
almost no legal details mentioned in the lectures but a big compendium with legal materials is need for passing 
the exam.. doesn't make sense for me! 
The prof. is very nice and the course is good. 
I would recommend it to someone who had never heard anything about human rights in general. For everyone 
else I would not recommend it; the discussions stayed to theoretical and superfically. 
It was good! 
Best course this semester! Profesor Larry gave us a real foundation for working as negotiator. 
I liked the discussion of the topics but i would have prefered to get at least some points for the home exam, as 
in all the other courses! 
This course is really great! The organisation, structure and the practical part of this course can make us to learn, 
think and become a wise persons. 
Poorly structured and disorganised course, unlike anything I have experienced before. Also, the two course 
compendiums containing legislation and readings did not become available until 1 month before the exam - 
some 3 months after the beginning of the course and the semester start. Even then, I had to continually pester 
the bookshop to hurry along production of the books. As a student, I should not have to do this. I feel that this 
is unacceptable for a reputable academic institution. To be frank, this course was a complete let down, and has 
left me with a poor impression of the law faculty at UiB. However, I'd like to point that Tina Hunter lectured 
fantastically; her part of the course was well structured and organised. It is unfortunate that she does not 
reside in Bergen so as to oversee other aspects of the course such as administration of compendiums and 
reading lists. 
I find this course interesting. Terrorism is very discussed and actual topic but for example my home university 
does not offer this course. So it was for me good opportunity to learn new about this topic. Professor Hussabo 
lectures were interesting and full of information. I liked the focus to apply the theory on solving the practical 
exercises. 
There seems to be a lack of communication between the two course lecturers.  Examination structure is 
unpredictable, arbitrary, and not made available to students, which is unusual. (Past exam papers are next to 
useless).  Charging 400 Nok for essential material during the exam, when the same material can be obtained by 
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the student for a fraction of the price is extremely unfair. Charging yet ANOTHER 400 Nok for reading material 
which is all free online is baffling. 
I would recommend this course to students with particular interest in this area of study.  To pass this course it 
is necessary to buy compendia with legal norms. I would appreciate more if it was known before the course 
started, not during semester. But generally, it is interesting course. 
There were some miscommunications about reading material, but other than that I would recommend the 
course. It would also be nice for greater support for International students in the Faculty as I know many of us 
felt we were forgotten about and a nuisance to have in the faculty. 

To what extent did the following contribute to your learning in this course? Tick off for each option  -  
Written assignments 
 Respondents Percent 

To a small extent 26 28.6% 

To some extent 13 14.3% 

To a moderate extent 26 28.6% 

To a great extent 15 16.5% 

To a very great extent 11 12.1% 

Total 91 100.0% 
Survey 
 Resp

ond
ents 

Percent 

JUS262-2-A Trygderett vår 2012 1 1.0% 

JUS270-2-A Economic Analysis of Law (autumn 2012) 10 9.5% 

JUS279-2-A Transnational Commercial Law I (autumn 2012) 6 5.7% 

JUS280-2-A Alternative Dispute Settlements (autumn 2012) 11 10.5% 

JUS281-2-A Comparative Constitutional Law (autumn 2012) 12 11.4% 

JUS271-2-A Energy Law (autumn 2012) 14 13.3% 

JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law 
(autumn 2012) 

10 9.5% 

JUS276-2-A Human Rights Law (autumn 2012) 20 19.0% 

JUS278-2-A Comparative Private Law (autumn 2012) 18 17.1% 

JUS279-2-B Transnational Commercial Law II (autumn 2012) 3 2.9% 

Total 105 100.0% 
Overall Status 
 Respondents Percent 

New 0 0.0% 

Distributed 0 0.0% 

Partially Complete 12 11.4% 

Complete 93 88.6% 

Rejected 0 0.0% 

Total 105 100.0% 
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Vedlegg 3 
[Spørsmål rettet til emneansvarlige for spesialemner.] 

Evaluering av spesialemnene 

I løpet av studieåret 2012/2013 skal det gjennomføres en evaluering av alle spesialemnene, både 
enkeltvis og samlet. I forbindelse med dette arbeidet må en del informasjon om emnene samles.  

I årsplanen for 2012 heter det at «Fakultetet skal sikre at det gjennomføres forskningsbasert 
undervisning på høyt faglig og pedagogisk nivå av forskere i fakultetets forskningsmiljø, basert på 
forskningens resultater og rettsvitenskapens idealer».  

Videre står det følgende «Våren 2012 skal en gjennomgående evaluering av spesialemnene 
gjennomføres. Det tas sikte på å sette lys på alle sider ved spesialemnene, som porteføljens samlete 
egenskaper, nivået på emnene, sammenhengen mellom spesialemnene innbyrdes og mellom 
spesialemner og programmet som helhet, i tillegg til undersøkelse av hvert emnes egenskaper og 
funksjon». Denne evalueringen er blitt forskjøvet frem til våren 2013. 

Forskningsbasert undervisning på spesialemnene 

I forbindelse med evalueringen av spesialemnene trengs det derfor en rapport /tekst/redegjørelse 
fra de kursansvarlige på hver enkelt kurs, hvor det redegjøres for den forskningsbaserte 
undervisningen på kurset. 

Vi vil be deg ta stilling til følgende punkter/spørsmål og skrive en redegjørelse på ca 2 sider: 

1. Hvordan opplever du at ditt emne har forskningsbasert undervisning? 

• Ditt spesialfelt 

• Aktuelle forskning innenfor det fagområdet 

• Studentenes muligheter selvstendig tenkning, og diskusjoner 

• Pensumet  

• Forelesningene  

2. Hvordan er balansen mellom forskning/vitenskap og praksis i ditt emne? 

3. Hvordan kunne du tenkte deg å utvikle og forbedre ditt kurs, uavhengig av ressurser? 

4. Hvor står emnet i forhold til de andre emnene som tilbys?  Hva kan emnet kombineres med, som 
gir en bredere faglig fordypning? Hvordan passer emnet inn i spesialemneporteføljen? 
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Evaluering av spesialemner med fokus på spørsmål knyttet til forskningsbasert undervisning  

Svar fra Henriette Sinding Aasen 

Jus 250-2-A: Rett til helsehjelp og sosiale ytelser (10 stp) 

1 Hvordan opplever du at ditt emne har forskningsbasert undervisning? 

Forelesninger av personer med spesialkompetanse på feltet (Kjellevold, Wang Andersen, Aasen). Min 
egen undervisning i dette emnet, med fokus på retten til helsehjelp, henger nært sammen med egen 
forskning knyttet til retten til helse, bl a VAM-prosjektet om rettsliggjøring i velferdsstaten der jeg 
forsker på rettighetsutvikling og prioriteringsproblematikk i helsesektoren. Alice Kjellevold er også 
deltaker i dette prosjektet. Tematikk og forelesninger er knyttet til pågående velferdsforskning og til 
aktuelle problemstillinger i dagens velferdsdebatter og rettighetstematikk. Kurset er velegnet til å 
stimulere studentene til selvstendig etisk og rettspolitisk refleksjon knyttet til sentrale rettsspørsmål 
og utfordringer i den norske velferdsstaten, og til å se de norske reglene i lys av internasjonale regler.  
Både pensum og forelesninger søkes kontinuerlig oppdatert i lys av rettsutviklingen på feltet.   

2 Hvordan er balansen mellom forskning/vitenskap og praksis i ditt emne? 

På forelesningene har vi ikke sjelden personer som arbeider i kommuneadministrasjonen og tar 
kurset for å ajourføre egne kunnskaper. Vi får svært gode tilbakemeldinger ikke minst fra disse 
studentene, som finner kurset høyst relevant og interessant og som også bidrar aktivt til diskusjoner 
på forelesningene og med relevante problemstillinger og eksempler fra praksis.  

3 Hvordan kunne du tenke deg å utvikle og forbedre ditt kurs, uavhengig av ressurser? 

Jeg kunne kanskje tenke meg å utvikle enda tettere bånd til helse- og sosialforvaltningen, f eks ved å 
rekruttere enda flere til kurset fra praksisfeltet.   

4 Hvor står emnet i forhold til de andre emnene som tilbys? Hva kan emnet kombineres med, som 
gir en bredere faglig fordypning? Hvordan passer emnet inn i spesialemneporteføljen? 

Dette kurset henger nært sammen med Jus 250-2-B Autonomi og tvang i helse- og sosialtjenesten. 
Dersom det er ønskelig å redusere antall kurs, kunne det kanskje være en ide å lage ett stort 
spesialemne (20 stp) med tittel helse- og sosialrett, der tematikk fra både Jus 250-2-A og Jus 250-2-B 
inngår. Dette ville emm være gunstig for begge kursene, særlig fordi det er nokså nær sammenheng 
mellom flere av de spørsmål som tas opp. Helse- og sosialrettsundervisningen er etter min 
oppfatning et viktig bidrag til Fakultetets samlede undervisningsportefølje. Fakultetet har svært gode 
faglige ressurser og flere doktorgrader (Østenstad, Søvig, Aasen, snart Wang Andersen) som bør 
utnyttes til gode for velferdsfeltet, og nyter også godt av samarbeid med Universitetet i Stavanger 
ved Alice Kjellevold. 
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Jus 250-2-C: Health and human rights in the welfare state (10 stp) 

1 Hvordan opplever du at ditt emne har forskningsbasert undervisning?  

På dette kurset har jeg hovedtyngden av undervisningen, inkludert deltakelse på paper presentations 
og retting av papers. Undervisningen i dette emnet henger nært sammen med egen pågående 
forskning knyttet til både menneskerettslige og velferdsrettslige problemstillinger. Kurset er nylig 
revidert og har fått et sterkere fokus på helsesektoren. Dette gjør at avgrensningen mot kurset Jus 
276-2-A (se nedenfor) er blitt tydeligere. Tematikk og forelesninger er knyttet til pågående 
velferdsforskning og til aktuelle problemstillinger i dagens velferdsdebatter og rettighetstematikk, 
bygger på tematikk fra kursene Jus 250-2-A og Jus 250-2-B, og er særlig tilrettelagt for utenlandske 
studenter. Kurset har hatt økende tilstrømning siden det ble startet opp i 2008. Kurset er velegnet til 
å stimulere studentene til selvstendig etisk og rettspolitisk refleksjon knyttet til sentrale 
rettsspørsmål og utfordringer i moderne velferdsstater, og til å se sammenhenger mellom nasjonale 
og internasjonale regler.  Både pensum og forelesninger søkes kontinuerlig oppdatert i lys av 
rettsutviklingen på feltet.    

2 Hvordan er balansen mellom forskning/vitenskap og praksis i ditt emne? 

Studenter fra mange deler av verden deltar på forelesningene og bidrar med synspunkter knyttet til 
de spørsmål og temaer som behandles. På den måten, og ikke minst ved seminarene der studentene 
presenterer individuelle papers knyttet til de temaer som inngår i undervisningen, får både studenter 
og lærere innblikk i situasjonen i andre land og hvordan tilsvarende spørsmål håndteres og reguleres. 
Et viktig formål med undervisningen er at studentene skal vurdere nasjonale regler i lys av 
internasjonalt regelverk, i første rekke internasjonale og europeiske menneskerettsinstrumenter og 
avgjørelser. 

3 Hvordan kunne du tenke deg å utvikle og forbedre ditt kurs, uavhengig av ressurser? 

I lys av at jeg har forskningsfri neste år har jeg invitert eksterne forelesere til å forelese på kurset. 
Dette tror jeg er gunstig og vil vurdere om dette kan la seg gjøre også for fremtidig undervisning. 
Ellers er jeg tilfreds med den form kurset har, med tanke på at studentene presenterer og skriver 
individuelle papers. Dette gir godt utbytte for alle som er med. Studentene kunne nok tenke seg mer 
veiledning i skrivingen (og det ville klart nok gjøre at de lærte enda mer), men det er det ikke 
ressurser til i dag. Jeg kunne også tenke meg, på sikt, å prøve ut andre undervisningsformer.   

4 Hvor står emnet i forhold til de andre emnene som tilbys? Hva kan emnet kombineres med, som 
gir en bredere faglig fordypning? Hvordan passer emnet inn i spesialemneporteføljen? 

Dette kurset gir utenlandske studenter et godt faglig tilbud på et område der Fakultetet har solid 
faglig kompetanse. Kurset kan kombineres med andre kurs tilrettelagt for utenlandske studenter.     
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Jus 276-2-A: Human Rights Law:  Special focus on economic, social and cultural rights (20 stp) 

1 Hvordan opplever du at ditt emne har forskningsbasert undervisning?  

På dette kurset deles forelesningene mellom meg, Asbjørn Eide og Amanda Ripley Cahill, mens jeg 
har ansvar for alt arbeidet med studentens papers. Både Eide og Ripley er eksperter på sosiale 
rettigheter, og undervisningen henger nært sammen med egen pågående forskning hos alle som 
underviser. Kurset er særlig tilrettelagt for utenlandske studenter og har hatt økende tilstrømning 
siden det ble startet opp i 2008. Kurset er velegnet til å stimulere studentene til selvstendig etisk og 
rettspolitisk refleksjon knyttet til betydningen og innholdet av viktige sosiale rettigheter (helse, 
utdanning, arbeid, sosial trygghet) og med fokus på utvalgte grupper (kvinner, barn, urfolk, 
minoriteter), og til å se sammenhenger mellom nasjonale og internasjonale regler.  Både pensum og 
forelesninger søkes kontinuerlig oppdatert i lys av rettsutviklingen på feltet.    

2 Hvordan er balansen mellom forskning/vitenskap og praksis i ditt emne? 

I likhet med Jus 250-2-C tas kurset av studenter fra mange deler av verden og bidrar med 
synspunkter knyttet til de spørsmål og temaer som behandles. Også på dette kurset må studentene 
presentere og skrive individuelle papers knyttet til kursets tematikk, noe som gjør det 
virkelighetsnært og gir innsikt i andre lands utfordringer og reguleringer.  Et viktig formål med 
undervisningen er at studentene skal vurdere nasjonale regler i lys av internasjonalt regelverk, i 
første rekke internasjonale og regionale menneskerettsinstrumenter og avgjørelser. 

3 Hvordan kunne du tenke deg å utvikle og forbedre ditt kurs, uavhengig av ressurser? 

Jeg er i hovedsak tilfreds med den form kurset har, særlig med tanke på at studentene presenterer 
og skriver individuelle papers. Dette gir godt utbytte for alle som er med. Studentene kunne nok 
tenke seg mer veiledning i skrivingen (og det ville klart nok gjøre at de lærte enda mer), men det er 
det ikke ressurser til i dag. Jeg tror undervisningen med fordel kunne være mer seminarbasert der 
studentene kommer mer til orde enn det forelesninger legger opp til (dette gjelder også jus 250-2-C, 
se ovenfor), og på sikt er det ønskelig å prøve ut andre undervisningsformer. 

4 Hvor står emnet i forhold til de andre emnene som tilbys? Hva kan emnet kombineres med, som 
gir en bredere faglig fordypning? Hvordan passer emnet inn i spesialemneporteføljen? 

Dette kurset gir utenlandske studenter et godt faglig tilbud på et område der Fakultetet har solide 
faglige ressurser og samarbeidspartnere. Kurset kan kombineres med andre kurs tilrettelagt for 
utenlandske studenter.     
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EVALUERING AV SPESIALEMNENE 

JUS250-2-B Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren 

Jeg viser til epost om evaluering av spesialemnene. Jeg er ansvarlig for JUS250-2-B Autonomi og 
tvang i helse- og sosialsektoren. Emnet har undervisning hvert vårsemester, men studentene kan 
avlegge eksamen hvert semester. I semester uten undervisning er det skoleeksamen, mens i 
undervisningssemestrene har studentene på skole- og hjemmeeksamen.  De siste semestrene har 
kurset hatt i underkant av 20 studenter (12 studenter vår-2012 og 6 studenter høst-2012). Nedenfor 
følger en evaluering av emnet basert på de spørsmålene som var formulert i oversendelsesskrivet. 

1. Undervisningene har de siste årene vært delt mellom Bjørn Henning Østenstad, Njål Wang 
Andersen og undertegnete. Helse- og sosialrett har opp gjennom tidene vært ett av de feltene hvor 
fakultetet har hatt flest doktoravhandlinger, og hvor forskningsmiljøet holder et godt nordisk nivå. 
Gjennom å dele undervisningen mellom flere forelesere, har alle kunnet holde forelesninger om 
emner som de aktivt driver forskning innen. Slik sett er har valgemnet et solid innslag av 
forskningsbasert undervisning. Studentmassen er stort sett sammensatt i den forstand at emnet 
jevnlig har innslag av studenter med erfaring fra feltet (enten i form av deltidsjobber under studiet 
eller i form av annen yrkesutdanning). Gjennomgående får vi derfor til praksisnære diskusjoner i 
undervisningen. Emnet er engasjerende i den forstand at det er enkelt å få studentene med på 
rettspolitiske diskusjoner. 

2. Jeg opplever at balansen mellom forskning/vitenskap er god, jf. nr. 1 over. 

3. Utviklingen av kurset vil dels bero på undervisningskreftene og deres forskningsfelt, men som sagt 
har det vært enkelt å rekruttere lærere. Ideelt sett skulle det vært noe mer tid til undervisning. På 
sikt kunne en kanskje tenke seg å utvikle kurset f. eks. ved at studentene fulgte en barnevernssak 
(men her er utfordringer med tanke på å få tilgang til disse sakene som går for lukkete dører). En 
annen mulighet kan være å trekke inn praktikere (f. eks. fylkesnemndsledere). 

4. Emnet passer godt sammen med de andre "250"-emnene, og disse er utviklet med tanke på et 
hele. En mulighet som også Henriette Sinding Aasen er inne på er å slå sammen A- og B-emnet til ett 
felles emne på 20 studiepoeng. 

  

  



Side 75 
 

Det juridiske fakultet 

H e r 

Jeg viser til forespørsel mht. evaluering av spesialemnene, og svarer med dette på 
spørsmålene for valgfaget politirett  

Spørsmål 1. 

Undervisningen i politirett skjer ved seniorforsker Ragnar Auglend og visepolitimester John Reidar 
Nilsen.  

Begge arbeider for tiden med forskningsprosjekter innen politiretten. Ragnar Auglend er også 
medforfatter med meg som fagansvarlig for boken Politirett. Dette er standardverket innen norsk 
politirett.  Undertegnede står for ca den øvrige halvdelen av boken. Vi sikter på å revidere boken innen 
år 2014. 

Pensum i valgfaget er sentrale kapitler nettopp i boken Politirett. 

Forelesninger/undervisning  i faget dekkes om høsten ved utvalgte emner.  

Spørsmål 2. 

Ved fakultetet i Bergen arbeider følgende personer med politirett og/eller politirettslige emner: 

Professor Henry John Mæland 
Seniorforsker Ragnar Auglend 
Postdoktor Johan Boucht 
Stipendiat Bjarne Kvam 
 
Også andre forskere ved fakultetet innen strafferett/straffeprosess behandler tidvis politirettslige 
temaer.  Dette gjelder blant postdoktor Annika Suominen  
 
I tillegg nevnes følgende eksterne personer som arbeider med Pd avhandlinger innen politirett og som 
er tatt opp på vårt program: 
Visepolitimester John Reidar Nilsen 
Høyskolelektor Steinar Fredriksen. 
 
I tillegg til den forskning som skjer ved eget fakultet, foregår det en del forskning i politirett ved 
Politihøyskolen. Ovenfor er nevnt høgskolelektor Steinar Fredriksen.  

Hensett til den store praktiske betydning som politiretten har, er det likevel i Norge lite forskning i 
faget. 

Spørsmål 3 

Det klart viktigste tiltak er at boken Politirett revideres og føres a jour. Boken ble sist revidert i 2004 
og det har siden den gang skjedd en betydelig utvikling med mange endringer av regelverket. 
Uavhengig av ressurser kunne undervisningen i valgfaget blitt utviklet f.eks. ved innslag av mer 
praktisk rettede øvinger/seminarundervisning. 
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Spørsmål 4 

Valgfaget er nær slekt med påtalerett, strafferett, straffeprosess og forvaltningsrett, og svært mange 
kombinerer valgfaget særlig med påtalerett som bidrag til en bredere faglig fordypning. 

Henry John Mæland 
Emneansvarlig politirett 
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Forskningsbasert undervisning i faget JUS-261-2-A Konfliktmekling (20 sp.)  

1. Hvordan opplever du at ditt emne har forskningsbasert undervisning?  

1.1 Relasjonen mellom faget og min og de øvrige lærernes forskning 

Min doktoravhandling har tittelen Meklerrollen ved mekling i domstolene og er en rettsvitenskapelig 
fremstilling av reglene om meklerrollen i de tre meklingsordningene i norske domstoler; ordinær 
mekling (ved dommeren i saken), rettsmekling, og mekling i barnelovssaker. Videre har jeg de siste 
par årene jobbet med en artikkel som omhandler de sakkyndiges rolle i barnelovssaker, og denne 
artikkelen har fokus på rettssikkerhetsmessige og meklingsteoretiske problemstillinger ved at en og 
samme person i samme sak kan være mekler, veileder for foreldrene og oppnevnt sakkyndig. Jeg ble i 
2011/2012 oppnevnt som del av en arbeidsgruppe nedsatt av Domstoladministrasjonen for å lage og 
gjennomføre en evalueringsundersøkelse av rettsmekling i jordskifterettene. Her var jeg med på å 
designe undersøkelsen. Nå sluttfører jeg en artikkel sammen med Solfrid Mykland (som underviser 
sammen med meg i Konfliktmekling) og jordskifteoverdommer Per Kåre Sky der vi drøfter noen av 
funnene nærmere.  

Med andre ord har jeg forsket mye på feltet. Selv om min metodiske innfallsvinkel hovedsakelig har 
vært rettsvitenskapelig (rettsdogmatisk og rettspolitisk), har jeg etter hvert betydelig innsikt i både 
meklings- og konfliktteori, og den praktiske virkelighet. Det har vært nødvendig å sette seg grundig 
inn i meklings- og konfliktteorien, skaffe meg praktiske ferdigheter gjennom kurs mm., og å 
observere meklinger i domstolene, for å yte god forskning og undervisning på feltet.  

De to øvrige lærerne på kurset, professor Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet, professor II hos 
oss til 31.12.2012, og førsteamanuensis ved Høyskolen i Bergen Solfrid Mykland har begge 
doktorgrader i mekling, Vindeløv dr. jurisgrad, og Mykland ph.d.-grad fra Institutt for strategi og 
ledelse ved Norges Handelshøyskole. Begge har mekling som sitt hovedfelt for forskning.  

Store deler av undervisningen bygger derfor naturlig nok på min, Vindeløvs og Myklands egen 
forskning.  

1.2 Relasjonen mellom annen aktuell forskning innenfor fagområdet og faget 

Det finnes mye forskning på meklingsfeltet internasjonalt, særlig i USA. I Norge er Mykland og 
undertegnede de eneste som har skrevet doktorgrader om mekling av rettskonflikter. I Norden for 
øvrig finnes det tre ytterligere skandinaviskspråklige doktorgrader på feltet, inkludert Vibeke 
Vindeløvs avhandling.  

Vi har valgt å ha hovedfokus på vår egen forskning på feltet for å sørge for at pensum og 
undervisning er godt tilpasset våre hjemlige forhold og samtidig holde oss innenfor et passende 
sidetall. Relevante innsikter fra sentral utenlandsk forskning er innarbeidet i våre arbeider.  

1.3 Studentenes muligheter til selvstendig tenkning, og diskusjoner  

Undervisningen legger opp til stor grad av studentaktivitet. For det første gjennom diskusjoner i 
plenum og ved at studentene får prøvd ut teorien i praktiske øvelser. Videre plikter studentene to 
uker etter første undervisningsuke å levere tre såkalte refleksjonsnotater der de reflekterer over 
elementer fra undervisningen, hovedsakelig nærmere bestemte rollespill ved hjelp av teori fra 
pensum og undervisning. De får kommentarer på notatene fra lærerne. Også på eksamen premieres 
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egne refleksjoner. Eksamensoppgavene er alltid lagt opp slik at det legges til rette for selvstendig 
tenkning, ikke rene gjengivelser av teori fra pensum.  

1.4 Pensumet 

En del av avhandlingen min, Meklerrollen ved mekling i domstolene, er pensum i faget og inngår i 
kompendiet. Vindeløvs bok Konfliktmægling. En refleksiv model, samt en artikkel hun har skrevet om 
rettssikkerhet i rettsmekling, er pensum i sin helhet. Noen av Myklands artikler fra 
doktoravhandlingen inngår i kompendiet.  

For øvrig inngår enkelte andre sentrale forskningsartikler fra fagfeltet. Øvrig pensum består i utdrag 
fra to bøker om mekling i domstolene skrevet av ledende norske praktikere på feltet.  

1.5 Forelesningene  

Som fremgår av det som er sagt ovenfor om min og øvrige læreres forskning på feltet, kan vi tilby 
undervisning basert på egen forskning i nesten alle emnene i faget. Ettersom vi har ulik faglig 
tilnærming, dekker vi dessuten de ulike fagperspektivene som faget inneholder. Vindeløv er jurist og 
psykoterapeut med mangeårig bred og omfattende meklingserfaring. Mykland er jordskiftekandidat 
med ledelsesutdanning fra NHH, og en samfunnsvitenskapelig tilnærming til faget. Avhandlingen 
hennes bygger på kvalitative empiriske studier. Selv er jeg jurist med graden Master of Laws (Dispute 
Resolution) fra Bond University Australia.  

I undervisningen har funn fra vår egen forskning en sentral plass.  

2. Hvordan er balansen mellom forskning/vitenskap og praksis i ditt emne?  

Ettersom pensum dels består av forskning, dels av utdrag fra bøker skrevet av ledende praktikere, er 
balansen mellom vitenskap og den praktiske virkelighet god. I virkeligheten er det heller ingen 
motsetning her, ettersom deler av forskningen bygger på empiriske studier. Lærerne har også utover 
forskningsresultatene et omfattende eksempeltilfang fra egen praksis å dele med studentene.  

3. Hvordan kunne du tenkte deg å utvikle og forbedre ditt kurs, uavhengig av ressurser?  

Som nevnt i kursrapporten for høsten 2012, er det et stadig dilemma å balansere behovet for å bruke 
tid på forelesninger, med behovet for å ha god nok tid til de praktiske øvelsene og rollespillene. Selv 
om kurset har 40 timer undervisning (pluss to timer spørretime) i dag, noe som er mer enn normalen, 
opplever vi at dette er svært knapt for et kurs der rollespill utgjør en så vesentlig del av læringen. Vi 
skulle ønske at vi kunne ha noe bedre tid til de enkelte forelesningstemaene. En økning av rammen 
for undervisning på f. eks. 5 timer ville være en vesentlig forbedring.  

4. Hvor står emnet i forhold til de andre emnene som tilbys? Hva kan emnet kombineres med, som 
gir en bredere faglig fordypning? Hvordan passer emnet inn i spesialemneporteføljen? 

Kurset lar seg kombinere med de fleste juridiske emner, da innsikt i konfliktteori, forhandlinger og 
mekling er noe alle jurister kan ha nytte av, uavhengig av hvilken sektor de jobber i. En utbredt 
kombinasjon er imidlertid med Arbeidsrett, og det er klart at for den som skal arbeide på dette feltet 
er innsikt i konfliktmekling viktig. Dette fordi slike saker ofte finner bedre løsninger gjennom mekling 
enn ved dom, og med mindre belastning kostnad for partene. Videre passer Konfliktmekling godt 
sammen med øvrige fag på konfliktfeltet, dvs. JUS 264-2-A God forvaltningsskikk. Etikk, 
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kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen, samt Larry Bakkens to engelskspråklige fag JUS 
280-2-A Alternative Dispute Settlements og JUS 283-2-A Arbitration Theory and Practice.  

Etter mitt skjønn passer emnet Konfliktmekling svært godt inn i spesialemneporteføljen, og 
interessen for emnet blant studenter og ferdig utdannede kandidater viser at det er stort behov for 
det. Det er ellers et paradoks at vi utdanner jurister ved en femårigutdanning til å håndtere 
menneskers rettslige konflikter – rettstvister – uten å gi dem innsikt i grunnleggende konflikt- og 
kommunikasjonsteori som del av studiet. Tilbakemeldingen fra studentene i evalueringer og ellers er 
at dette har de nytte og glede av.  

Bergen 22.2.2013 

Camilla Bernt  
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Rapport om forskningsbasert undervisning, JUS 262-2-A Trygderett 
 
 1. Hvordan opplever du at ditt emne har forskningsbasert undervisning?  
 

Ditt spesialfelt  

Trygderett har vært mitt hovedfelt forskningsmessig, selv om jeg i en del år også har arbeidet 
innenfor andre felt, ikke minst barnerett.  Jeg har arbeidet med trygderett helt fra jeg først 
ble ansatt ved fakultetet i 1978, og jeg tok doktorgrad innen trygderett i 1991. 

 Aktuell forskning innenfor fagområdet  

Inneværende år har jeg forskningstermin, og arbeider med et bokprosjekt innen trygderett, 
med arbeidstittel ”Arbeidsavklaring”. Jeg har også de siste par årene publisert tre artikler 
innen det samme trygderettslige hovedfeltet. 

Studentenes muligheter til selvstendig tenkning, og diskusjoner  

Det er for så vidt gode muligheter for studentene til kritisk tenkning og diskusjoner, når de 
har satt seg en del inn i feltet. Trygderetten er likevel et stort felt, kjennetegnet av et meget 
omfattende regelverk og svært mye praksis både fra ankeorganet Trygderetten og etter hvert 
en del fra de alminnelige domstolene. Studentene har ikke hatt trygderett tidligere i studiet, 
og det tar noe tid å skaffe seg oversikt og sette seg inn i systemet i første omgang. 

Pensumet  

Pensum er sammensatt av mer oversiktspregede teoretiske fremstillinger/lærebøker, utdrag 
fra offentlige dokumenter, samt noen mindre arbeider/artikler som går mer i dybden. 

Forelesningene  
 
Nettopp fordi studentene ikke kjenner faget fra før, er det nødvendig å bruke noe tid på mer 
elementært stoff, for å bringe studentene til et nivå hvor de kan gå dypere i stoffet. Samtidig 
er særtrekk ved rettskildematerialet og metode sentralt på forelesningene. Ved at jeg selv 
har drevet forskning innen feltet i mange år, mener jeg å ha en del å bibringe både på det 
teoretisk/metodiske plan, og når det gjelder de mer konkrete rettslige spørsmålene. 

 
2. Hvordan er balansen mellom forskning/vitenskap og praksis i ditt emne?  
 

Rettsvitenskapelig forskning på dette feltet har særlig stått sterkt i Oslo-miljøet. I det 
praktiske liv er det et stort behov for jurister med kompetanse i trygderett – jf. NAV-
forvaltningen som forvalter et svært stort regelverk og treffer et enormt antall konkrete 
avgjørelser. En lang rekke saker behandles også i ankeorganet Trygderetten. Forskningen 
innen feltet må forholde seg til disse typene praksis, særlig da Trygderettens praksis, samt 
den stadig økende alminnelige rettspraksis på feltet.  

 
3. Hvordan kunne du tenkte deg å utvikle og forbedre ditt kurs, uavhengig av ressurser?  
 

Jeg er usikker på hva som menes med ”uavhengig av ressurser” – er det innenfor rammen av 
10 studiepoeng? Eller uavhengig av begrensningene som følger av denne rammen? Jeg ville 
gjerne ha utvidet faget nettopp fordi studentene ikke kjenner feltet fra før og må bruke en 
del tid på å skaffe seg den generelle oversikten og en del grunnleggende kunnskaper. Jeg ville 
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også gjerne kunnet utvide med flere temaer til nærmere utdyping og drøftelse. Det ville også 
vært ønskelig å ha mer mulighet og mer tid for studentene til å gå inn i materiale på Lovdata, 
ikke minst avgjørelser fra Trygderetten og lagmannsretten, og benytte dette i forbindelse 
med fordypning og diskusjoner. Jeg kunne også ønsket å ha mulighet til å tilby en skriftlig 
øvingsoppgave underveis, gjerne med aktiv bruk av slikt materiale. 

 
4. Hvor står emnet i forhold til de andre emnene som tilbys? Hva kan emnet kombineres med, som 
gir en bredere faglig fordypning? Hvordan passer emnet inn i spesialemneporteføljen? 

Emnet passer godt sammen med helse/sosialrettsfagene, og også med arbeidsrett. Faget 
bidrar til profilering av området helse/sosial/trygd, hvor vi har et sterkt miljø på fakultetet. 

Bergen 8. februar 2013 

Gudrun Holgersen 
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Jus 264-2-A God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i 
forvaltningen 

1. Hvordan opplever du at ditt emne har forskningsbasert undervisning?  

1.1 Relasjonen mellom faget og min og de øvrige lærernes forskning 

God forvaltningsskikk er et tverrfaglig kurs. Den grunnleggende ideen er at innsikter fra 
kommunikasjons-, konflikt- og forhandlingsteori kan anvendes for å skape en bedre forvaltning, og 
bedre oppfylle rettslige og etiske krav til forvaltningen. Dette er en side av kravet om hensynsfull 
saksbehandling, men kan også ha en effektivitetsgevinst i form av bedre vedtak og færre klager.  

Min forskningsmessige inngang til kommunikasjons-, konflikt-, og forhandlingsteori har vært mekling 
i domstolene, og dette har jeg arbeidet med i en årrekke. Imidlertid er vesentlige deler av denne 
fagkunnskapen universell og kan anvendes i alle ulike kontekster der menneskelig kommunikasjon og 
samhandling skjer, så også i møtet mellom forvaltning og borgere. I min undervisning i faget 
presenterer jeg denne teorien, og viser relevansen for forvaltningskonteksten ved aktiv bruk av 
eksempler fra forvaltningen.  

Professor Jan Fridthjof Bernts tilnærming til faget er den forvaltningsrettslige. Helt fra starten av 
forskerkarrieren har han arbeidet med forvaltningsrettslige problemstillinger med særlig fokus på 
borgerens rettssikkerhet i møte med forvaltningen. Dette utgjør den sentrale rettsdogmatiske og 
rettspolitiske inngangsvinkelen til dette kurset. I undervisningen viser han studentene hvilke rettslige 
krav som stilles til forvaltningens kommunikasjon med borgerne gjennom saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven, så som varslings-, utrednings-, veilednings-, og begrunnelsesplikten, og hvilke 
konsekvenser ny kunnskap om kommunikasjonsprosesser og konfliktløsning må ha for forståelsen og 
anvendelsen av disse rettslige kravene til saksbehandlingen. Videre drøftes hvilke rammer 
vilkårslæren og kravene til saklighet og likebehandling setter for forvaltningens mulighet til bruk av 
forhandling i forvaltningssaker.  

Veiledningsplikten er et sentralt tema i kurset. Tove Eikrem, som leverer sin doktoravhandling i 
desember med temaet forvaltningens veiledningsplikt i velferdstjenestene, deltar i undervisningen, 
og presenterer i denne forbindelse en rekke eksempler på mangelfull forståelse og praktisering av 
reglene om veiledningsplikt i Forvaltningsloven.  

1.2 Aktuell forskning innenfor fagområdet 

Selv om det finnes mye forvaltningsrettslig forskning, er det i norsk sammenheng skrevet lite om god 
forvaltningsskikk, og koblingen mellom forvaltningsretten og kommunikasjon- og konfliktforståelse er 
en ny idé, utviklet av Jan Fridthjof Bernt og undertegnede.  

1.3 Studentenes muligheter selvstendig tenkning, og diskusjoner  

Ettersom faget er nytt, og det ikke finnes lærebøker om emnet, ligger forholdene svært godt til rette 
for selvstendig tenkning hos studentene. Undervisningsopplegget oppmuntrer til stor grad av 
studentaktivitet, og det er også erfaringen at studentene bidrar mye med spørsmål, kommentarer og 
eksempler underveis i kurset. Vi har mange gode diskusjoner. Videre er det et arbeidskrav at 
studentene skal levere to såkalte refleksjonsnotater et par uker etter at undervisningen er avsluttet, 
der de bes reflektere rundt nærmere bestemte problemstillinger med basis i undervisningen. De får 
kommentarer fra lærerne på notatene.  
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1.4 Pensumet  

Pensum består for tiden av et kompendium, satt sammen av tekstutdrag fra ulike norske og danske 
forvaltningsrettslige fremstillinger, samt utdrag fra en NOU om god forvaltningsetikk, og tekstutdrag 
fra lærebøker i kommunikasjons- og konfliktteori. Koblingen mellom elementene gjøres i 
undervisningen. Undertegnede og Jan Fridthjof Bernt har imidlertid konkrete planer om å lage en 
innføringsbok basert på emnene fra undervisningen, og vi tenker å innta kapitler fra bokprosjektet i 
kompendiet etter hvert som de ferdigstilles.  

1.5 Forelesningene  

Undervisningen består av forelesninger med innslag av diskusjoner, samt to praktiske øvelser (et 
rollespill i kommunikasjon, og et forhandlingsrollespill om en forvaltningssak). Undervisningen er lagt 
opp slik at det i løpet av hver dag veksles mellom juridiske emner og emner fra konflikt- og 
kommunikasjonsteori, slik at vi kan hjelpe studentene å koble dette sammen.  

Se ellers punkt 1.1 ovenfor. 

2. Hvordan er balansen mellom forskning/vitenskap og praksis i ditt emne?  

Sivilombudsmann Arne Fliflet deltar på deler av undervisningen og bidrar med eksempler og 
refleksjoner fra sitt embete. Stipendiat Tove Eikrem, som er med på hele kurset, bidrar med 
relevante eksempler fra sin mangeårige erfaring fra forvaltningen og Rettighetssenteret i 
undervisningen. Jan Fridthjof Bernt har i alle år hatt nær kontakt med praksisfeltet gjennom kurs og 
henvendelser fra forvaltning, private parter og medier. Videre har vi, særlig i 2012, hatt en vesentlig 
andel deltakere som er ferdige jurister med stillinger i forvaltningen. De bidrar med en rekke 
eksempler fra sitt virke i løpet av undervisningen.  

3. Hvordan kunne du tenkte deg å utvikle og forbedre ditt kurs, uavhengig av ressurser?  

Det hadde vært hensiktsmessig å øke timetallet noe, da det er svært hektisk. Ettersom det ikke finnes 
egen faglitteratur om faget som sådan, og siden de fleste studentene ikke har tatt tverrfaglige kurs 
tidligere, er vi avhengig av å bruke en del tid på å forelese, samtidig som det er svært viktig å ha tid til 
diskusjoner. Vi trenger også tid til praktiske øvelser. En økning av timetallet på fem timer fra 20 til 25 
ville være en vesentlig forbedring.  

4. Hvor står emnet i forhold til de andre emnene som tilbys? Hva kan emnet kombineres med, som 
gir en bredere faglig fordypning? Hvordan passer emnet inn i spesialemneporteføljen? 

Emnet er relevant for alle som arbeider, eller ser for seg å arbeide, i forvaltningen, og for dem som 
møter forvaltningen på andre siden av bordet, for eksempel advokater.  

Emnet lar seg særlig godt kombinere med andre forvaltningsrettslige valgemner som JUS 253-A /B 
Kommunalrett I/II, JUS 250-2-A Rett til helsehjelp og sosiale ytingar, JUS 250-2-B Autonomi og tvang i 
helse- og sosialretten, og JUS 265-2-A Planrett. For dem som ønsker en fordypning i alternativ 
konfliktløsning, er emnet også meget godt egnet i kombinasjon med JUS 261-2-A Konfliktmekling (20 
sp).  

Bergen 26.2.2013 

Camilla Bernt  
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Ingunn Elise Myklebust 

Sigrid Eskeland Schütz         Bergen 18.03.2013 

Rapport forskingsbasert undervisning, spesialemner: JUS265-2-A Planrett og JUR640 Planrett 

JUS265-2-A Planrett (heretter «spesialemnet») har felles førelesingsundervisning i haustsemesteret 
med kurset JUR640 Planrett (heretter «etterutdanning»), og vi har difor utarbeidd felles rapport for 
emna. Myklebust og Schütz har kursansvar for spesialemnet og for etterutdanninga. 

Spm. 1 Korleis opplever du at emna har forskingsbasert undervisning? 

Vurdert i forhold til våre spesialfelt, har vi avhandlingar (og også seinare arbeid), som står midt i 
fagfeltet Planrett. Vi driv aktiv forsking innan dette feltet, ved sida av at vi også arbeider med 
forskingsspørsmål innan andre tilgrensande felt. Vi publiserer også i fellesskap, seinast artikkelen 
Ingunn E Myklebust og Sigrid Schütz, «Statlege planretningslinjer for forvaltning av strandsona», TfE 
nr. 2. 2012. Artikkelen tek opp problemstillingar som nye retningsliner reiser. Artikkelen er no 
pensum i begge faga.  

Det pågår forsking både nasjonalt og ved vårt fakultet elles, i emnet. Vi har god kontakt med det 
nasjonale miljøet, m.a. gjennom Nasjonalt Tingsrettsforum, som held årlege seminar, i år i Bergen. 
Marianne Reusch var tidlegare knytt til UiO, er no sjølvstendig, og deltek i miljøet. Ho er aktiv forskar, 
og artikkelen hennar «Tilrettelegging for friluftsliv- mot grunneierens vilje», TfE nr. 3, 2012 er 
pensum i begge faga. Vi er også knytt opp mot forskingsmiljøet på Høgskulen i Bergen og 
Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Frå Høgskulen i Bergen er Børge Aadland ein aktiv 
forskar, og artikkelen hans «Eigedomsgrenser og avtalefrihet», TfE nr. 3, 2011 er pensum i begge 
faga. Desse forfattarane er også førelesarar på kursa, og sikrar dermed at det nyast innan forskinga 
vert formidla også på denne måten til studentane.  

Ved vårt fakultet er det også fleire forskarar som deltek i undervisinga i planrettsfaget. Fleire 
spørsmål som særleg vårsesjonen i etterutdanninga adresserer, er alminneleg forvaltingsrett, der 
Bjørn Henning Østenstad, Myklebust og Schütz deltek som førelesarar, og dermed formidlar 
oppdatert kunnskap og forsking frå desse felta. Stipendiat Roald Hopsnes har hatt ansvar for fleire 
sentrale tema i haustseksjonen. Også andre forskarar ved vår institusjon er representert i form av 
skriving av pensumlitteratur. Bernt/Rasmussen sin forvaltningsrett er pensum på etterutdanninga. 
Tore Lunde har tidvis vore med som førelesar, og bidreg med artikkelen «Pålegg om stans, opphør 
eller retting av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven», TfE nr. 2, 2011. Pensum elles består av 
nyare artiklar, i tillegg til ei kjerne henta frå oppdaterte standardverk i planrett og tingsrett. 

I eit praktisk viktig fag som planrett, er også samspelet med forvaltninga viktig. I kurset deltek det 
førelesarar både frå fylkesmannen, kommunar og advokatar. Kven som føreles om dei ulike emne 
varierer noko frå år til år. Samarbeidet mellom oss fagansvarlege og eksterne førelesarar fungerer 
godt, og samarbeidet har nytteverdi både i samband med den konkrete undervisinga og koordinering 
her, men også nyttig for forsking og nettverksbygging. 
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Førelesingane er stykka opp med innlagte praktikumsoppgåver, der etterutdanningsstudentane får 
høve til å diskutere saker relatert til førelesingane, i grupper. Dernest vert oppgåvene gått gjennom i 
fellesskap. Når spesialemnestudentane deltek om hausten, er det lagt opp til felles førelesingar. 
Førelesingane er opne for spørsmål undervegs eller til slutt, og fellesskapet mellom jusstudentar og 
etterutdanningsstudentar sikrar ei god utveksling mellom teoretisk tilnærming og innspel frå 
studentar med lang praktisk erfaring. Generelt gjev det grobunn for interessante diskusjonar, og aktiv 
læring, også fordi etterutdanningsstudentane kjem frå vidt ulike kommunar, offentlege etater og 
privat praksis. Myklebust følgjer undervisninga frå sidelina, og syr saman tema og peikar på raude 
trådar, og er ordstyrar i det som kan bli relativt livlege diskusjonar. Studentane sitt høve til 
sjølvstendig tenking og diskusjon er såleis godt lagt til rette for.  

2. Korleis er balansen mellom forsking/vitskap og praksis i ditt emne? 

Pensum speglar dagsaktuell forsking, forskinga er dels bygd på praksis, eller skriven av fagfolk med 
nær kontakt med praksis, noko som mellom anna undervisningserfaring frå etterutdanningskurset 
sikrar; Det er nettopp her vi kan få motbør på teoretisk funderte løysingar som vil kunne vere 
vanskelege å realisere i praksis. Samstundes er delar av forskinga meir teoretisk fundert, orientert 
mot system og strukturar i jussen, og kva som er legislativt sett gode varige løysingar, lausreve frå 
gjeldande (om mogleg uheldige) praksis.  

3. Korleis kunne du tenkje deg å forbetre ditt kurs, uavhengig av ressursar? 

På dette punktet viser vi til kursrapport for Jus 265-2-A-Planrett: 

«Studentane utgjer samla ei relativt stor gruppe. Samstundes er det lagt opp til spørsmål og 
diskusjon undervegs og etter førelesingane. Lokala i førelesingssalen i gamle Dragefjellet er ikkje 
særleg eigna; studentane vert sitjande spreidt, sjåande framover, og lyden ber ikkje godt.   

Juridisk fakultet tilbyr parallelt med dette kurset 12 timar oppgåveløysing og oppgåvegjennomgang 
for SEVU-kurset (JUR 640). Studentane på JUS 265 -2-A har ytra ønskje om å delta på dette, og frå 
kursansvarleg sin ståstad så blir det vurdert som ønskjeleg å gi desse studentane også dette 
studietilbodet. Dette betyr ingen ekstra krefter på undervisingssida, men kan tilføre studentar 
kunnskap både om metode og planrett, og kan vere viktig for studentane med nettverksbygging mot 
studentane ved JUR 640.» 

Ved vedtak i SU dat. 07.03.13 har alle studentar fått tilgang til oppgåvekurset. Oppgåvekurset er 
frivillig for juss-studentar. Vi får såleis testa ut dette til hausten.  

4. Korleis står emnet i forhold til dei andre emnene som vert tilbydd? Moglege kombinasjonar m.v. 

Det er for tida under planlegging å bruke planrettskurset i ei masterutdanning i jordskifte i samarbeid 
mellom UIB og HIB. Det er også den 07.02.13 inngått avtale mellom UIB og HIB om at Det juridiske 
fakultet forpliktar seg til å levere planrett til ein erfaringsbasert masterprogram i arealplanlegging.  
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Om forholdet til andre spesialemne på juridisk fakultet, kan spesialemnet JUS271-2-A, Energy law, 
framhevast, som gjeld ein noko parallell diskusjon som planretten, og også gjeld sentrale sider ved 
offentleg styring av ein samfunnsressurs; petroleum. Planrett gjeld på si side sentrale sider ved 
styring av areal som ein ressurs for fellesskapet. Disse emna kan igjen ha sider til meir teoretiske 
diskusjonar, og kombinasjonen med JUS270-2-A Economic Analysis of Law er difor nærliggjande.  
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Fra: Prof. Erich Schanze <e@schanze.com> 
Sendt: 24. februar 2013 17:28 
Til: Nathalie S. L. Gaulier 
Kopi: Henderson; e@schanze.com 
Emne: Evaluation of elective course offer " Economic Analysis of Law" JUS 270-2-A 
Vedlegg: Message.html 
 

 Course:  JUS  270-2-A Economic Analysis of Law, block course 
 August 2012 
 
 Profs. Schanze and Henderson 
 
 Teachers' Course Evaluation 
 
 -       Student activity in the course?    
 
  Student  attendance rose once again to currently 30. Both  instructors  allowed  an active 
participation by asking questions  and  short debates about relevant issues. We felt a high personal  
interest which  is  documented  in  the  evaluation by the students. 
  The assigned book and additional materials (Henderson) were well accepted. 
 
  -       Possibility for the students to think by themselves, discuss topics during lecture/seminar? 
 
 See   above.   This  is  a  course with an unconventional content for European law students. They 
have to read texts for understanding the new methodology. 
 As mentioned above there was a substantial number of active students. 
  
  -       Share between lectures and seminars for the course? 
    
This a lectured course with slides and materials allowing questions 
 and short discussions, no seminar. 
 
  -       How much of the course/lectures are based on the teacher’s own research? 
 
The  course is based on a standard text (Polinsky) and personal research.  Both  instructors have long 
and much cited publication lists. I (Schanze) am teaching  this  course for 30 years in different 
contexts. Henderson comes from the  U Chicago Law School (currently ranked No. 5), the "cradle"  of  
law&economics. In his generation he is a highly recognized scholar with an outstanding teaching 
competence. 
  
  -       Do you have any wish/intention on changing/developing your course, if so, how? What are 
your thoughts? 
   



Side 88 
 

 I am changing small portions of the course, extending some slide sets from  time  to  time.  My  
changing  US  counterparts  take  up their specialties  which  they are also  teaching  at top US law 
schools. The student response has been excellent this time. 
  
 In  view  of the steadily increasing participation (30 attendants in 2012)  I  rate  the  course  including 
the exams a success and a most useful addition to the Bergen program. In view of its interdisciplinary 
nature, the course is a challenge for the students. 
 A usual limitation for some, mostly foreign students, is the adequate command of the technical 
English language. 
  
 23 February 2013 
  
 Erich Schanze 
  
Professor Dr. Dr. h.c. Erich Schanze LL.M. (Harv.) 
privat: Kirchspitze 5, 35037 Marburg 
Tel +49 (0)6421 63255 
http://www.schanze.com, mailto:e@schanze.com 
  

mailto:e@schanze.com
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JUS274-2-A 
Fra: Jan Bertil Andersson 
Sendt: 29. januar 2013 17:05 
Til: Nathalie S. L. Gaulier 
Emne: SV: Faculty of Law (Bergen) - Evaluation of elective course offer 
 
Se nedenfor. 
  
Jan 
   
Från: Nathalie S. L. Gaulier  
Skickat: den 29 januari 2013 10:19  
Kopia: Knut Martin Tande  
Ämne: Faculty of Law (Bergen) - Evaluation of elective course offer 
To all teachers in elective courses at the Faculty of Law of Bergen 
  
The Faculty of Law is currently conducting an evaluation of its elective course offer, both individually 
and as a whole. The Faculty of Law is therefore collecting information about each course, which will 
be used in the evaluation process.  
  
We would therefore appreciate to get feedback from you, in the form of a short report, about the 
following points: 
-       Student activity in the course? 
  
Yes, both written home exam (49 %) and usually good oral  presentations and discussions by 
students. 
  
-       Possibility for the students to think by themselves, discuss topics during lecture/seminar? 
  
Yes, I encourage such. 
  
-       Share between lectures and seminars for the course? 
  
Intermingled. 
  
-       How much the course/lectures are based on the teacher’s own research?  
  
60-80 % 
  
-       Do you have any wish/intention on changing/developing your course, if so, how? What are your 
thoughts? 
  
Yes, I need to do a larger revision within the coming year or so. 
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NB! If you teach several courses at the Faculty of Law, please evaluate whether to write a report for 
each course, or  
one for all. 
  
In order for the Faculty to be able to continue its work around the elective course offer evaluation, 
we would appreciate if we could get your feedback by 1st of March 2013.  
  
Should you have any questions regarding this evaluation, please do not hesitate to contact us. 
  
Kind regards, 
____________________________ 
Nathalie Gaulier 
The Faculty of Law 
University of Bergen 
P.O. Box 7806 
NO-5020 Bergen 
Phone: +47 55 58 95 73 
Fax: +47 55 58 95 20 
http://www.uib.no/jur/en 
www.facebook.com/UiBJus  
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JUS275-2-A 

Det store svaret er at valemnet JUS 275 er fullt og heilt forskningsbasert. Eg viser her til boka Fighting 
Terrorism through Multilevel Criminal Legislation (2009), som er hovudboka for studentane. I tillegg 
er det berre å ta ein titt på publikasjonslista mi for dei siste åra. 

Når det gjeld studentane sitt høve til diskusjonar og sjølvstendig tenking, blir dette ivareteke ved at 
det er tid til spørsmål under førelesingane og ved at vi har fem seminar der studentane må leggja 
fram presentasjonar (og i nokon tilfelle også prosedera mot kvarandre). Eg legg mellom anna vekt på 
å samanlikna rettslege løysingar i dei ulike landa som studentane kjem frå, t d når det gjeld 
forsettsomgrepet, forsøksregelen, medverkingsslæra m v. Vi kjem også inn på konkrete terrorsaker 
og diskuterer med utgangspunkt i aktuelle konfliktar grensa mellom væpna styrkar, frigjeringsrørsler, 
terrorgrupper m v.  

Til spørsmålet om «balansen mellom forskning/vitenskap og praksis» må eg seia at eg ikkje forstår 
heilt. Kva meinest med praksis i denne samanhengen? 
 
Når det gjeld vidareutvikling av kurset vil det vera ønskjeleg å breia det ut til også å gjelda andre 
internasjonaliserte brotsverkstypar enn terrorisme. Ein kan også breia ut den bolken som går på 
internasjonalt strafferettsleg samarbeid, og den bolken som går på menneskerettar. Slik kunne vi ha 
utvikla tre 10poengs valemne innanfor emne strafferett/menneskerettar. Eg viser elles til utgreiinga 
om LLM-grad i internasjonal strafferett som eg leverte (saman med Linda Gröning) for nokre år sidan. 
 
Emnet blir i dag av mange tilreisande studentar teke i samanheng med valemnet om økonomiske, 
sosiale og kulturelle menneskerettar som Henriette Sinding Aasen er kursansvarleg for. Vi 
samarbeider slik at det skal gå greitt for studentane å kombinera. Men det er lite fagleg nærkontakt 
mellom desse faga, anna enn at begge handlar til dels om folkerett. I tillegg til den utbygginga som er 
skissert ovanfor, kunne det også vera ønskjeleg med ei større samordning av alle dei strafferettslege 
(i vid tyding) valemna. Men sidan JUS 275 er engelskspråkleg og det kjem mest tilreisande studentar, 
har ikkje dette vore så naturleg fram til no. 
 
Den største utfordringa med dette valemnet er etter mitt syn at mange av dei tilreisande studentane 
har svake faglege og metodiske føresetnader. Det gjer det vanskeleg å heva undervisinga (og 
eksamenskrava) i valemnet til det toppnivået som våre eigne studentar fortener at valemna ligg på, 
som prikken over i-en i masterstudiet. 

Med venleg helsing 

Erling Johannes Husabø 

  



Side 92 
 

 



Side 93 
 

 

  



Side 94 
 

Short course report for the vice-dean of the Faculty of Law, University Bergen 

Cours: Transnational Commercial Law I and II, Andreas Fötschl (external teacher) 

Student activity in the course 

The course TCL is overwhelmingly chosen by Erasmus students. In the last two years, there were also 
some Norwegian students (valgemne). 

The course treats different classical subjects, out of the perspective of Transnational Commercial Law 
and particular conventions and model laws. Many of the subjects treated are for the first time on the 
schedule for the students who have very different background in national law and have a very 
different degree of knowledge of legal English (the course language). 

The teaching technique of posing questions is used rather extensively, manly to create the students 
interest in the topic and to get them acquainted with legal English. The method is concentrated on 
the approach that there are no false or incorrect answers, hence to encourage students and to create 
an environment of trust. 

In general, the activity of the students in the course TCL is very satisfactory.  

Possibility for the students to think by themselves, discuss topics during lecture/seminar? 

By posing questions in a natural and systematic way, the students should get encouraged to think by 
themselves and to be able to pose relevant questions for the respective topic for and amongst 
themselves. 

At several instances of the course, the technique of moderation is used, so that the students from 
the different jurisdictions discuss concepts or terms from their jurisdiction amongst each other. 

In general, the exchange between the students is very fruitful and enriching, and makes the cours-
experience more entertaining for the students. 

Share between lectures and seminars for the course? 

There are at the moment no seminars offered for TCL I and II. 

How much the course/lectures are based on the teacher’s own research?  

My employer, the Swiss Department of Justice (Swiss Institute of Comparative Law, 
Lausanne, www.isdc.ch) does not award freedom of research to its collaborators. The course is 
rather based on working and practical experiences in the particular fields then on research. 

Do you have any wish/intention on changing/developing your course, if so, how? What are your 
thoughts? 

At the moment the course is offered en bloc (TCL I in August, TCL II in November). The number of 
students is constantly increasing. It could be offered to the Faculty to teach TCL in one bloc (one 
week, 2 hours in the morning, 2 hours in the afternoon) also in the spring semester. In general, I am 
very satisfied with the course and I enjoy a lot to teach at the Law Faculty in Bergen.  

http://www.isdc.ch/


Side 95 
 

Fra: Prof. Erich Schanze <e@schanze.com> 
Sendt: 19. februar 2013 15:21 
Til: Nathalie S. L. Gaulier 
Emne: Faculty of Law (Bergen) - Evaluation of elective course offer  

"International Business Contracts" JUS 282-2-A 
 
 
Course: JUS 282-2-A International Business Contracts Erich Schanze 19 hrs block course  
  
-       Student activity in the course? 
 
 Student attendance was very good, so was an active participation by asking questions and short 
debates about relevant issues. Students had to read about 260 pages of materials including a major 
sample contract.  
 
-       Possibility for the students to think by themselves, discuss topics during lecture/seminar? 
  
 This is a demanding course in terms of a non-standard mix of law and economic theory including 
aspects of negotiating, drafting and dispute resolution concerning business contracts. As mentioned 
above there was a substantial number of active students.  
 
-       Share between lectures and seminars for the course? 
 
This a lectured course with slides and materials allowing questions and short discussions, no seminar. 
 
-       How much the course/lectures are based on the teacher’s own research? 
  
The course is based on 40 years of personal research concerning large international business 
contracts. Originally I looked at mining contracts in developing countries, on which I published with a 
research team and by myself four books and numerous articles from 1978-1988. Later I worked in 
the area of franchising and other "symbiotic arrangements" like workbenches and other forms of 
outsourcing and industrial co-operation which are covered in the course. During the last 17 years this 
research has been updated in annual research seminars at Riezlern/ Austria with a focus on 
contractual innovation and business regulation. JUS 282 is an unusual course which has relatively few 
counterparts, namely at Harvard (R. Mnookin) and Columbia (V. Goldberg, R. Scott). I am in touch 
with these scholars since many years. 
 
-       Do you have any wish/intention on changing/developing your course, if so, how? What are your 
thoughts?  
   
 Iam changing portions of the course if new forms or modules of contracting arise. The Reader of 
2007 is still pertinent but I have also distributed a new sample contract on turnkey projects this year. 
I found that this was useful for a roundup. A positive development was a the participation of 
Norwegian students who, in the past, tended to avoid English taught courses. The size of the course 
with about 40 participants this year appears to be optimal.  



Side 96 
 

  
 On the whole, from my perspective, the course worked very well this winter. Given its 
interdisciplinary nature, the course is a challenge for the students. A limitation for some, mostly 
foreign students, is the adequate command of the technical English language.  
  
19 February 2013  
  
Erich Schanze  
  
--   
Professor Dr. Dr. h.c. Erich Schanze LL.M. (Harv.)  
privat: Kirchspitze 5, 35037 Marburg  
Tel +49 (0)6421 63255  
http://www.schanze.com, mailto:e@schanze.com 

mailto:e@schanze.com
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