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Reform av/endringer i studieordningen? 

Diskusjonsnotat adressert til alle ansatte og studenter ved fakultetet 

1. Innledning – ulike alternativer i det videre arbeid med en mulig 

reform av studieordningen 
Fakultetet innførte dagens integrerte 5-årige masterprogram i rettsvitenskap i 2003. Den er som 

kjent basert på en kursmodell, til avløsning av det avdelingsbaserte, 6-årige cand.jur.-studiet. Med 

studiereformen av 2003 fikk vi et strammere strukturert studieprogram, med mer skrivetrening for 

studentene, betydelige innslag av obligatorisk undervisning og med et stort antall mer begrensede 

eksamener. Blant annet som et resultat av dette har fakultetet i dag langt mindre problemer med 

stryk og frafall enn det som var situasjonen under den tidligere studieordningen. Samtidig er det ikke 

til å komme forbi at dagens eksamensordning er ressurskrevende og at oppdelingen av studiet i 

mange separate blokker gir studentene begrenset med tid til å jobbe i dybden med de enkelte fage-

ne, og til å se sammenhengene mellom dem. Til dette kommer den løpende debatten knyttet til hvil-

ke fag som bør være obligatoriske, hvor stort innslaget av valgfrihet bør være, hvordan vi skal sikre 

god faglig progresjon utover i studiet, hvordan spørsmål knyttet til juridiske metode og internasjona-

lisering skal integreres mv.    

Helt siden 2013 har en mulig reform av dagens studieordning stått på agendaen. Studieordningsko-

miteen avga sin siste av i alt to delinnstillinger i april 2016.1 Et hovedpunkt i komiteens forslag var 

oppdeling av studieløpet i en 3-årig bachelordel og en 2-årig masterdel, med flere alternative spesia-

liserte studieløp på masterdelen. Delinnstilling II ble lagt frem for fakultetsstyret til orientering i møte 

7. juni 2016 (sak 44/16). Daværende dekan og fakultetsdirektør informerte samtidig om at man ville 

komme tilbake til styret med et forslag om den videre prosessen og oppfølgningen av forslaget, men 

at man så for seg en bred debatt før man eventuelt gikk videre med konkrete forslag. Bakgrunnen for 

dette var klart nok den motbør som Studieordningskomiteens forslag hadde møtt på i høringsrunden, 

blant annet i form av en høringsuttalelse fra 25 av fakultetets faste vitenskapelig ansatte som frem-

hevet at en eventuell overgang til spesialiserte studieløp burde utredes ytterligere og ikke gjennom-

føres uten bred støtte i fagmiljøet.2 

Fakultetet har nå et nytt styre som må få anledning til å si sitt om en eventuell reform av den eksiste-

rende studieordningen. Fakultetsstyret bør imidlertid ikke bare drøfte innholdet i en eventuell re-

form, men også prosessen frem mot den. Et særlig spørsmål er hvordan man bør gå frem for å få på 

plass en løsning med bred støtte i fagmiljøet.  

Selv om vi i fakultetets ledelse med dette ønsker å gi fakultetsstyret en sentral plass i det videre ar-

beidet med studieordningen, synes det klart at styrets mulighet til å fylle denne rollen avhenger av at 

                                                           
1 http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/delinnstillingii-20160428.pdf  
2 Høringsuttalelse til Delinnstilling II fra Bjarte Askeland, Camilla Bernt, Thomas Eeg, Terje Einarsen, Christian 
Franklin, Halvard Haukeland Fredriksen, Anne Marie Frøseth, Johan Giertsen, Ronny Gjendemsjø, Linda Grø-
ning, Hilde Hauge, Gudrun Holgersen, Eirik Holmøyvik, Erling Johannes Husabø, Jørn Jacobsen, Gert Johan Kjel-
by, Tore Lunde, Jon Petter Rui, Knut Einar Skodvin, Anneken Sperr, Rune Sæbø, Knut Martin Tande, Ørnulf 
Øyen, Jørgen Aall og Henriette Sinding Aasen. Alle høringsuttalelsene til Delinnstilling II finnes her: 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/32-sammenstilling-tilbakemeldinger-fra-laerere-
november_2015.pdf.  
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ledelsen presenterer ulike alternativer. Dette gjelder særlig fordi prosessen nå har pågått i nærmere 

fire år og har ført til at det foreligger en hel del underlagsmateriale, vurderinger, forslag og innven-

dinger som man bør ta med i betraktningen i det videre arbeid.3 Et forsøk på «å rykke tilbake til 

start» og starte med «blanke ark» er hverken nødvendig eller praktisk gjennomførbart. Studieord-

ningskomiteen har gjort et stort arbeid og fremskaffet et betydelig materiale som bør kunne komme 

til nytte i det videre arbeidet med en eventuell reform. 

Med dette diskusjonsnotatet ønsker vi å skissere tre ulike alternativer for en mulig studiereform. 

Felles for dem er at de innebærer mindre omfattende endringer av dagens ordning enn det Studie-

ordningskomiteen tar til orde for i Delinnstilling II. Det følger av dette at vi ikke vil anbefale styret å 

vedta Studieordningskomiteens forslag slik det nå foreligger. En oppdeling av studiet i en 3-årig fel-

lesdel på bachelornivå og en 2-årig masterdel med flere spesialiserte studieløp innebærer etter vårt 

syn en så stor omlegging av den eksisterende studieordningen at det først bør vurderes dersom det 

er bred støtte i fagmiljøet for en slik reform. Innvendingene som ble rettet mot Studieordningskomi-

teens forslag tilsier etter vår vurdering nokså klart at så ikke er tilfellet. Vi tilføyer imidlertid at der-

som reaksjonene på herværende diskusjonsnotat skulle vise at det likevel er bred støtte i fagmiljøet 

for en «3+2-modell» med spesialisering også på fjerde studieår, så er vi beredt til å diskutere også 

reformforslag som ligger tettere opp til Studieordningskomiteens forslag enn dem vi skisserer nå.  

De tre alternativene som vi skisserer i det følgende kan stikkordsmessig betegnes som henholdsvis 1) 

en relativt begrenset rokkering av emnene på dagens studieordning (i realiteten en eksamensord-

ningsreform), 2) en reform som i tillegg rydder plass til et valgemne på tredje studieår og 3) en mer 

omfattende reform hvor man følger opp flere av Studieordningskomiteens forslag (men altså ikke en 

«3+2-modell» med spesialisering også på fjerde studieår).  

De tre alternativene legges frem uten noen klar anbefaling. Poenget på det nåværende stadium er å 

invitere til en bred debatt blant fakultetets ansatte og studenter. Det er selvfølgelig mulig å se for seg 

mange andre alternativer enn de tre som omtales her. Hvor store reelle forskjeller det er på de ulike 

alternativene, avhenger dessuten av hvor store endringer man ser for seg å gjøre i de utgangspunk-

tene som stilles opp. Særlig det siste og mest omfattende alternativet er bevisst holdt ganske åpent. 

Det er ikke slik at fakultetets ledelse med dette presenterer ferdige løsninger. Målsettingen er bare å 

skissere et rammeverk som den videre diskusjonen kan skje innenfor. 

Foruten diskusjoner knyttet til selve innholdet i en eventuell studiereform ønsker vi oss også en dis-

kusjon knyttet til hvordan det videre arbeidet kan organiseres. Selv ser vi foreløpig for oss en prosess 

hvor fakultetsstyret, etter at alle fakultetets ansatte og studenter er informert og involvert på behø-

rig vis, avklarer en del overordnede spørsmål på et relativt tidlig stadium og deretter overlater detal-

jene til ulike arbeidsgrupper. På dette vis unngår man at det må oppnevnes en helt ny Studieord-

ningskomité og – forhåpentligvis – også en prosess som trekker enda lenger ut i tid. 

Avhengig av mottakelsen som dette diskusjonsnotatet får i fagmiljøet, vil vi vurdere å legge det frem 

for styret som en drøftelsessak på styremøtet 6. februar 2018. Noe formelt vedtak i styret er ikke 

aktuelt før på et senere tidspunkt, men vi ønsker å involvere fakultetets øverste organ tidligst mulig i 

prosessen. 

                                                           
3 Jf. blant materialet som er samlet på fakultetets nettside «Utredning av ny studieordning 2014–2016» 
http://www.uib.no/jur/62628/utredning-av-ny-studieordning-2014%E2%80%932016.  
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Vi vil nedenfor skissere de de ulike alternativene for en mulig studiereform (pkt. 4 til 6). Først vil vi 

imidlertid redegjøre for hvorfor vi mener at det er behov for i hvert fall visse endringer i dagens stu-

dieordning (pkt. 2), samt avklare at vi mener at den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen for da-

gens studieordning bør ligge fast (pkt. 3) 

2. Er det behov for reform av dagens studieordning? 
I vurderingen av om det er behov for reform av dagens studieordning, er det innledningsvis grunn til 

å fremheve at fakultetet i dag har en velfungerende studieordning. «Bergensmodellen» er et vare-

merke i juss-Norge. Den er særpreget av blant annet problembasert læring, stor grad av studentakti-

vitet og en oppdeling i en rekke emner som undervises og prøves i blokker. Fakultetet har svært gode 

søkertall, motiverte og hardtarbeidende studenter og utdanner kandidater som raskt finner relevant 

arbeid. Rundt halvparten av våre studenter har et utenlandsopphold i løpet av studiet, og denne 

andelen er markert høyere enn ved andre fakulteter ved UiB. Fakultetet har også kommet langt i 

utviklingen av digitale læringsverktøy. 

Institusjonelle, administrative og ressursmessige hensyn tilsier at argumentasjonsbyrden påhviler 

dem som vil endre dagens modell, og at terskelen for endringer bør være relativt høy: Større end-

ringer bør først vurderes dersom det er en utbredt oppfatning blant fakultetets ansatte og studenter 

om at det er svakheter ved dagens modell, at disse svakhetene er av en slik karakter at det rettfer-

diggjør de omkostninger (både rent ressursmessige og mer institusjonelle) som alltid vil være for-

bundet med en studiereform og at det fremstår som ganske klart at de foreslåtte endringene vil av-

hjelpe svakhetene (uten samtidig å skape nye som er like store).  

Hvorvidt det på fakultetet rent faktisk er en utbredt oppfatning om at dagens studieordning har 

svakheter som rettferdiggjør en reform, kan hverken vi i ledelsen eller fakultetsstyret vite uten en 

prosess hvor man innhenter de ansattes så vel som studentenes syn på dette spørsmålet. Et naturlig 

innslag i en slik prosess vil være et eller flere allmøter, men det kan også tenkes andre elementer 

som f.eks. nettbaserte undersøkelser. Videre er det klart at også Juridisk studentutvalg (JSU) må in-

volveres. Tilsvarende som for fakultetsstyret antar vi imidlertid at allmøtene og JSU først vil kunne 

fylle sin rolle dersom vi i forkant legger frem våre foreløpige betraktninger om hvilke svakheter som 

etter vår oppfatning hefter ved dagens studieordning, og hvilke grep som kan tenkes for å avhjelpe 

dem. Det understrekes imidlertid at dette er betraktninger som kan måtte revurderes i lys av de inn-

spill som måtte komme fra fakultetets ansatte og studenter. 

Dersom reaksjonene på herværende notat skulle avdekke svært ulike oppfatninger av reformbehovet 

blant fakultetets ansatte og studenter, bør styret vurdere å få gjennomført en grundig, ekstern eva-

luering av gjeldende studieordning. Dersom det derimot viser seg at det langt på vei er enighet om 

svakhetene ved dagens modell, er det neppe grunn til å bruke tid og ressurser på å få andre til å for-

telle oss det vi alt selv har erfart.  

Et naturlig utgangspunkt for vurderingen av reformbehovet er Studieordningskomiteens Delinnstil-

ling II, hvor kapittel 2 inneholder en utførlig redegjørelse for det komiteen mener er «fremtredende 

strukturelle svakheter som påvirker studentatferd, læringsutbytte, læreratferd og også forskningsmil-
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jøet» (s. 7). Under overskriften «Svakheter med følger for studentene» lister komiteen opp følgende 

punkter:4 

• Tidsrammen for kursene (særlig 1.-3. år) vrir studieatferd i uønskede retninger  

o Studentene premieres for detaljkunnskap i et begrenset kunnskapsfelt.  
o Studentene gis liten anledning til refleksjon.  
o Studenten gis liten anledning til å se metodisk og faglig sammenheng mellom de uli-

ke fagene.  
• Mangel på skrivetrening og kvalifisert tilbakemelding  

o Små likartede oppgaver gir begrenset skrivetrening og svakt grunnlag for masternivå.  
o Grunnleggende opplæring i skriving av større akademiske tekster kommer for sent til 

at (mange) studenter klarer å nyttiggjøre seg dem på en god nok måte.  
o I hovedsak bare tilbakemeldinger fra medstudenter, gruppeledere og eksterne lære-

re på skriftlige arbeider.  
• Mangel på progresjon 

o Myten om at «alle fag holder masternivå» stenger for progresjon gjennom studielø-
pet, slik at nivået mot slutten av studiet blir for lavt.  

o 4. studieår øker tidsrammen for kursene, men endrer (hever) ikke ambisjonsnivå.  
o Ingen krav til sammenheng mellom spesialemner på 5. studieår.  

• Tilfeldige rekkefølger mellom fag 

• For snevert fokus på praktikerjuss 

• Internasjonale rettskilder er i stor grad skilt ut i egne «fag»  

 

Under overskriften «Svakheter med følger for læreratferd og forskningsmiljø» følger følgende:5 

• Kursmodellen vrir læreratferden i uønskede retninger 

o Kursmodellen gir ikke grunnlag for lærersamarbeid på tvers av kurs og bidrar derved 

til en sementering av faggrenser. 

• Mangel på progresjon vanskeliggjør studentaktiv forskning 

• Mangel på styringsverktøy og struktur for faglig utvikling av emneinnhold 

I et eget underpunkt med tittelen «Revisjonsbehovet for juristutdanningen» følger Studieordnings-

komiteen opp med en påpekning av at reformbehovet ikke bare avhenger av hvordan studieordning-

en fungerer i dag, men også av hvordan man mener dagens studieordning er tilpasset de utfordringer 

en kan vente at juristprofesjonen vil stå overfor i fremtiden (s. 10). Komiteen fremhever deretter at 

det er viktig at studieordningen lærer studentene å håndtere svært store informasjonsmengder (både 

rettskilder og litteratur), primært gjennom bruk av digitale arbeidsverktøy (s. 11). Under henvisning 

til spesialiseringen av arbeidsmarkedet argumenteres det deretter for en tilsvarende spesialisering av 

studieordningen: «Studiet bør innrettes slik at det gir mulighet for studentene til å rette studiet inn 

mot emner og problemområder som de er interesserte i og kan ha interesse av å arbeide med senere 

i livet» (s. 11). Det hevdes også at samfunnsutviklingen vil føre til at jurister «i økende grad vil bli stilt 

overfor problemstillinger som vil kreve kunnskap og forståelse for komplekse samfunnsmessige, tek-

nologiske, økonomiske og økologiske sammenhenger», og at dette tilsier at studieordningen – i mot-

setning til dagens ordning – må forberede studentene på kommunikasjon med andre fagområder, 

                                                           
4 Her gjengis bare hovedpunktene og enkelte underpunkter i Studieordningskomiteens innvendinger. Merk at 
komiteen, som mange andre på fakultetet, skriver om de ulike «kursene» på studieordningen, selv om den 
formelt korrekte betegnelsen er «emner». 
5 Også her gjengis bare hovedpunktene i Studieordningskomiteens innvendinger. 
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forståelse av andre fagområders vitenskapelige metode og «innsikt i metodikk for å forstå rettsreg-

lers virkning på samfunnsutviklingen og på vurdering av empirisk kunnskap» (s. 11).    

Det kan nok hevdes at Studieordningskomiteens fremstilling av dagens studieordning er i overkant 

negativ. Mange av innvendingene er imidlertid velkjente og må tas på alvor i vurderingen av om vide-

reføring av dagens studieordning er en farbar vei. Særlig gjelder dette innvendingene knyttet til opp-

delingen av studiet i en lang rekke små emner, med lite tid til metodisk fordypning og internasjonal 

orientering, uten tilstrekkelig koordinering «på tvers», og med for svak faglig progresjon gjennom 

studiet.  

For egen regning vil vi tilføye følgende grunner som tilsier at en videreføring av dagens studieordning 

ikke fremstår som den beste løsningen: 

Eksamensordningen 

- Eksamensordningen på dagens studieordning har betydelige svakheter. Det store antallet ek-

samener er kostbare for fakultetet. Av ressursmessige årsaker har man i mange tilfeller inn-

ført korte «skoleeksamener» på bare 4 timer, og gått over til en ordning med bare én sensor. 

Disse sparetiltakene ser ut til å ha hatt uheldige bivirkninger. Skoleeksamener på bare 4 ti-

mer gir lite rom for å gi oppgaver som utfordrer studentene i refleksjon og selvstendig analy-

se, og må antas å være en årsak til at studentene i alt for stor grad prioriterer innlæring av 

detaljkunnskap og faste «mønstre» for å besvare «standardspørsmål».6 Den svært uheldige 

kulturen med avskrift av forelesningene ord for ord (transkribering) er en del av dette bildet. 

Jobben med å sensurere (og nivåkontrollere) slike eksamensoppgaver er temmelig utakk-

nemlig. I praksis vil ganske marginale forskjeller kunne få store karaktermessige utslag.7 

Sammen med enesensorordningen er dette trolig mye av årsaken til at sensurordningen vår 

synes å ha lav tillit blant studentene, med et stort antall klager på ordinær sensur som et res-

sursmessig svært merkbart utslag. Klagesensuren har i mange tilfeller de senere år ledet til at 

et stort antall studenter har gått opp en eller flere karakterer, noe som selvfølgelig bidrar til 

at studentenes (og etter hvert kanskje også omverdenens) tillit til sensurordningen svekkes 

ytterligere.  

- Til dette kommer en utbredt praksis med gjentak av beståtte eksamener. Denne praksisen 

som fremstår som lite rimelig for de studentene som i praksis konkurrerer med viderekomne 

studenter når de avlegger eksamenen for første gang (selv om statistikk fra enkeltemner vi-

ser at de beste karakterene ikke er forbeholdt studenter som gjentar eksamen). I tillegg er 

den kostbar for fakultetet og uheldig for studentenes arbeid med de fagene som de egentlig 

skal studere mens de forbereder gjentakene.  

- Det hører også med at flere emneansvarlige har meldt fra om at det store antallet eksa-

mensoppgaver som må produseres (med tilhørende sensorveiledninger) er krevende, og at 

honoreringen av dette arbeidet i undervisningsregnskapet oppleves som utilstrekkelig. Gitt at 

det i fakultetets nåværende økonomiske situasjon fremstår som helt urealistisk å øke den 

                                                           
6 Fra pedagogikken er det velkjent at prøvingsformene er styrende for studentenes læringsatferd – studentene 
prioriterer (rasjonelt nok) innlæring av de ferdighetene som belønnes ved eksamensbordet. 
7 Studieordningskomiteen er inne på dette i Delinstilling II, s. 9, men uten å knytte det til dagens eksamensord-
ning. 
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samlede ressursbruken knyttet til eksamensordningen, er det mye som tilsier at antallet ek-

samener må reduseres.    

Karakterpresset 

- Utfordringene med karakterpresset på dagens studieordning er velkjente. Noen enkel løsning 

finnes neppe, men et konkret forslag fra studenthold – for øvrig basert på Studieordnings-

komiteens forslag – går ut på at introduksjon av valgfrihet og eventuelt også utvekslingsmu-

ligheter allerede på tredje studieår kan avhjelpe situasjonen. Tanken er at dette vil gi studen-

tene mulighet for et alternativt læringsmiljø på et langt tidligere stadium enn på dagens stu-

dieordning. Utveksling og mulighet til å studere emner man er særlig interessert i, er motive-

rende i seg selv og at studentene deretter vil ha ulike CV’er når de på 4. og 5. studieår søker 

på jussrelaterte sommerjobber, trainee-stillinger, praksisopphold mv. 

5. studieår  

- Det synes å være bred enighet om at langt fra alle av de i alt 45 spesialemnene som vi tilbyr 

på 5. studieår, holder masternivå. Et emne på masternivå bør gå mer i dybden enn kurs av 

samme studiepoengmessige omfang på de tre første studieårene. De kan enten bygge videre 

på kunnskaper fra de tre første studieårene, eller ta opp nye fagfelt. Årsakene til de ulike ni-

vået i dagens spesialemneportefølje er flere. Det store antallet emner fører til temmelig be-

grensede undervisningsressurser på hvert emne (samtidig som 5. studieår alt i alt er svært 

ressurskrevende for fakultetet). Undervisningen på mange av de engelskspråklige emnene 

må tilpasses innreisende Erasmus-studenter som ofte bare har studert juss i et par år og som 

behersker akademisk engelsk i svært varierende grad. Og få av spesialemnene tilbyr fordyp-

ning i fag som studentene alt har grunnleggende kjennskap til – mange av emnene er «bare» 

innføringer i helt nye fag. 

Praksis som del av studiet 

- Både fra studenthold, fra politiske myndigheter og fra arbeidsgiversiden er det klare forvent-

ninger om at vi legger til rette for praksis som en del av studieordningen. Dette er det, i hvert 

fall delvis, mulig å få til på dagens 5. studieår, men det vil trolig være enda bedre om vi også 

kan legge til rette for praksis allerede på 3. studieår, jf. det som er sagt ovenfor om alterna-

tivt læringsmiljø og karakterpress. En ordning med at alle studenter har praksis som del av 

studiet vil være vanskelig å gjennomføre (begrenset tilgang på plasser og ressurser for å følge 

opp disse), men en revisjon bør uansett legge til rette for at deler av studentene kan gå ut i 

praksis. 

Involvering av fagmiljøene/lærerne i driften av masterstudiet 

- Dagens «kursmodell» skaper et skille mellom dem av de fast vitenskapelig ansatte som sitter 

med emneansvar for et av de obligatoriske emnene på studiet og dem som «bare» undervi-

ser på disse emnene. Dette er uheldig av flere grunner. For det første er emneansvaret ar-

beidskrevende, og ordningen med bare én ansvarlig per emne leder slik til skjevdeling av ar-

beidsbelastningene på undervisningssiden (med tidvis svært store overskudd i de emnean-

svarliges undervisningsregnskaper som følge). For det annet leder ordningen til at en del 

yngre lærere i faste stillinger ikke «slipper til» og i realiteten fungerer som en form for un-
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derordnede timelærere på flere emner ledet av ulike kolleger. En studiereform kan legge til 

rette for at emneansvaret i langt større utstrekning enn i dag blir et samarbeidsprosjekt. Det-

te kan man nok isolert sett få til også innenfor dagens studieordning, men det vil trolig være 

lettere å gjennomføre som ledd i en reform, blant annet fordi det er uunngåelig at spørsmå-

let om emneansvaret for emner som slås sammen eller endres må tas opp til vurdering. 

Avstigningsmulighet etter tre års studier? 

- Dagens studieordning tilbyr ingen «avstigningsmulighet» for (de få) som ønsker å slutte på 

studiet etter 3. studieår. 

Ut over de svakhetene ved den nåværende ordningen som er påpekt ovenfor, kan det hevdes at det 

er behov for å se på porteføljen av obligatoriske emner. Er dagens fagsammensetning den best ten-

kelige for å utdanne fremtidens jurister? Aktuelle kandidater for en plass på masterprogrammet anno 

2020 kan være selskapsrett, skatterett, rettsinformatikk og immaterialrett. Med dette er ikke sagt at 

vi mener at det må ryddes plass til disse fagene på studieordningen, men at det i det minste er grunn 

til å ta spørsmålet opp til vurdering. En mulig joker i denne debatten kan være introduksjonen av 

«semiobligatoriske» emner på siste semester av tredje studieår (se nærmere i punkt 4 og 5 neden-

for).  

3. Videreføring av masterprogrammets overordnede ramme: Læ-

ringsutbyttebeskrivelsen 
Uaktet modell er samfunnsoppdraget til fakultetet å utdanne jurister. Studiet må gi de ferdige kandi-

datene et sett av basisferdigheter og -kunnskaper. I tillegg må utdanningen legge til rette for at kan-

didatene kan håndtere rettsområder som ikke er en del av grunnutdanningen. De grunnleggende 

kravene til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i dagens studieplan vil derfor være fø-

rende også for fremtidens studieordning. 

Det følger av dette at vi ikke ser grunn til gjennomgripende endringer av den eksisterende læringsut-

byttebeskrivelsen for masterprogrammet i rettsvitenskap, som lyder som følger: 

KUNNSKAPER: 

Kandidatene har kunnskaper om grunnleggende regler og sammenhenger innen alle fagområder som 

omfattes av studiet, og spesialisert kunnskap innen fagområder som dekkes av masteroppgaven. 

Dette innebærer at kandidatene har kunnskaper om og forståelse av 

- nasjonal og internasjonal rett 

- hvordan nasjonal rett påvirkes av internasjonale rettssystemer som EU-retten, EØS-retten, in-

ternasjonale menneskerettigheter og annen folkerett 

- hvordan juridisk argumentasjon varierer på ulike rettsområder 

- sentrale problemstillinger og debatter i det juridiske miljøet, både i det praktiske rettsliv og 

innen rettsvitenskapen, nasjonalt og internasjonalt 

FERDIGHETER: 

Kandidatene kan anvende juridisk metode til selvstendig å analysere, drøfte og ta standpunkt til juri-

diske problemstillinger. Dette innebærer 
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- å innhente og systematisere rettslig relevant materiale, og på grunnlag av dette identifisere 

juridiske problemstillinger og sammenhenger 

- å foreta en selvstendig analyse av juridiske problemstillinger på en grundig, helhetlig, kritisk 

og balansert måte 

- å resonnere seg frem til et faglig forsvarlig standpunkt gjennom avklaring av spenninger mel-

lom ulike typer gyldige argumenter og mellom underliggende rettslige og samfunnsmessige 

verdier 

Kandidatene kan formidle og evaluere juridiske analyser og standpunkt gjennom 

- systematisk å utarbeide selvstendige skriftlige analyser innenfor ulike rettsområder 

- å kommentere og evaluere andre studenters juridiske analyser og selv motta og gjøre bruk av 

slike kommentarer 

- å arbeide med andre i grupper for å analysere juridiske problemstillinger 

GENERELL KOMPETANSE: 

Gjennom studieprogrammet oppnår kandidatene generelt anvendbar kompetanse knyttet til å  

- tilegne seg ny kunnskap på sitt fagfelt og innen tilgrensende fag, og løse juridiske problemstil-

linger også utenfor de rettsområdene som er del av rettsstudiet 

- systematisere og avveie argumentasjon, rådgi og treffe avgjørelser  

- identifisere og ta konsekvenser av etiske og profesjonsetiske aspekter ved juridisk argumen-

tasjon og standpunkt 

- formidle juridiske analyser og konklusjoner, samt profesjonsetiske vurderinger, til andre juris-

ter og til allmennheten, skriftlig og muntlig 

- presentere og argumentere for egne vurderinger og konklusjoner for større og mindre grup-

per av tilhørere 

- arbeide selvstendig og i grupper 

Forslagene som fremmes i dette notatet tar følgelig sikte på å forbedre oppnåelsen av de eksisteren-

de målsetningene med jusstudiet, ikke å endre selve målsetningene.  

Dersom styret beslutter å arbeide videre mot en studiereform, kan det imidlertid hevdes at man bør 

benytte anledningen også til visse justeringer av den eksisterende læringsutbyttebeskrivelsen. Det 

kan f.eks. hevdes at det under «ferdigheter» bør inn et punkt om det som Studieordningskomiteen 

omtaler som endringskompetanse.8 Det bør kanskje også inn et punkt om digital kompetanse. Det 

kan også være grunn til å ta inn Studieordningskomiteens forventning om at kandidatene «på en 

selvstendig måte [kan] planlegge, styre og gjennomføre større juridiske arbeidsoppgaver og prosjek-

ter innen en gitt tidsramme»9 (i realiteten er dette bare en henvisning til læringsutbyttebeskrivelsen 

for masteroppgaveemnene). I en juridisk virkelighet med stadig større kildetilfang og en tendens til at 

juridiske tekster blir stadig mer omfattende, kan det argumenteres for at det også bør inn i lærings-

utbyttebeskrivelsen at kandidatene vi utdanner kan formulere, drøfte og ta stilling til rettslige spørs-

mål på en poengtert og presis måte.10 Studieordningskomiteens forslag til læringsutbyttebeskrivelse 

                                                           
8 Se f.eks. Delinstilling II, pkt. 3.6 (med videre henvisninger til Delinnstilling I). Med dette sikter Studieordnings-
komiteen til «kompetanse til å følge med i rettsutviklingen og å sette seg inn i nye rettsområder som en blir 
stilt overfor eller som utvikler seg i løpet av yrkeskarrieren». 
9 Se Delinstilling II, pkt. 3.6.1. 
10 Se til inspirasjon endringene i læringsutbyttebeskrivelsen for JUS 113 – Kontraktsrett I, vedtatt av SU 29. 
november i år (SU-sak 98/17). 
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av masterdelen av komiteens forslag til ny studieordning inneholder også enkelte andre forslag som 

kan tas opp til vurdering (jf. Delinnstilling II, punkt 3.6.1) 

4. Alternativ 1: Rokkeringer innenfor dagens studieordning     
Det mest presserende behovet for endring av dagens studieordning er etter vår oppfatning knyttet til 

eksamensordningen og, dernest, spesialemnene på 5. studieår. Dersom en reform av spesialemnene 

på 5. studieår skjer innenfor dagens struktur, vil det ikke få ringvirkninger for de øvrige delene av 

studieordningen. I prinsippet er det derfor mulig å tenke seg en ren «eksamensordningsreform». Ved 

nærmere ettersyn er det imidlertid klart at et ønske om en eksamensreform av en viss størrelse kre-

ver omrokkering av en del emner på dagens studieordning og sammenslåing av enkelte emner.   

Erfaringsmessig kan diskusjoner om endringer i fagsammensetning, de ulike emnenes størrelse, deres 

plassering på studiet mv. resultere i tilspissede og ikke alltid særlig konstruktive eller konsensusorien-

terte «maktkamper» mellom ulike fagmiljøer. Særlig gjelder dette dersom det er aktuelt å ta enkelte 

fag ut av porteføljen av obligatoriske emner.   

I et forsøk på å unngå dette, skisseres her et alternativ hvor ingen av emnene som i dag er inne på 

masterprogrammet foreslås fjernet, og hvor det bare foreslås mindre justeringer av de ulike emne-

nes størrelse. I en del tilfeller overlates nærmere koordinering mellom ulike fag til de involverte fag-

miljøene, som bes komme tilbake med forslag til hvordan man best kan utnytte de tilmålte antall 

studiepoeng.  

Hovedgrepene i dette alternativet er som følger: 

- JUS 111 Forvaltningsrett I og JUS 123 Forvaltningsrett II samles til et felles emne, plassert på 

vårsemesteret på annet studieår (der JUS 123 Forvaltningsrett II er i dag) 

o Omfanget økes fra dagens totalt 27 til 30 studiepoeng. De ekstra studiepoengene forutsettes 

bruk til bedre integrering av juridiske metode og den tiltagende internasjonaliseringen av for-

valtningsretten, særlig som en følge av EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. 

- JUS 121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner og JUS 135 Rettsstat og menneskeret-

tigheter samles i et felles semester (f.eks. vårsemesteret første studieår – begge emnene lig-

ger på vårsemesteret i dag, men høstsemesteret andre studieår kan også være et alternativ) 

o Det er flere argumenter som taler for å samle dagens JUS121 og JUS135 i samme semester. I 

begge emnene står ulike folkerettslige forpliktelsers stilling og gjennomslag i norsk rett sen-

tralt, og en samlet fremstilling av dette bør kunne gi studentene både bedre forståelse for 

sammenhengen og rom for mer fordypning enn i dagens struktur. Det er også påfallende at 

studentenes møter alle de for Norge mest relevante internasjonale domstolene på JUS121, 

bortsett fra EMD, som de først stifter ordentlig bekjentskap med på JUS135. Det kan også 

hevdes at domstolenes stadig viktigere kontrollfunksjon også overfor lovgiver faller mellom 

to stoler i dagens studieordning.11 En kobling med utvalgte materielle grunnrettigheter kan 

også gi studentene økt forståelse for formålet med de rettslige institusjonene som studente-

ne i dag lærer om på JUS121.   

                                                           
11 Slik Eirik Holmøyvik og Ørnulf Øyen, som blant annet nettopp av denne grunn har tatt til orde for å samle 
statsrett og menneskerettigheter i et felles emne, på samme semester som studentenes introduseres for folke-
rettslige forpliktelser av særlig betydning for norsk rett, se deres forslag datert 4. september 2015 Øyen 
(http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innspill_fra_holmoyvik_og_oyen.pdf.)  
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o Det nye emnet får et samlet omfang på 30 studiepoeng, tilnærmet likt dagens omfang på i alt 

32 studiepoeng. Reduksjonen på 2 studiepoeng er begrunnet i at menneskerettighetenes fø-

ringer for nasjonal prosessrett forutsettes dekket av de etterfølgende emnene i hhv. straffe-

prosess og sivilprosess. 

o Det overlates i utgangspunktet til de involverte fagmiljøene og utarbeide et forslag til under-

visning og prøving i de ulike fagene som i dag dekkes av JUS121 og JUS135: statsrett, men-

neskerettigheter, EU/EØS-rett, folkerett. Men det er en forutsetning at dette utvikles til ett 

felles emne med felles lærings- og prøvingsformer.  

- JUS 131 Kontraktsrett II og JUS 132 Pengekravsrett samles til et felles emne. Dagens plasse-

ring på første semester på tredje studieår opprettholdes.  

o Omfanget økes fra dagens totalt 25 studiepoeng til 28 studiepoeng, med eksamen før jul. De 

ekstra studiepoengene skal legge til rette for bedre integrering av juridiske metode og den til-

tagende internasjonaliseringen også på kontraktsrettens område.  

- Sivilprosessdelen av dagens JUS 242 Rettergang flyttes frem til tredje studieår for å gi plass til 

et nytt metodeemne på 12 studiepoeng i vårsemesteret på fjerde studieår.  

o Håpet er at et slikt avansert metodeemne, med innretning og litteraturomfang tilpasset plas-

seringen mot slutten av studiet og med undervisning gjennom hele semesteret, kan erstatte 

dagens JUS 114 Juridisk metode (8 sp) og JUS 133 Rettskilde- og metodelære (10 sp) på et vis 

som imøtekommer innvendingene fra flere av fakultetets ansatte mot Studieordningskomite-

ens forslag om å gå helt bort fra egne metodeemner.12 Forslaget forutsetter at studentene får 

en innføring i juridisk metode på Ex.fac. på første semester, og at metodespørsmål følges opp 

på alle andre emner på studiet. Forholdene burde da ligger til rette for avanserte metodiske 

refleksjoner på siste del av fjerde studieår, heri innbefattet internasjonaliseringen av norsk 

rett.  

- Strafferett og straffeprosess samles i et helt semester (høstsemesteret på 4. studieår), med 

en felles eksamen ved semesterslutt  

o Samlet omfang i skissen her er satt til 28 studiepoeng, med eksamen før jul. Alternativt kan 

man tenke seg et samlet omfang på 30 studiepoeng med eksamen i januar. De to siste stu-

diepoengene må i så fall tas fra det etterfølgende metodeemnet. Vi heller mot at det får være 

tilstrekkelig med 28 studiepoeng i strafferett og straffeprosess, og at metodeemnet bør være 

på 12 studiepoeng (særlig fordi metodefaget erstatter to emner på i alt 18 studiepoeng i dag).  

- JUS122 Erstatningsrett og JUS 124 Tingsrett videreføres som i dag, men begge emnene får til-

ført 2 studiepoeng hver 

o Fagmiljøene med ansvar for JUS122 Erstatningsrett og JUS 124 Tingsrett bes utarbeide et for-

slag til best mulig koordinering av de to emnene, heri inkludert en vurdering av om emnene 

bør undervises parallelt, eventuelt med en felles eksamen. 

- JUS 112 Arve- og familierett (12 sp) videreføres uforandret, men flyttes til tredje studieår for 

å få kabalen til å gå opp 

- JUS134 Rettshistorie og komparativ rett (10 sp) videreføres uforandret 

- Porteføljen med spesialemner på 5. studieår gjennomgås for å sikre at spesialisering og for-

dypning går hånd i hånd 

o I tråd med Studieordningskomiteens forslag bør styret vurdere om størrelsen på spesialem-

nene på 5. studieår må være minst 15 studiepoeng 

                                                           
12 Jf. særlig høringsuttalelsen til Delinnstilling I fra Bjarte Askeland, Knut Martin Tande, Synne Sæther Mæhle, 
Anne M. Frøseth, Jonas Jensen, Erik Monsen og Jørn Øyrehagen Sunde, men også høringsuttalelsen fra Jan 
Fridthjof Bernt (med tilslutning fra Ørnulf Rasmussen), som nettopp går inn for en mellomløsning som den vi 
skisserer her. 
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o Det bør stilles krav til sammenheng mellom de spesialemnene som studentene velger på 5. 

studieår, eventuelt også knyttet opp mot masteroppgaven 

o Fakultets ulike fagmiljø bør utfordres til å tilby «pakkeløsninger» som fyller hele semesteret 

(30 studiepoeng). Dersom dette også knyttes opp mot masteroppgavene, vil vi kunne tilby et 

helt år med fordypning og dermed i hvert fall et stykke på vei imøtekomme det behovet som 

Studieordningskomiteen mener det er for spesialiserte studieløp. 

o For studenter som reiser ut på 5. studieår, må det iverksettes tiltak som sikrer at de studerer 

fag på masternivå.  

Alternativ 1 ser etter dette ut som følger: 

1. år Ex.phil. (10 sp.) 
Ex.fac. (10 sp) 

Kontraktsrett I 
(10 sp) 

Norske og internasjonale rettslige institusjoner 
og Rettsstat og menneskerettigheter (30 sp) 

2. år JUS122 Erstat-
ningsrett (15 sp) 

JUS 124 Tingsrett 
(15 sp) 

Forvaltningsrett (30 sp) 

3. år Kontraktsrett II og pengekrav (28 sp) JUS 112 Arv- 
og familier-
ett (12 sp) 

Sivilprosess 
(10 sp.) 
 

JUS134 Retts-
historie og 
komparativ rett 
(10 sp) 

4. år Strafferett og straffeprosess (28 sp.) 
 

Alminnelig formuerett (20 sp.) 

Rettskilde- og metodelære (12 sp.) 

5. år Spesialemner/praksis/utveksling (30 
sp) 
 

Masteroppgave (30 sp.) 
 

Alternativt: Masteroppgave (30 sp) Spesialemner/praksis/utveksling (30 sp) 
Alternativt: JUS 397 Forskerlinje (60 sp. Masteroppgave) 
Alternativt: Et års utveksling som inkluderer 30 sp. masteroppgave ( f.eks. L.L.M.)  

 

5. Alternativ 2: Introduksjon av en viss valgfrihet på tredje studieår 
En innvending mot en studiereform som «bare» flytter om på dagens emner, er at det ikke gir rom 

for noen valgfrihet før på 5. studieår. Som påpekt i punkt 2 ovenfor vil en åpning for valgemner tidli-

gere på studiet kunne ha flere positive følger. Et forsiktig skritt i en slik retning kan være å introduse-

re et valgemne på tredje studieår, men hvor valgfriheten begrenses til et valg mellom et begrenset 

antall «semiobligatoriske» emner. Konkret ser vi for oss at studentene kan velge ett av tre emner: 1) 

Arve- og familierett; 2) Selskaps- og skatterett eller 3) Rettsinformatikk og immaterialrett. Omfanget 

kan settes til 12 sp, tilsvarende dagens emne i arve- og familierett.  

Arve- og familierett er som kjent en obligatorisk del av dagens studieordning. I den grad det kreves 

noen nærmere begrunnelse for hvorfor Arve- og familieretten i det minste bør være et «semi-

obligatorisk» emne på jusstudiet, nøyer vi oss i denne sammenheng med å vise til høringsuttalelsen 

til Delinnstilling II fra fagmiljøet.13  

                                                           
13 Høringsuttalelse fra Gudrun Holgersen, Johan Giertsen, Thomas Eeg, Anneken Kari Sperr, Ingun Fornes, Kar-
sten Grimstad, Lill Haukanes og Torstein Frantzen, 25. november 2015. 
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Selskaps- og skatterett henger tett sammen og er begge fag som mange har etterlyst på dagens stu-

dieordning. Den samfunnsmessige betydningen er uomtvistelig og fakultetet er nå i ferd med å få på 

plass en satsing på skatterett. Introduksjonen av et 12 sp valgemne i selskaps- og skatterett på tredje 

studieår, med etterfølgende muligheter for fordypning på 5. studieår, vil være et betydelig løft og 

kunne bidra til at vårt fakultet fremstår som ledende innen disse viktige fagene. 

Rettsinformatikk og immaterialrett vil være en nyvinning. I dag får studentene våre ingen innføring i 

de ulike rettslige spørsmålene som er knyttet til vårt digitale samfunn. Stikkord kan være personvern 

og informasjonssikkerhet, elektronisk handel, medierett og såkalt internett governance, heri innbe-

fattet spørsmål knyttet til lagring av data etc. underlagt andre staters jurisdiksjon. Et slikt fag bør gå 

ut over den klassiske immaterialretten og bl.a. ta opp spørsmål knyttet til EUs personvernforordning.  

Dersom vi forutsetter at studentene fordeler seg i hvert fall noenlunde likt mellom disse tre emnene, 

vil det gi hvert av dem anslagsvis 100-150 studenter årlig. Et slikt studenttall gir fagmiljøene trygghet 

for fagenes fremtid og sikrer samfunnet et betydelig antall jurister hvert år med innsikt i de utvalgte 

fagene. Det gir også bedre muligheter for alternative lærings- og prøvingsformer enn det som er si-

tuasjonen med fullt kull på opp mot 380 studenter. 

Alternativ 2 ser etter dette ut som følger: 

1. år Ex.phil. (10 sp.) 
Ex.fac. (10 sp) 

Kontraktsrett I 
(10 sp) 

Norske og internasjonale rettslige institusjoner og 
Rettsstat og menneskerettigheter (30 sp) 

2. år JUS122 Erstat-
ningsrett (15 sp) 

JUS 124 Tings-
rett (15 sp) 

Forvaltningsrett (30 sp) 

3. år Kontraktsrett II og pengekrav (28 
sp) 

Valgemne (12 sp) 
1) Arve- og familie-
rett 
2) Selskaps- og 
skatterett 
3) Rettsinformatikk 

Sivilprosess 
(10 sp.) 
 

JUS134 Retts-
historie og 
komparativ rett 
(10 sp) 

4. år Strafferett og straffeprosess (28 
sp.) 

 

Alminnelig formuerett (20 sp.) 

Rettskilde- og metodelære (12 sp.) 

5. år Spesialemner/praksis/utveksling 
(30 sp) 
 

Masteroppgave (30 sp.) 
 

Alternativt: Masteroppgave (30 sp) Spesialemner/praksis/utveksling (30 sp) 
Alternativt: JUS 397 Forskerlinje (60 sp. Masteroppgave) 
Alternativt: Et års utveksling som inkluderer 30 sp. masteroppgave ( f.eks. L.L.M.)  

 

6. Alternativ 3: En større reform av dagens studieordning    
En innvending mot de to ovenfor skisserte alternativene er at de ikke gir rom for nye «perspektiv-

fag», at valgfriheten er for begrenset og at det ikke er utvekslingsmuligheter før på 5. studieår. Som 

påpekt i punkt 2 ovenfor vil en åpning for valgemner og utveksling på tredje studieår kunne ha flere 

positive følger, herunder særlig knyttet til opprustning av spesialemnene på 5. studieår. 
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I det følgende skisseres en noe mer omfattende reform hvor siste semester på tredje studieår legges 

om i tråd med Studieordningskomiteen forslag. 

Sentralt i Studieordningskomiteens forslag står vurderingen av at studenter som reiser på utveksling, 

ikke trenger å ta JUS134 Komparativ rett og rettshistorie. Vi har selvfølgelig ingen garanti for at stu-

denter som velger å dra på utveksling vil studere komparativ rett og/eller rettshistorie, men Studie-

ordningskomiteens betraktning synes å være at studier i utlandet med nødvendighet medfører at 

studentene får satt norsk rett i perspektiv, nær sagt helt uavhengig av hvilke emner de studerer. Det-

te er en forstandig tilnærming som vi synes fortjener tilslutning. 

På siste semester på tredje studieår bør fakultetet også på sikt ta mål av seg til å kunne tilby 

«perspektivfag» som f.eks. rettsøkonomi og rettssosiologi, jf. Studieordningskomiteens betraktninger 

om behovet for «innsikt i metodikk for å forstå rettsreglers virkning på samfunnsutviklingen og på 

vurdering av empirisk kunnskap». Dette forutsetter imidlertid at man får på plass de nødvendige 

ressursene og ligger nok derfor noe frem i tid. Vårt forslag til det siste semesteret på tredje studieår 

tar imidlertid høyde for en slik mulig fremtidig utvikling, noe vi mener er viktig i seg selv. En studiere-

form bør gi rom for utvikling dersom den skal være bærekraftig på sikt.  

Det her skisserte alternativet åpner også for at innføres en avstigningsmulighet etter tredje studieår 

for studenter som ønsker å avslutte studiene med en Bachelor i rettsvitenskap. 

- Hensynet til disse få studentene kan ikke være avgjørende for utformingen av studieordningen, men forslaget her 

åpner for en avstigningsmulighet uten praktiske konsekvenser for de øvrige studentene eller studieordningen som 

sådan. Den påkrevde bacheloroppgaven kan ganske enkelt være et av alternativene som man kan velge mot slut-

ten av tredje studieår. Men detaljene her må utredes nærmere. Vi kan p.t. ikke utelukke at introduksjonen av en 

bachelorgrad likevel vil ha uønskede følger for andre deler av studieordningen, noe som i så fall kan tilsi at denne 

avstigningsmuligheten dessverre må legges bort.    

Introduksjonen av valgemner på tredje studieår åpner for at spesialemnene som vi tilbyr på 5. stu-

dieår oppgraderes til reelt masternivå. 

- I utgangspunktet kan man tenke seg opprydning i dagens spesialemner, med påkrevd nivå-

heving av utvalgte emner og nedleggelse av andre, innenfor dagens studieordning. Dette er 

imidlertid av flere årsaker ikke helt lett å få til. For det første må fakultetet fortsatt tilby en 

attraktiv portefølje av engelskspråklige spesialemner til innreisende studenter (primært 

Erasmus-studenter), men relativt få av disse studentene har forutsetninger for å følge emner 

på reelt masternivå. For det andre vil det være lettere å redusere spesialemneporteføljen på 

5. studieår dersom noen av emnene som tas ut kan videreføres som valgemner på 3. stu-

dieår. En reform med innslag av valgfrihet på både 3. og 5. studieår gir også muligheten for at 

ett og samme fag kan tilby en innføring på 3. studieår og fordypning på 5. studieår. 

- I tråd med Studieordningskomiteens forslag bør det vurderes om størrelsen på spesialemne-

ne på 5. studieår må være minst 15 studiepoeng, nettopp for å legge til rette for mer fordyp-

ning 

- Det bør stilles krav til sammenheng mellom de spesialemnene som studentene velger på 5. 

studieår, eventuelt også knyttet opp mot masteroppgaven 

- Fakultets ulike fagmiljøer bør utfordres til å tilby «pakkeløsninger» som fyller hele semeste-

ret (30 studiepoeng). Dersom dette også knyttes opp mot masteroppgavene, vil vi kunne til-
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by et helt år med fordypning og dermed i hvert fall et stykke på vei imøtekomme det behovet 

som Studieordningskomiteen mener det er for spesialiserte studieløp. 

- For studenter som reiser ut på 5. studieår, må det iverksettes tiltak som sikrer at de studerer 

fag på masternivå.  

Frigjøring av et helt semester på 3. studieår til spesialisering og utveksling nødvendiggjør imidlertid 

større endringer i de obligatoriske emnene på de tre første studieårene. Som alt nevnt er dette erfa-

ringsmessig sensitive spørsmål, som dessuten har en tendens til å overskygge de overordnede 

spørsmålene om struktur og innretning av studieordningen. 

I denne skissen har vi tatt to grep for å unngå dette:  

1. Vi foreslår at valgfriheten knyttet til det ene valgemnet på 10 studiepoeng reduseres til 

et valg mellom et begrenset antall «semiobligatoriske» emner (jf. det alt skisserte alter-

nativ 2 ovenfor).  

o Basert på dagens erfaring med studentenes utferdstrang, vil utvekslingsmuligheter 

på tredje studieår trolig bety at opp mot halvparten av studentene vil være andre 

steder enn på vårt fakultet dette semesteret.14 Det vil følgelig være i størrelsesorden 

180-200 studenter som tar sjette semester hos oss. Dersom vi fordeler disse på f.eks. 

tre «semi-obligatoriske» emner, vil det gi de involverte fagmiljøene visshet om at 

man hvert år har anslagsvis 50-70 studenter. Et slikt studenttall gir gode muligheter 

for alternative lærings- og prøvingsformer, samtidig som det gir fagmiljøene trygghet 

for fagenes fremtid og sikrer samfunnet et betydelig antall jurister hvert år med inn-

sikt i de utvalgte fagene.  
� Poenget knyttet til fagmiljøenes trygghet for fagenes fremtid bør neppe undervurderes. Fakul-

tetets vanskelige økonomi og styrets vektlegging av undervisningsbehov på de obligatoriske 

delene av masterprogrammet ved utlysning av faste stillinger gjør at det er høyst forståelig 

om utsatte fagmiljøer er bekymret over konsekvensene av at «deres» fag eventuelt tas ut av 

porteføljen av obligatoriske fag: «Degradering» til et spesialemne gir på ingen måte samme 

trygghet for ettervekst. Et mulig grep for å legge slike bekymringer til ro, kan være et entydig 

vedtak i styret om at undervisningsbehovet på de nye «semiobligatoriske» emnene på 3. stu-

dieår skal vurderes likt som undervisningsbehovene på andre emner på masterprogrammet 

når det gjelder utlysning av faste stillinger. 

o Aktuelle kandidater for status som «semiobligatoriske» emne kan være selskapsrett, 

skatterett, rettsinformatikk og immaterialrett (se omtalen av alternativ 2 ovenfor), 

eventuelt emner som det ikke lenger er plass til på de øvrige delene av masterpro-

grammet  

2. Vi avstår fra å fremme noe konkret forslag til fagsammensetning på de tre første studie-

årene.  

• Det er følgelig ikke et ferdig alternativ som presenteres, men snarere et ramme-

verk som på et senere tidspunkt må fylles ut både når det gjelder fagsammen-

setningen på de tre første studieårene, integrasjon av metodelære og interna-

sjonalisering gjennom hele studieløpet, tiltak for bedre koordinering mellom de 

                                                           
14 Men dette er naturlig nok et usikkert anslag. Per i dag reiser godt over 40 prosent av studentene på utveks-
ling på 5. studieår. Hvor mange som vil reise ut på 3. studieår vil blant annet avhenge av de fremtidige utveks-
lingsmulighetene på femte året. En utvekslingsandel på 50 prosent på tredje året er muligens i overkant opti-
mistisk. 
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ulike emnene på studiet og – sist, men ikke minst – en helhetlig tilnærming til læ-

rings- og prøvingsordningene gjennom hele studiet.15  

Alternativ 3 ser etter dette ut som følger: 

1. 
år 

Ex.phil. (10 sp.) 
Ex.fac. (10 sp) 

40 sp. obligatoriske emner 
 

2. 
år 

30 sp. obligatoriske emner 
 

30 sp. obligatoriske emner 

3. 
år 

30 sp. obligatoriske emner 
 

 JUS134 
Rettshistorie 
og kompara-
tiv rett (10 
sp) 

Valg mellom et 
begrenset antall 
«semiobligatoriske» 
emner (10 sp) 

Valgemner 
(10 sp) 
Praksis? 
Perspektivfag? 
Bacheloroppgave? 

Alternativt: Utveksling (totalt 30 sp) 
4. 
år 

Strafferett og straffeprosess (28 
sp.) 

Alminnelig formuerett (20 sp.) 

Rettskilde- og metodelære (12 sp.) 

5. 
år 

Spesialemner/praksis/utveksling 
(30 sp) 
 

Masteroppgave (30 sp.) 
 

Alternativt: Masteroppgave (30 
sp) 

Spesialemner/praksis/utveksling (30 sp) 

Alternativt: JUS 397 Forskerlinje (60 sp. Masteroppgave) 
Alternativt: Et års utveksling som inkluderer 30 sp. masteroppgave ( f.eks. L.L.M.)  

 

7. Lærings- og prøvingsformer 
Lærings- og prøvingsformer er ikke gitt noen fremtredende plass i de alternativene som er skissert 

ovenfor. Dette skyldes på ingen måte at vi ikke vurderer dette som meget viktige bestanddeler i en 

eventuell studiereform. Vi tror imidlertid det er hensiktsmessig å forsøke å «lande» diskusjonen om 

struktur og fagsammensetning før man drøfter lærings- og prøvingsformene.  

Så snart fakultetsstyret har truffet et prinsippvedtak om en eventuell ny studieordning bør det ned-

settes en arbeidsgruppe som ser på lærings- og prøvingsformer gjennom hele det nye masterpro-

grammet. Studieordningskomiteens arbeid gir etter vårt syn et godt grunnlag for videre arbeid med 

disse spørsmålene, supplert med føringene fra sentralt hold i form av UiBs handlingsplan Kvalitet i 

utdanning 2017-2022 og i Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. 

Utgangspunktet bør være dagens modell med forelesninger og arbeids- og storgrupper, men ar-

beidsgruppen bør se på muligheter for bedre samspill mellom de ulike elementene i undervisnings-

opplegget. Gruppen må forholde seg til pedagogisk forskning på studentenes læringsutbytte av ulike 

undervisnings- og prøvingsformer. Undervisningsformer som aktiviserer studentene må få en enda 
                                                           
15 Det hører imidlertid med å nevne at det i kjølvannet av Studieordningskomiteens Delinnstilling I høsten 2015 
ble fremmet to alternative forslag fra hhv. Halvard Haukeland Fredriksen (med etterfølgende tilslutning fra 
Jørgen Aall m.fl.) og Eirik Holmøyvik/Ørnulf Øyen, se http://www.uib.no/jur/62628/utredning-av-ny-
studieordning-2014%E2%80%932016. Begge disse inneholder konkrete forslag til en fagsammensetning på hele 
masterstudiet som gir rom for et valgfritt sjette semester. Ingen av forslagene har imidlertid funnet plass til noe 
eget metodeemne, noe som mange nok vil se som en betydelig svakhet ved dem.   
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mer fremtredende rolle enn i dagens studieordning. Forelesninger i store auditorier vil forbli en sen-

tral del av fakultetets undervisningstilbud, men arbeidsgruppen bør se på mulighetene for endringer i 

formatet som fører til mer interaksjon med studentene. Arbeidsgruppen må i denne sammenheng se 

særskilt på mulighetene for økt bruk av digitale verktøy som kan heve kvaliteten på undervisningen 

og bedre samspillet mellom de ulike elementene i undervisningsopplegget.  

Arbeidsgruppen må også se på Studieordningskomiteens oppfatning av at det på dagens studieord-

ning er for mange små og likeartede innleveringsoppgaver, med tilhørende mangel på progresjon 

gjennom studiet. 

Arbeidsgruppen må også ta stilling til helheten i de lærings- og prøvingsformer som skal inngå i mas-

terprogrammet, herunder særlig målsetningen om at studentene skal møte ulike lærings- og prø-

vingsformer. Det vil særlig være aktuelt å se på mulighetene for hjemmeeksamen på enkelte emner 

og muntlige prøvingsformer.   

Det bør vurderes om deler av undervisningen på 4. og 5. studieår skal gjøres obligatorisk.  

Fakultetets økonomiske situasjon vil nok (dessverre) legge temmelig klare føringer for lærings- og 

prøvingsformene gjennom studiet. Arbeidsgruppen må utarbeide forslag som er økonomisk gjen-

nomførbare for fakultetet, men som også gir rom for videreutvikling dersom forholdstallet læ-

rer/student skulle bli bedre enn det er i dag.  

8. Bedre koordinering mellom ulike emner på studieprogrammet 
Bedret koordinering mellom de ulike emnene på studieprogrammet må stå høyt på agendaen helt 

uavhengig av en eventuell studiereform. At dette er mulig også innenfor dagens studieordning, illus-

treres av at de emneansvarlige på 1. studieår i senere tid har etablert et uformelt nettverk nettopp 

for dette formål. Vi er imidlertid av den oppfatning at de tre alternativene skissert overfor alle legger 

bedre til rette for slik koordinering enn dagens studieordning. Den foreslåtte omstruktureringen av 

metodeundervisningen forutsetter en mer helhetlig tilnærming til rettskilde- og metodelæren opp 

gjennom hele studieprogrammet. Tilførselen av flere studiepoeng til sentrale emner som forvalt-

ningsrett, kontraktsrett, erstatningsrett og tingsrett legger forholdene til rette for at dette kan følges 

opp i praksis. En utvikling i retning av flere emneansvarlige på hvert emne kan virke i samme retning. 

Reduksjonen i antall emner vil dessuten i seg selv lette koordineringen mellom de gjenværende em-

nene, ganske enkelt fordi det er færre emner som må koordineres. Og for emner som foreslås slått 

sammen, ligger det i sakens natur at de vil bli koordinert på en helt annen måte enn i dagens ordning. 

Detaljene knyttet til hvordan vi skal få til bedre koordinering mellom de ulike emnene på studiepro-

grammet bør overlates til en arbeidsgruppe som fakultetsstyret bør nedsette så snart man har truffet 

et prinsippvedtak om en eventuell ny studieordning.    

9. Ressursbehov og kostnader 
Vi har foreløpig ikke foretatt noen utredning av de ressursmessige følgene av de ovenfor skisserte 

alternativene. Det synes likevel klart at alle alternativene vil være rimeligere enn Studieordningsko-
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miteens forslag om fire parallelle studieløp på fjerde studieår.16 Ressursbruken på studiet avgjøres 

for øvrig i all hovedsak av lærings- og prøvingsformene som tilbys. Det er derfor ikke slik at det er gitt 

på forhånd hvor mye ressurser de skisserte alternativene vil kreve. 

Alternativ 1 innebærer fire færre eksamener enn dagens studieordning (fem dersom tingsrett og 

erstatningsrett samles i ett emne med én eksamen). Isolert sett vil dette selvfølgelig være ressursbe-

sparende, men i utgangspunktet ser vi for oss at denne innsparingen bør kanaliseres tilbake til de 

gjenværende eksamenene. Gjeninnføring av en ordning med to sensorer også ved ordinær sensur 

står her høyt på prioriteringslisten. 

Lengre tidsflater på emnene gjør det mulig å vurdere flere undervisningsaktiviteter. Flere under-

visningsaktiviteter og eventuelt nye former for undervisningsaktiviteter kan imidlertid være ressurs-

krevende.  Det samme vil eventuell utvikling av nye prøvingsformer. 

Kostnadene knyttet til overgangsordninger og implementering må utredes på et senere tidspunkt. I 

utgangspunktet er det grunn til å tro at kostnadene knyttet til innføring av alternativ 3 vil være noe 

høyere enn kostandene knyttet til alternativ 1 og 2, men kostnadene knyttet til alternativ 3 avhenger 

jo av fagsammensetningen på 1.-3. studieår. Gjennomføringskostnadene vil trolig uansett være lave-

re enn dem som Studieordningskomiteens forslag ville gjort krav på.  

I overgangsfasen vil det også ha stor betydning for kostnadene hvordan vi velger å gjennomføre 

overgangen fra eksisterende til ny studieordning. 

10. Masteroppgaveemnene   
I begge alternativene skissert ovenfor er masteroppgaveemnene, for øvrig i tråd med Studieord-

ningskomiteens forslag, videreført uforandret. Dette er ikke fordi vi vurderer veiledningsressursene 

på masteroppgavene som tilfredsstillende, men fordi det i lys av fakultetets økonomiske situasjon 

dessverre neppe mulig å få gjort noe med dette ved denne korsvei. 

Av praktiske årsaker er det dessuten helt nødvendig at det fremdeles er mulig for studentene å velge om 

man vil skrive masteroppgaven på høsten eller på våren (altså før eller etter utveksling/spesialemner). Fa-

kultetet er ikke i nærheten av å kunne håndtere en situasjon hvor alle, eller nær sagt alle, studentene skri-

ver masteroppgavene i vårsemesteret. Både hensynet til de vitenskapelig ansatte (i egenskap av faggrup-

peansvarlige, veiledere og sensorer) og hensynet til administrasjonen tilsier tvert imot at det bør legges til 

rette for en jevnere fordeling av masteroppgavene på høst- og vårsemesteret. 

11. Prosessen videre    
Prosessen frem mot en eventuell reform av dagens studieordning må tilpasses den mottakelse som 

dette diskusjonsnotatet får blant fakultetets ansatte og studenter.  

Første anledning til tilbakemeldinger til ledelsen vil være et allmøte allerede onsdag 13. desember 

kl. 14. Dette er primært tenkt som et informasjonsmøte, hvor vi etter beste evne vil prøve å svare på 

de første spørsmålene som dette diskusjonsnotatet måtte ha gitt opphav til. 

                                                           
16 Studieordningskomiteen beregner selv tilleggskostnadene ved fire parallelle studieløp på fjerde studieår til 
3104 årsverkstimer = 3,98 undervisningsårsverk, se Delinnstilling II, kapittel 8.2.2 (s. 39). 
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Neste mulighet for tilbakemeldinger vil være en elektronisk spørreundersøkelse hvor alle ansatte skal 

få komme med sine vurderinger og innspill. Vi tar sikte på en undersøkelse som vil gi anledning til å 

kommentere en rekke ulike sider ved prosessen frem mot en eventuell studiereform. Dette innbefat-

ter mulighetene til å rangere alle de ulike alternativene som nå ligger på bordet – fra skrinlegging av 

hele reformarbeidet, via de tre alternativene skissert i dette notatet og til Studieordningskomiteens 

mer omfattende forslag. Det vil også være fritekstfelt hvor man kan kommentere også andre forhold, 

både knyttet til innholdet i de ulike forslagene og den skisserte prosessen frem mot et eventuelt sty-

revedtak. 

Fordi det ofte kan være ulike syn på hva man bør spørre om og hvordan man bør formulere de 

spørsmål som inngår i slike undersøkelser, vil vi sende ut et utkast som alle ansatte kan kommentere. 

Utkastet vil bli sendt ut allerede mandag 11. desember, men en frist for tilbakemeldinger på én uke. 

Vi vil deretter ferdigstille undersøkelsen og sende den ut til alle ansatte i løpet av uke 51. Svarfristen 

tenker vi å sette til medio januar. Vi tar sikte på å gjøre resultatene (inkludert fritekstfeltene) til-

gjengelig for alle ansatte. 

Fakultetet vil også be om høringsuttalelser fra forskergruppene, de emneansvarlige, SU, studieadmi-

nistrasjonen, JSU og kanskje også eksterne interesseorganisasjoner som Juristforbundet, Dommerfo-

reningen, Advokatforeningen mv. Høringsfristen vil bli satt til midten av januar.  

De innkomne høringsuttalelsene og resultatene av den elektroniske spørreundersøkelse vil deretter 

bli presentert på et nytt lærermøte i siste halvdel av januar.  

En første drøftelse i styret kan i så fall skje på styremøtet 6. februar 2018. Vi understreker at vi ikke 

ser for oss at styret i dette møtet skal treffe noe vedtak i saken. 

Når styret på et senere tidspunkt eventuelt treffer et prinsippvedtak om fakultetet skal gå videre 

med reformarbeidet, må styret også gjøre vedtak om prosessen videre. Det vil da være aktuelt å set-

te ned arbeidsgrupper som har nærmere definerte oppgaver og som bl.a. kan komme med forslag til 

fagsammensetning, lærings- og prøvingsformer mv. 

Med håp om en gode og fruktbare diskusjoner, 

Karl Harald Søvig 

Anne Marie Frøseth Halvard Haukeland Fredriksen 

Dragefjellet, 8. desember 2017 

 


