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1. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat 
 
Studieutvalget ved Det juridiske fakultet vedtok den 9. juni 2006 å sette ned en arbeidsgruppe 
som skal utarbeide strategier for femte studieår. 
 
Arbeidsgruppen består av 
Asbjørn Strandbakken - vitenskapelig 
Johanne Spjelkavik - administrasjon 
Hilde Ruus – student 
 
I samme møte tok SU stilling til en del prinsipielle spørsmål som de fikk seg forelagt fra 
administrasjonen, se vedlegg. 
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2. Sammendrag og forslag 
 
De største endringene som foreslås, er modulisering av emnene (Kapittel 5) og en 
integrering av femte studieår til en faglig helhet av spesialemne og masteroppgave, med 
et tyngre engasjement fra forskergruppene (Kapittel 6). 
Dessuten vil forslaget om endret betegnelse på emnene – fra valgemner/valgfag til 
spesialemner – evt. bli en godt synlig reform med merkbar signalverdi (Kapittel 4). 
 
 
1. Betegnelse på emnene: Emnene som tilbys på femte studieår bør gis betegnelsen 

”spesialemne” – alternativt ”fordypningsemne” i stedet for valgfag. 
2. Spesialemnene 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. 
Det må gå klart fram av kursbeskrivelsen hvilke forkunnskaper som er ønskelig eller 
nødvendig, og hvilken målgruppe som er sentral for kurset. 

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

4. 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 

5. Undervisning 
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. 

6. Eksamen 
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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. 

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. 

7. Kvalitetssikring: 
i. Tidligere vedtatte evalueringsplan iverksettes fra og med høsten 2007. 

ii. Senest høsten 2010 inviteres programsensorer til å vurdere spesialemnene. 
8. Hovedregelen er at forskergruppene tilbyr en pakke – eller flere pakker - innenfor sitt felt, 

bestående av spesialemner tilsvarende (minst) 30 sp og en solid emnebank for 
mastergradsoppgaven. 

9. Videre framdrift:  
i. Utredningen her legges fram for Studieutvalget i november 2006 og sendes på 

høring til studenter, lærere og administrasjon. Endelig innstilling forelegges SU og 
deretter fakultetsstyret. 

ii. I løpet av våren 2007 må spesialemnene omarbeides til ny modell for 
implementering fra semesterstart høsten 2007 og våren 2008.  
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3. Innledning 
 
Fra høsten 2003 ble rettsstudiet i Bergen lagt om i overensstemmelse med kvalitetsreformens 
retningslinjer. 
Et stort arbeid ble lagt ned i å reformere de fire obligatoriske årene i studiet. Vi ser konturene 
av et kvalitetsreformert rettstudium, samtidig som vi befinner oss i en kontinuerlig prosess 
med utvikling og forbedringer etter hvert som erfaringer vinnes. 
 
I den første økten av reformen ble spesialemnene ikke innkorporert i prosessen. Fakultetet 
valgte å vente med dem, ettersom de første kullene av masterstudenter på grunn av 
overgangsordninger ikke skal ha spesialemner som del av graden sin. Spesialemnene befinner 
seg derfor i hovedsak i samme tilstand som de var i under cand.jur.-studiet. 
 
Høsten 2007 begynner det første ordinære mastergradskullet på femte studieår. Det er 
ønskelig at også spesialemnene på det tidspunktet er underlagt de krav til studiekvalitet som 
studiet for øvrig strekker seg etter. 
 
På dette grunnlaget har arbeidsgruppen samlet sentrale momenter som må tas hensyn til i den 
videre utviklingen av spesialemnene. Momentene blir i det følgende presentert og drøftet. I 
noen tilfeller vil arbeidsgruppen gi sin begrunnete tilråding om veivalg, i noen tilfeller vil 
konklusjonen være mer åpen, og valgene i større grad overlatt til lærere og studenter 
.  
Et gjennomgående prinsipp vil være at kursansvarlig i stor grad skal ha frie hender til å 
utvikle sitt kurs, det gjelder så vel mht innhold og gjennomføring som mht formelle forhold. 
 
Den videre presentasjonen er bygd opp rundt en seksdeling av studiekvalitetsbegrepet som 
etter hvert har krystallisert seg, dels på grunnlag av rapport 2/99 fra Norgesnettrådet (senere 
NOKUT): ”Basert på det fremste?”1 og dels på grunnlag av senere arbeider ved en rekke 
institusjoner innen høyere utdanning2. Selve studiekvalitetsbegrepet eller den forsøksvise 
operasjonaliseringen av det, drøftes ikke videre her. Her legges til grunn at studiekvalitet er et 
mål, og at disse seks aspektene ved kvalitetsbegrepet er en tjenlig innfallsvinkel for det videre 
arbeidet: Inntakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet, undervisningskvalitet, 
resultatkvalitet og styringskvalitet. 
 
 
 

                                                 
1 http://www.nokut.no/sw586.asp  
2 Noen eksempler: 
Høyskolen i Finnmark: http://www.hifm.no/index.php?ID=1134 
Høgskolen i Lillehammer: http://www.hil.no/khb/kvalitetshaandbok/kvalitetsomraader_hovedaspekt 
Universitetet i Oslo: http://www.admin.uio.no/sta/studiekom/Rapport51.rtf 
Høgskolen i Oslo: 
http://www.hio.no/enheter/avdeling_for_journalistikk_bibliotek_og_informasjonsfag/om_jbi/kvalitetssikring 
Høgskolen i Bodø: http://www.hibo.no/attachments/site/group1/KS-
seminar19%20februar2004.ppt#257,4,Kvalitetssikringssystem  

http://www.nokut.no/sw586.asp
http://www.hifm.no/index.php?ID=1134
http://www.hil.no/khb/kvalitetshaandbok/kvalitetsomraader_hovedaspekt
http://www.admin.uio.no/sta/studiekom/Rapport51.rtf
http://www.hio.no/enheter/avdeling_for_journalistikk_bibliotek_og_informasjonsfag/om_jbi/kvalitetssikring
http://www.hibo.no/attachments/site/group1/KS-seminar19%20februar2004.ppt%23257,4,Kvalitetssikringssystem
http://www.hibo.no/attachments/site/group1/KS-seminar19%20februar2004.ppt%23257,4,Kvalitetssikringssystem
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4. Betegnelse på emnene 
 
 
4.1 Innledning 
 
I cand.jur.-studiet hadde de valgfrie emnene betegnelsen ”spesialfag”. I overgangen til 
masterstudiet ble de benevnt valgemner. I Tromsø kalles tilsvarende emner for ”spesialfag”, i 
Oslo kalles de ”valgemner”. 
 
 
4.2 Problembeskrivelse: 
 
Den benevnelsen som benyttes i studiet, skal for det første være dekkende for det som faktisk 
tilbys og forventes. Der man står overfor flere mulige benevnelser, er det for det andre viktig 
å være seg bevisst den signaleffekten som kan ligge i de ulike benevnelsene. 
 
Arbeidsgruppen anser at ”valgemne” bare i begrenset grad er dekkende: Studentene kan 
ganske riktig velge blant flere emner. Hensynet bak emnenes rolle i masterstudiet er likevel 
ikke primært valgfriheten, men den faglige spesialisering og fordypning som forutsettes å 
finne sted.  
Videre anser arbeidsgruppen at betegnelsen ”valgemne” kan sende signaler om større grad av 
”frihet” enn det som faktisk er ment å foreligge i siste år av studiet. Begge disse hensynene 
taler for at betegnelsen ”spesialemne” gjeninnføres til fortrengsel for betegnelsen ”valgemne”. 
”Fordypningsemne” er et alternativ som innholdsmessig er like godt, men som språklig 
antakelig faller noe tyngre. 
 
En ulempe med å endre betegnelsen, er at ”valgemne” undertiden har blitt godt innarbeidet, 
og det vil ventelig ta en tid før en ny betegnelse sitter like godt. Arbeidsgruppen anser likevel 
at dette ikke er tilstrekkelig til å veie opp de fordelene det vil være å endre betegnelsen fra 
”valg-” til ”spesial-”. 
 
Hvorfor ikke ”spesialfag”?  
Med innføringen av kvalitetsreformen forsvant betegnelsen ”fag” slik det ble benyttet 
tidligere. Det nyttes ikke lenger i regelverket, og når det ellers nyttes, er det i sammenhenger 
som ”faglig”, ”fagområde” og lignende videre begreper. 
Betegnelsen ”emne” nyttes i stedet for å betegne den minste enheten som inngår i et 
studieprogram.3 Det er neppe grunn til å nytte betegnelser som avviker fra dem man finner i 
resten av universitetssystemet og i relevant regelverk. Følgelig er det emner og ikke fag vårt 
studium nå er sammensatt av. 
 
 
4.3 Oppsummering av arbeidsgruppens vurdering: 
 
Emnene som tilbys på femte studieår bør gis betegnelsen ”spesialemne” – alternativt 
”fordypningsemne” – i stedet for ”valgfag”. 
 
 
                                                 
3 Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen § 2. 
http://www.uib.no/regelsamling/start.shtml?system=regler&file=total.xml&system=regler&file=total.xml&syste
m=regler&file=total.xml&id=Sect4_i__1050316835  

http://www.uib.no/regelsamling/start.shtml?system=regler&file=total.xml&system=regler&file=total.xml&system=regler&file=total.xml&id=Sect4_i__1050316835
http://www.uib.no/regelsamling/start.shtml?system=regler&file=total.xml&system=regler&file=total.xml&system=regler&file=total.xml&id=Sect4_i__1050316835
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5. Mindre enheter – moduliserte emner 
 
5.1 Problembeskrivelse:  

 
I dag har de fleste spesialemnene (16 av 23) 15 studiepoeng. Syv spesialemner har 30 
studiepoeng.  
 
Av de 23 emnene er 3 ikke tradisjonelle spesialemner; det gjelder JUS330 Forhåndsgodkjent 
prosedyrekonkurranse på 15 sp, JUS329 Universitetspedagogisk veiledning på 15 sp og JUS325 Rettshjelp på 30 
sp.  
 
Hensynet til studentenes fordypning og forskingsmiljøets interesse tilsier at emnene kan være 
så store som mulig. I dagens studieordning er det bare plass til 30 sp spesialemne i 5. studieår. 
 
Mindre emner vil gjøre ”pakken” av spesialemner mer fleksibel, og antakelig mer tilgjengelig 
for alle de aktuelle gruppene studenter. 
 
Spørsmålet blir om vi kan oppnå begge deler: Både den fordypning som ligger i 30 sp, og den 
bredde som ligger i flere ganger 10 sp. 
Man kan tenke seg at emner bygges opp i moduler, med 10 + 10 (+10) sp. Der det er faglig 
mulig med slik modulisering, kan emnet oppfylle ønske om fordypning samtidig som det gir 
mulighet for bredde. 
 
En ulempe med en sånn modell, er at de modulene som ikke er basismoduler, kanskje vil 
oppleve å ha få (eller svært få) studenter. 
Til gjengjeld vil det ventelig dreie seg om særlig motiverte studenter. 
 
Det er en rekke fordeler med slik modulisering: 
Modellen vil gjøre spesialemner mer attraktive for utenlandske innreisende; de etterspør som 
hovedregel emner på 10 sp. 
Modellen vil gjøre emnene mer anvendelig for bruk til tilpassete utdanningsplaner og derfor 
bidra til bedre gjennomstrømming. 
Modellen vil ventelig være mer attraktiv for yrkesaktive som søker etterutdanning idet det må 
antas å være lettere å kombinere et 10 sp-studium med full jobb enn tilfellet er for et studium 
på 15 eller 30 sp.  
Også faglig bør dette være attraktivt: Emnene får som hovedregel 20 sp samlet, i stedet for 
dagens 15, og kan enkelt bygges ut til 30 der det er ønskelig. 
 
Trinn 1-emnet vil antakelig kunne egne seg som tilbud til ikke-jusstudenter. Man kan evt. 
tenke seg at karaktersystemet her er B/Ib. 
 
Vil eksamensavviklingen bli dyrere og/eller mer komplisert med en slik modulisering? For 30 
studiepoeng må man i dag avlegge to eksamener eller unntaksvis en. Den nye modellen 
innebærer at man avlegger tre eksamener for 30 sp og følgelig i utgangspunktet en mer 
ressurskrevende øvelse. 
Det kan likevel forenkles noe: På trinn 1 kan vi ha sensur til B/Ib. 
Skoleeksamen kan organiseres sånn at alle tre trinnene i et emne møter samtidig til eksamen. 
Oppgavene er tredelt, hver del gir to timer eksamenstid. Studentene skriver i sin tilmålte tid 
og avslutter deretter. Detaljene i dette må utvikles videre i samarbeid med 
Utdanningsavdelingen, men det er grunn til å tro at det ikke vil være vesentlig mer 
ressurskrevende enn tilfellet er i dag. 



 10 

 
Eksamensformene kan variere – også mellom trinnene på et emne. For eksempel kan man 
tenke seg mappevurdering fra hele kurset som eksamensform til trinn tre. 
 
Ikke alle emner vil egne seg for slik modulisering. Av hensyn til mulighetene til å kombinere 
emner, bør likevel hovedregelen være emner på 10 eller 20 studiepoeng – ikke 15 som i dag. 
Det gjelder også JUS329 Universitetspedagogisk veiledning og JUS330 Forhåndsgodkjent 
prosedyrekonkurranse. Alternativet er at studenter som tar et av disse emnene, ender med 5 
overskytende studiepoeng i graden sin. 
 
Arbeidsgruppen er av den oppfatning at hovedregelen bør være at spesialemner organiseres i 
moduler på 10+10 studiepoeng, med mulighet for utbygging med ytterligere 10. 
 
Modellen forutsetter at ingen emner lenger tilbys med 15 sp. Hensynet her er at 15 sp ikke vil 
”gå opp” i kombinasjon med emner på 10 eller 20 sp mht samlet antall studiepoeng for femte 
studieår. De emnene som absolutt ikke kan moduliseres, må evt. omarbeides sånn at de 
omfatter 10 eller 20 sp. 
 
 
5.2 Oppsummering av arbeidsgruppens vurdering: 
 
Spesialemnene bør organiseres i enheter på 10 sp. Hovedregelen er at et emne har to slike 
moduler og kan bygges ut til tre. 
Det skal fortrinnsvis være faglig progresjon mellom modulene; der modulene utelukkende er 
tematisk forskjellig, bør de etableres som ulike emner. 
Ingen emner skal være på 15 sp. 
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6 Sammenheng med masteroppgave: 
 
 
6.1 Problembeskrivelse: 
 
Femte studieår består av 30 sp spesialemne og – som hovedregel – 30 sp masteroppgave.  
Studieåret framstår i dag ikke som den faglige ”godtebutikken” det kunne og burde være. 
Innholdet i emnene og sammenhengen mellom dem er for diffus for studentene til at de alle 
kan ta rasjonelle valg. Emnene trenger identitet og personlighet, fortrinnsvis formidlet ved 
den forskingen som foregår, ved hjelp av forskerne som forestår forskningen. På den måten 
kan emnene bli levende og ”viktig” for studentene i stedet for bare ”enda en bok” eller ”enda 
en eksamen”. 
 
Studentene skal bruke hele året på sine egne faglige preferanser; de skal være satt godt i stand 
til å velge fagområde og å nyttiggjøre seg tilbudet de får. På dette nivået bør de ha tilgang til 
fakultetets mest spesialiserte kompetanse. 
 
For masteroppgaven er studentene nokså fri til å velge tema. For mange studenter er det 
naturlig å la hele femte år være én samlet fordypning. For disse studentene vil det være svært 
heldig om de kan møte et forskermiljø som kan tilby en faglig velfundert pakke på 60 sp. 
 
Også for forskerne bør det være av interesse å møte studenter – nesten ferdige jurister – som 
har en uttrykt, særlig interesse for ens eget fagområde. 
Forskermiljøene oppfordres til særlig å rette oppmerksomheten mot utvikling av slike 
integrerte ”fag-pakker”, og å gå inn for å profilere sitt fagområde overfor studenter på femte 
studieår. Man kan tenke seg slike ”fag-pakker” presentert og promotert på et felles 
informasjonsmøte for alle femteårstuderende hvert semester. 
Man kan se for seg at studentene skriver oppgave om temaer som forskerne selv ønsker 
utredet for sine egne prosjekter – slik kan samarbeid til gjensidig nytte utvikles innenfor 
rammen av femte studieår. 
 
Arbeidsgruppen anser det som en sentral målsetning at spesialemnene forankres sterkere i 
forskergruppene og at masteroppgaver og spesialemner utgjør en faglig helhet med 
forskingsprofil. 
 
 
6.2 Oppsummering av arbeidsgruppens vurdering: 
 
Hovedregelen er at forskergruppene tilbyr en pakke – eller flere pakker - innenfor sitt felt, 
bestående av spesialemner tilsvarende (minst) 30 sp og en solid emnebank for 
mastergradsoppgaven. 
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7. Studiekvalitet i spesialemnene 
 
 
7.1 Innledning 
 
Av Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for 
akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning 4 går det fram (§ 2-1) at de angitte 
standarder gjøres gjeldende for emner på 30 sp eller mer på lavere grads nivå. 
For høyere grads nivå er det ikke angitt et tilsvarende minstemål (§ 2-2). 
 
Det vil si at NOKUTs krav gjøres gjeldende for våre spesialemner der de inngår i studier på 
høyere grads nivå, mens emner på mindre enn 30 sp ikke omfattes av NOKUTs krav der de 
måtte framstå som enkeltstående emner på lavere grads nivå. 
 
Her utredes bare emner som inngår i masterstudiet i rettsvitenskap, på høyere grads nivå. Om 
emnene også kan tilbys andre grupper, må de i alle tilfeller oppfylle kvalitetskravene til emner 
på høyere grads nivå. 
 
 
7.2 Inntakskvalitet:  
 
7.2.1 Problembeskrivelse 
 
Inntakskvalitet omfatter forhold knyttet til studentenes forutsetninger og forkunnskaper. 
Kravene til inntakskvalitet innebærer krav til at de gruppene som rekrutteres til studiet skal 
være grupper som kan gjennomføre det, og som har utbytte av å gjennomføre det. 
Videre er det krav til at presentasjonen av studiet utad er sånn at interesserte kan danne seg et 
realistisk bilde av studiet: Hva som kreves og hvor det fører hen. 
 
Hvilke studenter ønsker vi å rekruttere til spesialemnene som helhet og dernest til det enkelte 
emne? 
 
Fakultetet ønsker å sikre godt motiverte studenter – ”riktige studenter til riktige emner”. Det 
er et mål at presentasjonen av spesialemnet skal være dekkende i en slik grad at det setter 
studentene i stand til å velge emne ut fra de forutsetninger og målsetninger de har. Det er et 
mål at så vel fakultetet som studenten skal være fornøyd med den kombinasjonen av 
student/emne vi ender med. 
 
Hvordan forholder vi oss for å rekruttere de ”riktige” studentene?  
Vi må presentere god og gjennomtenkt informasjon om  

- hva som kreves 
· før studiet 
· under studiet 

- hva man lærer (forutsetningsvis) 
- hva det kan brukes til (yrkesmessig og samfunnsmessig relevans) 

Presentasjonen må være faglig dekkende og den må nå fram til de mulige målgruppene. 
 
 

                                                 
4 http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060125-0121.html  

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060125-0121.html
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7.2.1.1 Ulike grupper studenter 
 
De aller fleste spesialemnestudentene er i masterstudiet i rettsvitenskap i Bergen (politirett og 
politi- og påtalerett mulig unntak). 
Men vi rekrutterer også andre grupper; disse gruppenes interesser presenteres i det følgende 
og avveies mot interessene til studenter i masterstudiet i rettsvitenskap. 
 
7.2.1.2 Generelt om adgangen til spesialemner: 

Hovedregelen i universitets- og høyskoleloven er at studenter som oppfyller krav til 
opptak (generell studiekompetanse) og evt. andre krav for den konkrete eksamen, har 
rett til å avlegge eksamen selv om studenten ikke er opptatt ved faget eller studiet (§ 3-
10). Dette tilsier at adgangen til spesialemner neppe kan reguleres ved hjelp av krav 
om studierett. Derimot vil forkunnskapskrav være et lovlig og nødvendig verktøy for å 
regulere adgangen til eksamen i emnene (se også side 27 for drøfting av universitets- 
og høyskolelovens bestemmelse om eksamensrett). 
Adgangen til forelesninger kan ikke begrenses, jfr. universitets- og høyskoleloven § 3-
8 nr 2. Adgangen til øvrig undervisning – seminarer, oppgaveretting osv – kan derimot 
begrenses til bare de studenter som har studierett. 

 
Det er følgelig av betydning at fakultetet tar stilling til hvilke grupper vi ønsker å ha som 
studenter på spesialemnene og hvordan vi vil organisere tilbudet til de ulike gruppene. 
 
7.2.1.3 Spesialemner for studenter på femte studieår i masterstudiet i rettsvitenskap:  

Dette er den største gruppen studenter, og den gruppen emnene designes for. Ingen 
hensyn til andre grupper bør tillates å begrense hensynene til denne gruppen, med 
mindre interessene er svært ulike i vekt i jusstudentenes disfavør.   
I gruppen av masterstudenter er det ikke spørsmål om å rekruttere studentene til 
spesialemnene, men å rekruttere riktig student til riktig spesialemne. Her er god og 
dekkende informasjon avgjørende: Hvilke yrker peker emnet mot? Kan erfaringer med 
bestemte emner tidligere i studiet peke mot spesialemner som er mer eller mindre 
egnet for denne studenten? Det vil si at emnet må defineres i forhold til studentens 
forutsetninger og målsetninger. 

 
Problem: En hel del (et økende antall?5) studenter tar ett eller to spesialemner i løpet av de obligatoriske 
årene, som del i hengoppfølging: De mangler av en eller annen grunn ett eller flere emner i ett eller flere 
studieår, og må derfor få en tilpasset utdanningsplan (se avsnitt 7.2.1.6 ). I denne tilpasningen inngår 
ofte spesialemne, ikke minst av hensyn til studiefinansiering og krav til progresjon. I disse tilfellene blir 
studentenes valg ikke i første rekke preget av faglige vurderinger og interesse/motivasjon, men i stedet 
bestemt av fordeling høst-/våremne, og av hensyn til ønskede/nødvendige forkunnskaper for 
spesialemnene, undervisningens plassering i semesteret mv. For disse studentene vil ikke hensyn til 
faglige forutsetninger og målsetninger være avgjørende for valget av spesialemne. 
 

7.2.1.4 Spesialemner for innreisende utenlandske studenter: 
Internasjonalisering er en uttalt målsetning i kvalitetsreformen.6 For fakultetet 
innebærer det at vi i økende grad oppfordrer våre studenter til å reise ut for deler av 
studiet sitt. Tilsvarende mottar vi et økende antall innreisende studenter – både fordi 

                                                 
5 Fakultetet har foreløpig for lite erfaring med hengoppfølging (studieplanen § 5-3) til å kunne si noe sikkert om 
antallet studenter som trenger tilpasset utdanningsplan. 
6 Kunnskapsdepartementet oppsummerer målsetningen med kvalitetsreformen i tre punkter: Kvaliteten på 
utdanning og forskning skal bli bedre, intensiteten på utdanningen skal økes og internasjonaliseringen skal økes. 
http://odin.dep.no/kd/norsk/tema/utdanning/hoyereutdanning/tema/kvalitetsreformen/bn.html  

http://odin.dep.no/kd/norsk/tema/utdanning/hoyereutdanning/tema/kvalitetsreformen/bn.html
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studieplass hos oss er ”byttevaren” mot våre studenters plass i utlandet, og fordi det er 
ønskelig for oss å ha et noenlunde stabilt studenttall i spesialemnene. 
 
Denne gruppen er svært ulikeartet. Faglige og språklige forutsetninger varierer sterkt. Gruppen krever 
generelt mer administrativ innsats enn norske studenter. Det er satt av egne ressurser til 
administrasjonen av denne gruppen, men også faglig/institusjonelt må de tas hensyn til: 
Noen ankommer en god stund etter semesterstart og venter å bli ”oppdatert” av lærer og/eller 
medstudenter. 
Hvis vi skulle ønske å innføre kapasitetsbegrensing/undervisningsopptak på spesialemnene: Hvordan 
skal vi ordne køen for de innreisende? Undervisningspåmelding åpner tidlig i august, da er disse 
studentene ikke kommet hit. Skal vi holde av plasser for dem? Vil det redusere effektiviteten (vi vet 
normalt ikke hvilke emner de faktisk kommer til å ta)?  Vi kan oppleve at vi pådrar oss misfornøyde 
studenter og tomme kurser. 
Mange har krav fra hjemme-universitetet om at deres eksamener hos oss skal være spredt over mer enn 
to emner, det vil si at hvert emne må være på (gjennomsnittlig) 10 sp, ikke 15 som tilfellet er i dag; 
dette har generert krav om ekstra innsats faglig og administrativt for å tilpasse eksisterende kurser hos 
oss til de særlige behovene innreisende har. 
Vi har også sett eksempler på at innreisende studenter trenger individuelt tilpasset eksamenstidspunkt; 
fakultetet strekker seg langt for å få til ordninger som gjør studiet mest mulig funksjonelt for våre 
gjester, men dette krever ekstra innsats fra både lærere og administrasjon – det er heller ikke alle ønsker 
det er mulig å etterkomme. 
 
For de innreisende studentene er det av særlig stor betydning at emnene er godt og 
dekkende presentert i forkant.  
Videre er det av betydning at vårt universitet/vårt fakultet er godt og dekkende 
presentert: Forhold som er selvfølgeligheter for våre bergenske og øvrige norske 
studenter kan være svært fremmedartet og overraskende for innreisende studenter. En 
mangelfull presentasjon vil kunne føre til tilfeller av mistilpasning som både fakultetet 
og studenten lider under. For eksempel vil mange innreisende ha større behov 
for/ønske om emner på 10 sp i stedet for 15. Enten må studenten vite nøyaktig hva vi 
tilbyr her, eller så må vi ha ressurser til å designe et individuelt tilbud ihht studentens 
behov/ønsker etter at de er kommet hit. 
I tillegg fører mangelfull presentasjon til at den studenten som i stedet kunne hatt 
utbytte av et opphold her, ikke finner oss. 
En tettere organisering av mottak og oppfølging av innreisende utenlandske studenter 
er i alle tilfeller ønskelig, men det kan ikke erstatte en dekkende, treffende og 
tilgjengelig informasjon i forkant. 
 
Noen vil ha behov for særlig oppfølging pga språkvansker. Både faglig og 
administrativt bør det informeres om at det vil være et vilkår å være rimelig kapabel i 
engelsk. 
Det oppstår særlige utfordringer pga at innreisende studenter ankommer etter 
semesterstart, i noen tilfeller på grunn av at hjemmeuniversitetet har sommersemester. 
Vårt tidspunkt for semesterstart må presiseres i presentasjonen. Det er av betydning at 
presentasjonen er helt klar på at oppmøte ved kursstart er en forutsetning for å kunne 
tilegne seg utbytte av kurset. 
 

7.2.1.5 Spesialemner som etterutdanning for ferdige jurister: 
Det kan se ut til at spesialemnene fungerer til dette formålet pr i dag, og det er neppe 
noen grunn til å begrense adgangen. 
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Muligheten til å nytte våre spesialemner som etter- og videreutdanning bør 
markedsføres bedre. Det gjelder særlig overfor de etatene som ”er representert” i vår 
spesialemneportefølje (skatteetaten, påtalemakten, konkurransetilsynet, og evt. andre). 
 
Av hensyn til disse gruppene er det av betydning å synliggjøre den faglige utviklingen 
som finner sted. Etter hvert som fagene utvikles og endres, bør de ha en ”logg” som 
sier noe om hvilke endringer som har funnet sted i forhold til tidligere versjoner. Det 
vil kunne synliggjøre for dem som søker etterutdanning at emnet nå er modent for en 
oppfrisking for dem selv. Det vil også avgjøre hvilke kombinasjoner av emner som 
kan gi uttelling i nye studiepoeng for dem som tar et emne ”om igjen” etter noen år. 
 
Pr i dag er det neppe aktuelt å åpne obligatoriske emner for denne gruppen. På sikt kan 
dette likevel være en mulighet. Dette drøftes ikke videre her. (Se også side 18 om 
adgang til våre obligatoriske emner for studenter på andre programmer.)  

 
7.2.1.6 Spesialemner som ”tilpasningselementer” i hengoppfølging: 

I praksis nyttes spesialemner til å fylle ut semestre når studenter får amputerte studieår 
etter stryk eller annen forsinkelse.  
 
Denne gruppen ventes å øke i antall. Dersom vi følger studieplanens bokstav og flytter ned et kull alle 
som mangler 20 sp eller mer – uten ytterligere tilpasning, vil vi ikke møte dette spørsmålet. Ifølge 
studieplanen har de ikke krav på tilpasset utdanningsplan. 
I praksis blir utdanningsplanen tilpasset i en rekke tilfeller, både ut fra hensyn til 
progresjon/studiefinansiering, og av hensyn til ønske om å redusere den totale forsinkelsen 
(gjennomstrømming er et uttalt målsetning for studiet som helhet). 
 
Dette stiller store krav til at administrasjonen kan ”lese av” de faglige forutsetningene 
som ligger under det enkelte emnet (se ”programkvalitet”) for å avgjøre hvilke 
spesialemner som kan anbefales på de ulike stadiene i studiet. I praksis settes 
spesialemner inn allerede for studenter som ikke har fullført andre studieår. Det vil 
ikke være aktuelt å tilpasse undervisning eller kompetansekrav til et lavere nivå for 
denne gruppen, følgelig er det nødvendig at spesialemnene på en dekkende måte 
presenterer de forkunnskapskravene som er reelle for det enkelte emnet. 
 

7.2.1.7 Spesialemner som tredjeårsemner i bachelor-grad: 
Dersom fakultetet velger å etablere en bachelorgrad i jus, kan man tenke seg en modell 
der det tredje året i bachelorstudiet er en spesialisering. Til dette formålet vil 
spesialemner være særlig attraktive. De samme hensynene mht klare definisjoner av 
emnene og av nødvendige forkunnskaper gjør seg gjeldende her som de det ble vist til 
over for masterstudentene. 
Praktisk: Det blir også et spørsmål om hvilket nivå spesialemnene skal ligge på. I 
UiB-forskriften § 8, femte ledd heter det:  

[…]Alle emner skal ha et tresifret nummer, der første siffer er enten 1 (100-emner), 2 
(200-emner) eller 3 (300-emner). 100-emner er begynneremner. 200-emner angir en 
fordypning eller spesialisering, mens 300-emner angir en høgre grad av fordypning 
eller spesialisering. 100-emner kan normalt bare inngå i bachelorgraden, mens 200-
emner kan inngå i bachelor- eller mastergraden. 300-emner kan normalt bare inngå i 
mastergraden […] 

Dette innebærer at spesialemnene kan inngå i så vel bachelorgrad som mastergrad 
(hele fjerde studieår er pr i dag på 200-nivå). Fra og med 2006 skiller heller ikke de 
produksjonsbaserte bevilgningene mellom nivåene – alle studiepoengene i rettsstudiet 
gir den samme økonomiske uttellingen. Dersom spesialemnene skal kunne inngå i en 
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bachelorgrad, vil administrasjonen særskilt utrede nødvendigheten og virkningen av å 
endre koden på emnene. 
 

7.2.1.8 Spesialemner som bestanddeler i LLM-grad: 
For tiden er det neppe aktuelt å planlegge for en LLM-grad ved vårt fakultet. Likevel 
vil det være fornuftig å ha en slik framtidig mulighet med i planleggingen av 
spesialemnene, som et relevant moment om enn med liten vekt. Man kan tenke seg en 
modell der LLM-graden i hovedsak utgjøres av spesialemner. Dette vil neppe stille 
andre krav til emnene enn det som er redegjort for over – se særlig etterutdanning og 
innreisende utenlandske studenter. 

 
7.2.1.9 Spesialemner som ”frie emner” i andre programmer (andre fakulteter) 

Det er på det rene at andre fakulteter/programmer ved universitetet ønsker seg 
juridiske emner i sine grader, enten valgfrie eller obligatoriske. Tidligere dekket 
offentlig rett grunnfag dette behovet i cand.mag.-graden. Etter opphøret av offentlig 
rett grunnfag, fins det ikke noe tilsvarende eller lignende tilbud til andre programmer. 
 
Fakultersstyret vedtok den 17. desember 2002 å legge ned tilbudet om offentlig rett 
grunnfag. Vedtaket var ikke begrunnet i en prinsipiell motvilje mot at ”andre” fikk del 
i juridiske fag, men utelukkende i ressursspørsmål.  
I et notat7 til Universitetsstyret om opprettelse av masterstudiet, heter det om 
nedleggelsen av offentlig rett grunnfag:  
[…]På denne bakgrunnen ønsker fakultetet ikke å videreføre faget, og foreslår en nedlegging. 
Dette er ikke fordi man ikke ønsker å bidra til at juridiske emner kan integreres også i andre 
utdanninger, men fordi det ikke anses forsvarlig å bruke så mye ressurser som det vil kreve for 
å få et nytt tilbud etablert til erstatning for dagens. 
[…] 
Det er vårt syn at kunnskap om rettsspørsmål og ferdigheter i juridisk metode og 
problemløsing er av stor verdi, også for andre enn de som tar sikte på et juridisk yrke. Vi ville 
derfor se det som et betydelig aktivum for Universitetet i Bergen dersom det ble etablert tilbud 
som ville gjøre det enkelt og attraktivt også for andre enn jusstudenter å inkludere juridiske 
emner i sin utdanning. Vi konstaterer imidlertid at fakultetet ikke ser det som forsvarlig å bruke 
vesentlige ressurser på etablering og drift av andre tilbud. 
Dette er beklagelig, men i prioritering av ressursbruken må noen tilbud vike. Vi har ikke 
innsigelser mot at fakultetet i dagens situasjon går inn for en nedlegging. Vi vil likevel 
oppfordre fakultetet til å ha kontakt med andre fakulteter, ev. også andre 
utdanningsinstitusjoner, slik at en mulig etablering av nye tilbud ikke tapes av syne. 
[…] 
 
I drøftelsen av hvorvidt juridiske emner skal tilbys ”andre”, er følgende prinsipielle spørsmål reist: Bør 
vi kunne begrense juridisk kunnskap og innsikt til bare dem som er sosialisert inn i juristrollen?  
På den ene siden bør juridisk kunnskap ideelt sprees blant alle som ønsker å ta del i den. Det ligger et 
visst maktpotensiale i å ”vite” hva som er rett og galt, og kunnskap som gir menigmann anledning til å 
vurdere (om ikke overprøve) slike påstander bør være tilgjengelig. 
På den andre siden: ”juridisk kunnskap” kan ikke nødvendigvis sees i utvalgte brokker; man er 
avhengig av helhet med andre juridiske disipliner, juridisk metode, rettskildelære mv. (Tilsvarende kan 
man vanskelig tenke seg at man får ta et spesialemne i medisin der man lærer å skjære i pasienten, uten 
først å ha lært å stille diagnose og å sy sammen såret.) 
 
Samlet taler dette for at vi holder mulighetene åpne for andre enn jusstudenter til å 
studere våre emner, der det er ressursmessig og faglig forsvarlig. 
 

                                                 
7 http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2003/01-23/003.htm  

http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2003/01-23/003.htm
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Hvor langt anser vi at vårt ansvar strekker seg for at studentene skal ha utbytte av 
kurset og klare sin eksamen, jfr. inntakskvalitet? 
Vi kan anlegge en av to innfallsvinkler: 
1. Når vi lar studenter slippe til på et emne/program, har vi ansvar for å påse at det er 

egnet for den aktuelle gruppen, evt. ved å foreta nødvendige tilpasninger. 
Eller: 
2. Vi har de emnene vi har, og dersom noen vil komme her og lese dem er det greit for 

oss, men vi foretar ikke særlige tilpasninger til gruppen utenfor studenter i 
rettsvitenskap. 

 
Arbeidsgruppen legger an synspunkt nr 2, og anser at det ikke bør være en generell 
begrensing på hvem som kan komme og ta våre spesialemner, utover at de bør ha en 
viss ”fartstid” som student. Dette kan formuleres som krav om antall opptjente 
studiepoeng før de får tilgang til spesialemner. I tillegg kan de enkelte emner definere 
sine nødvendige forkunnskapskrav. Disse kan i praksis utelukke andre enn 
jusstudenter. 
Fakultetet får en mulighet til å spre juridisk kunnskap også innenfor andre fagområder, 
samtidig som slike ”ekstra” studenter vil generere nye studiepoeng med påfølgende 
økonomisk uttelling. Det må antas å være heldig så vel samfunnsmessig som for den 
enkelte at det finnes et tilbud om juridisk skolering for andre enn jurister. 
 
For å avhjelpe noen av manglene i grunnkunnskaper hos studenter fra andre 
fagområder, kan man tenke seg at fakultetet anbefaler søkerne å lese egnet litteratur 
innenfor juridisk metode før man tar fatt på et spesialemne hos oss, eller man kan 
tenke seg at den enkelte kursansvarlige ønsker å anbefale ”forberedelses-litteratur” 
som andre kan lese før de begynner på emnet. 
Dette er i tilfelle i sin helhet den enkelte students eget ansvar. På dette grunnlaget kan 
spesialemnene presenteres for andre fakulteter; som et begrenset tilbud. 
Noen emner vil ikke kunne inngå i et slikt tilbud; de avgrenses ved hjelp av 
forkunnskapskrav. 
 
Regelen i dag er at studenter fra andre fakultet ved UiB som er på slutten av sin 
bachelorgrad eller lengre, kan søke studierett til spesialemne hos oss. I tillegg kan 
søkere uten slik formell universitetsbakgrunn søke på bakgrunn av dokumentert 
realkompetanse.  
Høsten 2006 fikk praktisk talt alle som søkte, tilbud om studierett til spesialemner. Det er likevel svært 
få som ikke er jusstudenter (fra Oslo eller Tromsø) eller ferdige jurister. 
I arbeidsrett fins det et ”skygge-emne” på BA-nivå. I dette tilfellet finner kursansvarlig det vanskelig å 
tilpasse undervisning til ikke-jusstudenter. I andre emner, der ikke-jusstudenter ikke er synliggjort, 
rapporteres ingen slike vansker. 
Dette kan tilsi at vi åpner emnene mer for ”andre” idet vi anser at argumentene som taler for er sterkere 
enn dem som taler imot. 
  
Arbeidsgruppen er på det rene med at det i en viss forstand er i dårlig 
overensstemmelse med kvalitetsreformen å ”tilby” emner til studenter vi vet ikke er i 
den sentrale målgruppen, og som vi må anta emnet ikke er optimalt tilpasset til. På den 
annen side har forskrift om akkreditering eksplisitt avgrenset mot emner under 30 sp 
på lavere grad. Dette vil innebære at vi ikke møter de samme krav til kvalitet der 
emner under 30 sp tilbys enkeltstående på lavere grad; kvalitetsansvaret vil da ligge 
hos det programmet som evt. inkorporerer emnet i sin grad: De kan akseptere det eller 
forkaste det. 
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Arbeidsgruppen anser etter dette at det kan forsvares å tilby spesialemner til gruppen 
”andre” når forutsetningene fra vår side er klart presentert. Dette må likevel avveies 
mot hensyn som kan krystallieres seg i den videre utviklingen av spesialemnene (krav 
til interaktivitet, obligatorisk deltakelse mv – dette kan være temaer som de facto 
utelukker ikke-jusstudenter med mindre vi skiller også undervisningen for de to 
gruppene). 
 
Eksisterende regel om opptak til spesialemne bør opprettholdes, men det må komme 
tydeligere fram at emnene er designet for masterstudenter i rettsvitenskap, og at 
fakultetet ikke vil iverksette noen undervisningstiltak for å imøtekomme de særlige 
behovene andre måtte ha. 
 
Når studenter fra andre programmer får tilgang til spesialemner etter å ha avlagt minst 
120 sp i sitt program, vil det bli vanskelig å begrunne at ikke også våre egne studenter 
skal kunne ta spesialemne etter bestått 120 sp i masterstudiet i rettsvitenskap. Dette er 
likevel neppe problematisk: Det er aktuelt for våre studenter å ta spesialemne ”før 
tiden” bare i tilknytning til endret utdanningsplan, og i slike tilfeller legges 
spesialemner allerede nå inn der det oppstår ”tomrom” i en tilpasset utdanningsplan. 
Videre foreslås det at tilbudet skal gjelde studenter som enten har en bachelorgrad 
eller har opptak på et bachelorprogram. På den måten kan vi begrense våre egne 
studenters tilbøyelighet til å sjonglere med spesialemnene dersom det viser seg at de 
lager ugreie i utdanningsplanene sine ved å ta spesialemner utenom planen. 
 
På sikt vil det kunne vurderes om også noen obligatoriske emner skal åpnes for 
studenter utenfra. Det er særlig forvaltningsrett som er gjenstand for interesse og 
etterspørsel. Pr i dag er dette ikke aktuelt, og mulighetene utredes ikke nærmere her. 
(Se også side 15 om adgang til våre obligatoriske emner for studenter på andre 
programmer.) 
 
 

7.2.2: Oppsummering av arbeidsgruppens vurdering: 
 
Spesialemnenes viktigste målgruppe er studenter i masterstudiet i rettsvitenskap. 
Den andre sentrale målgruppen er innreisende utenlandske studenter. 
Emnene bør også være tilgjengelig for  

- studenter i rettsstudiet ved juridisk fakultet i Oslo eller Tromsø  
- ferdige jurister 
- studenter ved UiB med studierett til et bachelorprogram og som har bestått 

minst 120 sp i programmet 
- studenter ved UiB med studierett til et masterprogram og avsluttet 

bachelorgrad 
Dersom fakultetet velger å etablere bachelorgrad og/eller LLM-grad, skal spesialemnene være 
tilgjengelig også for studenter i disse programmene. 
 
Emnebeskrivelsen skal redegjøre for hvilke forkunnskaper som kreves, hvilke andre 
forkunnskaper som kan være nyttig, hva man lærer (læringsutbytte) og hva det kan brukes til 
(samfunnsrelevans). 
Emnebeskrivelsen kan redegjøre for nyttig grunnlagslitteratur for studenter som ikke er 
jusstudenter eller jurister. 
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Emnebeskrivelsen skal redegjøre for nødvendige forutsetninger med hensyn til 
språkkunnskaper. 
 
Ved revisjon av spesialemner, skal det etableres en logg som beskriver hva endringen har gått 
ut på. 
 
 
7.3 Rammekvalitet: 
 
7.3.1 Problembeskrivelse: 
 
Rammekvalitet er betegnelsen på de materielle og immaterielle ressursene som stilles til 
disposisjon for emnet.  
En eksakt angivelse av ”tilfredsstillende” kvalitet og/eller kvantitet er ikke mulig eller 
ønskelig. Gratis tjenester tenderer mot overforbruk, og det er ikke en realistisk målsetning at 
det skal være ”nok” av alt det studenter, lærere og administrasjon kan tenkes å ønske seg. Det 
er likevel mulig å sette opp kriterier for ”tilfredsstillende” på den rekke felter: 
 
7.3.1.1 Materielt: 

Vi må legge til grunn at de fysiske ressursene stilles til disposisjon minst som i dag. (Rom, 
læremidler, timetall mv.) 
 
Under og etter en prosess med endring av spesialemnene, kan man tenke seg at 
studenttallet øker. Der det kan dokumenteres en øking i produserte studiepoeng på 
spesialemner, bør det kunne gi grunnlag for økte ressurser til disse emnene.  
 
Det er for tiden personellsituasjonen som utgjør flaskehalsen i fakultetets ressursfordeling. 
En øking i de produksjonsbaserte inntektene vil ikke avhjelpe denne situasjonen på kort 
sikt. Se for øvrig avsnittet 7.5 Undervisningskvalitet: 
for ytterligere drøftelse av undervisningsressurser. 
 
Det er på det rene at fakultetets planer og disposisjoner i stor grad begrenses av en 
merkbar knapphet i personellressurser. Dette begrenser de tiltak som lar seg gjennomføre.  
 
Det er ikke akseptabelt å gjennomføre kurser som ikke holder et visst minstemål mht 
undervisningstimer eller annen oppfølging av og kontakt med studentene. Dette gir en 
vanskelig balansegang mellom ønske om en kvalitativ og kvantitativ øking av 
spesialemnene og behovet for å sikre nødvendig kvalitet i det vi faktisk tilbyr. 
 
Spesialemnene har tradisjonelt benyttet seg av eksterne lærer i ikke ubetydelig grad. 
Arbeidsgruppen anser ikke at dette er uheldig, men målsettingen må være at andelen 
eksterne lærere ikke øker. 
 
Også andre ressurser enn lærekrefter er involvert i studiet: 
 Biblioteket må involveres ved opprettelse av nye emner 

For enkelte emner kan det være aktuelt å vurdere ekskursjoner eller lignende 
(Strasbourg/Haag/Brussel eller annet). I noen tilfeller kan det være mulig å skaffe 
ekstern delfinansiering av slike tiltak; det er neppe realistisk å påregne økonomisk 
støtte fra fakultetet. Dette må evt. være kursansvarliges initiativ. 
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Administrative ressurser: Med en mer bevisst bruk av administrative ressurser, vil de 
rekke minst like langt som de gjør i dag. Det er grunn til å være oppmerksom på hva 
man nytter administrative ressurser til: Noe arbeid er ikke produktivt, eller direkte 
kontraproduktivt (ressurser som nyttes til å purre er fx ikke godt anvendte). Når en 
administrativ ressurs er nyttet til et formål, kan den ikke også nyttes til et annet. 
Følgelig er det i alles interesse å tenke gjennom hva ressursene nyttes til, og bidra til 
rasjonell bruk. 

 
7.3.1.2 Immaterielt: 

Dette dreier seg om sosialt/faglig miljø. Hva gjør vi for å bygge dette? Bør vi bygge 
det? Jfr: Hvilke studenter vil vi ha? Hvis en nevneverdig andel studenter er i fast 
arbeid, er det ikke sikkert at det er nødvendig/heldig å etablere studiet som en 
heldagsaktivitet med relasjonsbyggig mv. Det er likevel av betydning at vår sentrale 
målgruppe – masterstudenter i rettsvitenskap – opplever en tilhørighet til det emnet de 
befinner seg på. Det bør i utgangspunktet være lettere å bygge et faglig og sosialt 
fellesskap på spesialemner enn tilfellet er på de obligatoriske emnene. I gjennomsnitt 
er antallet studenter ca 1/20 av det som er tilfelle i de obligatoriske kursene. Dessuten 
har studenten valgt et emne som er særlig egnet for hans forutsetninger og 
målsetninger (jfr. inntakskvalitet). 
På den annen side er studentene på spesialemnene enten nesten ferdig med jusstudiet, 
og retter deler av sin oppmerksomhet mot ”livet etter universitetet”, eller de er ikke 
jusstudenter i det hele tatt. Det kan tale for at det er vanskeligere å skape en helhetlig 
identitet her enn i kursene tidligere i studiet. 
Det kan konstateres at det er mulig å bygge et tett miljø blant studentene: Høsten 2006 
har vi hatt to kurser hvor studentene uoppfordret har meldt om godt læringsmiljø; det 
gjelder JUS350 EU and EEA International Public and Utilities Contract Law på 30 sp. 
Kurset er i en særstilling idet studentene kan nytte hele semesteret bare på dette ene 
kurset. Det kan likevel ikke ha vært avgjørende: Det andre kurset studentene har meldt 
om godt læringsmiljø, er JUS362 International Law And The War Against Terror som 
bare er på 7,5 sp. 
 
Arbeidsgruppen anser at det er grunn til å rette en særlig anmodning til kursansvarlige 
om å være bevisst miljøbygging i planlegging og gjennomføring av kurset. 

 
7.3.2 Oppsummering av arbeidsgruppens vurdering: 
 
Materielle ressurser stilles til disposisjon for spesialemnene i samme utstrekning som tilfellet 
er nå. 
Lærerne oppfordres til å være bevisst muligheter for å bygge relasjoner student/student og 
student/lærer til fremme av læringmiljø. 
 
 
7.4 Programkvalitet: 
 
7.4.1 Spesialemnene som integrert del av en helhet: 
 
Begrepet ”programkvalitet” refererer seg til kvalitet i studieplanen og i organiseringen av 
læringsarbeidet (”programmet som plan” i motsetning til undervisningskvalitet som gjelder 
”programmet som handling”) 
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For hovedgruppen av studenter til spesialemnene – våre egne masterstudenter – er det 
vesentlig at spesialemnene føyer seg inn i gradsstudiet på en god måte. Det gjelder så vel 
faglig som praktisk. 
 
I en ”a-til-å-presentasjon” av studiet, bør det være naturlig å se femte studieår som ”kronen på 
verket”, enten studenten velger å nytte året til én samlet fordypning, eller han velger å tilføre 
ytterligere bredde.  
 
Også i presentasjonen av emnene bør helheten komme fram: Hvilke tidligere emner trekker vi 
særlig på i dette kurset? Hva er det som videreføres fra tidligere studieår, hva tilføres? 
 
Den enkelte kursansvarlige inviteres til å beskrive for sitt kurs hvordan det bygger på de 
tidligere årenes kurser. Dette er nødvendig for å avdekke  

- når i jusstudiet kan det være aktuelt og/eller tilrådelig å ta de enkelte kursene 
- hvilke forkunnskaper som skal være obligatoriske og hvilke som skal være 

anbefalte 
Det vil også hjelpe studentene til å finne ”riktig” kurs: Man kan nytte erfaringer fra de 
obligatoriske årene som grunnlag for å velge kurs. 

 
7.4.2 Opprettelse og nedleggelse av emner 
 

For studentene er det åpenbart av interesse å kunne fordype seg innenfor et fagfelt mot 
slutten av studiet. Det kan være flere motivasjoner for det: personlig interesse og 
karrierehensyn er nærliggende. Interesser og framtidsplaner vil variere sterkt i 
studentmassen. For studentene som gruppe vil det følgelig generelt være av interesse å 
ha mange emner å velge mellom. 
 
For fakultetet vil tilbudet være begrenset av ressurshensyn, i første rekke hensynet til 
personellsituasjonen. Kursansvaret skal som hovedregel være knyttet til 
førstestillingskompetanse, og (en del av) undervisningen skal som hovedregel forestås 
av kursansvarlig. Dette innebærer at tilfanget av spesialemner blir begrenset.  
 
Fakultetsstyret vedtok den 17. desember 2002 følgende retningslinjer: 

S.sak 79/02 Retningslinjer for oppretting og nedlegging av valgemner 
Vedtak: ”Fakultetet ber kvar faglærar vurdere sine eigne valemne ut frå desse  
kriteria: 
 
1 Valemne som dei siste tre åra i gjennomsnitt har hatt færre enn ti  
kandidatar til sensur årleg, bør berre haldast oppe dersom omsynet til  
forskinga eller oppretthalding av faglege kontaktar og miljø talar klårt for  
det. 
2 Valemne der tilsette ikkje har undervist dei seinare åra, og der det  
heller ikkje er venta at tilsette kjem til å undervise med det første, bør  
berre haldast oppe dersom særlege grunnar talar for det. 
3 Valemne med engelskspråkleg undervisning bør haldast oppe så sant ein utan  
urimelege kostnader kan skaffe lærarar. 
4 Dersom det blir gjeve engelskspråkleg undervisning i eit valemne, bør det  
ikkje parallelt haldast oppe ein norskspråkleg variant om ikkje særlege  
omsyn talar for det. 
 
Når ein vurderer oppretting av nye valemne, bør ein ta omsyn til kor mange  
kandidatar det er rimeleg å vente, og om omsynet til forsking og fagmiljø  
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talar klårt for å opprette faget. 
 
Når ein ser resultatet av ei slik vurdering, vurderar fakultetet om det  
må gjerast meir for å tilpasse tilbodet av valemne.” 

 
I disse retningslinjene er initiativet til nedleggelse lagt til kursansvarlig. Det sentrale 
kriteriet for nedleggelse, er antallet kandidater til sensur. Dette tallet har ikke 
nødvendigvis vært kjent for kursansvarlig, med mindre han aktivt oppsøkte det. Det 
har heller ikke vært andre ”påminnelser” om å vurdere sitt emnes videre skjebne. 
 
Nå har vi etablert ordning for elektronisk kursrapportering. Dette gir et helt annet 
grunnlag for å foreta de aktuelle vurderingene mht nedleggelse av emner. 
 
For opprettelse av nye emner er situasjonen også forandret; vi har fått kvalitetskriterier 
som kursene skal vurderes etter. I noen utstrekning legger kriteriene også rammer for 
planlegging av kurser. 
 

7.4.2.1 Opprettelse av emner: 
Når det fremmes forslag om opprettelse av nye spesialemner, skal det redegjøres for  

- kursansvarliges kompetanse 
- fagets rolle i studiet som helhet  
- sammenheng med emnebank for masteroppgave 
- antallet studenter det kan være rimelig å vente 
- tilbud av tilsvarende eller tilgrensende fag på andre fakulteter 
- arbeidsmarkedets behov, evt. annen samfunnsrelevans 
Dersom emnet foreslås opprettet på norsk, skal dette særlig begrunnes. 

 
7.4.2.2 Nedleggelse av emner: 

SU har vedtatt at alle kurser skal presentere en årlig vurderingsrapport for SU.8 I 
denne inngår momenter til vurdering av om spesialemner skal opprettholdes: 
Rapporten inneholder opplysninger om hvor mange studenter som har møtt til 
eksamen i hvert spesialemne. I rapporten skal det også gå fram hvor mange som møtte 
de seneste seks semestrene. I tillegg opplyses om tendensen i studenttall er synkende 
eller stigende. 
Det er også mulig å integrere i rapporten for spesialemner en vurdering av hvordan 
fagområdet er dekket i (tilgjengelige) emner ved de andre juridiske fakulteter.  
På dette grunnlaget foretar SU en vurdering av om det skal rettes en henvendelse til 
faglærer der han må konkret begrunne at faget videreføres dersom minst ett av disse 
forholdene gjør seg gjeldende: 

- gjennomsnittstallet for kandidater til sensur de siste seks semestrene er mindre 
enn 10/år. Det legges også vekt på tendensen i kandidattallet. 

- emnet undervises ikke av intern lærer. Det legges også vekt på utsiktene til å 
skaffe intern lærer. 

- emnet har ikke lenger kursansvarlig med førstestillingskompetanse. Det legges 
også vekt på utsiktene til å skaffe kursansvarlig med førstestillingskompetanse. 

At emnet er tilgjengelig ved andre juridiske fakulteter, tillegges en viss vekt, men 
er i seg selv ikke avgjørende. 

                                                 
8 Sak 48-05/06 http://www.jur.uib.no/OmFak/studieutvalget/Referat/referat_20060118.htm  
og sak 11-06/07 http://www.jur.uib.no/OmFak/studieutvalget/Referat/referat_august2006.pdf  

http://www.jur.uib.no/OmFak/studieutvalget/Referat/referat_20060118.htm
http://www.jur.uib.no/OmFak/studieutvalget/Referat/referat_august2006.pdf
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Som vedlegg er inntatt oversikt over antall studenter møtt til spesialemner seks semestre fra 
og med våren 2003 til og med høsten 2005. 
 
7.4.3 Emner fra andre fagområder: 
 
Skal emner fra andre fagområder kunne inngå i masterstudiet i rettsvitenskap? Bør det utredes 
om slike kombinasjoner kan gi faglig kompetanse som er relevant for arbeidslivet eller 
oppfyller andre samfunnsbehov? Spørsmålet blir om vi bør åpne for at emner på andre 
fakulteter kan inngå i mastergraden i rettsvitenskap, evt. i stedet for spesialemner.  
Det kan være grunn til å anta at studenter som sikter mot særskilte oppgaver der 
tilleggsutdanning er aktuelt, vil skaffe seg denne etter avsluttet rettsstudium. 
Videre legger arbeidsgruppen vekt på hensynet til at rettsstudiet nylig er kuttet fra seks år til 
fem år, og at det i seg selv taler for at studiet ikke (lenger) har plass for andre emner enn de 
rettsvitenskapelige. 
Fakultetsstyret vedtok den 27. april 2004:  

”Som et hovedprinsipp for at et fag eller selvstendig skriftlig arbeid skal kunne 
godkjennes som del av et norsk mastergradsstudium i rettsvitenskap forutsettes det at faget 
eller oppgaven gjelder rettsvitenskapelige spørsmål, herunder ikke- dogmatiske fag som 
for eksempel rettshistorie, rettssosiologi, feministisk rettsteori (law and gender), 
rettsøkonomi (law and economics) og corporate governance.” 

Arbeidsgruppen deler fakultetsstyrets oppfatning og finner ikke grunn til å stille spørsmål ved 
denne beslutningen. 
 
7.4.4 Praksis 
 
For noen studenter vil det kunne være interessant å ha muligheten til å bytte ut et spesialemne 
med en praksisperiode. I dag er muligheten for praksis i studiet begrenset til ordningen med 
ett års ansettelse i Jussformidlingen, som gir 30 studiepoeng i femte studieår, etter godkjent 
rapport. 
Man kan tenke seg en mulighet for at fakultetet etablerer samarbeid med ulike aktører i 
arbeidsmarkedet, slik at studentene kan velge en ordning med noen ukers arbeid, gjerne 
kombinert med et forutgående innføringskurs og en etterfølgende rapport. 
En slik ordning ville reise spørsmål rundt organisering, faglig innhold, kvalitetssikring osv; 
dette er spørsmål som arbeidsgruppen ikke ser seg i stand til å utrede i denne omgangen. 
Arbeidsgruppen går derfor ikke nærmere inn på dette, men ser ingen grunn til å utelukke at en 
praksisordning utredes på et senere tidspunkt; det er ikke noe i gruppens vurderinger som 
avskjærer en slik mulighet i framtiden. 
 
7.4.5: Oppsummering av arbeidsgruppens vurdering: 
 
Kursbeskrivelsen skal redegjøre for  

- hvordan emnet innpasses i masterstudiet som helhet – hvordan det bidrar til en 
helhetlig utdanning 

- hvilke emner fra tidligere i studiet som er nødvendige eller ønskelige 
forkunnskaper 

- hvilke emner fra tidligere i studiet emnet har et slektskap med 
 
Spesialemnene skal bestå av moduler på 10 studiepoeng. Hovedregelen er at hvert emne 
består av to slike moduler, med mulighet for utbygging til tre.  
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Undervisnings- og/eller eksamensform kan være forskjellig på de ulike modulene. 
Hovedregelen er at hvert kurs underviser i begge/alle moduler hver gang undervisningen 
tilbys, og studentene kan velge hvor mye de ønsker å ta eksamen i. 
 
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.  
I vurderingen skal Studieutvalget legge vekt på 
- 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 
- om færre enn 10 studenter/år har møtt til eksamen i gjennomsnitt de siste tre årene; her tas 
også hensyn til tendensen i studenttallet 
- sammenheng med emnebank for masteroppgave 
Opprettelse av emner: 
Det tas hensyn til de samme kriteriene som for nedleggelse av emner så langt det passer. I 
tillegg tas hensyn til 
- hvor mange studenter som kan ventes å ville ta emnet 
 
 
7.5 Undervisningskvalitet: 
 
7.5.1 Problembeskrivelse: 
 
Undervisningskvaliteten omhandler programmet som handling (i motsetning til 
programkvalitet som omhandler programmet som plan). 
 
”Den personbaserte overføringen av kunnskaper og holdninger”9 utgjør en av flere faktorer i 
studentens læring. 
 
7.5.1.1 Særlig om forskningsbasert undervisning – forskergruppenes rolle: 

Krav til forskingsbasert undervisning bør være enda strengere og mer ufravikelig i 
spesialemner, siden dette er faglig spesialisering på høyere grad. Den enkelte lærer må 
ha omfattende kunnskap og innsikt i sitt fagfelt, og helst også praktisk 
forskningserfaring. 
 
Det er et paradoks at desto mer undervisning vi tilbyr, desto lavere andel av undervisningen er 
”forskningsbasert” der økingen i undervisning gjennomføres ved hjelp av eksterne lærere. 
 
Arbeidsgruppen har vurdert om det bør settes opp et absolutt krav til at alle emnene 
har en kursansvarlig som har førstestillingskompetanse og er ansatt på fakultetet (i alle 
fall i delstilling som dekker kursansvaret).  
Arbeidsgruppen anser at en slik ordning bør være en selvfølgelig hovedregel. Men det 
er likevel ikke ønskelig å sette opp førstestillingskompetanse som et ufravikelig krav. 

                                                 
9 Norgesnettrådet 2/99, side 17 
http://www.nokut.no/graphics/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/NNR-publikasjoner/basert_pa.pdf  

http://www.nokut.no/graphics/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/NNR-publikasjoner/basert_pa.pdf
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Det bør likevel være sånn at ved etablering av nye emner må kursansvarlig de første 
semestrene ha førstestillingskompetanse med mindre fakultetsstyret eksplisitt gir en 
tidsbegrenset dispensasjon ved opprettelsen av emnet. 
 
For eksisterende emner og kursansvarlige bør ikke krav til førstestillingskompetanse 
føre til endringer. Når nye emner vurderes opprettet, må det derimot legges stor vekt 
på om emnet har en fagansvarlig med førstestillingskompetanse. Det samme gjelder 
når nye kursansvarlige vurderes oppnevnt: Bare der særlig sterke hensyn taler for 
oppnevning av kursansvarlig uten førstestillingskompetanse, bør slik oppnevning skje, 
og da bare for en begrenset periode. 

Det må antas at det er av interesse for den enkelte forsker å kunne undervise 
innenfor sitt felt, og at slik faglig eksponering i seg selv er et argument for det 
enkelte spesialemnets eksistens. Dette innebærer at emner som innenfor en 
tidsramme på 2-3 år ikke vil ha (overvekt av) interne lærere, ikke har et slikt 
forskingsargument for seg, og følgelig har svakere grunnlag for 
opprettelse/opprettholdelse. 
Man kan rett nok tenke seg at undervisning i emnet på sikt vil kunne etablere 
interesse blant studentene, sånn at et forskingsmiljø kan etableres; dette er 
likevel en så vidt fjerntliggende mulighet at det neppe kan ansees å være et 
argument for å opprettholde emner som ikke har forskingsbasis på fakultetet. 

 
Kursansvarlig må også forestå noe undervisning selv, med mindre SU innvilger 
dispensasjon. Slik dispensasjon kan bare gis for ett år10 om gangen. Fakultetsstyret 
vurderer tidsbegrenset dispensasjon ved opprettelse av nye emner. 
 
Kvalitetsreformen forutsetter at undervisningen skal være basert på ”nyere forskning”. 
I vårt tilfelle må det kunne utlegges som noe mer enn ”gjeldende rett”. 
Arbeidsgruppen går ikke ytterligere inn på dette, men legger til grunn at målsetning 
om forskningsbasert undervisning ligger fast, og at det utelukkende er den anstrengte 
personellsituasjonen som evt. hindrer en umiddelbar oppfyllelse av målsetningene her. 
 
Bør det i tillegg settes opp særskilt krav til pedagogisk kompetanse? Kvalitetsreformen 
har fokus på det pedagogiske, men det er neppe aktuelt med andre krav i spesialemner 
enn det som gjelder for obligatoriske emner. 
 
Forskergruppenes rolle 
Spesialemnene må forankres i forskergruppene. Målsetningen må være at gruppene 
har hånd om et samlet tilbud (eller flere) på 60 studiepoeng innenfor sitt fagfelt, med 
30 studiepoeng spesialemne i tillegg til emnebank og veiledning for masteroppgavene. 
Dette gir grobunn for en rik faglig fordypning for studenten. Det gir også 
forskergruppene anledning til å møte viderekomne studenter som har uttrykt interesse 
for nettopp deres fagfelt, og til å promotere feltet overfor framtidige jurister.  
Den enkelte forsker vil også kunne ha utbytte av samarbeid med dyktige, motiverte 
studenter: Etter å ha tilegnet seg 30 studiepoeng i spesialemne innenfor et område, vil 
en del studenter være i stand til å behandle i sin masteroppgave avgrensete 
problemstillinger som forskerne selv ønsker nærmere utredet, men som de ikke har 
kunnet prioritere. En slik symbiose vil kunne være utbytterik. Se også side 9 om 
sammenheng mellom spesialemner og masteroppgaven. 

                                                 
10 Kortere dispensasjon vil være problematisk ut fra hensynet til planlegging av undervisning og markedsføring 
av studietilbud: Hovedregelen er at rammene for studietilbudet må være klar ca et år før iverksetting.  
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7.5.1.2 Undervisningsformer og -innhold 

Det har ikke vært utarbeidet noen retningslinjer for innholdet i undervisningen i 
spesialemnene. Ved den forestående revisjonen av emnene, er det naturlig at det 
utarbeides retningslinjer for pedagogisk opplegg av valgemner og engelskspråklige 
kurs, basert på ressursmessig realistiske rammer. Utarbeidelsen må skje i dialog med 
de faglige ansvarlige for valgemner og engelskspråklige kurs. 
 
7.5.1.2.1 Prøvingsformer som ”del av” undervisningen: 
Når vi har beskrevet hva studentene skal kunne, og har antydet noe om hvordan det 
kan anvendes i yrkeslivet og i andre sammenhenger utenfor studiesituasjonen. 
Vi bør legge vekt på å utvikle prøvingsformer som støtter den definerte målsetningen, 
herunder også prøvingsformer som integreres i undervisningen. 
Det bør være samsvar mellom test/metode og det studentene skal kunne når de 
kommer ut. Arbeidsgruppen anser derfor at det er naturlig at prøvingsformene varierer 
fra kurs til kurs, og ønsker derfor å overlate vurderinger av dette til kursansvarlig. Se 
for øvrig 7.6 Resultatkvalitet om eksamensformer. 
 
7.5.1.2.2 Obligatoriske arbeidskrav 
I valget mellom ”ideologier” – den håndleide, veiledete studenten eller den 
selvstendige studenten med ansvar for egen læring – anser arbeidsgruppen at 
spesialemnene bør åpne for å overlate mer ansvar til den enkelte studenten, enn 
tilfellet er i de obligatoriske emnene.  
For det første må vi kunne forutsette at studentene har skaffet seg gode arbeidsvaner 
gjennom studieårene, sånn at de ikke trenger ”tvangstiltak” for å gjennomføre studiene 
i spesialemner. (Her tenker vi utelukkende på ”kjernegruppen” i studentmassen til 
spesialemner – våre egne mastergradsstudenter.) 
For det andre er spesialemner siste stopp før (mastergradsoppgaven og) yrkeslivet, og 
bør følgelig tilby en mer realistisk arbeidssituasjon enn den ”overvåkete” tilværelsen 
som fins i de første studieårene. 
For det tredje vil spesialemner bli lest i ulike kombinasjoner – herunder også i 
kombinasjon med obligatoriske emner; noe som tilsier en mindre stram regi for studiet 
av disse emnene, ikke minst ut fra hensynet til at spesialemnene skal la seg kombinere 
med hverandre og med obligatoriske emner. For studenter utenfra skal de også la seg 
kombinere med yrkesaktivitet og med emner på andre programmer. 
 
Dette tilsier at det ikke bør være obligatoriske elementer underveis i spesialemnene. 
 
Det fins også argumenter for obligatoriske elementer i spesialemner: I dag opplever vi 
at studenter melder seg til eksamen i en lang rekke spesialemner. I løpet av semesteret 
bestemmer de seg for hvilke kurser de vil ta, men de trekker seg ikke fra eksamen i de 
øvrige. Dette innebærer at det ikke fins troverdige indikatorer på hvor mange studenter 
hvert kurs har – noe som i sin tur vanskeliggjør planlegging for så vel lærerne som 
administrasjonen. Dersom vi har et obligatorisk oppgave tidlig i kurset, vil vi kunne 
slette eksamensmeldinger for de studentene som ikke har levert oppgaven. 
Dette argumentet kan etter arbeidsgruppens vurdering likevel neppe fullt ut veie opp 
for argumentene som er anført mot obligatoriske elementer. 

 
Universitets- og høyskoleloven om obligatoriske arbeidskrav som vilkår for å avlegge 

eksamen: 



 27 

Obligatoriske arbeidskrav som vilkår for å avlegge eksamen er ikke uproblematisk: 
Universitets- og høyskoleloven § 3-10 slår fast at hovedregelen er at den som 
oppfyller kravene til opptak (generell studiekompetanse), har rett til å gå opp til 
eksamen. Det er anledning til å sette opp tilleggsvilkår (typisk forkunnskapskrav) for å 
gå opp til eksamen som student ved institusjonen, men ikke alle slike krav kan gjøres 
gjeldende også overfor privatister.  
Ot.prp nr 85 (1993-49) avgrenser utestenging fra eksamen på grunnlag av 
obligatoriske oppgaver og lignende til situasjoner hvor følgende kriterier begge er 
oppfylt (side 67): ”For at en obligatorisk del av undervisningen skal kunne anses som 
et krav som må være oppfylt for å kunne gå opp til eksamen som privatist, er følgende 
kriterier avgjørende: 

- kurset, oppgaven, praksisopplæringen el.l. gir i seg selv en vesentlig 
kompetanse (ferdighet) som er en del av formålet med utdanningen 

- denne kompetansen kan ikke prøves ved vanlig eksamen 
Eksempel på slik obligatorisk undervisning vil være praktiske laboratoriekurs, de 
kliniske deler av medisinerutdanningen og annen praksisopplæring i utdanninger for 
yrker der omsorg for og kontakt med pasienter, klienter, elever oa. står sentralt.” 
Bernt11 legger til: ”Manglende deltakelse i undervisning som er gjort obligatorisk ut 
fra mer generelle ”studiekvalitetshensyn”, som en kontroll med at studenten følger et 
fornuftig studieløp, kan etter dette ikke tjene som grunnlag for å nekte oppmelding til 
eksamen. Det kan tenkes at studenten kan miste sin studieplass ved institusjonen fordi 
han eller hun ikke oppfyller krav om deltakelse i slike undervisningstiltak, men dette 
har ingen konsekvenser for retten til å gå opp til eksamen.” 
 
Altså: Dersom det eneste vi oppnår med obligatoriske arbeidskrav i spesialemnene, er 
at studentene som ikke leverer, mister studieretten sin, og i stedet går opp til eksamen 
som privatist, har vi ikke vunnet noe, men i stedet tapt en hel del: Privatister gir ikke 
uttelling i den produksjonsbaserte bevilgningsmodellen, i stedet må vi basere oss på å 
kreve inn eksamensgebyr fra privatistene – det er ingen forenkling, men en betydelig 
komplisering i forhold til dagens system. 
 
7.5.1.2.3 Kursaktivitet som del av eksamen: 
Der obligatoriske elementer ikke er vilkår for å gå opp til eksamen, men derimot del 
av eksamen, stiller saken seg litt annerledes: Det er utvilsomt anledning til å legge 
studentenes aktivitet og prestasjoner i løpet av kurset, til grunn for den endelige 
vurderingen (karakterstettingen). Vi snakker da ikke lenger om obligatorisk 
arbeidskrav, men om (del av) eksamen. Der det er ønskelig med slik form for 
eksamen, må det vedtas i kursplanen. Se for øvrig 7.6 Resultatkvalitet om 
eksamensformer. 
 
7.5.1.2.4 Studentaktiv undervisning 
Selv om der ikke introduseres obligatoriske arbeidskrav i kursene, bør det være tilbud 
om ”praktisk arbeid”/oppgaver og veiledende kommentering/vurdering av dette. Slike 
praktiske oppgaver bør ha både form og innhold bestemt av de typiske 
arbeidsoppgaver det enkelte emnet tar sikte på å kvalifisere for. 
Og vi må finne metoder for å sikre oss at studentene nyttiggjør seg tilbakemeldingene 
de får, eller i alle fall avsløre det hvis de ikke nyttiggjør seg tilbakemeldingene. 
 

                                                 
11 Jan Fridthjof Bernt: ”Universitets- og høyskoleloven av 2005 – med kommentarer”. Fagbokforlaget 2006.  
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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. 

 
 
7.5.1.3 Undervisningens omfang: 

Norm i obligatoriske studieår: Ca 7 ukers kurs/10 sp. 
Arbeidsgrupper: 1. og 2. år: Styrt av gruppeledere (JUS329) 
   3. år: selvstyrte 
Arbeidsgruppesamling hver uke. 
Storgruppesamling styrt av lærer hver 3. uke. 
Undervisningen er sammensatt av forelesninger – arbeidsgrupper – storgrupper. 
Obligatorisk oppgave midt i kurset, rettes og leveres tilbake før slutt på kurset. 
Vi håndterer ca 1000 oppgaver hver uke! 

 
I dag har spesialemnene 8-24 dobbeltimer undervisning. Det er neppe ønskelig å sette 
noen norm for antall timer forelesning, seminar, oppgaveretting/kommentering mv for 
spesialemnene. I stedet stilles en økonomisk pott til disposisjon (evt. pr studiepoeng), 
og det blir opp til læreren hvordan han ønsker å nytte den.  

 
7.5.1.4 Undervisningspåmelding 

Pr i dag har vi ikke noen ordning med undervisningspåmelding til spesialemner. Det 
henger sammen med at studenttallet ikke har vært så stort at det var nødvendig med 
tiltak for å begrense tilstrømmingen eller for å ordne køen.  
Videre har det vært sånn at undervisningen for en stor del har vært forelesninger, og de 
er offentlige i alle tilfeller. 
Det er ikke noe mål i seg selv å ha undervisningspåmelding. Det representerer ekstra 
”plunder og heft” for både studenter og administrasjon, og bør ikke iverksettes med 
mindre det kan påvises vektige hensyn i favør av ordningen. Der undervisningen bare 
består av forelesninger, eller der studentene i praksis får delta på undervisningen selv 
om de ikke var undervisningsmeldt, vil undervisningspåmelding ikke ha noen 
virkning. Det vil heller ikke avholde studentene fra å melde seg til overflødige kurser; 
det knytter seg ingen sanksjoner til å melde seg til undervisning uten å møte opp. 
I tilfeller der det er tvilsomt om et tilstrekkelig antall studenter vil melde sin interesse 
for undervisningen, kan en ad hoc ordning likevel etableres. En slik mulighet bør 
beskrives i kursplanene. 

 
7.5.1.5 Undervisning kan avlyses 

Når undervisningen planlegges ca ½ - 1 år før den iverksettes, er det ikke mulig å 
forutsi hvor mange studenter som kommer til å oppsøke undervisningen. Der det viser 
seg at svært få studenter nyttiggjør seg undervisningstilbudet, må det være anledning 
til å avlyse tilbudet. Tilsvarende må det være anledning til å vente med å sette opp et 
undervisningstilbud til et minimums antall studenter har meldt sin interesse. 
Der færre en 8 studenter møter til første undervisningssamling, eller melder sin 
interesse for undervisning, bør hovedregelen være at undervisningen ikke holdes. 
I slike tilfeller bortfaller også evt. eksamensformer eller -vilkår som er avhengig av 
undervisning. Slike forbehold må det være redegjort for i kursplanen. 
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7.5.2 Oppsummering av arbeidsgruppens vurdering: 
 
Hovedregelen er at kursansvarlig har førstestillingskompetanse og forestår noe av 
undervisningen selv. Unntak fra dette innvilges av fakultetsstyret for en begrenset tid ved 
opprettelse av nye emner, eller av studieutvalget for ett år om gangen for emner som er i drift. 
Kursansvarlig bestemmer form og innhold i undervisningen. Det oppfordres til studentaktive 
undervisningsformer. 
Spesialemnene bør ikke ha obligatoriske arbeidskrav som vilkår for å gå opp til eksamen. 
Spesialemnene kan ha studentaktivitet og deltakelse i løpet av kurset som del av eksamen. 
Emnene bør ha tilbud om å skrive og få kommentert minst én oppgave i løpet av kurset. 
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. 
Det er neppe ønskelig eller nødvendig å etablere undervisningspåmelding for spesialemner. 
Der færre en 8 studenter melder sin interesse for undervisningen, holdes ikke undervisning. 
 
 
7.6 Resultatkvalitet: 
 
Resultatkvalitet omhandler læringsutbytte, personlig utvikling og gjennomføring. 
Begrepet omfatter også utdanningens relevans for arbeidslivet.  
 
 
7.6.1 Problembeskrivelse: 
 
Det er naturlig å dele temaet i to: Læringsutbytte, personlig utvikling og arbeidslivs-
/samfunnsrelevans på den ene siden, og de mer tekniske forholdene rundt eksamen og 
gjennomføring på den andre siden. De benevnes i det følgende som materiell resultatkvalitet 
og formell resultatkvalitet. 
 
7.6.2 Materiell resultatkvalitet: 

For å måle det faktiske læringsutbyttet, den personlige utviklingen og arbeidslivs-
/samfunnsrelevans er vi avhengige av andre indikatorer enn de tradisjonelle tallene for 
gjennomføring og karakterer. Relevans bør være forholdsvis enkelt å bestemme for 
spesialemner som i sin natur er spesialisering – fortrinnsvis rettet mot et yrke. 
 
Relevante spørsmål i denne sammenhengen er: 
- Fins det kandidatundersøkelser rettet spesifikt mot spesialfaget? 
- Hvor attraktive er/blir våre kandidater? 
- Fungerer den faglige fordypningen etter studentens hensikt? 
- Kan vi nytte markedsundersøkelser som grunnlag for opprettelse/opprettholdelse av 

emner? 
 
Arbeidsgruppen har ikke kunnet finne noen data som gir holdepunkter for slutninger om 
dette. Det er heller ikke innenfor arbeidsgruppens rekkevidde å gjennomføre slike 
undersøkelser. Arbeidsgruppen vil imidlertid oppfordre framtidige kandidatundersøkelser 
og/eller markedsundersøkelser om å rette et særlig fokus på betydningen av den faglige 
spesialiseringen. 
 
Fakultetets egen rolle i det materielle resultatet: 
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- Hva ønsker vi at studentene skal kunne?  
- Hva er kunnskap i dette faget? 
- Har vi gode mål på hvorvidt vi oppnår målsetningene? 
 
Arbeidsgruppen anser at beskrivelse av læringsutbytte for det enkelte kurs etter de normer 
som nå gjelder for fakultetet, gir en tilfredsstillende beskrivelse av hva som anses å være 
kunnskap i det aktuelle emnet. 
Sammenholdt med gjeldende karakterbeskrivelse, angir det også fakultetets målsetning 
mht hva studentene skal kunne. 
 
I hvilken grad vi har troverdige indikatorer på måloppnåelse, er et spørsmål som gjelder 
langt større sammenhenger enn spesialemnene ved vårt fakultet. Her kan trekkes inn 
temaer som prøvingsformer, sensur, karaktersystemer mv. 
Arbeidsgruppen begrenser seg i denne sammenhengen til å henvise til fakultetets 
ordninger, herunder også kvalitetssikring: Det er ikke grunn til å tro at slike indikatorer 
fungerer verken bedre eller dårligere for spesialemnene enn de gjør for andre emner. 
En videre drøftelse av dette anses å være utenfor arbeidsgruppens mandat. 

 
7.6.3 Formell resultatkvalitet: 

Tema her er så vel gjennomføringsraten som karakterene som oppnås. 
 
7.6.3.1 Gjennomføring 
Spørsmålene om ”heng” og forsinkelser er ikke de samme i spesialemnene som i de 
obligatoriske studieårene. Spesialemnene er helt på slutten av studiet, og det kan neppe 
være aktuelt å frata noen studieretten når de bare mangler 15 eller 30 sp på oppnådd grad. 
Det er neppe nødvendig med andre virkemidler enn tregangersregel og bortfall av 
studierett ved manglende semesterregistrering for å sikre gjennomføring. Disse 
virkemidlene er vel etablerte allerede, og studentene er kjent med dem. Begge virker uten 
betydelig medvirkning fra fakultetet, og er derfor ikke administrativt belastende.  
 
7.6.3.2 Eksamen: 
Her omhandles så vel eksamensformer som eksamensresultater. 
 
I forbindelse med eksamen, er det naturlig å adressere problemet med overflødige 
eksamensmeldinger: Dette er drøftet i avsnitt 7.5.1.2.2  
 
Eksamensformer:  
Det er ønskelig at spesialemner kan være arena for utprøving av nye/alternative 
eksamensformer. I så måte stilles kursansvarlige nokså fritt, men er underlagt hensyn til 
koordinering med andre emner (fx. kan tidkrevende hjemmeeksamen komme i konflikt 
med undervisning/eksamen i andre emner som studenten kombinerer med) og hensyn til 
administrative ressurser: Store deler av planlegging og gjennomføring av eksamen 
forestås av Utdanningsavdelingen; det betyr at fakultetet har begrenset mulighet til å 
levere fleksibilitet på dette feltet. Også de totale administrative rammene må respekteres 
der ressurskrevende tiltak planlegges. 
 
For øvrig vises til mer omfattende drøfting av spørsmålet om obligatoriske elementer i 
undervisningen som vilkår for å gå opp til eksamen (punkt 7.5.1.2.2 ) og om deltakelse i 
undervisningsaktiviteter som del av eksamen (punkt 7.5.1.2.3 ). 
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Konsekvenser for sensur og klage: 
I studieplanen § 3-3 heter det i første punktum: ”Ved bedømmelse av prøver som inngår 
som tellende elementer ved bedømmelsen av studentenes prestasjoner på vedkommende 
kurs, eller som avslutter dette, skal det delta èn sensor, likevel slik at besvarelser bedømt 
til ikke bestått skal vurderes av to sensorer.” 
Dersom det innføres eksamensformer som inkluderer deltakelse i undervisningen – 
muntlige presentasjoner eller annet som ikke lar seg etterprøve – må emnet unntas fra 
bestemmelsen i § 3-3 første punktum for så vidt gjelder ”besvarelser bedømt til ikke 
bestått” 
 
Sensur etter muntlig eksamen kan ikke påklages. 
Universitets- og høyskoleloven § 5-3 nr 5: ”Bedømmelse av muntlig prestasjon og 
vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan 
ikke påklages.”  
Det bør for ordens skyld gjøres oppmerksom på denne bestemmelsen i kursbeskrivelsen 
der kurset har eksamensform som omfattes av bestemmelsen. 
 
Sensur av kombinerte prestasjoner: 
Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr 5 sier om sensurklager der muntlig inngår som en 
del av eksamen: ”Hvis den endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og 
muntlig prøve og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av 
eksamenen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.” 
Dette vil si at det må fastsettes en separat karakter for den skriftlige delen alene, sånn at 
det kan konstateres om kandidaten har fått ”medhold i klage på sensuren over den 
skriftlige del av eksamen”. 
 
Ytterligere et hensyn som må vektlegges, er bestemmelsen i Reglement for studier og 
grader ved Universitetet i Bergen § 11: 

For emner som det gis undervisning i hvert semester, holdes også ordinær eksamen hvert 
semester. 
For øvrige emner holdes i tillegg avsluttende eksamen også i det første semesteret etter at det 
ble holdt undervisning i emnet. 
[…] 
Det juridiske fakultet kan gi regler for mastergradsstudiet i rettsvitenskap som avviker fra 1.-3. 
ledd ovenfor. 

 
På grunnlag av bestemmelsen i de to første leddene, har vi eksamen hvert semester i de 
fleste spesialemnene. 
 
Emner som har obligatoriske arbeidskrav knyttet til undervisningen, eventuelt har (deler 
av) eksamen integrert i undervisningen, står overfor to alternative løsninger: 
1. Man kan velge å benytte seg av unntakshjemmelen i siste ledd, og ikke tilby eksamen 

de semestrene det ikke er undervisning. En åpenbar ulempe med denne løsningen, er at 
studenter som stryker til eksamen i spesialemne, vil måtte vente et år på neste 
anledning, og følgelig få graden sin utsatt et semester eller to. Alternativet er å ha 
kontinuasjonseksamen i spesialemner, og begrense tilbudet til utelukkende å gjelde 
dem som har strøket eller som dokumenterer gyldig forfall til eksamen. Det er denne 
modellen som er implementert for de obligatoriske emnene. 

2. Man kan ha en annen eksamen – i praksis ren skoleeksamen – uten obligatoriske 
arbeidskrav de mellomliggende semestrene. En ulempe med denne ordningen, er at de 
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obligatoriske kravene blir illusoriske, når måten å omgå dem på er å avlegge eksamen 
neste semester.  

Der de obligatoriske arbeidskravene ”bare” er vilkår for å gå opp til eksamen, kan 
eksamen neste semester gjøres tilgjengelig bare for dem som har oppfylt arbeidskravene i 
undervisningssemesteret; der de obligatoriske elementene er del av eksamen, har vi ingen 
løsning for de mellomliggende semestrene utover en ren skoleeksamen. 
Obligatoriske arbeidskrav vil i alle tilfeller generere administrative oppgaver utover det 
som i dag er knyttet til spesialemnene. 
Kontinuasjonseksamen vil også generere nye administrative oppgaver. 

 
Nå-situasjon: 
Spesialemnene har undervisning hvert annet semester og de fleste har eksamen hvert 
semester. 
De fleste spesialemnene har eksamensform ”Skriftlig skoleeksamen”. 
Noen få spesialemner har andre eksamensformer. Praksis viser imidlertid at de 
semestrene disse emnene ikke har undervisning, har eksamensformen vært som for de 
andre spesialemnene: Skriftlig skoleeksamen. Eller emnet har ikke eksamen i det hele 
tatt de mellom liggende semestrene; det gjelder JUS350 EU and EEA International Public 
and Utilities Contract Law, JUS354 Legal Philosophy, JUS355 og JUS359 (Comparative 
Company Law på hhv 15 og 30 sp). 
 
Disse ordningene er antakelig fornuftig, men de har ikke i alle tilfellene støtte i 
studieplanens beskrivelse av eksamen for de respektive emnene. 
 
Hensynet bak den ordningen som har vokst fram i praksis, er at de 
eksamensordningene har nær tilknytning til undervisningen. De semestrene det ikke er 
undervisning, faller grunnlaget bort for disse eksamenene. 
 
Pr. i dag har vi følgende emner med avvikende eksamensordning: 
JUS350 EU and EEA International and Public and Utilities Contract Law:  Home 
exam and final oral exam.  
Her er det ikke eksamen de mellomliggende semestrene. 
JUS354 Legal Philosophy JUS354 Legal Philosophy: Through the course the students 
write two term papers. Grades are given on the basis of a two week take home exam 
and a final oral examination.  
Her er ikke eksamen de mellomliggende semestrene. 
JUS355 Comparative Company Law with Law and Economics. Essays: During the 
course the participating students will write one shorter essay of 12-15 pages.  
Exam: Oral (unless there are more than 20 students).  
Her er ikke eksamen de mellomliggende semestrene. 
JUS359 Comparative Company Law with Law and Economics During the course the 
participating students will write one shorter essay of 12-15 pages. Oral (unless there 
are more than 20 students).  
Her er ikke eksamen de mellomliggende semestrene. 
JUS360 Economic, social and cultural human rights Grades are given on the basis of 
home exam with an oral exam during spring semesters and as school exam during fall 
semesters. For dette emnet framgår det av kursbeskrivelsen at det er skoleeksamen de 
mellomliggende semestrene. 
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I tillegg har vi JUS321 Samanslutningsrett I: Semesteroppgave + Skriftlig eksamen. 
Oppgaven er obligatorisk de semestrene det er undervisning, men faller helt bort de 
mellomliggende semestrene. Oppgaven er ikke en del av eksamen, men et obligatorisk 
arbeidskrav i undervisningssemestrene. 

 
Det vil ikke være praktisk for alle emnene å ha eksamen utenom de semestrene det er 
undervisning. Heller ikke kontinuasjonseksamen er aktuelt i alle tilfellene. 
 
Der vi har obligatoriske elementer som vilkår for å gå opp til eksamen, kan man tenke seg at 
de som har fått godkjent de obligatoriske elementene får avlegge eksamen semesteret etter 
(evt. kontinuasjonseksamen samme semester). Dette forutsetter imidlertid en del regisrerings- 
og kontrollrutiner, samt saksbehandling, utover det som er tilfellet i dag. Før man beslutter å 
iverksette tiltak med slike virkninger, bør hensynene bak være nøye vurdert. 
Men der eksamensformen er integrert i undervisningen (fx.: karakteren er basert på muntlige 
presentasjoner eller annen deltakelse i løpet av kurset), vil det ikke kunne avholdes eksamen 
uten undervisning, verken det påfølgende semesteret eller kontinuasjonseksamen samme 
semester. 
 
Dette taler for en felles ordning for spesialemnene som innebærer at alle har eksamen i 
undervisningssemesteret. De emnene som har en egnet eksamensform og ingen obligatoriske 
elementer har i tillegg eksamen de mellomliggende semestrene. De øvrige benytter seg av 
unntakshjemmelen i § 11 i Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen. 
I kursplanen må det gå klart fram hvilken eksamensordning og hvilke eksamenssemestre det 
enkelte kurset har. 
 
7.6.4 Analyse av resultater:  
 

Om karakterer vil arbeidsgruppen bemerke at spesialemner er så små grupper av 
studenter, at det ikke kan være tale om krav om normalfordeling av karakterene. 
 
Helt nye undersøkelser viser at studentene ved UiB arbeider mindre men oppnår bedre 
resultater enn tidligere. 
Skyldes dette at vi har fått flinkere studenter, at undervisningen er bedre eller at 
kravene senkes (jfr. finansieringsmodellen)? Dette kan være et særlig relevant 
spørsmål til spesialemner, der det kan avdekkes betydelige variasjoner mellom emnene 
mht karakter. 
Arbeidsgruppen går ikke nærmere inn på dette, idet det anses å ligge utenfor vårt 
mandat.; det kan dessuten konstateres at spørsmålet allerede er adressert av deltakere i 
kvalitetsdebatten i regi av UiB sentralt.12 

 
 
7.6.5 Oppsummering av arbeidsgruppens vurdering: 
 
Kursansvarlig stilles fritt med hensyn til eksamensform, herunder også aktiv kursdeltakelse 
som (del av) grunnlag for vurderingen (karaktersetting). 
 
                                                 
12 Forskerforbundet: http://www.forskerforbundet.no/templates/Page.aspx?id=17162 Artikkelen er linket fra 
UiBs samleside om kvalitetsreformen: 
http://studiekvalitet.uib.no/?link_id=144692&toplink_id=144692?mode=show_page&link_id=144280&toplink_
id=144280   

http://www.forskerforbundet.no/templates/Page.aspx?id=17162
http://studiekvalitet.uib.no/?link_id=144692&toplink_id=144692?mode=show_page&link_id=144280&toplink_id=144280
http://studiekvalitet.uib.no/?link_id=144692&toplink_id=144692?mode=show_page&link_id=144280&toplink_id=144280
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Hovedregelen er at emner som har aktiv kursdeltakelse som del av eksamen, ikke har 
eksamen i semestre uten undervisning. 
 
Emner som evt. har obligatorisk deltakelse som vilkår for å gå opp til eksamen: Bare 
studenter som har oppfylt vilkårene i undervisningssemesteret, kan gå opp til eksamen i de 
mellomliggende semestrene. Godkjent obligatorisk arbeidskrav gjelder tidsubegrenset og kan 
bare oppheves ved vesentlig endring av kursbeskrivelsen (faginnholdet). 
 
Det skal ikke være målsetting om normalfordeling av karakterene i spesialemner. 
 
Kursansvarlig skal hvert år levere en elektronisk evalueringsrapport etter gjennomført kurs 
(undervisning og eksamen). Evalueringen skal også omfatte forrige semesters eksamen. 
 
 
7.7 Styringskvalitet: 
 
7.7.1 Problembeskrivelse: 
 
Styringskvalitet skal være en integrert del av emnenes/studieårets infrastruktur: 

- Systemer/strukturer/kulturer 
- Kvalitetssikring 

 
Fram til nå har spesialemnene ikke (eller bare i svært liten grad) vært omfattet av det 
betydelige reformarbeid rettsstudiet for øvrig har vært gjenstand for. Spesialemnene har heller 
ikke vært underlagt de kvalitetsrutiner som er etablert for de obligatoriske emnene. Det tas 
sikte på at spesialemnene skal være fullt integrert i masterstudiet i rettsvitenskap fra og med 
høsten 2007 også på dette feltet. 
 
I sak 59/04 fattet Undervisnings- og Eksamensutvalget (senere Studieutvalget) følgende 
vedtak:  

1. Fakultetet tilsetter to programsensorer fra senest høstsemesteret 2005, helst fra vårsemesteret 2005.  
2. For 1. – 3.studieår benyttes referansegrupper som grunnlag for evalueringen.  
3. Evalueringsopplegget for 4. og 5.studieår etableres i samarbeid med programsensorene.  
4. For spesialemnene gjennomføres en evaluering etter angitte rullerende plan og ved hjelp av samtale 

med alle deltakende studenter på emnet.  
5. Den enkelte kursansvarlige leverer til UEU sin rapport umiddelbart etter at resultatet fra avsluttende 

eksamen foreligger. Rapportering skjer i henhold til retningslinjer gitt av UEU.  
6. UEU anbefaler overfor styret at det også gjennomføres evaluering av studieopphold ved utenlandske 

juridiske fakultet. Dette gjelder kun for opphold ved fakulteter man har samarbeidsavtaler med.  
 
 
7.7.2 Oppsummering av arbeidsgruppens vurdering: 
 
Tidligere vedtatte evalueringsplan iverksettes fra og med høsten 2007. 
Senest høsten 2010 inviteres programsensorer til å vurdere spesialemnene. 
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8 Praktisk: 
 
Ved nyetablering eller endring av kurs, skal emnemalen nyttes, jfr. vedtak i Studieutvalget 16. 
mai 2006, sak 84/05-06. 
Det knytter seg så mange formaliteter til avviklingen av kurser, at det er helt nødvendig at  

1. administrasjonen får greie på hvordan emneansvarlig har tenkt seg emnet og  
2. at lærerne bevisstgjøres mht hvilke ting de må ta stilling til, og ellers om 

begreper/nyanser (fx forskjellen på ”eksamen” som inngår i karakteren og 
”obligatorisk oppgave” som er vilkår for å gå opp til eksamen).  

Også for at informasjonen ut skal holde akseptabel kvalitet, er det nødvendig at de 
ulike elementene i kursbeskrivelsene er utformet ihht sitt formål. 

 
Det er også av betydning at ”riktige” informasjonskanaler nyttes: Det er for eksempel ikke 
tilstrekkelig å gi meldinger på forelesninger om ting som i praksis er endringer i kursplanen 
(fx tillatte hjelpemidler til eksamen). Slike ting må meldes til studieårsansvarlig eller som sak 
til studieutvalget dersom det er nevneverdige endringer for å kunne bli effektuert. 
 
 
 
 
 
9 Videre framdrift: 
 
Utredningen her legges fram for Studieutvalget i november 2006. 
Studieutvalgets merknader innarbeides. 
Utredningen sendes på høring til alle kursansvarlige for spesialemner og til administrasjonen 
og til JSU.  
Det inviteres til skriftlig tilbakemeldning.  

Studentenes synspunkter sammenfattes av JSU. 
Lærernes synspunkter meldes gruppens sekretær. 
Administrasjonens synspunkter meddeles gruppens sekretær. 

Dersom det kommer fram synspunkter som tyder på at det er ønskelig å diskutere saken i 
lærermøte, kan slikt arrangeres. 
På grunnlag av innspillene forfattes en endelig innstilling som forelegges SU og deretter 
fakultetsstyret. 
I løpet av våren 2007 må spesialemnene omarbeides til ny modell for implementering fra 
semesterstart høsten 2007 og våren 2008.  
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Vedlegg: Uttalelse fra SU 9. juni 2006 
Uttalelse gitt av Studieutvalget 9. juni 2006 

Revisjon av valgfagene 
 
Administrasjonen arbeider for en omfattende revisjon av valgfagene. Et notat som peker på en 
rekke forhold som trenger avklaring og videre utvikling, er allerede utarbeidet og vedlegges 
her. 
 

1. Studieutvalget bes ta stilling til om det bør oppnevnes en komité som skal stå for 
revidering av spesialemnene.   

a. Studieutvalget nedsatte slik komité i sitt møte den 9. juni 2006 
b. Komiteen består av Asbjørn Strandbakken, student Hilde Ruus,  Johanne 

Spjelkavik 
c. Komiteen utearbeider et notat som forelegges SU over sommeren. Der 

skisseres en strategi for valgfagenes framtid, for vedtakelse i 
fakultetsstyret. 

2. For å effektivisere komiteens arbeid (eller det arbeid som utføres av ”noen” 
dersom ingen komite nedsetes) er det ønskelig at SU gir klare signaler innenfor 
de punktene som listes opp under her. 

a. Studieutvalget ga noen signaler i sitt møte 9. juni. Disse er satt inn i 
notatet i fet kursiv. 

 
Administrasjonen ønsker at studieutvalget uttaler seg om en del prinsipielle forhold før 
arbeidet med revisjonen videreføres. Det vises til vedlagte notat for utdyping av de ulike 
punktene. 
Videre vil det være sånn at stillingtagen til ett av feltene vil ha implikasjoner for andre felter, 
det er stor grad av indre sammenheng mellom feltene som nevnes her. 
 

1. Hovedhensynet bak valgfag 
a. fagmiljøene 
b. jusstudenter 

i. norske 
ii. innreisende 

c. formidling av (spesial-)kunnskap til større grupper 
d. annet? 

2. Størrelsen på valgfagene: 
a. Både 15 og 30 studiepoeng 
b. Bare 15 studiepoeng, evt med påbygging for de store emnene  
c. 10 studiepoeng, med to eller tre moduler for større emner. 

3. Hvem skal ha tilgang til valgfagene 
a. Utelukkende jusstudenter 
b. Også ferdige jurister 
c. Andre studenter ved UiB (evt. også andre universiteter/høyskoler) 

i. Bare mastergradsstudenter 
ii. Også bachelorstudenter: Kan det være aktuelt å tilby emnet med mindre 

læringskrav (samme undervisning og eksamen) på BA-nivå?  
d. Andre 

i. skatteetaten 
ii. trygdekontorer 

iii. personalarbeid (arbeidsrett) 
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iv. med mer  
SU: Andre enn jusstudenter tas opp etter søknad. De må ha en BA-grad eller 
tilsvarende. Andre kan tas opp – typisk til etterutdanning – men undervisning og 
eksamen er den samme som for våre egne studenter. 

4. Engelsk og/eller norsk undervisning 
a. Begge deler 
b. Bare en av dem 

i. Fortrinnsvis engelsk. Unntak? Særlig ”norske” fag – fag det ville være 
uheldig å ”begrense” (fx konkurranserett etter at Konkurransetilsynet er 
kommet til Bergen) 

ii. Innreisende studenter har gjennomgående større forventninger til at 
studiet er organisert. Ventelig vil de nye generasjoner norske studenter 
ha de samme forventningene. 

5. Kan obligatoriske emner tilbys som valgfag til ikke-jusstudenter, fx som 
etterutdanning til ferdige jurister, som emner til studenter på andre programmer? 

a. Samme undervisning? 
b. Mindre undervisning? 

SU: Nei, det er pr i dag ikke aktuelt å tilby noen av våre obligatoriske emner til 
andre enn våre egne programstudenter. Senere kan det være aktuelt å se på 
muligheter innenfor forvaltningsrett. 

6. Ressurbruk: 
a. Bør emner med få studenter (fx <10/år møtt til eksamen) legges ned 

i. Unntak? 
b. Bør emner med mange studenter tilføres ekstra ressurser? 

SU: Ressursknapphet er neppe avgjørende for fagenes stilling pr i dag. Slik 
regulering vil neppe heller påvirke rekruttering/engasjement i avgjørende grad. 

c. Bør prosedyrer rundt eksamen/prøvingsformer standardiseres og forenkles? 
Eller bør valgfagene være arena for utprøving av ideer? 

SU: Bør være arena for utprøving av idéer. Fagene må likevel i noen grad 
begrenses av hensynet til hverandre mht tid (i prinsippet skal alle emnene kunne 
kombineres med alle andre). 

7. Opprette spesialemner: 
a. Kriterier for opprettelse? 

i. Markedsundersøkelse 
ii. Faglig interesser 

b. ”Prøvetid”? 
SU: Antallet spesialemner bør berøres – vi bør ikke ha for mange, særlig i en 
periode der det ventes at flere studenter tar spesialemnene sine i utlandet. 

8. Legge ned spesialemner: 
a. Få studenter (se 6a) 
b. Ikke interne lærekrefter tilgjengelig 

i. Hvor lenge kan faget evt. gå uten intern lærer som er tilgjengelig? 
9. Forskingsgruppenes rolle; valgfagstudenter er ”nesten jurister” og bør kunne være 

faglig interessante samarbeidspartnere: 
a. Emnepakker, herunder også masteroppgave: Emnebank, veiledning, 

gruppeundervisning innen fagområde. Vil gi spesialisering på 60 sp, bør være 
attraktivt.  

i. Blir dette fordypning på bekostning av mer ønskelig bredde? 
b. Ansvar for markedsføring av sitt fagområde 
c. Incitament for forskningsgruppene? 
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10. Obligatoriske elementer: 
a. Ja: 

i. Slike bidrar (forutsetningsvis) til høyere kvalitet på studiet 
ii. Sikrer at fagene oppsøkes av seriøse studenter 

b. Nei: 
i. Mot slutten av studiet bør studentene ha lært de arbeidsvaner som 

trengs for å nytte undervisningstilbudet fullt ut, selv om det ikke er 
obligatorisk 

ii. Obligatoriske elementer vil avskjære en del i gruppen ”andre”, fx. 
ferdige jurister som er i arbeid. 

iii. Studentene vil kombinere nærmest hvilke som helst to av våre vel 20 
valgfag. Det betyr at vi må unngå ”kollisjoner” i obligatoriske 
aktiviteter mellom samtlige fag. Det vi i praksis neppe la seg gjøre. 

iv. Man kan få en god indikasjon på hvordan studentene arbeider på egen 
hånd, og forberede studentene på realistisk arbeidssituasjon. 

SU: Den enkelte lærer må ha stor frihet her. Må tilpasse ”timeplan” til andre fag. 
11. Undervisning: 

a. Timetall:  
i. 1,5 t/sp gir 22,5 t til emner på 15 sp, og 15 t til emner på 10 sp.  

ii. Flere timer til ”påbyggingsemner”? 
iii. Flere timer til store emner (mange studenter) 

SU: Heller en økonomisk ressursramme som læreren har frihet til å disponere. 
b. Organisering av undervisningen/studentene; er det opp til læreren eller skal det 

legges føringer/vedtak bak det: 
i. Kollokvier/arbeidsgrupper – lærerdeltakelse? 

ii. Tradisjonelle fakoppgaver. 
iii. Seminarer 
iv. Dynamisk PBL? 
v. Se pkt 4 b ii 

vi. Annet? 
SU: Generelt:  
Notatet bør kunne trekke opp perspektiver på lengre sikt, ikke begrenses til å beskrive 
det som er realistisk gjennomførbart på kort sikt. 
Framtidige studenter vil ha forventninger om et mer organisert opplegg også på 5. 
studieår vs: ”nedtrapping” av fakultetets engasjement til fordel for mer selvstendig 
innsats fra studentene. 
Forbindelsen mellom valgfag og masteroppgave må bli tydelig. 
Oppfordre til alternative eksamensformer. 
Berør spm om nasjonal harmonisering av fagspekteret. 
Se på problemer som fins i dag: Store mengder ikke-reelle eksamensmeldinger. 
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Vedlegg: Antall studenter til valgemner V03 – H05 
 
Antall studenter møtt til eksamen fra og med V03 til og med H05: Seks semestre. 
JUS318 Politi- og påtalerett  177 (30/sem) 
JUS301 Arbeidsrett  135 (23/sem) 
JUS322 Samanslutningsrett II 105 (18/sem) 
JUS329 Universitetspedagogisk veiledning 62 (fra og med V04: 4 semestre) (16/sem) 
JUS311 Politirett    85 (14/sem) 
JUS325 Rettshjelp  49 (fra og med V04: 4 semestre) (12/sem) 
JUS321 Samanslutningsrett I  61 (10/sem) 
JUS302 Bygge- og entrepriserett 52 (9/sem) 
JUS308 Kommunalrett  35 (6/sem) 
JUS317 American Law  34 (6/sem) 
JUS314 Bedrifts- og kapitalskatt 32 (5/sem) 
JUS327 Internasjonal privatrett 26 (fra og med H03: 5 semestre) (5/sem) 
JUS310 Petroleumsrett  24 (4/sem) 
JUS355 CCL 15   24 (4/sem) 
JUS326 Konkurranserett 30 sp 21 (fra og med H03: 5 semestre) (4/sem) 
JUS356 Competition Law 30 sp 20 (fra og med H03: 5 semestre) (4/sem) 
JUS359 CCL 30   16 (Fra og med V04: 4 semestre) (4/sem) 
JUS354 Legal Philosophy  14 (fra og med H03: 5 semestre) (3/sem) 
JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse  12 (fra og med V04: 4 semestre) 
(3/sem) 
JUS360 Human Rights   11 (Fra og med H05: ett semester) (3/sem) 
JUS316 Alminnelig og internasjonal skatterett   8 (1/sem) 
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