
Universitetsstyret
Universitetet i Bergen

Arkivkode: Styresak: 512
Sak nr.: 2009/8038 Møte: 27.09.12

Sensurfrist ved Det juridiske fakultet

Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok følgende i møte 16.2.2012 (sak 10b):

«1. Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet forlenges til og med
31.12.2012.
2. Innenfor denne perioden skal Det juridiske fakultet utrede og gjennomføre tiltak for å oppnå
den ordinære sensurtiden.»

Gjeldende forskrift ble vedtatt i 2009 (sak 115/09):

«Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet.
Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høyskolelovens vanlige
sensurfrist slik:

For eksamener innenfor masterstudiet i rettsvitenskap, med unntak av masteroppgaver,
settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i emnet. Dersom eksamen holdes
så sent at sensuren først foreligger i det påfølgende semester, utvides fristen med fire
uker.
For masteroppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen.
Reglene gjelder til og med 31.12.2011.»

Med utgangspunkt i vedtak i fakultetsstyret 20.03.12, ba fakultetet i brev 16.05.12 om at
universitetsstyret omgjorde vedtaket fra februar 2012 (vedlegg 1). Fakultetet ber om at det
innvilges dispensasjon fra treukersfristen i fem år fra og med 2013.

I brevet kommenterer fakultetet saksbehandlingen som lå til grunn for universitetsstyrets
vedtak i februar, og det gis en nærmere begrunnelse for begjæringen av omgjøring av
vedtaket. Fakultetet kommenterer forholdet til bestemmelsen i uhl § 3-9 (4), viser til hensynet
bak bestemmelsen og skisserer en interesseavveining, før fakultetet oppsummerer slik:

«1. Det juridiske fakultet ber om at Universitetsstyret tar opp til ny behandling vår søknad om
videreføring i nye fem år av Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet

Søknaden begrunnes i hensynet til kvalitetssikring av sensuren: Et relativt høyt antall
besvarelser til hver sensor og en relativt omfattende nivåkontroll er avgjørende for at vi skal
kunne opprettholde —og sikre videreføring av —det kvalitetsnivået som foreskrives i
Universitets- og høyskoleloven § 3-9 og som vi ønsker å knytte vår faglige identitet og
troverdighet til.

Alternativ modell for tilnærmet lik kvalitetssikring vil reelt være tosensorordning. Dette vil
representere nærmere en dobling av sensurkostnadene; noe som i sin tur trekker ressurser fra
undervisning. Dette anses å være stikk i strid med målsetning og klare føringer i
Kvalitetsreformen og krav i Kvalifikasjonsrammeverket.

Fakultetet anfører at lovens vilkår om "særlige grunner" er oppfylt i vårt tilfelle, jfr vår
omfattende redegjørelse for tidkrevende sensurordning ovenfor og i vår forrige søknad. Videre
anføres at forarbeidenes anvisning om snever adgang til dispensasjon gjelder der grunnen er
sensormangel. Der det foreligger andre særlige grunner er det ikke holdepunkter for at terskelen
skal være like høy.

Fakultetet anfører at lovens forarbeider klart indikerer at det sentrale hensynet bak kravet om
at forskriftsform skal benyttes, er at lovgiver ønsker "en garanti mht. saksbehandling,
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kunngjøring, og i praksis også registrering". Det kan ikke leses ut av regelen et alminnelig
mandat for styret til å overprøve det faglige, grunnlaget i innholdet i de materielle
argumentene.»

Fakultetets frarnholder at søknaden om fem år forlengelse av unntak fra hovedregelen om
frist for sensur må innvilges, med mindre det kan påvises svikt i fakultetets argumenter
basert på faglige vurderinger.

Universitetsdirektørens kommentarer
Det er hjemmel for dispensasjon i universitets- og høyskolelovens § 3-9 (4), hvor det heter:

«Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke
mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter
sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte
sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter
sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider.»

Universitetsstyret har gitt dispensasjon til Det juridiske fakultet mange ganger, helt siden
1999, og senest ved vedtaket i februar, men med stadig kortere varighet av adgangen til å
fravike bestemmelsen i loven og med oppfordring om tiltak for å oppnå ordinær sensurtid.

Hjemmelen i uhl. § 3-9 (4) er en klar unntakshjemmel. I Bernts kommentarutgave til loven
(2005) understrekes det at forskriften må være midlertidig. Han fortsetter:

«I dette ligger at den må selv angi når den opphører. Denne grensen må settes etter en
begrunnet vurdering av hvor langvarig de aktuelle problemene må forventes å bli, og bør ifølge
forarbeidene i denne sammenheng under ingen omstendigheter være mer enn 5 år. Terskelen
for slike unntak må være svært høy, og begrunnelsesplikten tung. Dette ivaretas ved å legge
avgjørelsen utenfor fagmiljøet selv, til styret, kombinert med kravet om at forskrifts form skal
brukes. (Jf Ot.prp. nr. 85 1993-94, s. 76 og NOU 1993:24 s. 186.)»

Ut fra dette er universitetsstyrets handlingsrom begrenset. Fakultetet argumenterer med at
dagens sensurordning er tilpasset et studieopplegg som vurderes som svært bra og som er
ønsket. Det er ikke ressursmessig mulig i følge fakultetet å gjennomføre sensur innenfor
lovens bestemmelser.

Etter å ha gitt dispensasjon gjennom svært lang tid, vurderes det ikke som mulig å anbefale
at universitetsstyret gir fortsatt forlengelse av unntaket, gitt de begrensingene som ligger i
§3-9 (4). Det innebærer at fakultetet må tilpasse sensurordningen slik at kravene loven stiller,
blir oppfylt. For masteroppgaver er det ikke samme strenge begrensing for dispensasjon, slik
at pkt 2 i forskriften vil kunne forlenges. Fakultetets forslag til justert forskrift imøteses.

Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Universitetsstyret finner ikke å kunne imøtekomme fakultetets ønske om
forlenget unntak fra hovedregelen i universitets- og høyskolelovens § 3-9 (4).
Vedtaket i sak 10b/2012 om forlenget dispensasjon til 31.12.2012 i Forskrift
om frist for sensur av eksamen opprettholdes for eksamener innenfor
masterstudiet i rettsvitenskap.
Fakultetets forslag til justert forskrift for masteroppgaver imøteses.

10.9.2012 - HHB
Vedlegg: Fakultetets brev, datert 16.5.2012

2



VEDL. SAK NR.: 61) I
UNIVERSITETET I BERGEN -MøTE pzt Qp
Det juridiske fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse Dato

2009/8038-JOSP 16.05.2012

Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske
fakultet. Begjæring om ny behandling i Universitetsstyret

Bakgrunn

Det vises til sak 10 b i Universitetsstyretets møte 16. februar 2012 hvor det ble truffet slik vedtak:

«1. Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet forlenges til og med

31.12.2012

2. Innenfor denne perioden skal Det juridiske fakultet utrede og gjennomføre tiltak for å oppnå den

ordinære sensurtiden».

Fakultetet ble orientert om vedtaket i brev av 29. februar 2012 fra universitetsdirektøren hvor det og

framgikk at «Vi imøteser fakultetets tiltak for å oppnå den ordinære sensurtiden».

Saken ble fremlagt for fakultetsstyret 20. mars 2012 som orienterings- og drøftingssak. Der ble

følgende vedtak protokoller i sak 13/2012:

"Ledelsenvil med grunnlag i det somframkom i møtet arbeide videre med saken med sikte på

dispensasjon også utover 31.12.12."

Saksfremlegget til styret følger som vedlegg 1.

Vi vil med dette —og ut fra fakultetsstyrets føringer —be om at Universitetsstyrets vedtak omgjøres

slik at fakultetet innvilges dispensasjon for treukersfristen i 5 år fra og med 2013.

Innledningsvis vil vi understreke at vi er forundret over saksbehandlingen som ligger til grunn for

Universitetsstyrets vedtak. Den opprinnelige utsendingen inneholdt ikke fakultetets søknad av 9.

januar 2012 om utvidet sensurfrist ihht Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr 4 andre punktum

hvor vi begrunnet søknaden. For uten å få fram delbegrunnelsene for forslaget, var det fra fakultets

side viktig å få fram helheten i saken, og at forslaget bygde både på enkeltmomentene og en samlet

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det juridiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55589500 Postboks 7806 Dragefjellet, M. Johanne Spjelkavik
Telefaks 55589510
post@jurfa.uib.no

5020 Bergen Lagabøtespl. 1
Bergen
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vurdering av de ulike delbegrunnelsene. Selv om flere av delbegrunnelsene var referert og

kommentert i saksnotatet til universitetsstyret var det ingen eksplisitt henvisning til fakultetets

begrunnede søknad av 9. januar 2012. Derimot var søknaden fra 2009 fra den tidligere dekan ved

fakultetet vedlagt saken. Da nåværende dekanen på utvidet dekanmøte 13. februar 2012 som

avholdes i forkant av universitetsstyremøtet, ble kjent med at styrets medlemmer ikke hadde fått

fakultetets søknad, ble dette tatt opp med universitetsledelsen. Vi er kjent med at brevet ble

ettersendt til styrets medlemmer. Dette brevet følger også vedlagt her (vedlegg 2).

Vi vil med dette be om at styret revurderer sitt standpunkt og skal begrunne dette nærmere. Men

først vil vi peke på at deler av begrunnelsen som er gitt for vedtaket synes åpenbar uholdbar: Å vise

til at fakultetet ikke har vurdert det nordiske sensormarkedet, er etter vårt syn irrelevant i denne

saken. Utsagnene avslører manglende forståelse av jussens nasjonale forankring innenfor de

obligatoriske fagene ved Masterstudiet i rettsvitenskap, som utgjør 240 av 300 studiepoeng.

Argumentet hvor man viser til at sensurfristen må sees i sammenheng med dimensjoneringen av

studiet, er å gjenopplive en diskusjon vi opplever som avsluttet ved årsskiftet 2010/2011, og hvor

entydige signaler fra Kunnskapsdepartementet gir full støtte til fakultetets rettslige standpunkt, men

hvor UiB likevel valgte å inndra 2 millioner av grunnbudsjett, se vedlagte dokument (vedlegg 3).

Vi kan vanskelig forstå at Kunnskapsdepartementet vil se seg tjent med en dramatisk

neddimensjonering av jusstudiet i Bergen for at vi skal kunne overholde sensurfristen på 3 uker som

det i tillegg kan dispenseres fra. Og som det framkommer nedenfor vil en eventuell

neddimensjonering alene ikke redusere sensurfristen til 3 uker.

Vi mener at vår søknad av 9. januar 2012 gir en grundig redegjørelse for hvorfor man ikke makter å

holde seg innenfor lovens utgangspunkt om sensurfrist på 3 uker. Selv om Oslo og Tromsø opererer

med 3 ukers sensurfrist, har man ikke en nivåkontroll ved disse lærestedene. Sensuren i Oslo og

Tromsø er likevel organisert på en måte som skal bidra til at studentene blir bedømt etter samme

målestokk, samtidig som det brukes to sensorer.

I Bergen har vi valgt å prioritere ressursene på en annen måte ved at man bruker mer ressurser på

undervisning. Når man har en sensor, er det avgjørende viktig at man har en solid nivåkontroll som

sikrer likhet mellom kandidatene. Dette oppnås ved at hver sensor har mange kandidater — 40-50 —

og derfor har mulighet til å se mange besvarelser i sammenheng. Samtidig må alle sensorer sende en

besvarelse i nedre sjikt for den enkelte karakter — til sammen 5 besvarelser, samt alle som ligger an

til å stryke, til nivåkontroll hos den kursansvarlige. Vi mener at dette systemet er helt avgjørende for

å søke å sikre oss at alle kandidater blir bedømt ut fra samme målestokk. Programsensorene har

gjennomgått erfaringer med 4 times eksamen og sensuren, og har konkludert med at nivåkontrollen

fungerer godt men at det samtidig stilles strenge krav til både sensorveiledninger og nivåkontrollør.

Vi vil ikke fremlegge noe forslag om å foreta endringer i vårt sensursystem, men konstaterer at

fakultetet ved forrige behandling ble møtt med liten forståelse hos universitetsstyret og

universitetsledelsen. Det synes ikke som om man har tatt inn over seg at det er store forskjeller

mellom ulike fag, og at vi er i en situasjon hvor vi innenfor de obligatoriske fagene kan ha over 400

studenter oppe til samme eksamen hvor det kan være behov for andre rammer rundt sensuren enn

emner som bare har 5-30 kandidater, jfr. våre spesialemner.
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Nærmere begrunnelse for begjæring av omgjøring av vedtaket

I det følgende vil vi vise at det ikke primært er spørsmålet om antall sensorer som begrunner den

utvidede fristen. Det vil utvilsomt være svært vanskelig —for noen emner tilnærmet umulig —å skaffe

det antallet sensorer som ville trenges for å overholde treukersfristen. Dette er allikevel ikke den

eneste —antakelig heller ikke den tyngste —begrunnelsen for søknaden om dispensasjon. Tidsbruken

i sensuren bestemmes nemlig i hovedsak av mekanismer som er avgjørende for vår kvalitetssikring av

den enkelte eksamen.

Vilkåret for dispensasjn i Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr (4) første punktum er "Særlige

grunner." Det er ikke grunnlag for å anta at slike særlige grunner skal begrenses til "når det ikke er

mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig". Verken lovteksten selv, tidligere

versjoner eller noen del av forarbeidene indikerer en slik begrensing.

I vårt tilfelle er valgt sensurmodell i kombinasjon med kvalitetskrav og kvalitetssikringskrav, de

"særlige grunner" som påberopes. Til forskjell fra alle andre akkrediterte jus-utdanninger i Norge, har

Det juridiske fakultet i Bergen valgt å nytte bare &) sensor der det ikke foreligger lovpålegg om to. Vi

anser at dette representerer den klart mest lojale tilpasningen til Kvalitetsreformens uttalte

målsetning om å flytte ressurser og fokus fra eksamen til undervisning. Videre konstaterer vi at

Kvalifikasjonsrammeverkets målsetninger om et bredt spekter av ferdigheter og generell kompetanse

stiller krav til intensitet og nærhet i undervisningen og understreker ytterligere viktigheten av å

prioritere undervisning over eksamen. For å sikre at kvaliteten på sensuren likevel holder minst like

høyt nivå som en tosensorordning ville gjort, har vi tatt to sentrale grep:

Det første er at hver sensor sensurerer en forholdsvis stor bunke. Dette sikrer at nivået er

jevnt i store grupper.

Det andre er sentral nivåkontroll —det sikrer nivået i hele kullet, samt over tid.

Ingen av disse elementene kan utelates uten at kvalitetssvikten meget snart vil komme til uttrykk i

form av manglende likebehandling og etter hvert også i form av usikkerhet hos sensor som ventelig

vil gi seg uttrykk i ytterligere vansker med å rekruttere sensorer.

Konkret om forholdet til bestemmelsen i Universitets - og høyskoleloven § 3- 9 (4):

Hovedregelen om sensurfrist for eksamener i uh-sektoren, går fram av § 3-9 nr 4 første punktum:

«Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer

tid.» Bare ett tilfelle av slike «særlige grunner» er trukket fram i bestemmelsen, nemlig at «det ikke

er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig». Andre særlige grunner er ikke

nevnt. Det er derfor av interesse å se på regelens historikk, for å vurdere hvordan avveiingen mellom

hovedregel og dispensasjonshjemmel skal gjøres.

Konkret i vårt tilfelle: Siden det er kvalitetssikring som er vårt hensyn bak dispensasjonssøknaden

(våre «særlige grunner») og fakultetet er tillagt selvstendig ansvar for kvalitetsarbeid/kvalitetssikring,

blir det av interesse å spørre hvilke hensyn universitetsstyret bør ha bak sine krav som kommer i strid

med våre kvalitetstiltak.
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Vi vil nedenfor se på hvilke hensyn det er som ligger bak treukersfristen, for om mulig å vurdere hvor

trangt dispensasjons-nåløyet er ment å være fra lovgivers side. Følgende hovedpunkter trekkes fram:

Ot.prp 62 (1988-1989) introduserer treukersfristen og angir «hensyn til studentene» som

begrunnelse. Der er ingen ytterligere veiledning om hvilke hensyn det kan være tale om.

Dispensasjon av hensyn til sensormangel skal ha høy terskel. Dispensasjon av andre hensyn

(for eksempel kvalitetshensyn, som altså gjør seg gjeldende hos oss) er ikke nevnt eller

drøftet noe sted i forarbeidene.

Kravet til forskrifts form på dispensasjonene er satt der for å sikre skikkelig saksbehandling

(se under her om Ot.prp 85 (1993-1994)); vi finner ikke holdepunkter for at det er satt for å

gjøre det materielt vanskelig å få dispensasjon.

I forarbeidene til de historiske versjonene av bestemmelsen finnes holdepunkter for å hevde

at universitetsstyret primært skal sikre kvalitet på saksbehandlingen og i mindre grad

overprøve de faglige/kvalitetsmessige (materielle) vurderinger/begrunnelser som gjøres av

fakultetet/fagmiljøene.

Vår konklusjon er at universitetsstyret må presentere en eksplisitt interesseavveiing mellom de

kvalitetshensyn fakultetet påberoper seg og som tilsier fem uker og "hensynet til studentene" som

tilsier tre uker. At tre uker er lovens hovedregel er ikke i seg selv et tilstrekkelig argument i

enkeltsaker, slik bestemmelsen er utformet.

Relevante momenter fra bestemmelsenshistorikk/forarbeider:

I forarbeidene til dagens lov sies ikke noe om hensynene bak sensurfristen og dispensasjonsregelen.

Det henvises til § 50 i 1995-loven.

I forarbeidene til den - NOU 1993:24 - heter det bl.a. (s 185): "I alle fall for juss er en tre-ukersfrist

helt urealistisk i dag, fordi man er avhengig av hardt belastede eksterne sensorer som ikke kan

forventes å gjennomføre en så omfattende sensur innen en så kort frist. Men terskelen for slike

unntak må være svært høy, og begrunnelsesplikten tung."

Dette viser ganske klart at lovgiver har vedtatt treukersfristen vel vitende om at den for noen var

"helt urealistisk". Det må innebære at man i 1993 så dispensasjon som nærliggende - uten at man

fant grunn til ytterligere problematisering.

I Ot.prp 40 (2001-2002) er fristen og dispensasjonsadgangen ikke nevnt.

Ot.prp 85 (1993-1994) har omtrent samme innhold som NOU'en: "Terskelen for unntak begrunnet i

sensormangel [uthevet her] må være svært høy, og begrunnelsesplikten tung. Dette ivaretas best

ved å legge avgjørelsen utenfor fagmiljøet selv. Nødvendigheten av unntak begrunnet i sensormangel

forutsettes løpende vurdert av styret. Styret kan gjøre unntak i tre tilfeller: for enkelteksamen ved

uforutsette vansker; midlertidig unntak i forskrift; unntak for avhandlinger og andre store skriftlige

arbeider. De to sistnevnte unntak fra tre-ukersfristen må gjøres i eksamensforskrift, m.a.o. etter
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reglene i forvaltningsloven § 38. I kravet om at forskriftsform skal benyttes, ligger en garanti mht.

saksbehandling, kunngjøring, og i praksis også registrering."

Dette har begrenset interesse, ettersom det ikke primært er "sensormangel" som er vår begrunnelse,

men i stedet de kvalitetssikringstiltakene som ligger i (tidkrevende) nivåkontroll, samt større

"bunker" til hver sensor av hensyn til likebehandling. Det er altså andre "særlige grunner" enn

sensormangel som gjør seg gjeldende, det er ikke angitt noen terskel eller saksbehandlingsregel for

slike grunner.

Dette synliggjøres ytterligere ved at lovgiver vil sikre seg "en garanti mht. saksbehandling [mv]" -

hensynet til å gjøre dispensasjonsadgangen snever rent materielt er ikke nevnt. Lovgivers hensyn til

saksbehandling mv er i vårt tilfelle tilfredsstillende ivaretatt i de utredninger og begrunnelser vi har

levert. Universitetsstyrets mandat er i hovedsak begrenset til å sørge for disse momentene, uten å

overprøve de «særlige grunner» som angis —med mindre de altså er "sensormangel" —som i sin tur

hjemler en terskel som "må være svært høy" og en begrunnelsesplikt som må være "tung".

Hensynet bak bestemmelsen - interesseavveiingen

Bestemmelsen om tre ukers sensurfrist kom i 1989-loven; § 51 fjerde ledd: "Sensuren skal foreligge

innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid."

I Ot.prp 62 (1988-1989) heter det bare at "I siste ledd har man ført inn bestemmelsen at sensuren til

vanlig skal foreligge innen tre uker. Dette er gjort av hensyn til studentene."

Man går ikke inn på hvilke "hensyn til studentene" som tilsier en slik frist, og det blir derfor vanskelig

å veie disse hensynene mot våre. Det er heller ikke sikkert at hensyn anno 1989 ville hatt

nevneverdig gyldighet i 2012; studiestrukturen er dramatisk endret i mellomtiden.

Vi kan i stedet se på hvilke (reelle) hensyn som kan tenkes å gjøre seg gjeldende hos studentene:

Studentene er spent på sensuren og orker ikke å vente lenger: Argumentet tillegges

tilnærmet ingen vekt.

Studentene trenger sensuren for å søke/begynne på andre emner/studier eller for å ta

beslutninger om det. Argumentet har liten eller ingen vekt i vårt studium, ettersom det er

sammenhengende femårig, og vi ikke har studenter som skal noe annet sted med emnene

sine - bortsett fra spesialemner, og der har vi redusert sensurtiden. Innad i vårt eget program

sørger vi for organisering av overgang mellom emner og studieår som gjør at studentene ikke

har behov for kort sensurfrist. Regelen passer bedre for sektorens hovedinnretning, nemlig

at studenter frakter seg selv og sine emner rundt omkring og designer sammensetninger på

egen hånd. I en sånn virkelighet er det klart nok behov for å minimere sensurfristen.

Studentene trenger sensuren for å planlegge rettsstudiet videre, for eksempel med hensyn til

gjentak av emner. Argumentet tillegges liten vekt: Der emnet ikke er bestått, sørger

fakultetet for tilpassing av utdanningsplanen sånn at studenten får tatt emnet igjen senere.

Der det er bestått, ønsker vi ikke å legge til rette for planlegging av gjentak - dersom

studenten ønsker å gjenta bestått eksamen må han/hun gjøre det for egen regning og risiko;
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fakultetet er ikke villig til å fire på noen av våre (kvalitets)krav for å imøtekomme hensyn som

springer ut av ønsket om å gjenta bestått eksamen.

• Studentene trenger sensuren for å konkurrere på det «juridiske» sommerjobbmarkedet.

Dette argumentet må tillegges ikke ubetydelig vekt. Det er likevel grunn til å undersøke hvor

langt det rekker: Det vil ha marginal gyldighet for studenter som avslutter første og andre

studieår —for dem vil det siste emnet ikke hjelpe i avgjørende grad i konkurranse med dem

som avslutter tredje og fjerde —og evt femte studieår. For studenter på tredje og fjerde år vil

argumentet ha gyldighet bare for det siste emnet i studieåret. For studenter på femte år vil

det ikke ha gyldighet, ettersom sensur til masteroppgave og spesialemner foretas innen

fristen.

Det er etter dette to emner —av studiets til sammen 21— som berøres av hensynet til

studentenes konkurranseevne på sommerjobbmarkedet. Fakultetet vil anføre at det likevel

neppe kan være grunn til å ha egne sensurordninger for disse to emnene.

Vi kan heller ikke se at dette hensynet alene begrunner en slik omdisponering av ressurser

fra undervisning til eksamen som vi evt måtte vurdere for disse to emnene for å realisere

både kortere sensurtid og tilfredsstillende kvalitetssikring. (Vi kan ikke se at det kan gjøres på

andre måter enn ved å innføre en tosensorordning.)

Vi oppsummerer:

Det juridiske fakultet ber om at Universitetsstyret tar opp til ny behandling vår søknad om

videreføring i nye fem år av Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske

fakultet

Søknaden begrunnes i hensynet til kvalitetssikring av sensuren: Et relativt høyt antall

besvarelser til hver sensor og en relativt omfattende nivåkontroll er avgjørende for at vi skal

kunne opprettholde —og sikre videreføring av —det kvalitetsnivået som foreskrives i

Universitets- og høyskoleloven § 3-9 og som vi ønsker å knytte vår faglige identitet og

troverdighet til

Alternativ modell for tilnærmet lik kvalitetssikring vil reelt være tosensorordning. Dette vil

representere nærmere en dobling av sensurkostnadene; noe som i sin tur trekker ressurser

fra undervisning. Dette anses å være stikk i strid med målsetning og klare føringer i

Kvalitetsreformen og krav i Kvalifikasjonsrammeverket.

Fakultetet anfører at lovens vilkår om "særlige grunner" er oppfylt i vårt tilfelle, jfr vår

omfattende redegjørelse for tidkrevende sensurordning ovenfor og i vår forrige søknad.

Videre anføres at forarbeidenes anvisning om snever adgang til dispensasjon gjelder der

grunnen er sensormangel. Der det foreligger andre særlige grunner er det ikke holdepunkter

for at terskelen skal være like høy.

Fakultetet anfører at lovens forarbeider klart indikerer at det sentrale hensynet bak kravet

om at forskriftsform skal benyttes, er at lovgiver ønsker "en garanti mht. saksbehandling,

kunngjøring, og i praksis også registrering". Det kan ikke leses ut av regelen et alminnelig
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mandat for styret til å overprøve det faglige, grunnlaget i innholdet i de materielle

argumentene.

Fakultetets konklusjon er etter dette at søknaden om fem år forlengelse av unntak fra hovedregelen

om frist for sensur (Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr 4) må innvilges med mindre det kan

påvises svikt i våre materielle argumenter basert på faglige vurderinger.

Vennlig hilsen

Asbjørn Strandbakken
dekan Eivind Buanes

fakultetsdirektør

Vedlegg
1 Vedlegg 1: Saksforelegg for fakultetsstyret 2012 03 20
2 Vedlegg 2: Søknad datert 2012 01 09
3 Vedlegg 3: Fastsettelse av opptaksramme for Det juridiske fakultet 2011/2012. Etter

u-styremøte 01.12.10



DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

NOTAT

til

Fakultetsstyret

Inr.
Arkiv

Sak nr. 13/12
Styremnte 20.03.12

SENSURFRIST VED DET JURIDISKE FAKULTET. ORIENTERINGS- OG
DRCIFTINGSSAK

Fakultetsstyret gjorde i møte 26. oktober 2011 følgende vedtak i sak 70/11
Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet:

"Fakultelet søker Universitetsstyret om dispensasjon etter Universitets- og høyskoleloven §
3-9 nr 4 andre punktum for en_femarsperiode slik at Det juridiske fakultets ordning med
utvidet sensurfrist kan viderefores. Fristen settes til fem ukerfor alle eksamener, inkludert
masteroppgaven. Samtidig vil fakultetet arbeide videre med å redusere sensurtiden på flere
spesialemner."

I samsvar med forslag fra universitetsdirektøren gjorde universitetsstyret i møte 16. februar
2012 slikt vedtak:

«I. Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet forlenges til og med
31 12.2012
2. Innenfor denne perioden skal Det juridiske fakultet utrede og gjennomføre tiltak for å
oppnå den ordinære sensurtiden».

Fakultetet ble orientert om vedtaket i brev av 29.02.12 fra universitetsdirektøren hvor det og
framgikk at imoteser lakultelets tiltak for å oppnå den ordinære sensurtiden».

Som vedlegg I følger universitetsdirektørens saksnotat med vedlegg (saksforelegget til
fakultetsstyrets behandling i motet 26. oktober 2011 og diversc dokument i forbindelse med
universitetsstyrets behandling av samme sak i 2009). Utsendingen inneholdt ikke fakultetets
søknad av 9. januar 2012 om utvidet sensurfrist ihht uhl § 3-9 nr 4 andre punktum hvor vi
begrunnet søknaden. For uten å få fram delbegrunnelsene for forslaget, var det fra fakultets
side viktig å få fram helheten i saken, og at forsIaget bygde både på enkeltmomentene og en
samlet vurdering av de ulike delbegrunnelsene. Selv om flere av delbegrunnelsene var referert
og kommentert i saksnotatet til universitetsstyret var det ingen eksplisitt henvisning til
fakultetets begrunnede søknad av 9. januar 2012. Da dekanen på utvidet dekanmøte 13.
februar 2012 sorn avholdes i forkant av universitetsstyremøtet, ble kjent med at styrets



medlemmer ikke hadde fått fakultetets søknad, ble dette tatt opp med universitetsledelsen. Vi
er kjent med at brevet ble ettersendt til styrets medlemmer. Dette brevet følger også vedlagt
her (vedlegg 2).

Situasjonen er nå at vi har utvidet sensurfrist i 2012, jft. styrevedtakets punkt 1. Etter pkt 2 i
universitetsstyrets vedtak skal fakultet utrede og gjennomføre tiltak for å oppnå den ordinære
sensurtiden.

Som det framgår av fakultetets brev av 9. januar 2012 har fakultetet redusert sensurtiden på
spesialemner og masteroppgavene. Også på 1.-4. studieår er det for noen enkelteksamener
foretatt en viss reduksjon, men hovedutfordringen er utvilsomt sensurtiden på disse
studieårene.

Av konkrete tiltak/områder som fakultetet bor vurdere spiller universitetsdirektøren inn bruk
av sensorer fra andre nordiske land og vurdering av kapasitet og dimensjonering av studiene
og studenttall. Å vise til at fakultetet ikke har vurdert det nordiske sensormarkedet, er
vanskelig å ta på alvor. Utsagnene avslører fundamentalt manglende forståelse av jussens
nasjonale forankring innenfor de obligatoriske fagene ved Masterstudiet i rettsvitenskap.

vise til at sensurfristen må sees i sammenheng tned dimensjoneringen av studiet, er å
gjenopplive en diskusjon vi opplever som avsluttet ved årsskiftet 2010/2011, hvor fakultetet
fikk fullstøtte for sitt rettslige standpunkt av Kunnskapsdepartementet, men hvor UiB likevel
valgte å straffe fakultetet ved å inndra 2 millioner av grunnbudsjettet, se vedlagte dokumenter
(vedlegg 3). Vi kan vanskelig forstå at Kunnskapsdepartementet vil se seg tjent med en
dramatisk neddimensjonering av jusstudiet i Bergen for at vi skal kunne overholde
sensurfristen på 3 uker som det i tillegg kan dispenseres fra.

Vi mener at vår søknad av 9. januar 2012 gir en grundig redegjørelse for hvorfor man ikke
makter å bolde seg innenfor lovens utgangspunkt om sensurfrist på 3 uker. Selv om Oslo og
Tromsø opererer med 3 ukers sensurfrist, har man ikke en nivåkontroll ved disse lærestedene.
Sensuren i Oslo og Tromsø er likevel organisert på en måte som skal bidra til at studentene
blir bedømt etter samme målstokk, samtidig som det brukes to sensorer.

1Bergen har vi som kjent valgt å prioritere ressursene på en annen måte ved at man bruker
mer ressurser på undervisning. Når man har en sensor, er det avgjørende viktig at man har en
solid nivåkontroll som sikrer likhet mellom kandidatene. Dette oppnås ved at hver sensor har
mange kandidater 40-50 - og derfor har mulighet til å se mange besvarelser i
sammenheng. Samtidig må alle sensorcr sende en besvarelse i nedre sjikt for den enkelte
karakter — til sammen 5 besvarelser, samt alle som ligger an ti1å stryke, til nivåkontroll hos
den kursansvarlige. Vi mener at dette systemet er helt avgjørende for å søke å sikre oss at alle
kandidater blir bedømt ut fra samme målestokk. Programsensorene har gjennomgått
erfaringer med 4 times eksamen og sensuren, og har konkludert med nivåkontrollen fungerer
godt men at det samtidig stilles strenge krav til både sensorveiledninger og nivåkontrollor.

Dersom vi skal imøtekomme Universitetsstyrets ønske om å holde oss innefor sensurfristen,
kan vi rekruttere flere sensorer som ikke nødvendigvis vil oppfylle de kvalitetskrav vi stiller i
dag. Med enda fiere sensorer kunne vi sørget for at den enkelte sensor fikk færre besvarelser,
men med det også mistet muligheten til å se en større gruppe studenters prestasjoner i
sammenheng. Videre kunne vi kuttet ut nivåkontroller som vi mener er et helt sentralt
element i å sikre likebehandling av våre kandidater.
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Vi vil ikke fremlegge noe forslag om å foreta endringer i vårt sensursystem, men konstaterer
at fakultetet blir møtt med liten forståelse hos universitetsledelsen. Det synes ikke som om
man har tatt inn over seg at det er store forskjeller mellom ulike fag, og at vi er i en situasjon
hvor vi innenfor de obligatoriske fagene kan ha over 400 studenter oppe til samme eksamen
hvor det kan være behov for andre rammer rundt sensuren enn emner som bare har 5-30
kandidater, jfr. våre spesialemner.

Slik vi ser det må styret ta stilling til hva vi skal gjøre i den foreliggende situasjon. Vi mener
som sagt at man ikke skal rasere nivåkontrollen og det system vi har etablert etter
kvalitetsreformen. Det er imidlertid styret som må ta endelig stilling til dette.

Et annet alternativ er å søke styret på nytt om utvidet sensurfrist og fremheve at det som er
anført i vedtaket ikke treffer i forhold til den faktiske virkelighet sensorer fra andre
nordiske land — og at dimensjoneringsdebatten bør legges død en gang for alle siden vi
mangler rettslig handlingsrom. Det må legges til at det heller ikke ut fra et samfunnsbehov vil
være forsvarlig å nedskalere juristutdanningen i det omfang som vil være nødvendig for å
holde seg innenfor lovens sensurfrist. Ut fra de undersøkelser vi har foretatt om bakgrunnen
for sensurfristen, er det ikke gitt at Universitetsstyret har adgang til å overprøve vår faglige
vurdering av behovet for en sensurfrist på tre uker. Ut fra lovens forarbeider, ser det ut til at
kravet om at vedtak om dispensasjon skal fattes av Universitetsstyret skal sikre at avgjørelsen
loftes ut av fagmiljøene. Styrets primære ansvar er å sikre at saksbehandlingen og
vurderingen om behovet for forlengelse av sensurfristen som er foretatt av fagmiljøet, er
forsvarlig, se vedlegg 4

Alene eller parallelt med henvendelsen til Universitetsstyret, kan vi ta kontakt med
departementet for å innhente en tolkningsuttalelse om hvilken kompetanse og oppgave styret
har i saker om dispensasjon for sensurfristen. Dersom departementet deler vårt syn, kan det
være grunn til å tro at Universitetsstyret vil bøye seg for dette. Dersom departementet ikke
støtter vårt standpunkt, har det fått foranledning til å vurdere om loven har en heldig
regulering på dette punkt og eventuelt foreta de nødvendige endringer.

Dersom fakultetet står fast på sitt standpunkt om at det er behov for 5 ukers sensurfrist for å
sikre en forsvarlig sensur, samtidig som Universitetsstyret nekter å gi oss dispensasjon, kan vi
komme i den ulykkelige situasjon at vi har en sensurfrist som er i strid med universitetsloven.
Vi vil mene at det ville være svært uholdbart om fakultetet skulle kommer i en situasjon hvor
en faglig påkrevd ordning praktiseres uten noe rettslig grunnlag.

Saken legges med dette fram for styret til orientering og drofting av momenter som er reist i
universitetsdirektørens notat og fakultetets videre arbeid med denne saken

_4 Pc-ce)
Asbjjrn Strand akken Eivind Buanes

Dekan Fakultetsdirektør

E1BU-ASS

09.03.12

4 vedlegg
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Arkivkode: Styresak:10 b
Sak nr.: 2009/8038 Møte: 16.2.2012

Sensurfrist ved Det juridiske fakultet

Bakgrunn
Det juridiske fakultet har i flere år hatt en midlertidig forskrift om unntak fra universitets- og
høyskolelovens § 3-9 nr. 4 om sensur innen tre uker. Med grunnlag i § 3-9 nr. 4 andre
punktum har UiB vedtatt forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet.
Siste forskrift ble vedtatt av universitetsstyret i 2006, den ble forlenget til 31.12.2011 i sak
115/09, hvor følgende ble vedtatt:

'Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet. Det juridiske fakultet gis
anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige sensurfrist, slik:

For eksamener innenfor masterstudiet i rettsvitenskap, med unntak av masteroppgaver,
settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i emnet. Dersom eksamen holdes
så sent at sensuren først foreligger i det påfølgende semesteret, utvides fristen med fire
uker.
For masteroppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen.
Reglene gjelder til og med 31.12.2011.''

Før søknad om forlengelse av ordningen ble behandlet av universitetsstyret i 2009, forpliktet
fakultetet seg til å "innanfor denne perioden (...) utgreie og gjennomføre tiltak for å korte ned
sensurtida på valemne og mastergradoppgåva."

Søknaden om viderføring ordningen
Det juridiske fakultet har bedt universitetsstyret om å få videreføre ordningen i fem år, og
viser til vedtak i fakultetsstyret, sak 70/11:

"Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet
Fakultetet søker Universitetsstyret om dispensasjon etter Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr
4 andre punktum for en femårsperiode slik at Det juridiske fakultets ordning med utvidet
sensurfrist kan viderefores. Fristen settes til fem uker for alle eksamener, inkludert
masteroppgaven. Samtidig vil fakultetet arbeide videre med å redusere sensurtiden på fleire
spesialemner."

Det er ikke mottatt noen utredning om arbeidet med å redusere sensurtiden. I sakspapirene
til fakultetsstyrets møte vises det til redusert sensurtid for spesialemner og masteroppgaver
og ved sensur mellom semestrene, som oppfølging av universitetsstyrets vedtak. Fakultetet
viser til at hensynene som lå bak sensurordningen da den ble godkjent, fortsatt gjelder.

Fakultetet viser til at det stilles svært høye faglige krav til sensorer i masterstudiet i
rettsvitenskap og at det er et begrenset antall personer som har disse kvalifikasjonene i
Norge. Fakultetet viser til at det er vanskeligere å få sensorer nå enn tidligere. Det juridiske
fakultet vil ikke risikere å gå på akkord med sine høye kvalitetskrav ved å rekruttere sensorer
som ikke har de nødvendige kvalifikasjonene.

Fakultetet peker på at det har nivåkontroll av sine eksamener, som et kvalitetssikringstiltak.
Dette vurderes som særlig viktig fordi en sensor utgjør en kommisjon. Sensurordningen med
nivåkontroll krever tid til gjennomgang av besvarelsene i flere ledd, i tillegg til tid til postgang.

1



Fakultetet benytter de samme sensorene til flere emner hvert eneste studieår, i tillegg til at
de sensurerer ved andre læresteder og underviser eller har sitt daglige virke som advokat,
dommer, politijurist eller annen juriststilling. Fakultetet må ta hensyn til disse fagpersonenes
kalendre og andre forpliktelser.

Det juridiske fakultet ber om forståelse for at fakultetets forskrift om sensurfrister videreføres.
Samtidig vil fakultetet foi tsette sitt arbeid med å redusere sensurtiden der det er mulig.

Universitetsdirektørens kommentarer
Da universitetsstyret vedtok å forlenge ordningen med utvidet sensurfrist ved Det juridiske
fakultet i desember 2009, ble ordningen forlenget for 2 år (sak 115109). Også den gangen
ønsket fakultetet en lengre dispensasjonsperiode, I saksforelegget ble det understreket at
den generelle forskriftens bestemmelse, om at sensur av masteroppgaver skal foreligge
innen to måneder, ikke er å forstå som en normal sensurtid, men en maksimumstid.

Det er noe uklart hvordan fakultetet har arbeidet for å imøtekomme hensynet til den
generelle sensurtiden, ut over det som kan leses i saksforelegget til møtet i fakultetsstyret.
For eksempel kunne mulighetene for å bruke sensorer fra andre nordiske land drøftes.

Som ved forrige behandling i universitetsstyret, er det viktig å understreke at fakultetet må
intensivere arbeidet for å reduseres tidsbruken ved sensur. Hensynet til å oppfylle kravene
for gjennomføring av eksamen og sensur må inngå i vurderingene av kapasitet og
dimensjonering av studiene og studenttall Det anbefales likevel denne gangen å gi
dispensasjon for ett år, inntil 31.12.2012.

Med dette fremmes følgende forslag til

vedtak:

Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet forlenges
til og med 31,12.2012,
Innenfor denne perioden skal Det juridiske fakultet utrede og gjennomføre
tiltak for å oppnå den ordinære sensurtiden.

c< rf--n

31.113.2.2012 - MAS-hhb

Vedlegg:
Sak i fakultetsstyret ved Det juridiske fakullet
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Dersom eksonten holdes sent sensuren forstiOreligger i det juVolgende

semesteret, utvides.fristen medfire uker.

For nuasteroppgacer seues senswfristen til to ou'ineder,ftn innlercringen.

3. Reg1ene gielder iii O ined 31.12 7011 "

1:Ordiforsktiften er beglenset i tid, det nodvendig å soke om videreforing av ordningen med
virkning for 1ent år.

For saken gikk til lfinversitetsstyret i 2009 fotpliktet fakultetet seg til å
"iimanjor denne perioden utgreie og gjennomfore tiltak.for korle ned

•ensurtido pit voleinne og mostergradwppgåva.''

Studieutvalget thofiet forst sensurfrislen for spesialemner i sak 5- I 1/12-4 i mote 27.09.11. Fra
og med In•istsemesteret 2011 vil sensurfristen på de aller Ileste spesialemnene være på tie uker
(se vedlegg 2). Sludieutvalget fikk seg så forelagt en redegjorelse for arbeidet med forkorlet
sensurfrist på masteroppgavene i sak 7-11/12-3 i mote 18.10.11. Sensurtiden på
masteroppgavene har fra og med vårsemesteret 2010 vært reduset i til inntil fem uker (se
vedlegg 3). i Ji I bar en generell yttergrensc for sensur av masteroppgaver på to måneder.

Studieutvalget har Iflitt infimnert om at cmureduksjon i sensurtid på I. -- studieår cr svært
vanskelig mcd den sensur ordningen vi har i dag kombinert med få kvalifiserte sensorer.
Likevel forsoker fakultetet å redusere scnsurtiden der del er mulig. Blant annet vil sensurtiden
for junieksamenene (JUS112 Arve- og familicrett, JUS123 Forvaltningsrett 11,i (1S134
Retts1nstorie og komparativ rett og JUS243 Allmenn formucsrett) forsokes redusert med inntil
en uke fra og mcd vårsemesteret 2012.

I)c hensynene som lå bak ordningen da den ble opprettet gjor scg fortsatt gjeldende: Det
stilles svært boye faglige krav til sensorer i masterstudiet i reusvitenskap; miljoct i Norge
omfatter et begrenset antall personer som har disse kvalifikasjonene. Dct er i noen utstrekning
de samme personene soiii nyttes som sensorer ved alle tre juridiske fitkulteter •dette er en
svært beldig ordning mht kvalitetssikring av nivået, på den annen side innebærer det at
arbeidsmengden stor fOrde personene det gjelder. Det innebærer også at sensorene
befinner seg på alle kanter av landet, og nodvendig tid til postgang må beregnes. Siden
soknadsprosessen i 2009 har det blitt etablert enda flere juridiske utdanninger i Norge som i
stor grad nytter akkurat de SillunleIagpersonene. Dermed er "kampen" ont sensorer ennå mer
prekær enn tidligere.

Vårt lakultet vil ikke risikere å måtte gå på akkord med våre hoye kvalitetskrav ved å måtte
rekruttere sensorcr som ikke har de kvalifikasjonene vi scr som nodvendig.

Vi har en ordning med bare en sensor til våre eksamener. Dette innebærer at det er om mulig
enda viktigere at de scnsorene vi nytter for det forste cr Iaglig meget godt kvalifisert, for det
andre at de nyttes jevnlig over tid og for det tredje at dc scnsurcrcr en forholdsvis stor mengde
besvarelse pr eksamen for å sikre jevnt nivå. Dette kan bare sikres ved at de får tilstrekkelig
tid på seg tiI å gjennomforc sensuwn i overensstemmelse med våre hoye ambisjoner om
kvalitet.

Videre har vi nivåkontroll på våre cksamener - ct nodvendig tiltak i kvalitetssikringsarbeidet.
Nivåkontroll krever tid tilpostgang og ordningen baserer seg på al sensorene skal kunne

-)



justew karakterenc etter at resultatet av nivAontrollen foreligger. Nivåkontrollen kan pa sin

side ikke gjennombwes for det aller meste av sensuren er gjennomfbrt - del er et særskilt

utvalg av besvarelsene/karakterene som skal Ibielegges nivåkontrolloren.

Ii1 forsk,jell fra andre fakuliet ved I har Det.juridiske rakultet ea 2000 studenter i etl

og samme studieprogram, mens andre fakultet er studennallet Ibrdelt p mange

studieprogram innenfor Ilere ragonnader. Ved de andre fakultetene har de ogsa oftest berre

studenter til hver eksamen (se vedlegg 4 ). Vi benytter derfbr de samme sensorenetil flere

emner hyert eneste studiek, i tillegg til at de sensurerer ved andre læresteder og underviser

eller har sitt daglige virke som advokat, dommer, politijurisl eller annen juriststilling. Når det

gjelder spesialenmene har vi flere undervisere og sensorer i ffilandet. Fakultetet tu5 derfor

ogsft ta hensyn til disse lagpersonenes kalendre og andre forpliktelser.

I samsvar med det framlagie forslaget inviterer dekan og lAulletsdircktor lakultetsstyret til

gjore slikt

Vedlak:

Fakulletei soker Univer.sileIsso.1V1 om dispensasfon eller Universiielx- og hOvskoleloren § 3-9
nr andre punknan far en.lemarsperiode slik ni Deijuridiske Jakuheis ordning med tOvide1

senswfrist kan viderefOres. Frigen senes lii fet,, nker fOr alle ekswnener, inkluded

magerappgarea •wnfidig edfakulnlei whenle videre Ined redusere sensurilden pailere

spesialemner.

Ashjoi;n Strandbak ken

Dekan

1 'l/;' 2 S,
( '1 tZ1) Ce--!7VA

hivind Iluanes

Fakulletsdirektor

Vedlegg:

I . I lniversitetsstyresak 115 fra motet 3.des. 2009

Som inneholder: U-styrets vedtak, uttalelse fra Studentparlamentet, filkultelets soknad

og btkultetets tilsvar til Studentparlamentet.

Studieutvalgssak 5-11/12-4 Sensurtiden pt spesialemner (sighainagu)

Studieutvalgssak 7-11/12-3 Sensurbist pft masteroppgaver (henze)

Oversikt Ibrdeling av vurderingsenheter (eksamener) p alle fakultetene ved tuR host 2011

cho
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Universitetsstyret
Universitetet i Bergen

Arkivkode: 370 Styresak: [

Sak nr.: 09/8038 Mote:03.12.09

Utvida sensurfrist for jusstudiet Lenging av mellombels forskrift

Bakgrunn
Den vanlege fristen for eksamenssensur er tre veker, men på visse vilkår kan del gjerast
unntak frå dette. For mastergradsoppgåver og visse andre stone eksamensarbeid kan styret
sjølv fastselje ein lengre frist, og ved Uit3 er den ylre fristen her på to månader. Vidare kan
det gjerast unntak ved einskikleksamenar, og endeleg kan slyret vedla ei mellombels forskrift
om utvida sensurtid. Del er dette siste som er tema i saka her. Dei relevante lovreglene går
fram av uhl. § 3-9(4).

I dag gjeld det mellombels forskrifter om utvida sensurfrist på to område. Det eine er for visse
førstesemesteremne i haustsemesteret. Reglane vart vedtekne i februar 2009 og gjeld ut
2013. Bakgrunnen er at ein del emne har eksamen svært seint, slik ikkje kjem i gong før eit
stykke ut i desember. Pga. jula vil det ikkje vere mogleg å halde fristen.

Det andre unntaket gjeld for jusstudiet og gir ein ytre sensurfrist på fem veker for alle emne
med unntak av mastergradsoppgåva, der den vanlege tomånadersfristen gjeld. Det juridiske
fakultet har bede om at denne forskrifla vert lenga. Ein viste til at med dei høge
kvalitetskrava som må setjast til sensuren, er det berre ein begrensa krets av personar som
er aktuelle til sensoroppdrag, og svært mange av desse er folk utanfor universitet, som gjer
sensurarbeidet i tillegg til fullt arbeid.

Saka vart sendt på høring til Studentparlamentet, som uttalte seg krilisk. Ein var samd i at
det vil vere lite realistisk å komme innanfor normalfristen på dei vanlege emnene på
jusstudiet, dvs. dei som er obligatoriske for alle studentar. Derimot rneinte ein at det bor vere
mogleg med tre vekers frist for emne med færre studentar. I praksis vil det sere dei såkalla
valernenene. Endeleg peika Studentparlamentet på at masteroppgåvene bor prioriterast
særleg høgt, fordi dette normalt er den siste eksamenen for oppnådd grad, og det er viklig
for studentane å kunne søkje arbeid så snart som mogleg etter at studiet er slult.

Etter vidare drøftingar mellom fakultelet, Studentparlamentet og universitetsdirektøren er det
no semje om dette:

Del vert foreslått ei toårig lenging av forskrifla.
Innanfor denne perioden skal fakultetet utgreie og gjennomføre tiltak for å korte ned
sensurtida på valemne og på niastergradsoppgåva.

Fakultetet reknar det som sannsynleg at ein kan oppnå målet om kortare sensurtid på
valemne og masteroppgåver godt innanfor toårsperloden.

Universitetsdirektørens kommentarer
Langvarige unntak frå sensurfristen i lova er ikkje uproblematisk, særleg når det ikkje er
utsikter til at behovet for unntak kan bli redusert eller falle vekk. Ein må likevel erkjenne at for
fleirtalet av emnene på jusstudiet vil antakeleg dagens situasjon vedvare i lang tid framover.
Likevel vil dette nor malt ikkje fore til store problem for studentar med tanke på å søkje arbeid
eller annan utdanning. I det høvet er sensurtida for mastergradsoppgåvene langt viktigare.

1
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UNLIVERS1TETHT I I3ERGEN
juridiske.fuktifici

Universitelsdirektørens kontor

Referanse Dato

2009/8038-.10SP 23.06 2009

Søknad fra Det juridiske fakultet om utvidet sensurfrist etter uhl § 3-
9 nr 4 andre punktum

Det juridiske fakultet vil med dette soke Universitetsstyret om forlengelse av ordningen med
utvidel sensurfrist, jfr. Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Detjuridiske  fakultet sist
vedtatt av Universitetsstyret den 15. juni 2006, gjeldende til 31. desember 2009.

Saken har værl behandlet i fakultelets stutlieutvalg, som i sitt møte den 2. juni, sak 95-08/09
anbefalte overfor fakultetsslyret al fakultetet søker om dispensasjon etter Universitets- og
høyskoleloven § 3-9 nr 4 andre punktum for en ny femårsperiode.

Fakuite1sstyret behandlet saken i sitt møte den 16. juni, og fattet slikt vedtak i sak 44/09 etter
anbetaling fra dekanus og fakulletsdirektor

Fakullelel søker Universiletsstyrel orn dispensasjon eller Universitels- og
høyskoleloven § 3-9 111.4 andre punktum for en ny femårsperiode slik al Del
juddiske fakullels ordning med fern uker sensurfrist kan videreføms.

Det ble overfor fakultetsstyret gjort rede for hensynene bak søknaden:
De hensynene som lå bak ordningen da den ble opprettet gjør seg tortsatt gjeldende: Det
slilles svært høye faglige krav til sensorer i masterstudiet i rettsvitenskap; miljøet i Norge
omfatter et begrenset antall personer som har disse kvalifikasjonene. Det er i noen
utstrekning de samme personene som nylles som sensorer ved alle tre juridiske fakulteter --
dette er en svært heldig ordning mht kvalitelssikring av nivåel, på den annen side innebærer
det al arbeidsmengden blir stor for de personene det gjelder. Det innebærer også at
sensorene befinner seg på alle kanier av landet, og nødvendig tid til postgang må beregnes.
Vårt fakullet vil ikke risikere å måtte gå på akkord med våre høye kvalitetskrav ved å måtte
rekruttere sensorer som ikke har de kvalifikasjonene vi ser som nødvendig.

Siden sist søknad er begrunnelsen blitt ytterligere underbygget idet vi nå har en ordning med

bare &rsensor til våre eksamener. Dette innebærer at det er om mulig enda viktigere at de
sensorene vi nytter for det første er faglig meget godt kvalifisert, for det andre at de nyttes
jevnlig over tid og for det tredje at de sensurerer en forholdsvis stor mengde besvarelse pr
eksamen for å sikre jevnt nivå. Dette kan bare sikres ved at de får tilstrekkelig tid på seg til å
gjennomføre sensuren i overensstemmelse med våre høye ambisjoner om kvalitet.

Del juridiske fakuttel ro.stadresse Besoksadresse Sakshehandler
Telefon 55589500 Poz.lhoks 7805 Dragefjellel, M. Jahanne Spjelkavik
1 elefaks 55589510
posl@jtrfa oib nn

5020 Bergen lagahnlespl 1
Dergen

55589517

side 1 av 2



sHe 2 av 2

Videre har vi nivåkontroll på våre eksamener et nødvendig tiltak i kvalitetssikringsarbeidet.
Nivåkontroll krever tid til postgang og ordningen baserer seg på at sensorene skal kunne
justere karakterene etter at resultatet av nivåkontrollen foreligger. Nivåkontrollen kan på sin
side ikke gjennomføres for det aller meste av sensuren er gjennomfort —det er et særskilt
utvalg av besvarelsenefkarakterene som skal forelegges nivåkontrolløren.

Fakultetet er på det rene med de hensyn som taler for at sensurtiden gjøres kortere: Det
gjelder primærl de studentene som skal nytte sine oppnådde resultater i søknader til andre
studierfinstitusjoner. Vi vil peke på at dette hensynet gjør seg gjeldende i mindre grad i vårt
studium som er et femårig integrert masterstudium; vi legger avgjørende vekt på hensyn til
de studentene som følger vårt studium —der dette hepsynet ikke er forenlig med hensynet til
studenter som ønsker å forlate studiet, er det den siste gruppen som må vike. VI er i denne
saken kommet til at hensynet til sensurkvalitet for våre mastergradsstudenter veier tyngre
enn hensynet til rask sensur for andre studenter.

Det juridiske fakultet ber etter dette om at universitetsslyret fastsetter en frist på fem uker for
sensur i masterstudiet i rettsvitenskap, på grunnlag av at det ikke er mulig å skaffe det antall
kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Jfr. Universitets-
og høyskoleloven § 3-9 nr 4, jfr. nr 7.

Ernst Nord tveit
dekanus Eivind Buanes

fakultetsdirektor
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Søknad om utvida sensurfrist ved rettsstudiet - Høring
Som kjenl er den allmenne sensurfristen etter universitets- og hogskulelova tre veker, jf.
§ 3-9(4), forste setning. Det er hove til å gjere unntak frå dette og å fastselje lenger frist på
visse vilkår, jf. andre og tredje setning. Ved Universitetet i Bergen gjeld det eit permanent
unntak for mastergradsoppgåver, der den ytre fristen er to månader, jf. Torskrift om
sensurfrist for mastergradsoppgaver', fastsett av Universitetsslyret 25.10.07 og sett i verk frå
01.01.08. I tillegg gjeld det mellombelse forskrifter på to område; for forstesemesterstudiet
(fastsell 19.02.09 og med verknad fram til 31.12.2013) og for rettsstudiet (fastsett 15.06.06
og med verknad fram til 31.12.09). Det er denne siste som er emnet her.

Dagens forskrift lyder:

Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og hogskolelovens vanlige
sensurfrist, slik:

For eksamener innenfor rnastergradsstudiet i rettsvitenskap, med unntak av
mastergradsoppgaver, settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i emnet.
Dersom eksamen holdes så sent at sensuren først foreligger i det påfølgende semesteret,
utvides fristen med fire uker.

For mastergradsoppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen.
Reglene i pkt. 1 og 2 ovenfor trer i kraft straks, og gjelder til og med 31.12.2009.

Det juridiske fakultet har søkt om ei lenging av denne, og saka vert med dette sendt på
hering til Sludentparlamentet. Universitelsdirektøren har ikkje teke endeleg stilling til saka,
men vil likevel trekkje fram ein del generelle moment som ein meiner er viktige å leggje vekt
på. Den grunnleggjande lovregelen om sensur er § 3-9(1), tørste og andre setning:

Universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir
provet og vurderl på en uparlisk og faglig betryggende måle. Vurderingen skal også sikre
det faglige nivå ved vedkommende studium.

I dette ligg for det første ei plikt til å syte for at provinga held høg kvalitet. Eitt av dei
viktigaste verkemidla for å få delte til, er å bruke sensorar med høg fagleg kompetanse. Som
det går fram av det vedlagde brevet frå Det juridiske fakultet, vurderer ein det der slik at det
er ein relativt liten krins av personar som er aktuelle for slike oppdrag. I tillegg er talet på
oppgåver høgt, slik at arbeidsmengda for kvar sensor vert nokså stor. Vidare tek postgang
ein del tid. Endeleg har fakultetet vist tif al nivåkontrollen, som ein vurderer som sEersviktig,
krev ein del tid.

Som vedlegg til brevet her ligg den førebels siste saka som gjeld forskrift om utvida
sensurfrist; den ovannemnde saka frå februar 2009 om ex.fac. I tillegg er saka fra 2006, der
den gjeldande forskrifta vart vedteken, lagt ved.

Teleton 55 58 DO00 Universiletsdirekhlrens kantor Posladresse Pesnksadresse Sakshandsamar
postnigliak(rNab.no Tefe(on 55 58 20 01 r'ostboks 7800 AbiseTlass 1 Per Gunnar I t~ay
Intermil www uib no Telefaks 55 58 96 43 5070 Dergen Dergen 55587029
Org no. 874 789 542
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Dykkar rel: Dato:
2009/8038-1)E1l 26.10.2009

lloringssvar om utvida sensurfrist ved reitstudiel.
Syner til horingsbrev av 30.9.2009. Vi takker inc(I dette for hove I I å uttale oss i saka og kjem
med lblgjande merknadat :

Vfire merlinadar

Den gjeklande forskrifla som regulerer sensurfiislar ved 1)e juridiske fakultet meiner vi er
veldig omfattande. Lov om universiteter og hogskolcr (2005 § 3-9 (11))opnar fbr at Styret kan
vedta å fråvike huvudregelen om trevekes scnsurfrist. Det går fram av lova sine forearbeid,
nærare bestemt Ot.prp. nr. 85 (1993-1994, side 76), at plikta til grunngjeving for eit slikt
behov er stor. Vi mciner grumgicvinga i horingsbrevet er svak. Fakultel si grunngjeving
avgrensar scg til al det har vore slik i mange år. Universitetsdirektøren uttrykkjer at

vidarclbringa av ci slik forskrifi er uprobletnatisk. Dettc står i kontrast til nevnte Ot.prp.

Basert på kjenskap til andre saker der sakshehandlingskapasitet ved Det juridiske fakultet har
vore eit tema, antek vi at saksbehandlingskapasitet og store studenttal per eksamen er årsaka
til at fakultelet ynskjer å vidarefore gjeklande forskrifl.

Ikkje alle emne vcd Det juridiske fakultet har store studenttaf Det er ogsfi mange emner berre
cit mindre tal studentar tek. Desse emna er dei studenten typisk tek det siste året av

utdanninga. Det er difor, i tillegg til ovanfornevnte høve, problematisk i hove mellom anna
jobbsoking om sensuren kjem seint. Dersom studenten skulle ynskje å be om grunngjeving for

kalaktcren og å klage på karaktcren kan det potensielt ta 14 vcker frå eksamen til endeleg
sensur vert lagt fram.

Vi ynskjer på bakgrunn av dette å foreslå at ein opprettheld retningslina om femvekesti.ist tbr
emner med fleire cnn 50 studentar, medan ein for cluncr med faarc cnn 50 studentar nyttar
trevckesregelen. Dette meiner vi vil tilfredsstille båe dei administrative problemstillingane og

dei viktigaste av problemstillingane studentar moter ved sein sensur.

Studentparlamentet
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Det juridisAe fakultel

Universitelsdirektørens kontor

Heferanse Dato

2009/8038-JOSP 04.11.2009

Søknad om utvidet sensurfrist for rettsstudiet fakultetets svar til
Studentparlamentets uttalelse

Vi viser til fakultetets søknad datert 23. juni 2009, om forlengelse av virketiden for Forskrift
om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet sist vedtatt av Universitetsstyret
15.06.2006.
Videre viser vi til Studentparlamentets høringssvar datert 26. oktober 2009.

Vi vil kort gjøre rede for forhold som gjør al betingelsene for sensur —og også for
undervisning og eksamen —ved Det juridiske fakultet er forskjellig fra det som ellers gjør seg
gjeldende ved Universitetet i Bergen:
Forholdstallet lærer:student hos oss er c:a1:62 for så vidt gjelder fast tilsatte lærere og 1:49
for så vidt gjelder lærere totalt. Ifølge NSD var gjennomsnittstallet for UiB i 2007 1.13,6 for
lærere totaltt.
Våre lærere har emneansvar (dvs for innhold og utforming av det faglige innholdet i emnene
og tilknytningen til forskning), kursansvar (dvs for at den enkelte forekomst av undervisning
og eksa men oppfyller de faglige kravene som er oppsatt for emnet), undervisning,
eksarnensansvar, nivåkontroll for sensur, samt veiledning til masteroppgaver. Dette
innebærer at vi er helt avhengig av ekstern sensur. Vi kan i denne sammenhengen ikke
sammenlignes eller sidestilles med andre fakulteter ved Universitetet i Bergen.

Fakultetet skal bemerke til Studentparlamentets merknader:
Studentparlamentet anfører at fakultetets begrunnelse for søknadentordningen er svak, og
basert på at "det har vore slik i mange år". Vi hitsetter utdrag fra vår søknad:

De hensynene som lå bak ordningen da den ble opprettet gjør seg forisatt gjeldende: Del
stilles svært høye faglige krav til sensorer i masterstudiet i rettsvitenskap; miljøet i Norge
omfatter et begrenset antall personer som har disse kvalifikasjonene. Det er i noen

Gjengitt fra Ressurskomiteens innstilling htlp://www,uib.nofrudom-fakulleteVstrateyifiramtidig-
ressursbehov-ved-det:uddiske-fakullet-i-bergen 
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utstrekning de samme personene som nyttes som sensorer ved alle tre juridiske
fakulteter - dette et en svært heldig ordning mht kvalitetssikring av nivået, på den annen
side innebærer det at arbeidsmengden blir stor for de personene det gjelder. Det
innebærer også at sensorene befinner seg på alle kanter av landet, og nodvendig tid til
postgang må beregnes.
Vårt fakultet vil ikke risikere å måtte gå på akkord med våre høye kvatitetskrav ved å
måtte rekrultere sensorer som ikke har de kvalifikasjonene vi ser som nødvendig.
Siden sist søknad er begrunnelsen blitt ylterligere underbygget idel vi nå har en ordning
med bare en sensor til våre eksamener. Dette innebærer at det er om mulig enda
viktigere al de sensorene vi nytter for det første er faglig meget godt kvalifisert, for det
andre at de nyttes jevnlig over tid og for del tredje at de sensurerer en forholdsvis stor
mengde besvarelso pr eksamen for å sikre jevnt nivå. Dette kan bare sikres ved at de får
lilstrekkelig lid på seg til å gjennomføre sensuren i overensslemmelse med våre hoye
ambisjoner om kvablei.

Videre har vi nivåkontroll på våre eksamener et rrodvenchg tiltak i
kvalitetssikringsarbeidel. Nivåkontroll krever tid til postgang og ordningen baserer seg på
at sensorene skal kunne jusiere karakterene etter at resultatet av nivåkontrollen
foreligger. Nivåkontrollen kan på sin side ikke gjennomføres før det aller meste av
sensuren er gjennomfod - det er el særskilt utvalg av besvarelsenelkarakterene som
skal forelegges nivakontrolløren.

Vi anser etter dette at søknaden er godt begrunnet i materielle hensyn forankret i krav til
kvalitet så vel som i hensyn til hva som er praktisk gjennomførbart
Vi kan avkrefle Studentparlamentets antakelse om at saksbehandlingskapasitet er av
belydning her: Fakultetets saksbehandling foregår i disse sammenhengene forbilledlid raskt
og effektivt og svarer ikke for noen del av hensynene bak søknaden. Tidsbruken faller i sin
helhet på sensorenes arbeid og de prosesser del er underlagt - ikke minst nivåkontrollen. Vi
har I søknaden redegjort for dette.
Vi kan på den andre siden bekrefte at store studenttall er en medvirkende faktor for ordinære
eksamener på 1. 4. studieår.

For eksamener på femte studieår - spesialemner er dette ikke tilfelle i samme grad. Her
gjør et annet hensyn seg gjeldende: Disse eksamenene gjelder emner med særlig høy grad
av spestalisering. Vi ønsker primært ekstern sensur, og oftest vil vi være avhengig av en eller
svært få personer nwd den aktuelle kompetansen. Selv der avtaler gjøres lang tid i forveien,
er vi avhengig av å kunne gi den aktuelle sensoren god tid tIl å passe sensurarbeidet inn i
andre gjøremål for overhode å få i stand en avtale med dem vi ønsker å engasjere. Konkret
erfaring viser at selv med så vidt god tid som någjeldende sensurfrist gir, har vi fra tid til
annen problemer med å gjennomføre sensuren i disse emnene innen fristen ene og alene
fordi den/de aktuelle fagpersonene ikke har anledning i den aktuelle perioden. Det har hendt
at sensuren av disse grunnene har blitt utsatt selv for emner med bare få kandidater.

For kontinuasjonseksamener som alle avholdes i august, vil en begrensing som foreslått
virke tilfeldig: Av 16 kontinuasjonseksamener i august 2009 var det fem emner som hadde
mer enn 50 kandidater; antallet kandidater varierte fra åtte til 111.
Dersom en begrensing på femti kandidater gjøres gjeldende for disse eksamenene, vil vi
møte på følgende problemer: Vi vet ikke før eksamen er avviklet (og vi har sett hvor rnange
som møtte fram og levede besvarelse) hvilke betingelser vi skal engasjere sensorene på -
om de får tre eller fem uker lit rådighet; sensorene vil erfaringsmessig ikke inngå avtale med
oss før dette er klart. Sensuren til kontinuasjonseksamen vil dessuten reelt bli avviklet på
andre vilkår enn sensuren til ordinær eksarnen i samme emner; det anser vll som klart
betenkelig i seg selv, Vi ser heller ikke at den praktiske gjennomføringen kan ivaretas på tre
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uker, jfr. krav til nivåkontroll. Til slutt filå vi også ta hensyn til at kontinuasjonseksamen i
august sammenfaller med ferieavvikling for mange av de aktuelle eksteme sensorene.

Til forslaget om at forlengelse av sensurfristen gjøres gjeldende for emner med flere enn 50
studenter: En slik ordning vil innebære at de fleste av våre spesialemner ikke omfattes av
ordningen med forlenget sensurfrist.
Våre spesiatemner represenlerer den fremste spisskompetansen og den mest dynamiske og
til enhver tid oppdaterte forskningsbaserte undervisningen vi har.
Vi har pr i dag 49 spesialemner. Høstsemesteret 2009 har vi eksarnensmeldle kandidater i
38 av dem; av disse har bare seks emner 50 eller flere eksamensmeldle. Det innebærer at
32 emner med høy grad av faglig spesialisering ville blitt underlagt den kortere sensurfristen.
På sikl vil vi ikke se bort fra at en slik ordning vil måtte medføre at så vel undervisning som
eksamen må fokusere mindre på den faglige spesialiseringen og følgelig i mindre grad kan
utnytte den direkte forskningsbaserte undervisningen som disse emnene i særlig grad nyter
godt av. Dette vil innebære en faglig svekkelse som fakultetel ikke uten videre vil kunne
avfinne seg med.

Videre om skjæringspunkt på 50 studenter: Dette tallet gir liten mening i praktisk
sammenheng: Vi har kommisjoner på ca 40 besvarelser det er altså ingen enkeltsensor
som vil bli berørt av en grense på 50 besvarelser. En slik grense vil utelukkende berøre
hensynet til å skaffe nødvendig kompetanse til sensur av spesialemner.

Vi har ingen vanskeligheter med å se at forlenget sensurfrist kan medføre ulemper for
studentene; dette har vi tatt hensyn til i den avveiingen som har gått forut for vår søknad i
juni.
Vi har to merknader til dette: En stor del antakelig den største av våre ferdige mastere,
avslutler med masteroppgaven som ikke er herørt av fristene her. Videre er det slik at av de
inntil 14 ukene Studentparlamentets "worst case"-scenario setter opp som tidsspenn fra
eksamen til endelig sensur, er det bare to uker som kan tilskrives denne forlengete
sensurfristen. De to ukene er ikke uten betydning for studentene, men vi anser altså at
hensynet til å skaffe sensorer som gjør det mulig for oss å optimallsere kvaliteten i så vel
undervisning som eksamen og sensur, veier tyngre.

Det juridiske fakultet vil etter dette sterkt fraråde at en begrensing som den
Studentparlarnentet foreslår gjøres gjeldende for fakultetets sensurfrist.

Ashjørn Strandbakken
dekanus Knut Madin Tande

prodekan
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Notat 16/09/11

Fra studieseksjonen

Til Studieutvalget

akultetet er fra Ilid sentralt pålagt å jobbe aktivt med å få ned sensurtiden på spesialernnene. Viser

til Vedtak i Dniversitetsstyresak 09-115 thvida sensurfrist for jusstudiet - tenging av mellombels

forskrift (2009/8038- MOV), hvor det står uttalt at fakultetet skal utrede og gjennomføre tiltak som

skal korte ned sensurtiden til spesialemner. Målet ei at sensuniden skal ned til 3 uker, og fakultetet

har uttalt at det er et realistisk mål. De siste semestrene har det pga administrative vakanser og

opplæring av nye medarbeidere dessveiie vært vanskelig å arbeide aktivt med å få ned sensurtiden

på spesialemnene. Fra ug med høsten 2011 har fakultetet arbeidet aktivt med få sensurtiden kortet

ned til 3 uker for inneværende sentester og frendidige sernestr e. Med 3 ukers sensurtid forstås det 3

uker fra eksarnensdag til offentlig sensur faller.

Studieårsansvarlige for spesialemnene har laget en ordning slik at sensuren kan falle innen 3 uker der

det lar seg gjøre (med unntak av romjul der helligdager gjør at sensurtiden naturlig nok vil bli noe

lengre).

En ordning hvor sensuren faller 3 uker etter hver eksarnen vil være administrativt tidkrevende, i og

med at det avholdes eksamen i alle spesialemnene over en periode på tre uker, både høst ug vår. Det

avholdes eksamen i til sammen emner hvert semester. Det foreslås derfor en ordning hvor det er

én felles offentlig sensurdato per eksamensuke i den grad det lar seg gjøre. Det blir altså 3 forskjellige

offentlige sensurdatoer.

Det tas utgangspunkt i 3 ukers tid fr a første eksamen i eksamensuken. Derfor vil sensorene på emner

som har eksamen i slutten av en eksamensuke, ha kortere tid enn de som har eksarnen i starten. En

slik ordning må evalueres i ettertid. Det vil nok fungere bra for emner med få kandidater, men om

det vil fungere for de emnene som har mange kandidater kan vi ikke si noe sikkert om nå. Det er

imidlertid få emner hvor det er over 50 kandidater til eksamen, så sensurtiden på de aller fleste

emnene bør kunne kortes ned til 3 uker uten videre problemer.

Studieseksjonen skal yle sitt ytterste administrativt for å korte ned sensurtiden til tre uker. I ike fullt

er det viktig at sensorene får tilstrekkelig tid slik at den faglige kvaliteten ivaretas.

Vi vil med dette sette fokus på noen utfordringer i forhold til sensumfristen:

Spesialemnene er fordypningsernner innenfor begrensede fagområder, der det i noen

tilfeller er vanskelig å skaffe sensorer med den rette kompetansen. Innenfor enkelte emner

er det svært få personer i Norge som er kvalifisert til å sensurere. På flere av emnene brukes

det eksterne sensorer, og det kan være vanskelig å pålegge dem å ha en kortere sensurt id da

de fleste av disse tar sensuroppdraget ved siden av full jobb som for eksempel dommer,

advokat, politijurist, vitenskapelig tilsatt ved annen institusjon etc.

En sensor tar ofte sensur på to emner. Dermed vil antall oppgaver øke, og gjøre det

utfordrende å bli ferdig på en kortere sensurperiode. Dette kan selvfølgelig avhjelpes med å

få inn en ekstra sensor, men på enkelte emner kan det, som ovenfor nevnt, være vanskelig å

finne en ekstra sensor med nødvendig spesialkompetanse

Det er en del engelske spesialemner hvor vi er avhengige av gjesteforeleserne og

utenlandske professor II. Dersom noen av de ikke kan sensurere, blir det vanskelig å finne en

erstatning på kort varsel.

Det finnes flere spesialemner der sensoren befinner seg i utlandet. Oppgavene må derfor

sendes til utlandet (via TN1 ekspress-service), noe som tar flere dager fra Studieadministrativ

avdeling (SA) leverer oppgavene til Det juridiske fakultet, til den dagen sensoren mottar dem.



r eksamen en fredag, mottar fakultetet først oppgavene fra SA mandag. Selv om

besvarelsene sendes til sensor samme dag, så blir sensurtid enda mer forkortet for
vedkommende, noe som gjør det utfordrende å overholde en sensurtid på tre uker.

Sensurtiden på spesialemnene faller rundt jul for høstsemesteret og i juni for vårsernesteret.
Derfor m5 det tas hensyn til en eventuelt redusert kapasitet hos sensorene (for eksempel

romjul, eller i mai/juni med helligdager, ev. ferie), Ilne som ogs5 kan gjøre det utfordrende å
holde sensurtid på 1re uker. Dette gjelder alle sensorer, men spesielt eksterne sensorm sont
må tilpasse sensuroppdraget til sitt daglige arbeid.

Det må også tas hensyn til travel postgang i Norge og/eller til utlandet i desember. Selv om
oppgavene sendes med lkspress over natten i Norge og TNT ekspress-serviLe til utlandet,

kan det i desember oppstå forsinkelser. Dette gjelder også spesielt eksterne sensorer som
befinner seg i andre deler av landet, hvor forsinket postgang kan føre til forsinket sensur.

For høstsemesteret 7011 foreslås det følgende sensurtidsplan:

SENSURFRISTER HØSTEN 2011

Merknad

frist for å

Eksarnensdato

21.nov

levere Sensurdato
opApmntealldlte

	 protokoll . .
JUS2S0-2-A 08.des 13.des 15

JUS257-2-A 13.des 16 -des 143 En uke ekstra grunnet mange kandidater

Emne

25.nov

	

23.nov JU5250 2-C 13.des 16.des

JUS257-2-0 13.des 16 des

JUS279-2-8 13.des 16.des

	

.nv ..1115273-2-C- .13.de«S

"13.deS
 08des- 13des 17• ____

JUS262-2.A 08.des 13.des 20

JUS273-2- l3 08.des13.de5 1

JU5272-2 A 13.des 16.des 6_ _
JUS282-2-A 13.des 16,des 10

JU5272-2-A 08.des 13.de5

3U.S250j2-8 08:deS .13.des

'f1U5273.42-ft 08..des
:='`.())3-

2

' 1

1

46 Mange kandidater litt lenger frist

1

Samme sensor som JUS751-1-A og

JUS2S1-2 A

Sensurtid utover nyttår pga sensor i tiSA
-.11.f52-2=A*. med to emner .

litt lengre frist pga at de har eksamen i

30 slutten av uken 


Sensurtid utover nyttår pga sensor i USA

JUS281-2-A* 04.jan 06.jan 34 med to emner

'02.des. 21.des .16 Litt lengre frist pga  at de  har eksamen i

01.des

riITS2513:2;fk.: .1.6;de 10
 

Mange kandidater

8-fdes. 21:.deS

29.nov JUS2S9-2-A 13.des 16.des

JU5277-2-11 13.des 16 des

.. .111520-2,Å . 18:deS.' 21.des
,

06.jari

JUS260-2-13 18.des 21.des

21

4



slutten av uken

Sensurtid utover nyttår pga

.111$27.02-A4. T.04.jan 06.jan 43 Tyskland/USA

JUS271-2•A 04jan 06jan




1115254-2-A 04 jan 06jan




1U5260-2-D 04 jan 06 jan




JUS275-2-Å.._ "04jan 06.jan......_ ____




1115256-2-A , 04jan 06.jan




1115276-2-A 04jan 06jan _




11/5255-2-A 04jan 06 jan




JUS278-2-A 04..an 06.jan v,

JUS256-2-8 04.jan 06.jan




.1115261-2-A ,04jan 06.jan




65

83._..
29

42

80

34

84

43

, .49

,31

05 des

06.des

07.des

08.des

Emner med undervisning høst er uthevet

For emner markert med • vil det av ulike grunner ikke were realistisk å få sensurtiden rted Iii tre uker.

Enkelte emner har svært mange kandidater, hvor alle besvarelsene vil gå til en sensor. Enkelte emner

har samme sensor, og det vil derfor bli en for stor arbeidsmengde på for kort tid. Eller så er det
logistikkproblemer som står i veien, for eksempel at hesvarelsene må sendes til sensorer i USA eller

land i Eurnpa.

Vedlegg;

U-styresak 115/09, Sensurfrister for rettsstudiet (2009/8038-PEl1)



VecePO

Til Studieutvalget

Fra Studieseksjonen (Henæ)

Sensurtid masteroppgaver - fra 2 mnd til inntil 5 uker f.o.m. våren 2010

Som oppfølging av Universitetsstyrets vedtak i sak 09 - 115 Utvida sensurfrist fol jusstudiet - Lenging

av mellombelsforskrift (7009/8038-MOV), beshrttet dekanatet ved Det juridiske fakultet i april

2010 å korte ned sensur tiden på masteroppgaver, fra 2 mnd til 5 uker (fra oppgaver leveres

til sensur faller), fra og med oppgaver levert våren 2010. Sensurfristen gjelder for innlevering

av oppgaver både høst- og vårsemester.

I realiteten er sensurtiden en måned i vårsemesteret, og S uker i høstsemesteret pga

helligdager.

Bakgrunn

Bakgrunnen for at man vurderte den nedkortede sensurtiden som praktisk gjennomførbar

var effektivisert (og elektronisk) utsending av innleverte oppgaver med mer til sensorene, i

tillegg til endringer i enkelte andre rutiner i denne sammenheng (blant annet omkring

oppnevning av sensorer). Det beregnes 4 eller 8 arbeidstimer for vurdering av en

masteroppgave ved sensur (sensor som også er veileder 4t og sensor som ikke er veileder

8t). Antall masteroppgaver som sensureres per sensor/kommisjon varierer, men er i

hovedsak mellom 3-8 oppgaver. Tatt dette i betraktning ble nedkortingen av sensurfristen

også vurdert som faglig forsvarlig.

Under er en oversikt med antall masteroppgaver (30 sp) som er levert/sensurert i

semestrene fra og med våren 2009.

Innleverte masteroppgaver

Semester Ant oppg.

2009 VÅR 165

2009 HØST 97

2010 VAR 127. _
2010 HØST 94

2011VÅR 137

Antallet oppgaver varierer noe mellom høst og

vår, mens antallet intilevertejsensurerte

oppgaver per studieår har vært relotivt stabilt

før og etter innføringen av ny sensurtid.

Prosedyre og tidsbruk

Den nye sensurtiden gir sensorene ca 3 uker på selve sensurarbeidet; fra de mottar

oppgaver til sensur til signerte vurderingsprotokoller må være i hende hos fakultetet. I tillegg

påregnes enkelte virkedager til selve utsendingen av oppgaver og vurderingsprotokoller,

postgang mellom sensorene og innsending av vurderingsprotokoller, samt registrering og

kvalitetssikring av rrottatte vurderingsprotokoller, som gir en samlet sensurtid på inntil 5

uker. For masteroppgaver levert vårsemesteret, 1. juni, faller sensur I. juli, og

masteroppgaver som leveres (høst) 10. desember, faller sensuren noen virkedager etter 10.

januar, som følge av helligdager i desember. Den endrede sensurfristen på 5 uker trådte i

kraft fra og med våren 2010 uten overgangsordning.
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UNIVERSITETET 1 BliRGEN
Det juridiskefakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse Dato

2009/8038-CHO 09,01.2012

Søknad fra Det juridiske fakultet om utvidet sensurfrist ihht uhl § 3-
9 nr. 4, 2. punktum

Rettslio cirunnlaq: 


Universitels- og høyskoleloven § 3-9:

(4) Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det
nødvendig å bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i
midlertidig forskriff etter sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å
skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre
uker. Styret selv kan i ferskrift etter sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger
og tilsvarende større skriftlige arbeider.

(7) Styret selv gir forskrift om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og
prøver, herunder vilkår for å gå opp til eksamen eller prøve på nytt og for adgang til
ny praksisperiode og bestemmelser om oppmelding og vilkår for oppmelding. For
utdanninger med nasjonale rammeplaner fastsatt etter § 3-2 annet ledd må forskriften
ta utgangspunkt i de eventuelle generelle bestemmelser om eksamen og sensur som
gis i rammeplanen. Styret kan delegere til avdeling eller grunnenhet å gi utfyllende
reglerom forhold som er særegne for den enkelfe eksamen.

Med grunnlag i § 3-9 nr 4 andre punktum har UiB vedtatt Forskrift om frister for sensur av

eksamen ved Det juridiske fakultet. Siste forskrift ble vedtatt av Universitetsstyret

15.06.2006, forlenget 03.12.2009 (se vedlegg: fakultetsstyresak 70/11 vedlegg 1), og gjaldt

til og med 31.12.2011. Fakultetet hadde en tilsvarende forskrift for Cand—lurstudiet.

"Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige
sensurfrist, slik:

1. For eksamener innenfor masterstudiet i rettsvitenskap, med unntak av
masteroppgaver, settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i

Dette er et IMEt-internt notat sorn golkjennes elektronisk i ePhorte

Det juridiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler

Telefon 55589500 Postboks 7806 Dragefjellet, M. Christine Stoltz Olsvik

Telefaks 55589510
post@jurfouityno

5020 Bergen Lagabøtespl. 1
Bergen

55589623
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emnet. Dersom eksamen holdes så sent at sensuren først foreligger i det
påfølgende semesteret, utvides fristen med fire uker.

For masteroppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen.

Reglene gjelder til og med 31.12.2011."

Fordi forskriften er begrenset i tid, må Det juridiske fakultet søke om videreføring av
ordningen.

1sak 70/11 i møte 26.10.2011 fattet styret ved Det juridiske fakultet følgende vedtak:

"Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet

Fakultetet søker Universitetsstyret om dispensasjon etter Universitets- og
høyskoleloven § 3-9 nr 4 andre punktum for en femårsperiode slik at Det
juridiske fakultets ordning med utvidet sensurfrist kan videreføres. Fristen
settes til fem uker for alle eksamener, inkludert masteroppgaven. Samtidig vil
fakultetet arbeide videre med å redusere sensurtiden på flere spesialemner."

Det "uridiske fakultet søker med dette Universitetsst ret om en videreførin av
ordnin en i fem år i samsvar med fakultetss rets vedtak ovenfor.

Bak runn for saken o informasbn om de tiltak Det vuridiske fakultet har foretatt i samsvar
med Universitetsst rets uttalelser fra 2009:

Før søknad om forlengelse av ordningen ble behandlet av Universitetsstyret i 2009 forpliktet
fakultetet seg til å

"innanfor denne perioden [...] utgreie og gjennomføre tiltak for å korte ned sensurtida
på valemne og mastergradsoppgåva."

Redusert sensurtid å s esialemner o mastero ave
Det juridiske fakultet sitt studieutvalg drøftet først sensurfristen for spesialemner i sak 5-
11/12-4 i møte 27.09.11. Fra og med høstsemesteret 2011 vil sensurfristen på de aller fleste
spesialemnene være på tre uker (se vedlegg: fakultetsstyresak 70/11 vedlegg 2).
Studieutvalget fikk seg så forelagt en redegjørelse for arbeidet med forkortet sensurfrist på
masteroppgavene i sak 7-11/12-3 i møte 18.10.11. Sensurtiden på masteroppgavene har fra
og med vårsemesteret 2010 vært redusert til inntil fem uker (se vedlegg: fakultetsstyresak
70/11 vedlegg 3). UiB har en generell yttergrense for sensur av masteroppgaver på to
måneder.

Redusert sensurtid å sensur som faller mellom semestrene
Det juridiske fakultet sitt styre og studieutvalg har blitt orientert om at en reduksjon i sensurtid
på 1. —4. studieår er svært vanskelig med den sensurordningen vi har i dag kombinert med
få kvalifiserte sensorer. Likevel forsøker fakultetet å redusere sensurtiden der det er mulig.
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Blant annet vil sensurtiden for junieksamenene (JUS112 Arve- og familierett, JUS123
Forvaltningsrett II, JUS134 Rettshistorie og komparativ rett og JUS243 Allmenn formuesrett),
alle store emner med ca 350 —500 oppmeldte studenter, forsøkes redusert med innta en uke
fra og med vårsemesteret 2012.

Kvalitetskrav til sensorene oq deres arbeid
De hensynene som lå bak sensurordningen da den ble opprettet gjør seg fortsatt gjeldende:
Det stilles svært høye faglige krav til sensorer i masterstudiet i rettsvitenskap: miljøet i Norge
omfatter et begrenset antall personer som har disse kvalifikasjonene. Det er i noen
utstrekning de samme personene som nyttes som sensorer ved alle tre juridiske fakulteter —
dette er en svært heldig ordning mht kvalitetssikring av nivået, på den annen side innebærer
det at arbeidsmengden blir stor for de personene det gjelder. Det innebærer også at
sensorene befinner seg på alle kanter av landet, og nødvendig tid til postgang må beregnes.
Siden søknadsprosessen i 2009 har det blitt etablert enda flere juridiske utdanninger i Norge
som i stor grad nytter akkurat de samme fagpersonene. Dermed er "kampen" om sensorer
ennå mer prekær enn tidligere.

Det jurdske fakultet ved UiB vil ikke risikere å måtte gå på akkord med sine høye
kvalitetskrav ved å måtte rekruttere sensorer som ikke har de kvalifikasjonene fakultetet ser
som nødvendig.

6n sensor

Det juridiske fakultet har en ordning med bare en sensor til våre eksamener der det ikke er
lovpålagt å ha to. Dette innebærer at det er om mulig enda viktigere at de sensorene vi nytter
for det første er faglig meget godt kvalifisert, for det andre at de nyttes jevnlig over tid og for
det tredje at de sensurerer en forholdsvis stor mengde besvarelse pr eksamen for å sikre
jevnt nivå. Dette kan bare sikres ved at de får tilstrekkelig tid på seg til å gjennomføre
sensuren i overensstemmelse med våre høye ambisjoner om kvalitet,

Nivåkontroll
Videre har fakultetet nivakontroll på sine eksamener —et nødvendig tiltak i
kvalitetssikringsarbeidet. Dette spesielt siden en sensor utgjør en kommisjon. Kursansvarlig
som nivåkontrollor har her en nøkkelrolle i å kvalitetssikre sensuren samt sette et enhetlig
nivå på den totale sensuren.

På de obligatoriske emnene skal en sensor sensurere ca 50 besvarelser og utgjør alene en
kommisjon, Eksamensbesvarelsene pakkes første virkedag etter eksamen og sendes
ekspress over natten til sensorene. Sensorene har så ca 14 dager på seg til en første
gjennomgang av kommisjonen sin. Hver sensor skal så, innen en fastsatt dato, sende inn
besvarelser til nivakontroll, oftest til kursansvarlig. De skal sende en besvarelse som de
vurderer til en svak A, en svak 8, en svak C, en svak D, en svak E samt alle besvarelser som
vurderes til st

På en eksamen med 400 kandidater fordeles besvarelsene i ca 8 kommisjoner.
Kursansvarlig får besvarelser til nivakontroll fra alle kommisjonene. Det vil si at kursansvarlig
skal nivakontrollere i hvert fall 40 A —E besvarelser, i tillegg til alle potensielle
strykbesvarelser. Kursansvarlig har en fiten uke til dette arbeidet. Så sendes alle
nivåkontrollbesvarelsene, inkl, kursansvarliges kommentarer, i retur til sensorene. Ofte må
kursansvarlig også revidere sensorveiledningen etter denne nivåkontrollen.
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Når sensorene så får besvarelsene tilbake må de gå grundig gjennom de kommentarene de
har fått og justere nivået på sin kommisjon tilsvarende. (Dette selv om de har kontakt med
kursansvarlig/nivåkontrollør underveis). Sensorene har under en uke til dette arbeidet. Så
skal sensorene fylle ut karakterprotokoller og sende disse i original til fakultetet, før endelig
sensur registreres først to ganger på fakultetet og en ekstra gang hos Studieadministrativ
avdeling før sensur kan offentliggjøres.

Sensurordningen med nivåkontroll krever altså tid til kvalitativ gjennomgang av besvarelsene
i flere ledd, i tillegg til tid til postgang. Ordningen baserer seg på at sensorene skal kunne
justere karakterene etter at resultatet av nivåkontrollen foreligger. Nivåkontrollen kan på sin
side ikke gjennomføres før det aller meste av sensuren er gjennomført —da det er et særskilt
utvalg av besvarelsene/karakterene som skal forelegges nivåkontrolleren.

De fleste sensorene ben tes i flere emner hvert studieår
Til forskjell fra andre fakultet ved UiB så har Det juridiske fakultet ca 2000 studenter på ett og
samme studieprogram, mens på andre fakultet er studenttallet fordelt på mange
studieprogram innenfor flere fagområder. Ved de andre fakultetene har de også oftest færre
studenter til hver eksamen (se vedlegg: fakultetsstyresak 70/11 vedlegg 4 ). Fakultetet
benytter derfor de samme sensorene til flere emner hvert eneste studieår, i tillegg til at de
sensurerer ved andre læresteder og underviser eller har sitt daglige virke som advokat,
dommer, politijurist eller annen juriststilling. Når det gjelder spesialemnene på 5. studieår har
vi flere undervisere og sensorer i utlandet. Fakultetet må derfor også ta hensyn til disse
fagpersonenes kalendre og andre forpliktelser.

Det juridiske fakultet ber derfor om forståelse for at fakultetets forskrift om egne sensurfrister
videreføres. Samtidig vil fakultetet fortsette sitt arbeid med å redusere sensurtiden der det er
mulig.

Vennlig hilsen

Asbjøm Strandbakken

dekan Eivind Buanes
fakultetsdirektør

Vedlegg:

Fakultetsstyresak 70/11 Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet
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Fastsettelse av opptaksramme for Det juridiske fakultet 2011/2012 -
Tilbakemelding etter vedtak i styremøte 01.12.10

Vi viser til dialog med fakultetsledelsen om opptaksrammer for studieåret 2011/2012 og til
fakultetets brev 30,11,10 til rektor og universitetsdirektør med kopi til Universitetsstyret.

Universitetsstyret behandlet fastsettelse av opptaksrammer 2011/2012 i møte 01,12.10 (sak
71/10) og fattet vedlagte vedtak om rammene. I vedtakets punkt 5 heter det:

5. Det juridiske fakultet gis mulighet til å ta et valg om det vil øke opptaksrammen med 30 nye
studieplasser eller å ta imot tilbudet om en økt økonomisk ramme på kr 2 millioner i tråd
med budsjettforslaget.

I lys av vedtaket i punkt 5, i sak 71/10, fattet Universitetsstyret et ekstra vedtakspunkt (2) i
sak 72110 om budsjett for 2011 (fullstendig budsjettvedtak finnes også vedlagt).

2. Hvis Det juridiske fakultet velger å øke studentopptaket med 30 studieplasser til 380, endres
fordelingen til dette fakultetet til kr. 96 396 000, jf pkt 5 i sak 71/2010.

Dette innebærer at dersom fakultetet velger å utvide opptaksrammen med 30, følger det at
fakultetet ikke blir styrket med 2 mill kroner i basis.

På dette grunnlaget ber universitetsledelsen Det juridiske fakultet vurdere om fakultet ønsker
å øke opptaksrammen med 30, med den konsekvens at det ikke blir gitt basisstyrking til
fakultetet i budsjettet for 2011.

Vi må, av hensyn til frist for innmelding av opptaksrammer for neste studieår, be Det juridiske
fakultet gi tilbakemelding om dette innen 2.12 kl. 12,

C6-e-
Kari Tove Eivbakken
universitetsdirektør

Berit Rokne
prorektor

Vedlegq: Vedtak i sak 71/10 og 72/10

Kopi. Studieadministrativ avdeling

Dette er et UiI3-internt netat som godkjennes eleMronisk i ePhorte

Universitetsledelsen Postadresse Beseksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 01/02 Postboks 7800 Museplass 1
Tefefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen
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Universitetet i Bergen

ANMODNING OM DELVIS OMGJORING AV UNIVERSITETSSTYREVEDTAK I
SAK 72/10, PUNKT 2

Det vises til e-post av 3. februar 2011 til rektor og direktør, vedlegg 1, samt dekanmøte på
Museplass 7. februar 2011 hvor dekanen tok opp spørsmålet om å otngjøre
universitetsstyrevedtak i sak 72/10 punkt 2. Ved dette vedtaket fikk fakultetet redusert den
Ibreslåtte budsjettrammen med kroner 2 millioner dersom fakultetet valgte å øke
studentopptaket med 30 studenter til 380. Det viscs også til brev 16. desember 2010 hvor vi
redegjør for fakultets standpunkt for å ta opp 30 nye studenter, se vedlegtz 2. Dette brevet er
skriftlig bekreftelse på brev fra Universitetsledelsen datert 2. desember 2010, se vedlegg 3.

På bakgrunn av dekanmøte 7. februar 2011 legger fakultetet til grunn at universitetsledelsen
ikke vil ta initiativ til å endre vedtaket i sak 72/10 punkt 2.

Vedtak 72/10 ble truffet etter at styret på kort varsel hadde mottatt et brev fra Det juridiske
fakultet hvor det ble anført at fakultetet anså seg rettslig forpliktet til å øke opptaksrammen
med 30 dersom man tok imot friske midler til nye studieplasser. Slik saken var opplyst den
gang, kunne det tenkes at universitetets handlingsrom var annerledes enn det fakultetet ga
uttrykk for. Men etter tildelingsbrevet fra Departementet vedlagt i universitetsstyresak 2/2011,
er det ingen tvil om universitetene er forpliktet til å øke opptaksrammen i samsvar med
bevilgningen til nye studieplasser.

Fakultetet er svært glad for at Ilertallet i styret i sak 71/10 punkt 5 åpnet for en avgjørelse i
samsvar med den oppfatningen av jussen fakultetet fant riktig. I ettertid er det bekreftet at
vedtaket i sak 71/10 punkt 5 medfører at fakultetet sanksjoneres for å ha opptrådt i samsvar
med pålegg fra departementet og bindende budsjettforutsetninger. Fakultetet finner det svært
uheldig at vedtaket blir stående og frykter at dette kan undergrave universitetsstyrets
troverdighet. Sett i ettertid er det neppe tvilsomt at vilkåret knyttet til vedtaket i sak 71/10
punkt 5 er usaklig og urimelig.

Selv om man skulle mene at departementets tildelingsbrev reiser noen uklare spørsmål som
krever avklaring fra departementets side, jfr. sak 2/2011, har sporsmålet om universitetets
handlingsrom som det kunne være ulike oppfatninger om i sak 71/10 ratt sin avklaring. Det er
derfor ikke grunn til å avvente noen avklaring fra departementet før man eventuelt omgjør
vedtaket under punkt 2 i sak 72/10.
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På denne bakgrunn vil Det juridiske fakultet bc liniversitelsstyre om å omgjore vedtak i sak
72/10 punkt 2 slik at fakunels budsjettrarnme blir i samsvar med det som opprinnelig var
forcslått.

Mcd vennlig hilsen

Asbjorn Stralt,jbakken
Dekan

Eivind Buanes
FakUltetsdirektor

3 vedlegg
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FASTSETTELSE AV OPPTAKSRAMMER FOR DET JURID1SKE FAKULTET
2011/12 —T1LBAKEMELDING ETTER STYREMOTE 01.12.10

Vi viser til brev av 01.12.10 fra prorektor og universitetsdirektør hvor Det juridiske fakultet
presenteres for følgende valg:

"Pa dette grunnlag ber universitetsledelsen Det juridiske.fakultet vurdere om lakultetet
onsker å oke opplaksranzmen med 30, med den konsekvens at det ikke blir gitt hasisstyrking til

. fakultetet i budsjettei jOr 2011.

Vi må av hensyn til frist jOr innmelding av opptabTammer jOr neste studieår, be Det juridiske
jakultet gi tilbakemelding om dette innen 2.12 kl. 12.

Fakultetsdirektøren meddelte universitetsdirektøren muntlig ved fristens utløp kl 12.00 at
fakultetet ønsket å øke opptaksrammen med 30 studenter, noe som ble bekreftet gjennom
følgende e-post samme dag kl. 15.15:

"For skriftlighetens skyld: Bekrefter at jeg orienterte universitetsdirektoren muntlig kl 12.00 i
dag om at dekanen - etter forutgående og uformell konsultasjon med de styremedlemmene
som kunne mote - besluttet at fakultetet onsker å oke opptaksrammen med 30.
Fakultetet vil seinere komme tilbake med en et formelt svar på brevet.fra viserektor og
universitetsdirektor."

Med dette bekrefter vi at Det juridiske fakultet fastholder standpunktet om at opptaksrammen
må økes fra 350 til 380 på grunnlag av de 30 nye studieplassene til masterstudiet i
rettsvitenskap i Bergen som er tildelt i statsbudsjettet.

Som begrunnelse for fakultetets beslutning om økt opptaksramme, viser vi til fakultetets brev
av 30.11.10 til universitetsledelsen, med kopi til Universitetsstyret. Av dette brevet fremgår
det at fakultetet på grunnlag av rettslige og etiske vurderinger, ikke fant en ramme på 350
forsvarlig. Som det er redegjort for i brevet har det vært en helt klar betingelse for tildelingen
av de øremerkede studieplassene, at øremerkingen resulterer i en reell økning i antall
studieplasser ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Fakultetet har merket seg at universitetsdirektøren i saksforelegget til sak 71/10 i
universitetsstyret om budsjettfordelingen for 2011, bruker Risautvalgets innstilling som
begrunnelse forslaget om styrkingen av basisbevillingen på kr. 2 millioner for Det juridiske
fakultet:
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"Arheidet med å styrke hasismidlene ved Det juridiske fakultet fortsetter [----] Implementering av

Risa- urvalgets anhefalinger fortsetter i 2011 på,fiere måter. I oppfolgingen er det blant annet pekt på

behovet JOr å styrke enkelte fakulteters hasishudsjetter. 1 budsjettet fi)r 2011 foreslås en styrking av

hasisranunene ved Det juridiske fakultet med 2 mill kroner og Det medisinsk- odontologiske fakullet

med 0,5 mill kroner. Slik foreslås den planmessige opphyggingen av basistnidler til Det juridiske

fakultet viderefort. Fakultetet har vært prioritert med hasismidler siden 2008.1----jAled hakgrunn i

Risautvalgets innstilling, er lakultetets hudsjettramme styrket med 2.000.000 kroner."

På bakgrunn av denne begrunnelsen, ønsker Det juridiske fakultet å gi uttrykk for sin store
undring over den kopling mellom opptaksrammen og basistildelingen som er gjort fra
universitetsledelsens og universitetsstyrets side i tilknytning til sak 71/10 og 72/10. Mellom
opptaksrammen og basistildefingen finnes det ingen saklig sammenheng. Opptaksrammen
ønskes som nevnt ovenfor økt primært fordi vi juridisk og moralsk har forpliktet oss til dette
overfor Kunnskapsdepartementet, samtidig som de ekstra fullfinansierte studieplassene reelt
tilfører fakultetet ekstra inntekter i en vanskelig økonomisk situasjon,. Dette forholdet endrer
ikke på noen måte det faktum at Det juridiske fakultet fortsatt er sterkt underfinansiert i
forhold til universitetets videreføring av resultat- og belonningsmidlene fra departementet
(anslått til ca kr 49 mill etter modell 1 i Risautvalgets innstilling).

Fakultetet finner på denne bakgrunn koplingen mellom opptaksrammen og basistildelingen
som urimelig og ulogisk. Det bes om at universitetsledelsen vurderer saken på nytt og
fremmer forslag for universitetsstyret om filbakeforing av styrkingen av basisbevillingen med
kr. 2 millioner for Det juridiske fakultet, slik at den høyst påkrevde langsiktige oppbyggingen
av fakultetet kan fortsette.

Med vennlig hilsen

Asbjørn Strandbakken
Dekan

Eivind Buanes
Fakultetsdirektør
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Til dekan Asbjørn Strandbakken

Fra seniorkonsulent Johanne Spjelkavik

Hensyn bak bestemmelsen il Universitets- og høyskoleloven om sensurfrist

Hovedregelen om sensurfrist for eksamener i uh-sektoren, går fram av § 3-9 nr 4 første punktum:

«Sensuren skal forefigge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer

tid,» Bare ett tilfelle av slike «særlige grunner» er trukket fram i bestemmelsen, nemfig at «det ikke

er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig». Andre særlige grunner er ikke

nevnt. Det er derfor av interesse å se på regelens historikk, for å vurdere hvordan avveiingen mellom

hovedregel og dispensasjonshjemmel skal gjøres.

Konkret i vårt tilfelle: Siden det er kvalitetssikring som er vårt hensyn bak dispensasjonssøknaden

(våre «særlige grunner») og fakultetet er tillagt selvstendig ansvar for kvalitetsarbeid/kvalitetssikring,

blir det av interesse å spørre hvilke hensyn universitetsstyret bør ha bak sine krav som kommer i strid

med våre kvalitetstiltak,

Jeg har sett litt på hvilke hensyn det er som ligger bak treukersfristen, og prøvd å se hvor trangt

dispensasjons-nåløyet er ment å være fra lovgivers side. Følgende hovedpunkter trekkes fram:

Ot,prp 62 (1988-1989) introduserer treukersfristen og angir «hensyn til studentene» som

begrunnelse. Der er ingen ytterligere veiledning om hvilke hensyn det kan være tale om.

Dispensasjon av hensyn til sensormangel skal ha høy terskel. Dispensasjon av andre hensyn

(for eksempel kvalitetshensyn, som altså gjør seg gjeldende hos oss) er ikke nevnt eller

d røftet noe sted i forarbeidene.

Kravet til forskrifts form på dispensasjonene er satt der for å sikre skikkelig saksbehandling

(se under her om Ot.prp 85 (1993-1994)); jeg kan ikke se at det er satt for å gjøre det

materielt vanskefig å få dispensasjon,



I forarbeidene for de historiske versjonene av bestemmelsen finnes holdepunkter for å hevde

at universitetsstyret primært skal sikre kvalitet på saksbehandlingen og i mindre grad

overprøve de faglige/kvalitetsmessige (materielle) vurderinger/begrunnelser som gjøres av

fakultetet/fagmiljøene.

Konklusjon er at universitetsstyret må presentere en eksplisitt interesseavveiing mellom de

kvalitetshensyn vi påberoper oss og som tilsier fem uker og "hensynet til studentene" som tilsier tre

uker. At tre uker er lovens hovedregel er ikke i seg selv et tilstrekkelig argument i enkeltsaker, slik

bestemmelsen er utformet,

Relevante momenter fra historikk/forarbeider:

I forarbeidene til dagens lov sies ikke noe om hensynene bak sensurfristen og dispensasjonsregelen.

Det henvises til § 50 i 1995-loven.

I forarbeidene til den - NOU 1993:24 - heter det bl,a, (s 185): "I alle fall for juss er en tre-ukersfrist

helt urealistisk i dag, fordi man er avhengig av hardt belastede eksterne sensorer som ikke kan

forventes å gjennomføre en så omfattende sensur innen en så kort frist. Men terskelen for slike

unntak må være svært høy, og begrunnelsesplikten tung.''

Dette viser ganske klart at lovgiver har vedtatt treukersfristen vel vitende om at den for noen var

"helt urealistisk". Det må innebære at man i 1993 så dispensasjon som nærliggende - uten ytterligere

problematisering.

I Ot.prp 40 (2001-2002) er fristen og dispensasjonsadgangen ikke nevnt.

Ot.prp 85 (1993-1994) har omtrent samme innhold som NOU'en: "Terskelen for unntak begrunnet i

sensormangel må være svært høy, og begrunnelsesplikten tung. Dette ivaretas best ved å legge

avgjørelsen utenfor fagmiljøet selv. Nødvendigheten av unntak begrunnet i sensormangel forutsettes

løpende vurdert av styret. Styret kan gjøre unntak i tre tilfeller: for enkelteksamen ved uforutsette

vansker; midlertidig unntak i forskrift; unntak for avhandlinger og andre store skriftlige arbeider. De

to sistnevnte unntak fra tre-ukersfristen må gjøres i eksamensforskrift, m.a.o, etter reglene i

forvaltningsloven § 38. I kravet om at forskriftsform skal benyttes, ligger en garanti mht.

saksbehandling, kunngjøring, og i praksis også registrering."

Dette har begrenset interesse, ettersom det ikke primært er "sensormangel" som er vår begrunnelse,

men i stedet de kvalitetssikringstiltakene som ligger i (tidkrevende) nivåkontroll, samt større

"bunker" til hver sensor av hensyn til likebehandling.

Det som er av større interesse, er at lovgiver vil sikre seg "en garanti mht. saksbehandling [mv]" -

hensynet til å gjøre dispensasjonsadgangen snever rent materielt er ikke nevnt. Lovgivers hensyn til

saksbehandling mv er i vårt tilfelle tilfredsstillende ivaretatt i de utredninger og begrunnelser vi har

levert. Universitetsstyrets mandat er i hovedsak begrenset til å sørge for disse momentene, uten å

overprøve de «særlige grunner» som angis som grunnlag for behovet for forlenget sensurfrist.

Bestemmelsen om tre ukers sensurfrist kom i 1989-loven; § 51 fjerde ledd: "Sensuren skal foreligge

innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid."



I Ot.prp 62 (19884989) heter det bare at "I siste ledd har man ført inn bestemmelsen at sensuren til

vanlig skal foreligge innen tre uker. Dette er gjort av hensyn til studentene."

Man går ikke inn på hvilke "hensyn til studentene" som tilsier en slik frist, og det blir derfor vanskelig

å veie disse hensynene mot våre. Det er heller ikke sikkert at hensyn anno 1989 ville hatt

nevneverdig gyldighet i 2012; studiestrukturen er dramatisk endret i mellomtiden.

Vi kan i stedet se på hvilke (reelle) hensyn som kan tenkes å gjøre seg gjeldende hos studentene:

Studentene er spent på sensuren og orker ikke å vente lenger: Argumentet tillegges

tilnærmet ingen vekt.

Studentene trenger sensuren for å søke/begynne på andre emner/studier eller for å ta

beslutninger om det. Argumentet har liten eller ingen vekt i vårt studium, ettersom det er

sammenhengende femårig, og vi ikke har studenter som skal noe annet sted med emnene

sine - bortsett fra spesialemner, og der har vi redusert sensurtiden. Innad i vårt eget program

sørger vi for organisering av overgang mellom emner og studieår som gjør at studentene ikke

har behov for kort sensurfrist. Regelen passer bedre for sektorens hovedinnretning, nemlig

at studenter frakter seg sely og sine emner rundt omkring og designer sammensetninger på

egen hånd. I en sånn virkelighet er det klart nok behov for å minimere sensurfristen.

Studentene trenger sensuren for å planlegge rettsstudiet videre, for eksempel med hensyn til

gjentak av emner. Argumentet tillegges liten vekt: Der emnet ikke er bestått, sørger

fakultetet for tilpassing av utdanningsplanen sånn at studenten får tatt emnet igjen senere.

Der det er bestått, ønsker vi ikke å legge til rette for planlegging av gjentak - dersom

studenten ønsker å gjenta bestått eksamen må h*n gjøre det for egen regning og risiko;

fakultetet er ikke villig til å fire på noen av våre (kvalitets)krav for å imøtekomme hensyn som

springer ut av ønsket om å gjenta bestått eksamen.
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Søknad fra Det juridiske fakultet om utvidet sensurfrist ihht uhl § 3-
9 nr. 4, 2. punktum

Rettslip orunnlao: 


Universitets- og høyskoleloven § 3-9:
(4) Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det
nødvendig å bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i
midlertidig forskrift etter sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å
skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre
uker. Styret selv kan i forskrift etter sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger
og tilsvarende større skriftlige arbeider.

(7) Styret selv gir forskrift om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og
prøver, herunder vilkår for å gå opp til eksamen eller prøve på nytt og for adgang til
ny praksisperiode og bestemmelser om oppmelding og vilkår for oppmelding. For
utdanninger med nasjonale rammeplaner fastsatt etter § 3-2 annet ledd må forskriften
ta utgangspunkt i de eventuelle generelle bestemmelser om eksamen og sensur som
gis i rammeplanen. Styret kan delegere til avdeling eller grunnenhet å gi utfyllende
regler om forhold som er særegne for den enkelte eksamen.

Med grunnlag i § 3-9 nr 4 andre punktum har UiB vedtatt Forskrift om frister for sensur av
eksamen ved Det juridiske fakultet. Siste forskrift ble vedtatt av Universitetsstyret
15.06.2006, forlenget 03.12.2009 (se vedlegg: fakultetsstyresak 70/11 vedlegg 1), og gjaldt
til og med 31.12.2011. Fakultetet hadde en tilsvarende forskrift for Cand.Jur.studiet.

"Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige
sensurfrist, slik:

1. For eksamener innenfor masterstudiet i rettsvitenskap, med unntak av
masteroppgaver, settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det juridiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55589500 Postboks 7806 Dragefjellet, M. Christine Stoltz Olsvik
Telefaks 55589510
post@jurfa.uib.no

5020 Bergen Lagabøtespl, 1
Bergen

55589623
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emnet. Dersom eksamen holdes så sent at sensuren først foreligger i det
påfølgende semesteret, utvides fristen med fire uker.

For masteroppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen.

Reglene gjelder til og med 31.12.2011."

Fordi forskriften er begrenset i tid, må Det juridiske fakultet søke om videreføring av
ordningen.

I sak 70111 i møte 26.10.2011 fattet styret ved Det juridiske fakultet følgende vedtak:
"Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet
Fakultetet søker Universitetsstyret om dispensasjon etter Universitets- og
høyskoleloven § 3-9 nr 4 andre punktum for en femårsperiode slik at Det
juridiske fakultets ordning med utvidet sensurfrist kan videreføres. Fristen
settes til fem uker for alle eksamener, inkludert masteroppgaven. Samtidig vil
fakultetet arbeide videre med å redusere sensurtiden på flere spesialemner."

Det *uridiske fakultet søker med dette Universitetsst ret om en videreførin av
ordnin en i fem år i samsvar med fakultetsst rets vedtak ovenfor.

Bak runn for saken o informasbn om de tiltak Det "uridiske fakultet har foretatt i samsvar
med Universitetsst rets uttalelser fra 2009:

Før søknad om forlengelse av ordningen ble behandlet av Universitetsstyret i 2009 forpliktet
fakultetet seg til å

"innanfor denne perioden [...] utgreie og gjennomføre tiltak for å korte ned sensurtida
på valemne og mastergradsoppgåva."

Redusert sensurtid å s esialemner o mastero ave
Det juridiske fakultet sitt studieutvalg drøftet først sensurfristen for spesialemner i sak 5-
11/12-4 i møte 27.09.11. Fra og med høstsemesteret 2011 vil sensurfristen på de aller fleste
spesialemnene være på tre uker (se vedlegg: fakultetsstyresak 70/11 vedlegg 2).
Studieutvalget fikk seg så forelagt en redegjørelse for arbeidet med forkortet sensurfrist på
masteroppgavene i sak 7-11/12-3 i møte 18.10.11. Sensurtiden på masteroppgavene har fra
og med vårsemesteret 2010 vært redusert til inntil fem uker (se vedlegg: fakultetsstyresak
70/11 vedlegg 3). UiB har en generell yttergrense for sensur av masteroppgaver på to
måneder.

Redusert sensurtid å sensur som faller mellom semestrene
Det juridiske fakultet sitt styre og studieutvalg har blitt orientert om at en reduksjon i sensurtid
på 1. —4. studieår er svært vanskelig med den sensurordningen vi har i dag kombinert med
få kvalifiserte sensorer. Likevel forsøker fakultetet å redusere sensurtiden der det er mulig.
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Blant annet vil sensurtiden for junieksamenene (JUS112 Arve- og familierett, JUS123
Forvaltningsrett II, JUS134 Rettshistorie og komparativ rett og JUS243 Allmenn formuesrett),
alle store emner med ca 350 —500 oppmeldte studenter, forsøkes redusert med inntil én uke
fra og med vårsemesteret 2012.

Kvalitetskrav til sensorene o deres arbeid
De hensynene som lå bak sensurordningen da den ble opprettet gjør seg fortsatt gjeldende:
Det stilles svært høye faglige krav til sensorer i masterstudiet i rettsvitenskap; miljøet i Norge
omfatter et begrenset antall personer som har disse kvalifikasjonene. Det er i noen
utstrekning de samme personene som nyttes som sensorer ved alle tre juridiske fakulteter —
dette er en svært heldig ordning mht kvalitetssikring av nivået, på den annen side innebærer
det at arbeidsmengden blir stor for de personene det gjelder. Det innebærer også at
sensorene befinner seg på alle kanter av landet, og nødvendig tid til postgang må beregnes.
Siden søknadsprosessen i 2009 har det blitt etablert enda flere juridiske utdanninger i Norge
som i stor grad nytter akkurat de samme fagpersonene. Dermed er "kampen" om sensorer
ennå mer prekær enn tidligere.

Det juridiske fakultet ved UiB vil ikke risikere å måtte gå på akkord med sine høye
kvalitetskrav ved å måtte rekruttere sensorer som ikke har de kvalifikasjonene fakultetet ser
som nødvendig.

Én sensor
Det juridiske fakultet har en ordning med bare én sensor til våre eksamener der det ikke er
lovpålagt å ha to. Dette innebærer at det er om mulig enda viktigere at de sensorene vi nytter
for det første er faglig meget godt kvalifisert, for det andre at de nyttes jevnlig over tid og for
det tredje at de sensurerer en forholdsvis stor mengde besvarelse pr eksamen for å sikre
jevnt nivå. Dette kan bare sikres ved at de får tilstrekkelig tid på seg til å gjennomføre
sensuren i overensstemmelse med våre høye ambisjoner om kvalitet.

Nivåkontroll 

Videre har fakultetet nivåkontroll på sine eksamener —et nødvendig tiltak i
kvalitetssikringsarbeidet. Dette spesielt siden én sensor utgjør en kommisjon. Kursansvarlig
som nivåkontrollør har her en nøkkelrolle i å kvalitetssikre sensuren samt sette et enhetlig
nivå på den totale sensuren.

På de obligatoriske emnene skal én sensor sensurere ca 50 besvarelser og utgjør alene én
kommisjon. Eksamensbesvarelsene pakkes første virkedag etter eksamen og sendes
ekspress over natten til sensorene. Sensorene har så ca 14 dager på seg til en første
gjennomgang av kommisjonen sin. Hver sensor skal så, innen en fastsatt dato, sende inn
besvarelser til nivåkontroll, oftest til kursansvarlig. De skal sende én besvarelse som de
vurderer til en svak A, én svak B, én svak C, én svak D, én svak E samt alle besvarelser som
vurderes til stryk.

På en eksamen med 400 kandidater fordeles besvarelsene i ca 8 kommisjoner.
Kursansvarlig får besvarelser til nivåkontroll fra alle kommisjonene. Det vil si at kursansvarlig
skal nivåkontrollere i hvert fall 40 A —E besvarelser, i tillegg til alle potensielle
strykbesvarelser. Kursansvarlig har en liten uke til dette arbeidet. Så sendes alle
nivåkontrollbesvarelsene, inkl. kursansvarliges kommentarer, i retur til sensorene. Ofte må
kursansvarlig også revidere sensorveiledningen etter denne nivåkontrollen.
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Når sensorene så får besvarelsene tilbake må de gå grundig gjennom de kommentarene de
har fått og justere nivået på sin kommisjon tilsvarende. (Dette selv om de har kontakt med
kursansvarlig/nivåkontrollør underveis). Sensorene har under en uke til dette arbeidet. Så
skal sensorene fylle ut karakterprotokoller og sende disse i original til fakultetet, før endelig
sensur registreres først to ganger på fakultetet og en ekstra gang hos Studieadministrativ
avdeling før sensur kan offentliggjøres.

Sensurordningen med nivåkontroll krever altså tid til kvalitativ gjennomgang av besvarelsene
i flere ledd, i tillegg til tid til postgang. Ordningen baserer seg på at sensorene skal kunne
justere karakterene etter at resultatet av nivåkontrollen foreligger. Nivåkontrollen kan på sin
side ikke gjennomføres før det aller meste av sensuren er gjennomført —da det er et særskilt
utvalg av besvarelsene/karakterene som skal forelegges nivåkontrolløren.

De fleste sensorene ben tes i flere emner hvert studieår
Til forskjell fra andre fakultet ved UiB så har Det juridiske fakultet ca 2000 studenter på ett og
samme studieprogram, mens på andre fakultet er studenttallet fordelt på mange
studieprogram innenfor flere fagområder. Ved de andre fakultetene har de også oftest færre
studenter til hver eksamen (se vedlegg: fakultetsstyresak 70/11 vedlegg 4 ). Fakultetet
benytter derfor de samme sensorene til flere emner hvert eneste studieår, i tillegg til at de
sensurerer ved andre læresteder og underviser eller har sitt daglige virke som advokat,
dommer, politijurist eller annen juriststilling. Når det gjelder spesialemnene på 5. studieår har
vi flere undervisere og sensorer i utlandet. Fakultetet må derfor også ta hensyn til disse
fagpersonenes kalendre og andre forpliktelser.

Det juridiske fakultet ber derfor om forståelse for at fakultetets forskrift om egne sensurfrister
videreføres. Samtidig vil fakultetet fortsette sitt arbeid med å redusere sensurtiden der det er
mulig.

Vennlig hilsen

Asbjørn Strandbakken
dekan Eivind Buanes

fakultetsdirektør

Vedlegg:
Fakultetsstyresak 70/11 Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet
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Fastsettelse av opptaksramme for Det juridiske fakultet 201112012 -
Tilbakemelding etter vedtak i styremøte 01.12.10

Vi viser til dialog med fakultetsledelsen om opptaksrammer for studieåret 2011/2012 og til
fakultetets brev 30.11.10 til rektor og universitetsdirektør med kopi til Universitetsstyret

Universitetsstyret behandlet fastsettelse av opptaksrammer 2011/2012 i møte 01 12.10 (sak
71/10) og fattet vedlagte vedtak om ramrnene. I vedtakets punkt 5 heter det:

5. Det juridiske fakultet gis mulighet til å ta et valg om det vil øke opptaksrammen med 30 nye
studteplasser eller å ta imot tilbudet om en økt økonomisk ramme på kr 2 millioner i tråd
med budsjettforslaget.

I lys av vedtaket i punkt 5, i sak 71/10, fattet Universitetsstyret et ekstra vedtakspunkt (2) i
sak 72/10 om budsjett for 2011 (fullstendig budsjettvedtak finnes også vedlagt).

2. Hvis Det juridiske fakultet velger å øke studentopptaket med 30 studieplasser til 380, endres
fordelingen til dette fakultetet kr. 96 396 000, jf pkt 5i sak 71/2010.

Dette innebærer at dersom fakultetet velger å utvide opptaksrammen med 30, følger det at
fakultetet ikke blir styrket med 2 mill kroner i basis.

På dette grunnlaget ber universitetsledelsen Det juridiske fakultet vurdere om fakultet ønsker
å øke opptaksrammen med 30, med den konsekvens at det ikke blir gitt basisstyrking til
fakultetet i budsjettet for 2011.

Vi må, av hensyn til frist for innmelding av opptaksrammer for neste studieår, be Det juridiske
fakultet gi tilbakemelding om dette innen 2.12 kl. 12.

Berit Rokne C)t-tfl
prorektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør
Vedleqq: Vedtak i sak 71/10 og 72/10

Kopi. Studieadministrativ avdeling

Dette er et L11134nterntnotat som godh}ennes elektronisk eRnorte

Universdetsledelsen Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 01/02 Postboks 7800 Museplass 1
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen
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Sak 71/2010: Utlysing av studieprogram og fastsettelse av opptaksrammer 2011/2012:

vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende studieprogram:
Bachelorprogram i Midtøstenkunnskap
Bachelorprogram i latinamerikastudier
Bachelorprogram i USA-studier
Bachelorprogram i Antikke studier
Bachelorprogram i Sprak og informasjon

2. Universitetsstyret vedtar å overføre administrativt ansvar for følgende tverrfakultære
program fra Det humanistiske fakultet til Det samfunnsvitenskapetige fakultet:

Bachelorprogram i Europastudier

Universitetsstyret vedtar å fordele de 35 nye 'frie" studieplassene med 30 til Det
samfunnsvitenskapelige fakultet og 5 til Det humanistiske fakultet

Universitetsstyret vedtar følgende opptaksrammer for studieåret 2011/2012:

Opptaksrammer for studier utlyst i sarnordna opptak 2011/2012:

Fakultet

Det humanistiske fakulter*

Det juridiske fakultet

Det medisinsk- odontologiske fakultet *

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det psykologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Totalt

Ramme 2011/2012

971

350

281

647

660

915

3824

*24 plasser i farmasi er lagt inn i opptaksrammen til Det medisinsk-odontologiske fakultet fra 2011/12
plasser fra ksstudiet i musikk er lagt inn i opptaksrammen for Det humanistiske fakultet

0 taksramme for masterstudier 2011:

Fakultet Antall studie lasser

Det humanistiske fakultet 255

Det medisinsk- odontologiske fakultet 105

Det matematisk-naturvitenskapellge fakultet 297

Det psykologiske fakultet 79

Det samfunnsvitenska li e fakultet 255

Totalt 991

Særskilte tokale opplak: 


Pro ram Antall studie lasser

PPU 180

Profesjonsstudiet i psykologi 82

Norsk for flyktninger og innvandrere—* 80

Bachelor i utøvende musikk 25

Totalt 1 367
*** kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester



1 5. Det juridiske fakultet gis mulighet til å ta et valg om det vil øke opptaksrammen med
30 nye studieplasser eller å ta imot tilbudet om en økt økonomisk ramme på kr 2
millioner i tråd med budsjettforslaget. (Vedtatt med 6 mot 5 stemmer)

Siste punkt vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Sak 72/2010 Budsjett for Universitetet i Bergen 2011

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i
2011 med i alt kroner 2.660,336.000 for virksomheten finansiert over
universitetets grunnbudsjett, fordelt som følger:

Det humanistiske fakuttet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinsk. odontologiske fakultet
Odontologisk khnikk
Det samfunnsvitenskapebge takultet

Det juridiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Bergen museum
Universitetsbiblioteket
Administrasjonen8T/FormidlingtElA

Studiesentre
Andre fellesformal
Forsk nmasstrategi
Vitenskapelig utstyr (inkt forskningsfondet)
Studentrettede tiltak
Kvahtetsreformen

Etter- og videreutdanning
Utstyrstrudier nytt odontologibygg
Felles byyningsdriftirnvesteringerrnusleietrlskudd mv.
Sum 2

295
463
445

46

213
98

166

87
74

185
12

129
93
24

4
36

4

164
113
660

020
202
123
549

830
396
185
326
565
678
712
564
675
753
994
366
223

500
673
335

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000

I fakultetenes og avdelingenes tildelinger er det innarbeidet budsjettgrunnlag for intern-
fakturering av husleiekostnader og utstyrsmidler. Utgiftsbudsjettet balanseres med
tilsvarende inntektsbudsjett

Hvis Det juridiske fakultet velger å øke studentopptaket med 30 studieplasser til 380,
endres fordelingen til dette fakultetet til kr. 96 396 000, jf pkt 5 i sak 71/2010.

Universitetsstyret vedtar budsjettprognose for bidrags- og oppdragsvirksomheten pa
totalt 730.000.000 kroner fordelt mellom de ulike enhetene slik:



UM

4. Styret forutsetter at arbeidet med å sikre tiistrek krundsbdrag fra eksternt
finansiert virksomhet fortsetter,


