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DET JURIDISKE FAKULTET    
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 
Protokoll       
Styret for Det juridiske fakultet 
 
Ekstraordinært styremøte torsdag 02. april 2009 kl. 09.00 – 12.30 


 


Til stede: 
 


Nordtveit, Strandbakken, Askeland (for Holgersen), Eidsvaag (for Husabø), 
Øyen, Skag (for Bernt), Hatling, Hauken, Ramani, Gabrielsen (for Lütken) 


Forfall: Holgersen, Sæther Mæhle, Husabø, Bernt, Lütken 


Andre 
tilstedeværende 


Buanes, Simonsen, Spjelkavik, Stoltz Olsvik og Fredheim. 


 
 
 Saksliste 
S. sak 22/09 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 


S. sak 23/09 Protokoll fra styremøtet 17. mars 2009 


Godkjent protokoll fra styremøte 17.03.09 fulgte vedlagt.  


S. sak 24/09 Orienterings- og referatsaker 


 


a) Protokoll fra Forskningsutvalget   
Protokoller fra møtene 20.02.09 og 16.03.09 fulgte vedlagt.  
 


b) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoll fra møtene 09.03.09 og 24.03.09 fulgte vedlagt. 
 


c) Personalia 
Anneken Sperr er fra 1. april tilsatt som postdoktor for en periode på 3 år. 
Gert Johan Kjelby er midlertidig tilsatt som universitetslektor for perioden 22. mars 
til 30. april 2009. 
Kjersti Bakke Sørensen er midlertidig tilsatt som førstekonsulent i 
studieseksjonen i perioden 1. april til 30. september 2009. 
 


d) Forståelsen av bestemmelsene §§ 4-7 og 4-8 i Universitets- og høyskoleloven 
Kopi av brev datert 17.03.09 til NITH fulgte vedlagt.   
 


e) Universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b - tolkningsuttalelse 
Brev datert 18.03.09 til Kunnskapsdepartementet fulgte vedlagt. 
 


f) 
 


Egenevaluering 
Utkast til egenevaluering av rettsvitenskapelige forskningsmiljøer. 







Saksdokumentet ble ettersendt til styret 01.04.09. 
S. sak 25/09 Forskningsmelding 2008 


 


Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg Forskningsutvalgets utkast til Forskningsmelding. 


S. sak 26/09 Forskerutdanningsmelding 2008 


 


Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg Forskningsutvalgets utkast til 
Forskerutdanningsmelding. 


S. sak 27/09 Utdanningsmelding 2008 


 


Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg Studieutvalgets utkast til Utdanningsmelding. 


S. sak 28/09 Ledelses- og styringsformer 


 


Vedtak: Det  utarbeides en høringsuttalelse med følgende hovedpunkter: 
 
1    Fakultetsstyret ser det som uheldig at saken har kommet opp med så kort 


frist og at en ikke har fått et mer gjennomarbeidet forslag med 
begrunnelse og vurdering av alternativer. Det er også en svakhet at 
diskusjonen om ledelsesformer har blitt så fragmentert. En forutsetter at 
det reglement som nå vedtas i universitetsstyret tas opp til ny vurdering i 
forbindelse med den totale gjennomgang av styrings- og ledelsesformer 
som universitetsstyret har vedtatt skal skje i løpet av neste valgperiode. 


 
2. Fakultetsstyret foreslår at det i § 4 om tilsetting av dekan, tas inn en 


formulering om at rektor skal foreta utlysning med grunnlag i 
utlysningstekst foreslått av fakultetsstyret. Fakultetet må sikres reell 
innflytelse på tilsettingsprosessen gjennom at fakultetet oppnevner sine to 
medlemmer til innstillingsutvalget og at fakultetstyret blir høringsinstans i 
tilsettingsprosessen. 


 
3. Den  kjønnsnøytrale betegnelsen dekan benyttes i stedet for dekanus som 


er tatt inn i utkastet til regler for fakultetsorgan. 
 


4. Fakultetstyret har merket seg at rollen som fakultetsdirektør ikke er 
omtalt for tilfellet valgt dekan/enhetlig ledelse. Dette antas å skyldes en 
inkurie, og det bes om at dette klargjøres. 


 
S. sak 29/09 Tilsetting i professorat 


 


Vedtak: 1 Dr. juris Berte-Elen Reinertsen Konow tilsettes som professor i 
rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. 


 
2 Dr. juris Erik Monsen tilsettes som professor i rettsvitenskap ved Det 


juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Monsen må innen ett år etter 
tilsetting kunne dokumentere å tilfredstille kravet til pedagogisk 
basisutdannning. 







 


S. sak 30/09 Eventuelt 


 


 Det var ingen saker under eventuelt. 


 
 


Bergen, 05.05.09 
 
 


Ernst Nordtveit      Eivind Buanes 
dekanus      fakultetsdirektør 
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Forskningsmelding 2008-2009 – Det juridiske fakultet 
 
 
 
 
RAPPORTERING MHT KVANTITATIVE INDIKATORER: RESULTATER OG 
MÅLTALL  
 


Resultatindikator Resultat Resultat Måltall 
 2007 2008 2009  
Publikasjoner:    
 Totalt antall 
publikasjonspoeng 


80,7 73,3 85 


% andel publikasjoner på 
nivå II  


9,6 10,8  


Utveksling av tilsette 
gjennom avtaler: 


   


Totalt antall utvekslinger   14 flere enn i 08 
Forskningsrådsfinansiert 
virksomhet (FFV): 


3 592 000 5 162 000 6 500 000 


Omfang av forskning 
finansiert av forskningsrådet.  


3 592 000 5 162 000 6 500 000 


EU-tildeling: 96 000 5 000 0 
Omfang forskning finansiert 
av EU 


96 000 5 000 0 


Bidrags- og 
oppdragsfinansiering 
totalt  


4 658 000 6 868 00 9 000 000 


1Bidrags- og 
oppdragsvirksomhet som 
ikke er regnskapsført ved 
UiB eller Unifob  


0 0 0 


Likestilling:    
% andel kvinner i 
vitenskapelige stillinger 


20% 21%  
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KVALITATIVE VURDERINGER 
 


I. Generell omtale  
 
Som det understrekes i fakultetets strategiplan for 2006-2010 må forskningsaktiviteten 
ved fakultetet utvikles med sikte på tilstrekkelig faglig bredde til at det fortsatt kan gis 
forskningsbasert undervisning i alle sentrale fag på studiet. I tillegg må det søkes å 
bygge opp forskningskompetanse tilpasset noen av de særlige utfordringene og 
problemstillingene som fremstår som aktuelle i dagens samfunn.  
 
Fakultetet er sterkt opptatt av å styrke den eksternfinansierte virksomheten, og det kan 
vises til en viss fremgang i forhold til de par siste årene. Hvis fakultetet på sikt skal 
oppnå den veksten i faste vitenskapelige ansatte som står beskrevet i strategiplanen er 
det imidlertid en helt nødvendig (men ikke tilstrekkelig) faktor at den eksternfinansierte 
prosjektporteføljen fortsetter å øke i årene fremover.  
 
Fakultetet er blitt bedt om å kommentere tid til forskning spesielt, samt å identifisere 
tiltak for å øke tiden til forskning. Gjennomgangen av undervisningsregnskapet for 2008 
viser at vitenskapelige ansatte i samtlige stillingskategorier hadde gjennomsnittlig minst 
like mye tid til forskning som til undervisning. På det nåværende tidspunkt ser derfor 
fakultetet det ikke som nødvendig å ”utarbeide konkrete forslag til tiltak for å frigjøre tid 
til forskning”, men vil selvsagt ha situasjonen under løpende observasjon. Det sentrale 
problemet er å sikre mest mulig sammenhengende tid til forskning gjennom best mulig 
organisering av undervisningen. Det vises ellers til utdanningsmeldingen der dette 
temaet er utdypet.  
 
 
 


II. Kvalitativ omtale av hver resultatindikator: 
 
 
Publikasjoner  
Fakultetet hadde i 2008 73,3 publikasjonspoeng. Måltallet for 2009 er fra universitetet 
sentralt satt til 85, som er høyere enn det foreløpige toppresultatet fra 2007 (80,7 
poeng).  Fakultetet har såpass få ansatte at det ikke er unaturlig med visse svingninger i 
den vitenskapelige produksjonen fra år til år.  Fakultetet antar imidlertid at det 
gjennomsnittlige publikasjonsnivået for de tre siste årene vil bli opprettholdt og trolig 
styrket de neste årene, bl.a. som følge av økning i antall vitenskapelig tilsatte ved 
fakultetet. Det er naturligvis et mål å øke adelen av publikasjoner på nivå-2, men nivået 
på 10-11 % reflekterer nok at det er relativt få internasjonale publikasjonskanaler for 
flere av de rettsvitenskapens fagfelter. Den største risikoen slik vi ser det er at 
publikasjoner som burde bli registrert i Frida ikke blir det likevel. Økt oppmerksomhet og 
stimulering til registrering av publikasjoner vil bli vektlagt av fakultetet i 2009.  
 
 
Utveksling av tilsatte gjennom avtaler 
Det er fortsatt ikke veldig omfattende utveksling av tilsatte forskere via avtale. Fakultetet 
har som mål å øke mobiliteten av forskere og ph.d.-kandidater i tråd med både egen og 
UiBs handlingsplan. Det må legges til at våre forskere og stipendiater er relativt flittige 
deltagere på arrangementer i utlandet som varer i mindre enn i én uke, og derfor ikke 
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blir registrert i denne typen oversikter der det bare tas med opphold på minimum én 
uke.  
 
Forskningsrådsfinansiert virksomhet 
Som det fremgår av tabellen, er resultatet når det gjelder forskningsrådsfinansiert 
virksomhet på ca 5,2 millioner kroner i 2008. Dette er betydelig høyere enn i 2007, men 
måltallet for 2008 på 6,3 millioner kroner ble likevel ikke nådd. Dette skyldes for en stor 
del forsinkede prosjekter grunnet forsinkelser i rekrutteringen. Det vil arbeides med å 
utarbeide mer realistiske tidsbudsjetter i fremtidige prosjekter. 
 
Fem NFR-prosjekter er videreført fra 2008, med en samlet bevilgning i 2009 på ca. 5 
millioner kroner. Måltallet for 2009 er satt til 6,5 millioner kroner. Det er per dags dato 
blitt innvilget midler til to nye NFR-prosjekt, med til sammen ca 1,2 millioner kroner i 
2009.  Med en samlet bevilgning per mars 2009 på ca 6,2 millioner kroner, er det en 
viss sannsynlighet for at måltallet for 2009 kan bli nådd.  
 
Det er innvilget et NFR-prosjekt i samarbeid med Environmental and Ecological Change 
Research Group ved Biologisk institutt som gir fakultetet en doktorgradsstipendiat med 
oppstart i juni 2009. For øvrig har fakultetet for tiden to søknader til behandling i 
Forskningsrådet. En under det nye programmet ”Velferd, arbeidsliv og migrasjon” som 
eventuelt vil ha oppstart i oktober 2009 og et under ”Latin-Amerika-programmet” som vil 
eventuelt vil ha oppstart høsten 2009.  
 
 
EU-tildeling 
Fakultetet deltar i kun ett EU-prosjekt (under 6. rammeprogram) som avsluttes i mai 
2009. Dette er et Network of Excellence-prosjekt som er tildelt et mindre beløp i form av 
driftsmidler over en fire-årsperiode. Fakultetet har ambisjoner om øke omfanget av EU-
prosjekter og har i dag én søknad til behandling under 7. rammeprogram med oppstart i 
2010. 
 
 
Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt 
Det totale omfanget av bidrags- og oppdragsvirksomhet viser en relativt stor økning 
sammenlignet med 2007. Ca 1,7 millioner kroner er midler som blant annet er tildelt via 
Meltzer-fondet, Bergens forskningsstiftelse og i noen grad ulike departement. At 
måltallet for 2008 på 8 millioner ikke ble nådd, skyldes et lavere omfang av FFV-
prosjekter (jf omtale under FFV).  
 
I 2009 er det så langt blitt innvilget ca 2,4 millioner kroner via de samme 
finansieringskildene som nevnt ovenfor. Det samlete resultatet når det gjelder bidrags- 
og oppdragsfinansiert forskning er dermed på ca 8,6 millioner kroner, foreløpig noe 
under måltallet som er 9 millioner kroner, men absolutt mulig å nå. 
 
 
 
BOA som ikke er regnskapsført ved UiB eller Unifob 
Dette er ikke en aktuell problemstilling ved fakultetet. 
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Likestilling 
Andelen av kvinner i vitenskapelige stillinger (tolket som faste vitenskapelige stillinger, 
utenom stipendiater, universitetslektorer og post.dok.’er) har økt noe siden 2006, fra 
18,9 til 21 prosent i 2008. Andelen kvinner blant de midlertidig vitenskapelige ansatte er 
opp mot 40 %, slik at det er grunn til å tro at andelen kvinner blant de faste 
vitenskapelige ansatte vil øke fremover. For øvrig vises til fakultetets ”Handlingsplan for 
bedre kjønnsbalanse 2008-2009”.  
 
 


III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 
prioriteringer: 


 
Resultater 
 
Utover de prosjekter som er nevnt under del I, kan det særskilt trekkes fram at det i 
2009 er igangsatt et prosjekt med midler fra rekrutteringsprogrammet i Bergens 
forskningstiftelse innen strafferett. Prosjektet, med tittelen ”Criminal Law Theory - A 
New Norwegian Approach?”  utfordrer tradisjonell, strafferettslig forståelse og metode, 
og kan danne grunnlag for et ekspansivt forskermiljø av høy internasjonal kvalitet. 
 
Det kan også nevnes særskilt at det i 2009 startes opp et forskerprosjekt med midler fra 
Forskningsrådet, som er et tverrfaglig samarbeid og med internasjonal profil. Prosjektet, 
med tittel ”Legal frameworks for Biodiversity Conservation and Ecosystem Services in 
the Himalaya” er et samarbeid mellom Det juridiske fakultet og Institutt for biologi, med 
flere utenlandske partnere.  
 
Innen satsingsområdet Demokrati og rettsstat er det nedsatt en tverrfakultær 
programkomité der vårt fakultet har koordinatoransvaret. Midler fra Samarbeidsfondet 
CMI/UiB finansierer en seminarrekke med god deltakelse innenfor denne satsningen. 
Meltzermidler er nylig tildelt Demokrati og rettsstat for å utvikle en forskningssøknad til 
Forskningsrådet, samt til å utvikle en egen nettside, 
 
Fakultetet har som mål å øke omfanget av eksternfinansierte postdoktorstillinger med 
forankring i forskergruppebaserte prosjekter.  I 2008 var det tre postdoktorstillinger ved 
fakultetet – alle finansiert av Forskningsrådet som del av større forskerprosjekter, og 
disse videreføres i 2009. I tillegg vil det i løpet av 2009 bli ansatt ytterligere fem 
postdoktorer med ulik finansiering (Forskningsrådet, Bergens forskningsstiftelse og UiB-
sentrale avsetninger knyttet til satsingsområdet Demokrati og rettsstat).  Resultatet for 
2009 med 8 postdoktorstillinger anses å være tilfredsstillende.  
 
 
Planer 
- Reorganisering av forskergruppene 
 
Fakultetet har siden 2005 organisert forskningen i forskergrupper for å imøtekomme 
behovet for konsentrasjon om visse tyngdepunkter og for å oppnå en mer aktiv 
forskningsledelse. Fakultetet vil ut fra erfaringene i oppstartsfasen foreta en omfattende 
reorganisering av dagens grupper i løpet av første halvår i 2009. Målet er å oppnå færre 
og mer robuste enheter, som også vil kunne bidra til å øke den eksternfinansierte 
virksomheten gjennom flere og kvalitativt bedre søknader til bl.a. Forskningsrådet.  
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Utfordringer 
 
Som nevnt i del I arbeider fakultetet systematisk med å øke omfanget av bidrags- og 
oppdragsfinansiert virksomhet, særlig med tanke på å øke den 
forskningsrådsfinansierte delen. Gjennom blant annet å styrke det tverrfaglige (inkl. 
tverrfakultære) samarbeidet og legge mer vekt på en langsiktig og strategisk 
søknadsplanlegging, i tillegg til forskergruppebaserte søknader, er målet å øke 
omfanget av finansieringen fra Forskningsrådet. På et overordnet nivå er utfordringen å 
styrke og synliggjøre den rettsvitenskapelige forskningen i konkurranse med andre 
disipliner når det gjelder forskningsrådsfinansierte prosjekter.  
 
 
Prioriteringer 
 
 


 Status i forhold til fakultetets strategiplan samt eventuelle nødvendige endringer av strategiplanen bør 
omtales, herunder nye forskningssatsinger som er igangsatt, eller som planlegges. 


 


I strategiplanen, vedtatt i mars 2006, nevnes særskilt Demokrati og rettsstat, som siden 
er definert som en tverrfaglig satsning ved Universitetet i Bergen. Denne satsingen 
omfatter sentrale deler av forskningen som i lang tid har pågått ved fakultetet, men har 
også medført en egen post.dok.-stilling som bemannes fra 2009. Videre nevner 
strategiplanen særskilt satsingen på å videreutvikle den sterke kompetansen innenfor 
områder som strafferett og straffeprosess, menneskerettigheter, forvaltningsrett, 
konkurranserett og sentral formuerett. I tillegg nevnes energi- og ressursforvaltningsrett, 
med særlig vekt på havrett, kystsoneforvaltning og utnyttelse av marine ressurser.  
 
I 2008 hadde fakultetet forskningsrådsfinansierte prosjekter i gang innenfor bl.a. 
strafferett, flyktningrett, konkurranserett, europeisk privatrett, havrett og 
kystsoneforvaltning. Vi nevner også et NFR-prosjekt innen erstatningsrett, og videre 
satsingen på forskningskompetanse innen alternativ konfliktløsning (stipendiat, 
professor II og undervisning i form av et spesialemne).  
 
 


 Omtale av prioritert samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv.  
 


Fakultetet har et godt samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo og Tromsø, særlig 
om forskerutdanning, herunder det årlige nasjonale doktorgradsseminaret som 
arrangeres på rundgang av de tre fakultetene. Samarbeidet med Christian Michelsens 
Institutt (sammen med SV- fakultetet og HF) om satsningen Demokrati og Rettsstat er 
verdt å nevne. Fakultetet har institusjonelt forskningssamarbeid med universitetet i 
Marburg og Bond i Australia. Videre er det omfattende kontakt mellom enkeltforskere og 
mange utenlandske fagmiljøer, blant annet Marburg, Freiburg, Bond (Australia), 
Hamline (St. Paul, USA), Dalehousie (Halifax) og Aberdeen.  


 
 


 Beskrivelse av erfaringer med endringene i forholdet mellom UiB og Unifob etter at styret (sak 49/2007) opphevet 
vedtaket i Kollegiet (sak 83/02) om at eksternt finansiert forskning ved UiB som hovedregel skal organiseres av 
Unifob, og i tillegg vedtok at store og strategisk viktige forskningsprosjekter hvor universitetet bidrar med egne 
ressurser, som hovedregel skal forvaltes av universitetet selv. 


 


Fakultetet håndterer alle BOA-prosjektene sine selv og har for tiden ingen prosjekter i samarbeid 
med Unifob.  
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 Nye og viktige satsinger i fakultetets strategiplan og foreløpige innspill til revisjon av UiBs forskningsstrategi 
for perioden 2010-2014. 


 


Fakultetet har naturlig nok ikke kommet i gang med å utarbeide en ny strategiplan etter 
at den nåværende går ut i 2010. Med de justeringer som er redegjort for ovenfor er den 
nåværende planen dekkende.  
 
Rettsvitenskapelig forskning i Norge er under evaluering i regi av Norges forskningsråd. 
Rapporten vil foreligge mot slutten av 2009. En antar at denne rapporten vil gi et godt 
grunnlag for en gjennomgang av rettsvitenskapelig forskning generelt og av 
forskningssituasjonen ved fakultetet spesielt. 
 
Fakultetet har ingen nye innspill pr. dags dato til revisjon av UiBs forskningsstrategi for 
2010-2014, men vil komme tilbake til dette.  
 


 
 
30.03.2009 
HES 
 
 
 
 
 
 








  


 
 
FORSKERUTDANNINGSMELDING UNIVERSITETET I BERGEN 
 


DET JURIDISKE FAKULTET 2008 - 2009 
 
 
1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
 
Resultatindikator 2008 2009 
 Måltall Resultat Måltall 
Totalt antall disputaser 
 


5 6 6 


Antall uteksaminerte ph.d-
kandidater pr. vitenskapelig 
årsverk (prof./førsteam.) 


- 6:29= 0,21 - 


Antall nye 
doktorgradsavtaler 
 


- 9 - 


Antall aktive ph.d-
kandidater 
 


- 37 - 


Tilsatte i 
departementsfinansierte 
stillinger 


19 23 19 


Tilsatte i 
forskningsrådsfinansierte 
stillinger 


7 6 5 


Tilsatte i andre 
eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 


- 0 - 


Gjennomstrømming på 
disputerte ph.d-kandidater1 


3 3,81 - 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                 
1 Dette kan gjennomføres ved å foreta kullanalyser av de ulike opptakskullene og deres gjennomstrømming i 
forskerutdanningen i forhold til forsinkelser, og permisjoner.   







  


 
2. KVALITATIVE VURDERINGER 


 
Totalt antall disputaser 
Måltallet for 2008 ble innfridd på tross av to underkjenninger. I tillegg ble det levert inn tre 
avhandlinger hvorav to fortsatt er til bedømmelse. I 2009 er det så langt ikke levert inn noen 
avhandlinger, men vi forventer at det leveres inn ni avhandlinger i løpet av året, og at dette 
forhåpentligvis vil resultere i noen disputaser høsten 2009, slik at måltallet nås. Året 2010 vil 
dermed sannsynligvis gi et relativt stort antall disputaser. 
 
Antall uteksaminerte ph.d-kandidater pr. vitenskapelig årsverk (prof./førsteam.) 
Det er ikke oppgitt måltall i denne kategorien. Forholdstallet er 0,21 (6 disputaser, 29 
førsteaman./prof.). Dette er betydelig høyere enn i 2007, men skyldes at det bare var to 
disputaser dette året. Totalt antall stipendiater har de siste årene økt betydelig, slik at 
forholdstallet fra 2008 ser ut til å ville holde seg på samme nivå i 2009.  
 
Antall nye doktorgradsavtaler 
Det ble inngått ni nye avtaler, hvorav seks på ordinært budsjett, én på NFR-stipend og to med 
ekstern tilsetting, slik at det totale antallet stipendiater ved fakultetets forskerskole er 37.  
Fakultetet satset ekstra på rekruttering i 2007, da det ble bevilget midler til 24 
universitetsfinansierte stipendiatstillinger. I 2008 ble dette tallet justert ned til 19, men antall 
stipendiater vil i 2009 overskride dette tallet. I 2010 vil fakultetet søke å stabilisere antall 
universitetsfinansierte stipendiater på 19.  
 
Antall aktive ph.d-kandidater 
Det er ikke oppgitt måltall i denne kategorien. I tillegg til økt rekruttering, kan økningen i 
forhold til 2007 skyldes at tre kandidater ble innskrevet i programmet igjen på bakgrunn av 
forsinket innlevering av avhandling 
 
Tilsatte i departementsfinansierte stillinger 
Se opplysningene om totalt antall stipendiater under punktet om doktorgradsavtaler 
 
Tilsatte i forskningsrådsfinansierte stillinger 
Tallene viser en svakt nedadgående tendens i denne kategorien (antatt fem i 2009 - mot seks i 
2008), men dette må ses i lys av at eksternfinansierte post.dok ved fakultetet øker kraftig i 
inneværende år. Alt i alt er eksternfinansierte rekrutteringsstillinger inne i en god utvikling 
(fem stipendiater og åtte post. dok.’er i 2009, hvorav fire ikke er finansiert av NFR).  
 
Tilsatte i andre eksternfinansierte stipendiatstillinger 
Fakultetet hadde ingen slike i 2008. 
 
Gjennomstrømming på disputerte ph.d-kandidater: 
Gjennomsnittlig netto tidsbruk for disputerte kandidater i 2008 var 3,81. Det vil si at 
permisjoner og pliktarbeid er trukket fra det totale tidsforbruket. Det er verd å merke seg at én 
av de seks kandidatene hadde en tidsbruk på 6,2 år, noe som drar gjennomsnittstiden vesentlig 
opp. For de fem resterende var gjennomsnittlig nettotid 3,38 år. 
Det er ikke oppgitt måltall for denne kategorien, men da kandidatene bare har midler til 3 år 
netto, er måltallet implisitt. 
Gjennomsnittlig tidsbruk for de disputerte kandidatene i 2007 var 3,14. 
 







  


 
Tiltak/virkemidler som medvirker til at gjennomstrømningstiden holdes lav:  
- et relativt lite og tett miljø gjør at problemer fanges opp tidlig 
- doktorgradskandidaten og 
- fakultetet innhenter årlige fremdriftsrapporter fra kandidat og hovedveileder.  
  Rapporten skal redegjøre for det arbeid som er utført, samt en fremdriftsplan for arbeidet det 


kommende år. Som en del av rapporten vedlegges en så detaljert disposisjon som mulig 
over avhandlingen, samt et utdrag på 10-15 sider av den mest bearbeidete del av teksten. I 
tilknytning til disposisjonen bes det om at det redegjøres for hvor langt en er kommet i 
disposisjonen, hvilke deler av avhandlingen som er gjennomskrevet, eventuelle 
fremdriftsmessige avvik fra fjorårets rapport, hvor mye som antas å gjenstå og hvilke 
områder en tar sikte på å arbeide med det kommende år. 


- årlig medarbeidersamtale med prodekan på bakgrunn av status slik den er beskrevet i 
fremdriftsrapporten 


- tilbud om ekspertseminar, evt. midtveisseminar etter hvert 
- kontinuerlig oppgradering av opplegget for forskerskolen, jf endringer i modul 1. 
- tilbud om vit.ass. i slutten av stipendiatperioden. 
 
 
b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer 


 
Oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning. 
Handlingsplan for forskerutdanning ble vedtatt såpass seint i 2008 at fakultetet ikke har satt i 
gang konkrete tiltak på bakgrunn av den. De foreslåtte tiltakene i handlingsplanen vil bli 
vurdert av ledelse og forskningsutvalg i nærmeste fremtid.  
 
Vitenskapsteori og etikk 
Vitenskapsteori i forskerutdanningen er dekket i forskerskolen i rettsvitenskaps modul 1 
rettsteori og metode, som gir 13 studiepoeng. Forskerskolen har en egen modul for etikk som 
gir 2 studiepoeng. Innholdet i forskerskolens moduler er under løpende vurdering. 
 
 
Gjennomstrømming og gjennomføring 
Fakultetet praktiserer en ordning med frivillige ekspertseminarer, der stipendiaten i samråd 
med veileder inviterer et knippe anerkjente fagfolk – både interne og eksterne. Slike 
seminarer er erfaringsmessig meget nyttige. I den grad man i fremtiden vil vurdere å innføre 
obligatoriske midtveisevalueringer i forskerutdanningen vil man muligens kunne bygge på 
denne modellen. For øvrig vises til at gjennomstrømningen anses å være god. 
 
Forskerutdanning og forskningssatsinger 
Fakultetet har så langt ikke rekruttert i stor grad utenfra, verken nasjonalt eller internasjonalt. 
Dette gjør at forskerutdanningen blir den viktigste rekrutteringskanalen, ettersom det er 
disputerte kandidater herfra som oftest ansettes i faste, vitenskapelige stillinger. Mange av 
stipendiatene, både eksternfinansierte og universitetsstipendiater, er i sterk grad knyttet opp 
mot eksisterende forskningsprosjekter og er slik sett integrert i forskningssatsningen ved 
fakultetet. 
 
 
 
Forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen 







  


Forskerskolen i rettsvitenskap tilsvarer fakultetets obligatoriske forskerutdanning. Alle aktive 
doktorgradskandidater blir automatisk innmeldt i forskerskolen. Spørsmålet om hvordan 
fakultetet vurderer sine forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen og i forhold til 
fakultetets forskningssatsinger er dermed besvart i punktet over. 
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DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 


NOTAT 
 


til 
 


Fakultetsstyret 
 
Jnr 9/337 
Arkiv  


 Sak nr. 24/09 
Styremøte 02.04.09 


 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 


 
 
a) Protokoll fra Forskningsutvalget   


Protokoller fra møtene 20.02.09 og 16.03.09 følger vedlagt.  
 


b) Protokoll fra Studieutvalget 
Protokoll fra møtene 09.03.09 og 24.03.09 følger vedlagt. 
 


c) Personalia 
Anneken Sperr er fra 1. april tilsatt som postdoktor for en periode på 3 år. 
Gert Johan Kjelby er midlertidig tilsatt som universitetslektor for perioden 22. mars til 30. 
april 2009. 
Kjersti Bakke Sørensen er midlertidig tilsatt som førstekonsulent i studieseksjonen i 
perioden 1. april til 30. september 2009. 
 


d) Forståelsen av bestemmelsene §§ 4-7 og 4-8 i Universitets- og høyskoleloven 
Kopi av brev datert 17.03.09 til NITH følger vedlagt.   
 


e) Universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b - tolkningsuttalelse 
Brev datert 18.03.09 til Kunnskapsdepartementet følger vedlagt. 
 


                    
 
dekan 


  
 
fakultetsdirektør 
 


 
30.03.09 
Vedlegg 
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Arkiv  


 Sak nr. 27/09 
Styremøte 02.04.09 


 
 


Utdanningsmelding for høsten 2007 og kalenderåret 2008  
 
 
I. Arbeidet med Utdanningsmeldingen 
Fra og med 2008 skal utdanningsmeldingen være for et kalenderår, ikke et studieår som tidligere. Siste 
utdanningsmelding fakultetet leverte var for studieåret 2006/2007. På grunn av endringen skal også 
høstsemesteret 2007 tas med i utdanningsmeldingen for kalenderåret 2008. 
 
Utkast til utdanningsmelding ble fremlagt for fakultetets studieutvalg i møte 24. mars 2009. 
Merknader innkommet i møtet og ettersendt pr e-post er innarbeidet i den utgaven som nå forelegges 
fakultetsstyret. 
 
II. Kommentarer fra dekan og fakultetsdirektør 
Dekan og fakultetsdirektør legger utdanningsmeldingen frem for fakultetsstyret for eventuelle 
kommentarer og godkjenning. 
 
III. Forslag til vedtak 
Dekan og fakultetsdirektør inviterer fakultetsstyret til å gjøre følgende  
 


vedtak: 
 
 


Fakultetsstyret slutter seg Studieutvalgets utkast til Utdanningsmelding. 
 
 
 
                                 Dekan     Fakultetsdirektør 
  
 
30.03.09 
EIBU - CHO 
 
 
Vedlegg 
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Jnr  
Arkiv  
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Styremøte 02.04.09 


 
 


Forskningsmelding for 2008- 2009 
 
 
I. Arbeidet med Forskningsmeldingen 
 
Utkast til Forskningsmelding ble fremlagt for fakultetets forskningsutvalg i møte 30. mars 2009. 
Merknader som fremkom i møtet er innarbeidet i den versjonen som nå fremlegges for fakultetsstyret. 
Det er også lagt til noen mer utfyllende faktiske opplysninger av dekan og fakultetsdirektør. 
 
II. Kommentarer fra dekan og fakultetsdirektør 
Dekan og fakultetsdirektør legger Forskningsmeldingen frem for fakultetsstyret for eventuelle 
kommentarer og godkjenning. 
 
III. Forslag til vedtak 
Dekan og fakultetsdirektør inviterer fakultetsstyret til å gjøre følgende  
 


vedtak: 
 
 


Fakultetsstyret slutter seg Forskningsutvalgets utkast til Forskningsmelding. 
 
 
 
                                 Dekan     Fakultetsdirektør 
  
 
30.03.09 
HES 
 
 
Vedlegg 
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1. Fakultetet sitt arbeid med universitetsstyrets prioriterte områder 
1.1 Videreutvikling av lærerutdanningen  
1.2 Bachelorutdanningen  
 
Det juridiske fakultet har ikke noen oppføringer til disse punktene. 


1.3 Fakultetets oppfølging av øvrige prioriteringer fra Universitetsstyret 
 • Iverksetting av tiltak for å styrke etiske verdier i utdanningen  
 
Høsten 2007 ble det oppdaget tekstsammenfall mellom studentbesvarelser i Kark. Etter nærmere kontroll i 
ePhorus og videre gjennomgang av materialet i et arbeid ledet av rektor, ble saken om mistanke om fusk 
publisert 16. april 2008. Den sentrale klagenemnda fattet sine vedtak i 7 pilotsaker høsten 2008. Klagenemnda 
konkluderte med at forholdene omfattes av fuskebestemmelsen i Universitets- og høyskoleloven (§4-7), men 
valgte å ikke sanksjonere, dermed ble alle sakene henlagt. Saken har ført til et sterkere fokus på kildebruk og 
etikk i jusstudiet. Alle besvarelser leveres nå elektronisk og kjøres gjennom plagiatkontroll i ePhorus.  
Dette temaet følges opp i punkt 5.4 Vurdering av eksamens-/vurderingsformene (…). 
 
• Bedring av romforhold og undervisningsutstyret i læringssituasjonen 
 
I løpet av 2008 er det kommet opp prosjektør og pc i alle auditorier og seminarrom på Dragefjellet. Bygging 
av Jussbygget trinn II startet i 2008 og vil være klar til overtakelse 15. juni 2009. I dette bygget vil 
universitetet få 1 nytt auditorium, 2 seminarrom og 6 grupperom.  
Dette temaet følges videre opp i punkt 4.5 Rammevilkår. 


2. Studietilbudet ved fakultetet 
Studietilbudet høst 2007 og kalenderåret 2008 har bestått av mastergradsstudiet i rettsvitenskap og PhD-
studiet. Opplæringsdelen i fakultetets PhD-utdanningen ble fra høsten 2006 etablert som en forskerskole i 
rettsvitenskap og omtales i separat forskerutdanningsmelding.  
Studenttallet på overgangsprogrammene for dem som begynte på cand.jur.-studiet, er stadig synkende og 
de fleste program vil kunne avvikles innen et semester eller to.  
Fakultetet deltar med et kurs i bachelorprogrammet i Arbeidslivsstudier (JUR103/JUS251-1-A). 
Fakultetet har det faglige ansvaret for et emne i masterstudiet i region og regionalisering ved Det 
humanistiske fakultet (REG303). 
 
Fakultetet har arbeidet med en omlegging av valgemnene på masternivå. En fakultetsstyrenedsatt komité 
kom med sin innstilling høsten 2006. Valgemnene var tidligere på 15 eller 30 sp mens de nye 
spesialemnene etter modulisering skal være på henholdsvis 10, 10+10, 10+10+10 eller 10+20 sp. Full 
implementering av de nye spesialemnene skjer studieåret 2008/2009. Som følge av omleggingen er antall 
spesialemner betydelig økt, det gjelder også de engelskspråklige. 
 
Oversikt over antall studieprogram og emner: 
2. Antall studieprogram og emner   
 2006 2007 2008
Årsstudium1 1 1 1
Integr. master/profesjon2 
Majur + overgangsprogram 8 8 7
Sum 9 9 8
Antall emner som undervises 53 55 63


                                                 
1 I 2004 ble det opprettet et eget studieprogram i FS (MAJUR1) som hadde de juridiske emnene på 1.studieår tilknyttet seg (JUS111, 
JUS112, JUS113 og JUS114). Dette er en feilregistrering som er rettet i databasen V2009.  
2 Integrert master/profesjon – inneholder det ordinære masterstudiet i rettsvitenskap, samt alle overgangsprogrammene. Reduksjon i antall 
studieprogram er som følge av cand.jur.studiet som ble avviklet våren 2007.  
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I oktober 2008 fikk UiB hjemmel til å opprette graden Master of Laws (LLM) med normert studietid på 
1,5 år og 90 studiepoeng. Fakultetet har nedsatt en komité som skal se på rammene rundt et slikt 
studieprogram. Det vil senere bli nedsatt egen gruppe for det videre arbeidet med konkret studieprogram. 
Et slikt studieprogram kan enten være egenfinansiert eller en Joint Degree med ett eller flere av våre 
samarbeidsfakultet. Realistisk studieoppstart anses å være høsten 2011.  
 
Det juridiske fakultet er i samtaler med Høyskolen i Bergen om et samarbeid om en toårig mastergrad i 
jordskifte. Fakultetet vil i så fall være ansvarlig for de juridiske emnene i studiet. Dette er et fagfelt med 
et samfunnsmessig stort behov for økt kompetanse. Fakultetet har nedsatt en gruppe som skal skissere 
ulike alternativer og vurdere ressursbehovet for et slikt program. 


3. Studentdata 


3.1 Opptaksrammer, søknad, opptak og studenter 
(søknad/studieplass/studieprogram/møtt) 
1. Studieplasser, søkere, opptak, frammøte 2008 og 2007 


 Program St.plassar 
Søkjarar 


2008 
Søkjarar 


2007 


Endr 
07-08 


% 
Søk/st.plass 


2008 
Søk/st.plass 


2007 


Ja-
svar 
2008 


Ja-
svar 
2007 


Frammøte 
2008 


Frammøte 
2007 


Integr. 
master/profesjon 350 1227 1194 2,8 3,5 3,4 482 466 421 402
Sum  
Samordna 
opptak 350 1227 1194 2,8 3,5 3,4 482 466 421 402
Lavere grad 
Intl-jus 3   103 88 15     92 70 90 69
Sum utenom 
SO 0 103 88 15 0 0 92 70 90 69
 
Tabellen over viser informasjon om det utlyste studietilbudet i 2007 og 2008. Primærsøkertallet til 
masterstudiet i rettsvitenskap holder seg jevnt, til tross for generell nedgang i søkertallene. Dette indikerer 
at fakultetet har lykkes i å etablere ”Bergens-modellen” som et attraktivt studietilbud og at flere studenter 
søker seg bevisst til Bergen. Et visst frafall er tatt med når man beregner tilbudstall, men stadig flere 
studenter blir værende ved masterstudiet i Bergen. 


3.2 Studieprogresjon og frafall 
7.  Studieprogresjon og frafall for nye studenter H 2008       
Program Nye stud H08 Reg V09 Permisjon Overgang Slutta 
Intl-jus LN 70 35     35
Jusvalg - HN 71 31     40
Integr. master/profesjon 426 411 2 1 13
Sum 567 477 2 1 88
Det juridiske fakultet tar opp studenter til følgende studieprogram: INTL-JUS: internasjonale studenter, JUSVALG: særskilt 
studierett til spesialemner og MAJUR: 5-årig integrert masterprogram i rettsvitenskap. I tillegg kommer PhD-program. 


 
Tallene i tabell 7 bekrefter det som også vises i tabell 1 under punkt 3.1. Det er et visst frafall på 
masterstudiet i rettsvitenskap, men dette er allerede kalkulert inn i overbookingen. 
 
Internasjonale studenter studerer ved fakultetet i enten ett eller to semestre. De fleste i ett semester da 
fakultetet pr dags dato kun kan tilby dem studierett til å ta enkeltemner, ikke en grad. At ca halvparten 
returnerer til hjemmeinstitusjonen etter ett semester er dermed helt naturlig. 
 


                                                 
3 Lavere gradsstudium er INTL-JUS – studieprogram som internasjonale jusstudenter tas opp på. 
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Særskilt studierett til spesialemner er en studierett som gis for to semestre ad gangen. De fleste som får 
innvilget slik rett tar bestemte emner ett semester og benytter seg kun av studieretten i det ene semesteret.  
 
Totalt antall studenter og studiegjennomføring: 
3.  Studiegjennomføring 2008               


Nivå 
Stud (snitt) 


h08 
Endr 07-


08 Stp Endr 07-08 Stp/stud 
Endr 
07-08 


gjf% (UP) 
08 


gjf% (UP) 
07 


Lavere nivå intl-jus 67 46          
Lavere nivå videreutd 0 -15          
Høyere nivå jusvalg 65 -20          
Integr. master/profesjon 1940 35 789584 -2990   92,5 89,7
Sum  2072 46 915905 -5196 44,2 -3,6     
 
Året 2007 var siste året hvor studenter på videreutdanning ble registrert som studenter ved fakultetet. Fra 
og med 2008 registreres disse gjennom SEVU. 
Som følge av avvikling av cand.jur.-studiet frem til vår 2007 og overgangskull har 
studiepoengproduksjonen i 2005, 2006 og 2007 vært kunstig høy. Studiepoengproduksjonen for 2008 er 
betydelig redusert.  
 
Første student med komplett mastergrad i rettsvitenskap, uten overgangsordning, fullførte graden 
høstsemesteret 2007. Vi ser at flere studenter i det første masterkullet velger å bruke ett semester eller to 
ekstra i forhold til opprinnelig utdanningsplan. 


3.3 Resultat høst 2007 og hele 2008 
4. Kandidatar  2008     


Nivå Kand 08 
Endr 07-


08 
Normert 


tid 
Cand. Jur 0 -24 6 år
Master - 
overgangsprogram 107 -37
Integr. Master/profesjon 148 61 5 år
Sum  255 0  
 
Til og med 2007 var flertallet av de ferdige kandidater masterstudenter på overgangskull eller cand.jur.-
kandidater. Fra og med 2008 er flertallet av ferdige kandidater masterstudenter som kun har gått på 
masterstudiet. 
 
5. Karakterfordeling (%) 2008              


  A B C D E F Total 
Integr. master/profesjon6 12,0 25,5 34,6 18,2 6,3 3,4 100 
Masteroppgåver7 42,9 36,5 13,7 5,6 0.9 0,4 100 
 
Karakterfordeling Integr. Master/profesjon inneholder alle emner på masterstudiet i rettsvitenskap inkl. 
spesialemner og masteroppgave i 2008. Kontinuasjonseksamen er også inkludert.  
 


                                                 
4 Total studiepoengproduksjon i henhold til avtalt utdanningsplan. 
5 I DBH er det tall i forbindelse med antall produserte studiepoeng i henhold til utdanningsplan som viser total studiepoengproduksjon. Det 
betyr at alle studiepoeng produsert utenom utdanningsplan og av studenter som ikke har utdanningsplan ikke blir tatt med. Dermed er det 
oversikt over studiepoeng/årsenheter som gir det riktigste bildet over den totale studiepoengproduksjonen ved fakultetet.  Dette tallet var 
1526,5 i 2008. Total studiepoengproduksjon: 1526,5 * 60 = 91590 studiepoeng i 2008. For 2007 er tallene følgende: 1613,1 *60 = 96786. 
6 Karakterstatistikken er hentet fra DBH. Den inneholder karakterer fra alle emner på masterstudiet i rettsvitenskap, inkludert 
kontinuaksjonseksamen, unntatt følgende emner på 1.studieår: JUS111, JUS112 og JUS113 og stor masteroppgave JUS398.  
7Masteroppgavekarakterene i tabellen her er fra DBH. Disse er uten masteroppgavene på 60 sp. Dette siden det kun var 4 innleverte slike 
besvarelser i 2008.   
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Tabell i Vedlegg 1 viser antall oppmeldte, fremmøte og karakterer for ordinære eksamener på 1. – 4 
studieår samt masteroppgave høst 2007, vår 2008 og høst 2008. For lettere å kunne samholde data er 
tabellen tilsvarende karakteroversikten som har blitt laget til tidligere Utdanningsmeldinger. 
 
Universitetsdirektørens tildelingsbrev til fakultetet for hvert enkelt kalenderår inneholder 
årsplan/budsjettramme sammenholdt med måltall fakultetet må forholde seg til. Hovedmåltall for 
utdanning i 2007 og 2008 og resultatet er sammenfattet i tabellen nedenfor: 
 
resultatmål ihht UiBs 
årsplan/budsjettramme                


  Mål 2008 
Resultat 


2008 avvik Mål 2007 
Resultat 


2007 avvik endr 07-08
Studiepoeng/årsenheter 1500 1526,5 26,5 1626 1613,1 -12,9 -86,6
Ferdige kandidater 240 255 15 252 255 3 0
Total 
utvekslingsstudenter 
inn/ut 80 183 103 62 158 96 25


Studiepoeng pr student 47,4 44,2 -3,2 50,3 47,8 -2,5 -3,6


 
Tabellen viser at Det juridiske fakultet, med unntak av studiepoeng pr. student, når sine mål med god 
margin. Som nevnt i punkt 3.2, så har fakultetets studiepoengproduksjon vært kunstig høy de siste årene 
som følge av avvikling av cand.jur.-studiet samt overgangskull. 


4. Kvalitetssikring og –utvikling 


4.1 Læringsutbytte 
For masterstudiet i rettsvitenskap er det utarbeidet læringsutbyttebeskrivelse for selve programmet i 
studieplanen. Denne er også oversatt til engelsk og tatt inn i Diploma Supplement. 
Læringsutbyttebeskrivelser for alle de obligatoriske emnene på 1. – 4. studieår ble vedtatt studieåret 
06/07. I forbindelse med omlegging av valgemnene til moduliserte spesialemner er det også arbeidet 
aktivt med å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser for de nye spesialemnene. Dette arbeidet forventes 
fullført i løpet av 2009.  


4.2 Internasjonalisering 
Studenter på masterstudiet rettsvitenskap kan reise på utvekslingsopphold etter at de har fullført de tre 
første studieårene. De kan ta hele eller deler av sitt femte studieår ute. Antall studenter som velger et 
utenlandsopphold i graden sin er stadig økende. 
 
6. Inn- og utreisende 
studenter        
 2006 2007 2008
innreisende studenter 80 70 85
utreisende studenter 55 88 98
 
Som vist i tabell 6 er antall utreisende masterstudenter økende. For studieåret 2008-2009 er det 121 
studenter som enten er eller har vært på utvekslingsopphold. For studieåret 2009/2010 er det pr dd 137 
studenter som har søkt om utvekslingsopphold. 
Nærmere 30 % av kullene velger nå å ta hele eller deler av 5. studieår i utlandet. Dette er langt over 
Universitetets målsetting på 20 %. 
 
Fakultetet har pr dd til sammen 98 avtaler med utenlandske juridiske fakultet. Disse avtalene 
er dels gjennom Erasmus-programmet (78 avtaler), Nordplus nettverket 
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innen juss (12 fakultet), og 8 bilaterale avtaler fordelt på følgende land: Nederland (1), New Zealand (1), 
Australia (1), USA (1) og Storbritannia (4). I løpet av 2008 har fakultetet inngått 7 nye Erasmus-avtaler 
og 4 nye bilaterale avtaler. 
Studentene nyter også godt av sine veilederes personlige internasjonale nettverk, både i forbindelse med 
planlegging av utenlandsopphold og valg av masteroppgave.  
 
Med utgangspunkt i fakultetets strategiplan for 2006-2010, og universitets vedtatte handlingsplan for 
internasjonalisering, vedtok fakultetsstyret i juni 2007 en handlingsplan for internasjonalisering som 
gjelder ut 2009. Punktene i internasjonaliseringsplanen er i ferd med å bli oppfylt. Det er i 2008 blitt sendt 
ut brev til alle kursansvarlige for de obligatoriske emnene på 1. – 4. studieår med oppfordring om å 
vurdere mer internasjonalisering inn i akkurat sitt kurs. Det engelskspråklige tilbudet er styrket. Fra høst 
2007 til høst 2008 er antall engelskspråklige valgemner økt fra 12 til 22 emner. Fakultetet har nå et 
tilstrekkelig antall utvekslingsavtaler om LLM-program til å tilfredsstille utreisende studenters behov. Det 
faktum at fakultetet nå kan utforme eget LLM-program gjør at fakultetet på sikt kan gi sine internasjonale 
studenter et bredere tilbud. Det er også først når et LLM-program er på plass at fakultetet kan ta i bruk de 
kvoteplassene fakultetet har fått tildelt. 


4.3 Eksamens- og sensorordning 
Fakultetet praktiserer bruk av en sensor i alle kurs, med unntak for masteroppgaven 
hvor man har to sensorer, hvorav minst en sensor er ekstern. Også i ny sensur etter klage deltar to 
sensorer. For å kvalitetssikre sensureringen i de obligatoriske emnene, utarbeider den kursansvarlige en 
sensorveiledning. I tillegg gjennomfører den kursansvarlige nivåkontroll av sensorenes arbeid. 
Kontrollene er basert på fem innsendte besvarelser fra den enkelte sensor. De innsendte besvarelsene skal 
være en svak besvarelse på hvert karakternivå. Hvis en besvarelse vurderes til stryk skal bedømmelsen 
foretas av to sensorer. På denne måten får kursansvarlig et overblikk over det samlede nivået i alle 
sensurkommisjonene. I tillegg skal den kursansvarlige påse at den pedagogiske sammenhengen mellom 
undervisnings-/læringsopplegg, forventet læringsutbytte og eksamen blir ivaretatt. 
Eksperimentering med undervisnings- og eksamensformer er mulig innenfor de nye spesialemner. Her er 
antall studenter på det enkelte kurs atskillig lavere enn på de obligatoriske emner på 1.- 4. studieår.  
 
Mulighet for frivillig gjentak av allerede bestått eksamen ble innskrenket i regler som trådte i kraft høsten 
2007. Hovedregelen er nå at studenter på et studieår ikke kan ta om igjen eksamener som ligger to år 
tilbake i studieplanen. Det ser ikke ut til at regelendringene har hatt særlig innvirkning på studentenes 
atferd i forhold til sensurklager. I 2006 var det totalt registrert 820 sensurklager i FS8, for 2007 var tallet 
874 og for 2008 er det pr dd registrert 901 sensurklager. 
 
Fakultetets to programsensorer, professor Petter Asp fra Uppsala og sorenskriver Stein Husby leverte sin 
andre rapport i september 2007. Denne gikk på ”granskning av den skriftliga färdighetsträningen” og 
spørsmål som går på det mer innholdsmessige. Programsensorene gjennomgikk studentbesvarelser og –
kommentarer i Kark på emner på 1. og 3. studieår. Presentasjon av rapporten og funnene var hovedtema 
for en samling av alle kursansvarlige på obligatoriske emner, Studieutvalgets medlemmer og 
studieadministrativt personale i januar 2008. Det har videre blitt holdt dagsseminar med samtlige 
kursansvarlige for spesialemnene og for vitenskapelig tilsatte som leder ”storgrupper”. 
 
Fakultetet er sammen med de to andre juridiske fakultetene representert i Karakterpanel for rettsvitenskap 
oppnevnt av UHR. I 2008 ble det opprettet en sensorkommisjon med seks medlemmer. Våre 
programsensorer representerte juridiske fakultet fra UiB. Sensorkommisjonen vurderte karakterbruken på 
masteroppgaver basert på gjennomlesing av fem tilfeldig valgte masteroppgaver fra de tre juridiske 
fakultetene. Rapporten viser at det kan være en fordel å utforme flere felles retningslinjer for vurdering av 


                                                 
8 FS-rapport FS579.002 Klage og begrunnelse - fordeling 
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de ulike aspektene ved masteroppgavene. Rapporten trekker frem flere relevante problemstillinger og 
viser også hvor vanskelig og skjønnsmessig karaktersettingen til tider kan være. 
Se også vedlegg 2 for karakterfordeling på masteroppgavene mellom de tre juridiske fakultetene i Norge. 
Med bakgrunn i rapporten fra UHRs sensorkommisjon, skal UHRs Karakterpanel for rettsvitenskap 
utarbeide flere felles retningslinjer for sensur av masteroppgaver for de tre juridiske fakultetene. 
 
Programsensorene er engasjert fra 1. august 2005 – 1. august 2009. I disse dager er engasjementet i ferd 
med å bli forlenget ut 2009; oppdraget vil da gjelde vurdering av evalueringsordningen. 


4.4 Evaluering av emne og program 
I masterstudiet i rettsvitenskap gjennomføres årlig evaluering av alle emner på 1.- 3.studiår ved hjelp av 
Referansegruppemøter en til to ganger pr. kurs. Foruten studentene møter den kursansvarlige, pedagogisk 
rådgiver og den administrativt studieårsansvarlige. Møtene gjennomføres med utgangspunkt i en del gitte 
parametre for å sikre sammenligningsgrunnlag mellom emner og for det enkelte emne år for år. Det 
skrives referat fra møtene. Det første referansegruppemøtet kommer ca halvveis i kurset. Vi har 
eksempler på at endringer er blitt foretatt i siste del av kurset ut fra studentenes synspunkter fremkommet 
i referansegruppene. Referansegruppemøtene ivaretar både det formative og summative aspekt ved 
evaluering av undervisnings-/læringsopplegg. Det arbeides med å få til en evaluering av emnene på 4. 
studieår tilsvarende den på 1. – 3. studieår.  
 
Den enkelte kursansvarlige skal skrive sin nettbaserte kursrapport etter at eksamensresultatene for det 
enkelte kurs foreligger. Fakultetets studieutvalg har vedtatt at kursrapporten skal omtale flere elementer 
enn det som UiB-malen forutsetter. Fakultetet arbeider med å forbedre rutinene rundt nettpublisering av 
rapportene. 
 
Studieutvalget har vedtatt at de nye spesialemnene skal evalueres etter sine respektive første 
undervisningssemestre høst 2008 og vår 2009. Denne evalueringen baserer seg på spørreskjema til 
studentene som utdeles i emnet siste undervisningstime.  
 
Fakultetet har høsten 2008 arbeidet med en gjennomgang av de punkter NOKUTs evalueringsrapport 
påpeker. Denne ble oversendt Utdanningsavdelingen ved UiB januar 2009 og forelagt Utdanningsutvalget 
februar 2009.  
 
Høsten 2008 søkte fakultetet om midler fra Program for Evaluering- og Kvalitetsutvikling, og fikk dette 
innvilget til veiledningsprosjektet med tittel ”økt studietrivsel gjennom faglig tilbakemelding”. Prosjektet 
vil starte med en trivselsundersøkelse som omfatter studenter på 1. – 4. studieår. 


4.5 Rammevilkår, særlig undervisningslokaler og -utstyr 
Fakultetet har en meget god infrastruktur med kantine, lesesaler og PC-tilgang. Tilgang til trådløst 
nettverk via egen pc er også godt ivaretatt i studentarealene.  De infrastrukturelle rammebetingelser for 
biblioteket er gode. 
Fakultetet har etter innføring av Kvalitetsreformen ikke optimale romforhold for volumet av, 
og størrelsen på arbeids- og storgrupper, til tross for ombygginger. Dette regner vi med vil bli løst 
gjennom Jusbygget Byggetrinn II som vil stå ferdig sommeren 2009. Fakultetet vil da avvikle sitt 
leieforhold av kontorarbeidsplasser i Folkets Hus og den vitenskapelige staben vil bli mer samlet. 
Kollokvierom inngår fortsatt i UiB sin rombestillingsliste og benyttes til planlagt undervisning. 
Dette reduserer studentenes mulighet for tilgang til funksjonelle rom til privat kollokvievirksomhet. 
 
Den tekniske opprustingen av auditoriene og enkelte seminarrom med PC og prosjektør, har vært en 
forbedring for undervisningen. 
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Fakultetets egne evalueringer har hittil ikke kartlagt spørsmål knyttet til læringsmiljøets psykososiale 
side. Dette er noe som vil bli tatt opp i veiledningsprosjektet ”Økt studietrivsel gjennom faglig 
tilbakemelding” i 2009.  
Fakultetet synes ikke det er helt avklart hvilken rolle og ansvar det enkelte fakultet har i forhold til det 
sentrale Læringsmiljøutvalget som er studentenes eget arbeidsmiljøutvalg. 
 
Bruken av undervisningslokalene på Dragefjellet er meget stor, også fra andre fakultet. Dette gjør at det 
spesielt i høstsemesteret er kamp om seminarrommene. Innføringen av ordningen med PC-vakter har 
avlastet fakultetets informasjonssenter betydelig når det gjelder service-behov for brukere fra andre 
fakultet og egne studenter.  


5. Analyse 


5.1 Vurdering av studie- og fagtilbudet (inkl. forslag til endringer i 
studieprogramporteføljen) 
Fakultetet tilbyr som nevnt ovenfor bare to studieprogram, masterstudiet i rettsvitenskap og PhD-studiet. 
Begge har vært reakkreditert av NOKUT, og fakultetet vil følge opp NOKUTs evalueringsrapporter slik 
det fremgår av fakultetets brev til Utdanningsavdelingen. Til tross for de merknadene og forslagene 
NOKUT hadde, mener fakultetet å ha en studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap med en klar profil, 
både faglig og pedagogisk. Beskrivelsen av læringsutbytte, både for det enkelte kurs og 
studiet som helhet, ivaretar de pedagogiske intensjonene som ligger til grunn for slike 
beskrivelser. Studiets faglige innhold og litteratur ivaretar både nasjonale og internasjonale 
rettsvitenskaplige forhold, som sammen med undervisning og læresituasjoner sikrer kandidatene den 
kompetansen som beskrives i studiets overordnete læringsutbytte. Eksamens- og vurderingsformer for 
øvrig er tilpasset det læringsutbytte som skal oppnås i de enkelte faglige delene av studiet. Det er i 
kursene en klar sammenheng mellom undervisnings-/læringsformer, eksamensopplegg og forventet 
læringsutbytte. 
 
Fakultetet driver en aktiv oppfølging av studenter som får etterslep i henhold til sin utdanningsplan. 
Tabell 3 under punkt 3.2 viser at gjennomføringsprosenten i henhold til avtalt utdanningsplan er stadig 
stigende. I 2008 ligger denne prosenten på hele 92,5 %. Tallene indikerer at fakultetets oppfølgingstiltak 
fungerer. Studentene er blitt mer bevisst utdanningsplanens betydning og tar i stadig større grad selv 
kontakt dersom de opplever at de har behov for revisjon av utdanningsplanen. 
  
Det juridiske fakultet er i samtaler med Høgskolen i Bergen om en mulig opprettelse av 2-årig 
masterprogram i jordskifte. Slik opprettelse forutsetter separat finansiering. 
 
I 2008 gav Kunnskapsdepartementet Universitetet i Bergen hjemmel til å kunne opprette LLM-grad. 
Fakultetet starter i 2009 arbeidet med utvikling av studieprogram innenfor LLM-graden, med tanke på 
oppstart i høstsemesteret 2011. 
 
Fakultetet innser at det er en svakhet at man ennå ikke har satset på etter- og videreutdanning, eller i 
større grad medvirket med juridiske emner i andre studieprogram. I dagens ressurssituasjon må fakultetet 
fortsatt prioritere masterstudiet og PhD-studiet. 


5.2 Tid til forskning og undervisning 
Fakultetet innførte som det første ved UiB et system med tidsnormering og undervisningsregnskap i 
1996. Dette er en obligatorisk ordning for alle vitenskapelig tilsatte. Systemet og tidsnormeringene har 
blitt revidert flere ganger, senest i desember 2007. Den siste revisjonen kom på grunnlag av de erfaringer 
fakultetet har gjort seg med kvalitetsreformen og tilpasninger til de nye undervisningsformene. Den 
enkelte vitenskapeliges gjøremål som inngår i undervisningsregnskapet, rapporteres årlig. Innenfor gitte 
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retningslinjer overføres positiv eller negativ balanse til en såkalt ”undervisningsbank”. Dette sikrer den 
enkelte en rimelig fordeling mellom tid til forskning og undervisning over tid. Sammen med årsplaner gir 
disse normeringsreglene den enkelte vitenskapelige tilsatt en oversikt over tidsbruken og letter 
planlegging av både undervisnings- og forskningstid. I 2008 ble det satt ned en administrativ komité som 
skulle se på undervisningsregnskapet med tanke på å lage en database som kan benyttes både som 
ressursdisponerings- planleggings-, registrerings- og rapporteringsverktøy. Dette verktøyet vil gjøre det 
enda lettere for den enkelte å planlegge bruken av forsknings- og undervisningstid.  
 
Tidsmessig fordeling mellom forskning, undervisning og administrasjon i fakultetets totale 
normeringssystem er tilnærmet lik den som Strandbakken-utvalget kom frem til. Likevel slik at det kan 
utvises fleksibilitet over tid for den enkelte gjennom bruk av ”undervisningsbanken”.  
Fakultetet mener at bruken av arbeidsplaner kombinert med tidsnormeringer for ulike gjøremål og 
”undervisningsbank”, sikrer en rimelig fordeling av tid til forskning og undervisning, 
samtidig som den nye studieplanens oppbygning i moduler gjør det  lettere for de fleste tilsatte 
å ha lengre konsentrerte tidsperioder bare til forskning. 
 
Gjennomgang av undervisningsregnskapet for 2008 viser at vitenskapelige tilsatte i samtlige 
stillingskategorier hadde gjennomsnittlig minst like mye tid til forskning som til undervisning. På det 
nåværende tidspunkt ser derfor fakultetet det ikke nødvendig å ”innarbeide konkrete forslag til tiltak for å 
frigjøre ytterligere tid til forskning”, men vil selvsagt ha situasjonen under løpende observasjon. 


5.3 Vurdering av opptaksrammer og opptak i forhold til studenttall og samlet 
kapasitet 
Fakultetet har etter innføring av kvalitetsreformen i 2003 hatt et konstant opptak på 350 studenter. De 
første årene var en imidlertid nede i årskull på ca 300 studenter allerede ved overgangen til 2. studieår. 
Fakultetet har derfor økt overbookingen de senere år slik at en nå har hatt begynnerkull på ca 400 
studenter og mer enn 350 studenter ved overgang til 2. studieår. Dette er likevel en balansegang. 
Marginene for at overbooking går ut over studentenes undervisningskvalitet er små. Det største auditoriet 
på Dragefjellet tar 350 studenter. Med over 400 reelle studenter betyr dette at ikke alle studentene får 
plass i hovedauditoriet, men må høre lyd fra forelesning og se presentasjoner fra annet auditorium. Det 
kan også bli flere studenter i hver arbeidsgruppe enn det som er pedagogisk anbefalt. Dette kan igjen føre 
til færre skriftlige tilbakemeldinger til hver enkelt student. En slik samlet reduksjon i den faglige 
kvaliteten som følge av stort antall studenter, kan igjen bidra til at flere studenter velger å slutte. 
 
Et reelt opptak på 350 studenter i samsvar med opptaksrammen vil med naturlig frafall i løpet av 
studieåret redusere dagens studenttall, og selv med et reelt opptak på ca 400 som vi har hatt de siste årene 
vil fakultetet ha problem med å opprettholde dagens studenttall dersom ikke frafallet reduseres ytterligere. 
Fakultetets ressurssituasjon og forholdstallet lærer:student tilsier isolert sett at opptakstallet reduseres 
også i forhold til dagens formelle ramme på 350 – noe som på sikt vil gå ut over 
studiepoengsproduksjonen. Men da fakultetet fortsatt er under oppbygging stillingsmessig også i forhold 
til sine forskningsoppgaver, ønsker ikke fakultetet uten videre å redusere opptaksrammene ut fra den 
sammenheng det er mellom studenttall og ressurser. Fakultetets målsetting er en budsjettmessig styrking 
som i vesentlig grad bedrer forholdstallet lærer:student uten at dette medfører reduserte opptaksrammer. 


5.4 Vurdering av eksamens-/vurderingsformene og sensorordningen 
Fakultetet er oppmerksom på at man bare i begrenset omfang, pga ressurssituasjonen (jf 
NOKUTs evalueringsrapport), har kunnet ivareta den intensjon plankomiteen for masterstudiet 
hadde om både muntlige og skriftlige presentasjoner som del av eksamensordningen og 
vurderingsgrunnlaget. I dag er den skriftlige eksamensformen dominerende, med unntak av to kurs hvor 
det er innslag av obligatorisk muntlige presentasjoner men som ikke er tellende i forhold til karakteren. 
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Det har vært gjennomført noen forsøk med alternative eksamensformer. Disse har alle blitt vurdert som 
positive både fra studentene og sensorenes side, men de har vist seg for ressurskrevende til å kunne gjøres 
permanente. 
 
Fakultetet anser praktisert sensorordning med nivåkontroll, i kombinasjon med obligatoriske 
krav i kursene, som tilfredsstillende for kontroll av kvalitet. Den nåværende eksamensformen er 
kongruent med læringsopplegget i kursene. Bruken av ordningen med programsensorer har gitt fakultetet 
verdifulle innspill til kvalitetsforbedrende tiltak. 
 
Universitetsledelsen satte i februar 2009 ned en uavhengig komité for drøfting av erfaringer knyttet til 
behandlingen av fuskesakene ved det juridiske fakultet i 2008. Komiteen skal levere sin rapport 15. mai 
2009. Arbeidet med å kontrollere og følge opp forekomster av tekstsammenfall i skriftlige arbeider 
fortsetter: Alle skriftlige besvarelser (utenom skoleeksamen) blir sendt til tekstkontroll. Antallet studenter 
som følges opp varierer sterkt - i noen kurs er der ingen, i andre helt opp til 30. Cirka halvparten av 
tilfellene følges opp med bare brev med veiledning om god kildebruk og krav til selvstendighet. De 
øvrige kalles inn til møte og der foretas en konkret vurdering av det enkelte tilfelle før reaksjon fastsettes. 
Studentenes tilbakemeldinger tyder ikke på at reglementet generelt eller kravene til de skriftlige arbeidene 
spesielt er ukjent for studentene. 
 
Fordi Den sentrale klagenemnden uttaler at den konsekvent anlegger en ugyldighetsbetraktning på saker 
som gjelder ikke karaktertellende arbeider, og ikke vurderer noen ytterligere sanksjon, har fakultetet bedt 
Kunnskapsdepartementet om en tolkingsuttalelse til § 4-7 i Universitets- og høyskoleloven. I påvente av 
denne, anser vi ikke at det er formålstjenlig å sende saker til nemnden med mindre det gjelder 
karaktertellende eksamener. 
 
Studieutvalget vedtok i mars 2009 å sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med kvaliteten på 
arbeidsgruppeoppgavene - det ventes at gruppen kommer i arbeid tidlig i høstsemesteret og at den vil ta 
for seg så vel kravene til disse besvarelsene, som kravene til kommentering, og også skrivekvalitet i litt 
videre sammenheng. 


5.5 Vurdering av læringsmiljøet (studentmedvirkning – akademisk og sosial 
integrering + fysiske forhold) 
Det ble i NOKUTs evalueringsrapport påpekt at studiet er spesielt sårbart med få vitenskapelig tilsatte. 
Dette er en situasjon fakultetet er innforstått med og som en innenfor de gitte økonomiske rammer, 
forsøker å gjøre noe med.  
Da datainnsamlingen til NOKUT foregikk i 2007 hadde fakultetet 23,5 fast tilsatte med 
førstestillingskompetanse. I løpet av 2008 har dette tallet økt til 30,5. Det universitetsnedsatte Risa-
utvalget har også påpekt at fakultetet, i henhold til departementets fordelingsmodell, er sterkt 
underfinansiert. Dette samsvarer med de resultat fakultetets egen Ressurskomité har kommet frem til. 
Fakultetet har i dag et forhold mellom vitenskapelig tilsatt med førstestillingskompetanse og student på ca 
65 studenter pr tilsatt med førstestillingskompetanse. Dette tallet er ikke forsvarlig. 
Ser man på det totale antall vitenskapelige inkludert amanuenser, stipendiater og lektorer er forholdstallet 
ca 30 studenter pr vitenskapelig tilsatt. 
 
Undervisningslokalene fakultetet disponerer på Dragefjellet for arbeids- og storgruppeundervisning er 
ikke tilpasset fakultetets behov, når det gjelder antall rom og størrelse. Dette vil imidlertid bedres noe ved 
overtakelsen av byggetrinn II. Mange av lokalene har dessverre ikke en tilstrekkelig ventilasjonskapasitet 
for kontinuerlig bruk fra kl 8.15 – 16. Studentene klager stadig over dårlig luft. 
 
Fakultetet har i budsjettforslag til Eiendomsavdelingen tidligere foreslått ombygging av auditorium 4 
til en rettssal for å kunne gjennomføre opplegg med praktisk prosedyreundervisning og – 
øvelser. 
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5.6 Resultatoppnåelse, herunder også internasjonalisering 
Det første kullet masterstudenter som har fulgt masterstudiet i rettvitenskap fra 1. studieår var etter 
normert tid ferdig våren 2008. Vi ser at antall ferdige kandidater i 2007 og 2008 er det samme. I 2008 er 
58 % av de ferdige kandidatene komplette masterstudenter. 
 
Fakultetet har nådd sine resultatmål (jf pkt 3.3) på alle områder unntatt studiepoengproduksjon pr student. 
Likevel anser fakultetet at andelen av studentene som gjennomfører studiet på normert tid som 
tilfredsstillende ut fra fakultetets ressurssituasjon. 
 
Antallet utreisende studenter i masterstudiet er økende, og må ses som et resultat av økt 
informasjonsarbeid overfor studentgruppen. Antallet innreisende studenter er økende. I samsvar med det 
styrkede engelskspråklige tilbudet, håper fakultetet at denne trenden vil fortsette. 


5.7 Samlet vurdering 
 
Fakultetet fremmer ikke på det nåværende tidspunkt forslag om endringer i programporteføljen eller 
opptaksrammene. Ut fra NOKUTs anbefalinger er det nødvendig med en styrking av lærerstaben. 
Fakultetsstyret har vedtatt en strategi for jevn oppbygging av den vitenskapelige staben. En slik utvikling 
vil være avhengig av fakultetets økonomiske rammer. Fakultetet følger også opp de øvrige deler av 
NOKUTs anbefalinger. 
 
Veiledningen til studenter som skriver masteroppgaver er satt til et absolutt minimum. Studentene får 
heller ikke tilstrekkelig faglige tilbakemeldinger i alle kurs på alle studieår. Fakultetet har opplegg klart 
for å bedre dette, men mangler både menneskelige og økonomiske ressurser til å få dette realisert. 
 
Fakultetet mener at eksamens- og vurderingsformer er tilpasset det læringsutbyttet som skal oppnås i de 
enkelte faglige delene av studiet. Det er i kursene en klar sammenheng mellom undervisnings-
/læringsformer, eksamensopplegg og forventet læringsutbytte. Bruken av gruppeledere på de to første 
studieårene, og studentenes skriving av vel 30 besvarelse pr år med tilbakemeldinger, gir resultater både i 
form av kvalitet og fullføring på normert tid. 
 
Fakultetets bruk av arbeidsplaner og undervisningsregnskap, sammen med en modulstrukturert 
studieplan, bidrar til å sikre den enkelte vitenskapelige tilsatte lik tid til forskning og undervisning, og 
mulighet til lengre konsentrerte tidsperioder bare til forskning. 
 
Det er ikke tvil om at fuskesaken har preget fakultetet i 2008. Dette er omtalt ovenfor. 
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Vedlegg 
 
 


Vedlegg 1: Karakterstatistikk alle obligatoriske emner H07 og 2008 
 
Mastergradsstudiet i rettsvitenskap  høst 2007 og kalenderåret 2008:  
statistikken omfatter kun ordinære eksamener,   
tall hentet fra FS rapport FS580.001 resultatfordeling vurderingsenhet     


  Meldt Møtt Frafall  Frafall%  Avbrutt Stryk F-Stryk%  A%  B%  C%  D% E% 


EXFAC H07 355 335 20 6,0 0 3 0,9           


EXFAC H08 384 368 16 4,3 0 8 2,2           


JUS111 H07 555 494 61 12,3 3 9 1,8 8,5 21,1 39,1 22,7 6,3


JUS111 H08 591 541 50 9,2 0 11 2,0 8,5 21,3 38,3 22,2 7,8


JUS112 V08 493 435 58 13,3 6 37 8,5 9,0 18,9 29,7 20,0 12,6


JUS113 V08 548 474 74 15,6 3 17 3,6 12,9 28,5 34,4 14,6 5,5


JUS114 V08 364 342 22 6,4 0 8 2,3           


JUS121 V08 459 378 81 21,4 43 6 1,6 7,4 25,1 33,9 15,6 5,0


JUS122 H07 491 419 72 17,2 11 6 1,4 9,8 23,6 35,1 21,0 6,4


JUS122 H08 496 439 57 13,0 4 4 0,9 10,5 27,1 36,7 19,1 4,8


JUS123 V08 495 405 90 22,2 15 8 2,0 8,1 20,2 39,5 20,7 5,7


JUS124 H07 474 415 59 14,2 11 8 1,9 9,6 27,5 34,7 18,3 5,3


JUS124 H08 472 403 69 17,1 10 14 3,5 9,2 25,3 34,2 20,1 5,2


JUS131 H07 502 409 93 22,7 16 15 3,7 8,3 20,3 39,4 20,5 3,9


JUS131 H08 481 411 70 17,0 11 8 1,9 11,9 27,0 34,8 16,5 5,1


JUS132 H07 450 382 68 17,8 1 6 1,6 10,5 24,6 42,4 15,4 5,2


JUS132 H08 475 388 87 22,4 10 12 3,1 11,9 21,1 39,2 16,0 6,2


JUS133 V08 415 325 90 27,7 3 1 0,3 13,8 35,4 34,2 12,0 3,4


JUS134 V08 394 286 108 37,8 12 13 4,5 8,0 25,5 33,9 16,8 7,0


JUS135 V08 441 353 88 24,9 6 7 2,0 9,3 21,0 42,2 19,3 4,5


JUS241 V08 474 384 90 23,4 2 13 3,4 6,3 23,7 33,9 22,1 10,2


JUS242 V08 451 345 106 30,7 2 14 4,1 10,7 26,7 32,5 17,1 8,4


JUS243 V08 440 341 99 29,0 18 35 10,3 6,7 20,2 27,0 22,3 8,2


JUS398 H07 3 1 2 200,0 0 0 0,0 100,0         


JUS399 H07 166 133 33 24,8 0 0 0,0 43,6 32,3 14,3 6,8 3,0


JUS398 V08 3 3 0 0,0 0 0 0,0 100,0         


JUS399 V08 164 128 36 28,1 0 1 0,8 43,0 37,5 14,8 3,9 0,0


JUS398 H08 1 1 0 0,0 0 0 0,0 100,0         


JUS399 H08 135 105 30 28,6 0 0 0,0 42,9 36,2 12,4 6,7 1,9
Sum 11172 9443 1729  187 264            


Gjennomsnitt       24,4    2,4 14,09 26,4 34,6 19,6 8,1


             
 
 
 
 
 
 


                                                 
9 Gjennomsnittsprosent uten at JUS398 er tatt med. 
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Vedlegg 2: Karakterfordeling masteroppgave hos de 3 juridiske fakultetene 
 
Masteroppgave 2008 karakterfordeling mellom de tre juridiske fakultetene i Norge: 
 
Karakterfordeling (%) 2008              


masteroppg 30 sp A B C D E F Total tot.antall 
UiB masteroppg 42,9 36,5 13,7 5,6 0.9 0,4 100 233 
UiO masteroppg 43,8 37,4 13,5 4,2 0,7 0,2 100 406 
UiT masteroppg 33,8 30,8 20 13,8 0 1,5 100 65 
         


masteroppg 60 sp A B C D E F Total tot.antall 
UiB masteroppg 100 0 0 0 0 0 100 4 
UiO masteroppg 90,7 9,3 0 0 0 0 100 43 
UiT masteroppg 37,5 37,5 12,5 12,5 0 0 100 8 
 
 


 
 








DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 


NOTAT 
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Fakultetsstyret 
 
Jnr  
Arkiv  


 Sak nr. 26/09 
Styremøte 02.04.09 


 
 


Forskerutdanningsmelding for 2008 - 2009 
 
 
I. Arbeidet med Forskerutdanningsmeldingen 
 
Utkast til Forskerutdanningsmelding ble fremlagt for fakultetets forskningsutvalg i møte 30. mars 
2009. Merknader som fremkom i møtet er innarbeidet i den versjonen som nå fremlegges for 
fakultetsstyret. 
 
II. Kommentarer fra dekan og fakultetsdirektør 
Dekan og fakultetsdirektør legger Forskerutdanningsmeldingen frem for fakultetsstyret for 
eventuelle kommentarer og godkjenning. 
 
III. Forslag til vedtak 
Dekan og fakultetsdirektør inviterer fakultetsstyret til å gjøre følgende  
 


vedtak: 
 
 


Fakultetsstyret slutter seg Forskningsutvalgets utkast til Forskerutdanningsmelding. 
 
 
 
                                 Dekan     Fakultetsdirektør 
  
 
30.03.09 
HES 
 
 
Vedlegg 








DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 


Styret for Det juridiske fakultet 
 


innkalles til ekstraordinært møte 
 


torsdag 2. april 2009 kl. 09.00 i møterom 546 
 
 
 Saksliste 
S. sak 22/09 Godkjenning av innkalling og saksliste 


S. sak 23/09 Protokoll fra styremøtet 17. mars 2009 


Godkjent protokoll fra styremøte 17.03.09 er sendt ut tidligere  


S. sak 24/09 Orienterings- og referatsaker 


Oversikt med vedlegg er sendt ut tidligere 


S. sak 25/09 Forskningsmelding 2008 


Notat med vedlegg følger vedlagt 


S. sak 26/09 Forskerutdanningsmelding 2008 


Notat med vedlegg følger vedlagt 


S. sak 27/09 Utdanningsmelding 2008 


Notat med vedlegg følger vedlagt 


S. sak 28/09 Ledelses- og styringsformer 


Saksdokument er sendt ut tidligere 


S. sak 29/09 Tilsetting i professorat (unntatt offentlighet) 


Notat med vedlegg følger vedlagt 


S. sak ../09 Eventuelt 


 
 


Bergen, 31.03.09 
 
 


Ernst Nordtveit      Eivind Buanes 
dekanus      fakultetsdirektør 
 
 
Vedlegg 





