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Sak 30-09/10 Orienteringssaker 

1 Protokoll fra SU 10. november. Godkjent på sirkulasjon i endelig versjon 12. november 
OBS – ekstern link – må lastes ned separat. 

2 
Fullmaktsvedtak: 
- JUS241 Strafferett. Forelesninger med Matningsdal holdes i uke 1 i 2010; det er 

eneste tidspunkt Matningsdal kan – alternativet er å avlyse. 
- JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner: Endring i tilleggslitteratur 

3 
SU-sak 9-09/10 – 3: Karakterpanelets forslag til fagspesifikke beskrivelser for bruk av 
karakterskalaene på masteroppgaver. SU la fram for styret en uttalelse til forslaget. Styret 
behandlet saken den 20. oktober (72/09) og tok saken samlet til orientering. 

4 
Gjentak av eksamen. I sist SU kom spørsmål opp om hvor mange studenter som gjentar 
eksamen. Det besvares i tabell/grafikk her for så vidt gjelder studieåret 2008/2009. 

Sak 31-09/10 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Krav til skriftlige arbeider. Notat fra Knut Martin Tande. Se også sak 36-09/10 for 

tilhørende reglementsendringer. 
SU uttaler Studieutvalget stiller seg bak de holdninger, målsetninger og krav som kommer fram i 

notatet og i punktlisten. De to notatene samordnes til ett og gjennomgår enkelte språklige 
endringer. Notatet publiseres og legges til grunn i undervisning og i vurdering av 
skriftlige arbeider. 

2 
Pensumsituasjonen i JUS111 Forvaltningsrett I. Studentene redegjorde: De har 
betalt for boken som ikke kommer før kurset er nær ferdig. De har fått noe av den i et 
kompendium og resten elektronisk. De har utlegg for å skrive dette ut. 

SU uttaler Studentene anbefales å fremme et samlet mangelskrav overfor forlaget, koordinert av 
JSU.  Fakultetet/universitetet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelsen. 

  

 Vedtakssaker 
Sak 32-09/10 JUS274-2-A Comparative Company Law and Economics. Ny litteratur. Forslag 

fra emneansvarlig Jan Andersson. 
Vedtak Hovedlitteratur i JUS274-2-A endres som foreslått. 

  

Sak 33-09/10 Arbeidsgruppe for oppfølging av NOKUT-evaluering. Jfr. fakultetsstyresak 
76/09. Notat fra administrasjonen. 

Vedtak SU fremmer sak for fakultetsstyret 23. mars på bakgrunn av en rapport utarbeidet av en 



arbeidsgruppe. 
Frist: 1. mars 
Mandat: Med utgangspunkt i de merknader som kom fram i sakkyndiges rapport til 
NOKUT-evalueringen av vårt masterprogram i rettsvitenskap, skal arbeidsgruppen foreta 
en evaluering av  
- programmets målbeskrivelse 
- innholdet i emner på 1. – 4. studieår mht internajonalisering 
- ordgrense for masteroppgaven 
Eventuelle forslag til endringer skal følges av opplysninger om kostnader under 
henvisning til ressurskomiteens innstilling. 
Sammensetning: 
Vitenskapelig: Erlend Baldersheim 
Student: JSU melder inn student til SU-sekretær 
Administrativ: Seksjonsleder melder inn medlem til SU-sekretær 
Administrasjonens representant får ansvar for å sammenkalle gruppen, deretter 
konstituerer den seg selv. 

  

Sak 34-09/10 Arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til mandat til programsensorene for 
masterstudiet våren 2010. Notat fra administrasjonen. 

Vedtak Det opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til mandat for programsensorene 
for våren 2010. 
Gruppen består av prodekan, JSU og Erlend Baldersheim. Prodekan kaller sammen 
gruppen. 
Frist for forslag til mandat: 12. januar 2010. SU behandler forslaget i sitt møte den 19. 
januar og leverer innstilling til dekanatet som tildeler mandatet. 

  
Sak 35-09/10 Sekspunkts tiltaksliste for å kvalitetssikre eksamen. Notat fra administrasjonen. 

Vedtak Følgende punkter vedtas som Studieutvalgets strategi for kvalitetssikring av eksamen på 
kort sikt: 

a) Prodekanen avholder møte med hver enkelt emneansvarlig lærer og redegjør for 
nødvendigheten av at eksamensform, innhold, sensorveiledning mv tilpasses en 
realitet med fire timers eksamen 

b) Oppgaveutvalgene skal ha to studentmedlemmer 
c) Prodekanen deltar i oppgaveutvalgsmøtene 
d) Prodekanen samarbeider med studentrepresentantene i oppgaveutvalget om 

forståelsen av oppgaven, besvarelsen og sensuren 
e) Sensorene skal få klare retningslinjer for hvordan besvarelsene skal vurderes 
f) SU (eller en arbeidsgruppe SU nedsetter) skal utarbeide forslag til 

programsensorenes mandat for V10; vurdering av eksamensordningen skal være 
tema 

  
Sak 36-09/10 Endring i § 5-2 i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i 

Bergen. Notat fra administrasjonen. 
Vedtak § 5-2 nr 1 og 2 skal lyde: 

1. Studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk deltakelse, kan ikke avlegge 
eksamen og må ta hele kurset om igjen. Alle skriftlige arbeider i kurset skal 
skrives på nytt; tidligere leverte besvarelser kan ikke nyttes igjen.  

2. Studenter som har fått godkjent obligatorisk deltakelse:  
a. Eksamen avlegges etter endt kurs.  
b. Der eksamen ikke er bestått (ikke møtt, avbrutt eksamen, stryk, eller 

sykdomsforfall), blir studenten automatisk meldt opp til 
kontinuasjonseksamen. 
Studenten må trekke seg fra kontinuasjonseksamen dersom han/hun 
ikke ønsker å avlegge denne.  

c. Der eksamen heller ikke er bestått etter kontinuasjonseksamen, må 
studenten selv melde seg til ytterligere eksamen.  

d. Etter søknad kan studenten ta hele kurset om igjen. Da faller tidligere 
godkjenning bort, og man deltar på samme betingelser som studenter 
som ikke før har fått kurset godkjent, jfr. punkt 1. 

Endringen gjøres gjeldende fra og med kursene JUS114, JUS121, JUS135, JUS243. 



  
Sak 37-09/10 Emneansvar JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner. Professor 

Erling Johannes Husabø har forskingsfri. I hans fravær foreslås at kursansvaret deles 
mellom forsker Christian Franklin, stipendiat Knut Einar Skodvin og stipendiat Halvard 
Fredriksen. Fredriksen har førstestillingskompetanse, Franklin venter på bedømming. 

Vedtak Forsker Christian Franklin, stipendiat Knut Einar Skodvin og stipendiat Halvard 
Fredriksen tildeles kursansvar for JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner 
for studieåret 2009/2010. 

  
Sak 38-09/10 JUSETIKK: Plassering av kurset i 2010. 

Vedtak JUSETIKK 2010 avholdes 18. og 19. januar 2010. 
  

Sak 39-09/10 Se sak 22-09/10 november 2009. Søknad fra Knut Einar Skodvin om uttak fra 
undervisningsbank. 

 Søknaden innvilges. 
 
 
 
 
Knut Martin Tande        Johanne Spjelkavik 
       Leder           Sekretær 
 



 

Sak 30-09/10 – 4 
Oversikt over tilbøyelighet til å gjenta eksamen 
 

Emne Alle Gjentak

Gjentak i 
% av alle 

Gjentak i % 
av "ordinært 

kull" 

 

        
JUS111 553 159 28,8 40,4        
JUS112 483 105 21,7 27,8        
JUS113 512 113 22,1 28,3        
JUS114 372   0,0 0,0        
JUS121 429 39 9,1 10,0        
JUS122 444 94 21,2 26,9        
JUS123 432 76 17,6 21,3        
JUS124 427 67 15,7 18,6        
JUS131 429 106 24,7 32,8        
JUS132 418 106 25,4 34,0        
JUS133 346 40 11,6 13,1        
JUS134 372 39 10,5 11,7        
JUS135 396 49 12,4 14,1        
JUS241 402 85 21,1 26,8        
JUS242 373 53 14,2 16,6        
JUS243 423 84 19,9 24,8        
TOTALT 6811 1215 17,8 21,7        
Gjelder antall møtt til eksamen studieåret 2008/2009.        

       
       
       

Gjentak i % av "ordinært kull": (Gjentak/(alle-
gjentak))*100. Forutsatt at kullet 2007/2008 var 
omtrent like stort som kullet 2008/2009, gir dette 
tallet en indikasjon på hvor stor andel av studentene 
som gjentar eksamen.        
            
Kilde: 581.002           

Tilbake til sakslisten  



Sak 31-09/10 – 1 
Krav til skriftlige arbeider. 
 
På grunnlag av erfaringer fra samtaler med studenter som har levert skriftlige arbeider som ikke 
oppfyller (eller knapt oppfyller) de kravene som må stilles til skriftlige arbeider, foreslås det å 
publisere for studentene en redegjørelse for de målsetninger og prinsipper som ligger bak skrivingen, 
samt for de holdninger og prestasjoner fakultetet krever av studentene. 
 
Ett mer omfattende dokument redegjør for de bakenforliggende sammenhengene. Et kortere dokument 
operasjonaliserer kravene. 
Dette må sees i sammenheng med forslaget til regelendring i sak 36-09/10. 
 
 
Krav til arbeidsgruppebesvarelser 
 
1. Generelt om arbeidet med arbeidsgruppebesvarelser 
 
En sentral del av kvalitetsreformen slik den er implementert ved vårt fakultet, er at studentene de tre 
første årene av studiet ukentlig skal levere inn sine egne individuelle, selvstendige skriftlige arbeider – 
hovedsakelig i form av besvarelser av arbeidsoppgaver levert i Kark. Gjennom dette arbeidet skal den 
enkelte student bli kjent med de ulike problemstillingene innenfor det enkelte fag, og tilegne seg de 
nødvendige ferdigheter i faget, kunnskapsmessig, metodisk og fremstillingsmessig. På denne måten 
utgjør besvarelsene av arbeidsgruppeoppgavene selve ryggraden i studieopplegget ved fakultetet, og 
det blir viktig for studentene å kjenne til hvilke krav som stilles til arbeidet med 
arbeidsgruppeoppgavene. Det er disse kravene det skal gjøres rede for i det følgende. 
 
Studentene står selvsagt fritt til å diskutere de ulike arbeidsgruppeoppgavene seg imellom i forkant av 
skriveprosessen, noe det også fra fakultetets side er lagt opp til gjennom etableringen av 
arbeidsgrupper og storgrupper de tre første studieårene – egne kollokvier og andre arbeidsfellesskap 
kan også være velegnet til dette formålet. Gjennom å gjøre seg kjent med de aktuelle rettskildene i de 
enkelte fag, inkludert lærebøkene i faget, og gjennom å diskutere ulike materielle, metodiske og 
språklige problemstillinger med andre studenter, arbeidsgruppeledere, storgruppeledere og den 
kursansvarlige, kan den enkelte student sette sammen sitt eget bilde av rettstilstanden, og gjøre seg 
opp sin egen mening om hvordan denne skal fremstilles. Dette kalles i pedagogisk sammenheng for 
sosial konstruktivisme, og innebærer at man setter sammen og bygger opp (konstruerer) sin kunnskap 
ved å inngå i et større sosialt faglig fellesskap. 
 
Selv om studiet på denne måten har et kollektivt tilsnitt, skal den enkelte students besvarelse av 
arbeidsgruppeoppgaven, være et individuelt og selvstendig arbeide. En skal altså ikke samarbeide med 
andre studenter under selve skriveprosessen. Gjennom dette kravet sikrer fakultetet seg at studentene 
holder et tilstrekkelig høyt akademisk nivå til at det er forsvarlig å godkjenne gjennomføringen av et 
kurs. Vi sikrer også at de tilbakemeldingene den enkelte får, faktisk gjelder ens eget arbeid. 
 
 
2. Nærmere om kravet om at det skal foreligge et individuelt, selvstendig arbeid fra den enkelte 
students side 
 
Det juridiske fakultet i Bergen ønsker å fremme sentrale akademiske og vitenskapelige idealer 
gjennom arbeidet med arbeidsgruppeoppgavene. Disse idealene tilsier en bestemt arbeidsprosess som 
skal beskrives i det følgende. 
 
Hver enkelt student skal arbeide selvstendig i sine rettslige analyser, og gjøre seg opp sin egen ærlige 
og oppriktige oppfatning om hva som er de sentrale argumentene for og mot en bestemt løsning i 
forbindelse med et rettsspørsmål. Studenten kan ikke basere seg på hva andre tidligere har skrevet om 
rettstilstanden på det aktuelle rettsområdet, men må foreta sin egen analyse av det foreliggende 
rettskildematerialet. Dette innebærer selvsagt ikke at en ikke kan henvise til allerede eksisterende 



juridisk litteratur sin analyse av rettskildematerialet, men slike henvisninger må ikke regnes som et 
sentralt argument i seg selv, eller utgjøre en stor del av besvarelsen. 
 
Det forventes en mest mulig substansiell analyse av det aktuelle rettsspørsmålet. Analysen skal basere 
seg på en grundig, fyllestgjørende og balansert behandling av det aktuelle rettskildematerialet, hvor en 
lever seg inn i hvilke argumenter som kan tenkes anført i det juridiske miljøet basert på dette 
materialet. Det vil ikke regnes som tilfredsstillende dersom en argumenterer eller analyserer ensidig, 
uten å ta i betraktning og presentere argumenter i motsatt retning. Personlig overbevisning, uansett 
hvor oppriktig den måtte være, må altså ikke gå på bekostning av balansert juridisk argumentasjon.  
 
Den enkelte student må innse alvoret i den endelige konklusjonen som trekkes vedrørende innholdet i 
rettsreglene, og særlig alvoret i standpunktet knyttet til konkrete saker. Gjennom sine konklusjoner 
treffer jurister avgjørelser av stor betydning for enkeltpersoner, selskaper og samfunnet, og da må 
avgjørelsene være så godt og balansert begrunnet som overhodet mulig, basert på anerkjente 
rettskilder og anerkjent metode.  
 
Kravet til et individuelt, selvstendig arbeid tilsier også at man klart identifiserer hvilke deler av 
fremstillingen som baserer seg på egne individuelle, selvstendige juridiske analyser, og hvilke deler av 
fremstillingen som representerer gjengivelse av det foreliggende rettskildematerialet. Dersom 
studenten gjengir lovtekst, lovforarbeider, rettspraksis eller andre kilder, så må det angis på en tydelig 
måte i besvarelsen, gjennom bruk av anførselstegn og kildehenvisninger. Også juridisk litteratur som 
anvendes, må det henvises til på en presis måte. Det skrives mer om kravet til kildehenvisninger i et 
eget dokument på Mi Side som vil bli lagt ut i løpet av kort tid. 
 
 
3. Fakultetets faglige kontroll med at kravene til individuelt, selvstendig arbeid er oppfylt      
 
Arbeidsgruppeleder og storgruppeleder kan gjennom sin kommentering av arbeidsgruppebesvarelser 
avdekke at en besvarelse ikke oppfyller de foran angitt kravene til en individuell, selvstendig innsats 
fra studentens side. Dette kan også avdekkes gjennom stikkprøver fra arbeidsgruppelederens, 
storgruppelederens eller den kursansvarliges side.  Om minstekravene til en besvarelse er oppfylt når 
det gjelder individuelt, selvstendig arbeid, vil baseres på en skjønnsmessig vurdering. Dersom 
arbeidsgruppelederen eller storgruppelederen skulle være i tvil, vil spørsmålet bli avgjort av den 
kursansvarlige. 
 
Ingen studenter som tar på alvor det som er skrevet foran i punktene 1 og 2 om en selvstendig 
arbeidsprosess, og om ivaretakelsen av akademiske idealer i prosessen, vil risikere at besvarelsene blir 
underkjent på faglig grunnlag.  
 
Derimot vil studenter som ikke har et bevisst forhold til sin egen arbeidsprosess, eller som spekulerer i 
å finne den nedre grensen for hva som kan godkjennes som et individuelt, selvstendig arbeid, lett 
kunne komme i posisjon til å få sin besvarelse underkjent på faglig grunnlag. Det vil blant annet kunne 
skje dersom en i stor grad bare henviser til foreliggende rettskildemateriale, inkludert juridisk 
litteratur, uten å komme med selvstendige bidrag av betydning i den nærmere analysen og anvendelsen 
av dette materialet. 
 
I forlengelsen av dette advares det fra fakultetets side generelt mot at man fokuserer på hva som er 
minstekravene til skriftlige prestasjoner i forbindelse med arbeidsgruppeoppgaver. Dersom en på 
forhånd innretter seg på å ligge nær denne grensen, vil risikoen for underkjennelse av besvarelser være 
mye større enn ellers. Og i tillegg vil en gjennom en slik holdning klart bryte med de akademiske og 
vitenskapelige idealene som er beskrevet foran i punkt 2. 
 
Det understrekes at den faglige kontrollen med arbeidsgruppeoppgaver fra fakultetets side, til en viss 
grad vil ta hensyn til hvilket studieår studenten befinner seg på, og om det dreier seg om en 
innlevering tidlig eller sent i kurset. Det er også grunn til å understreke at kontrollen med 
arbeidsoppgavebesvarelser på faglig grunnlag, i utgangspunktet ikke representerer en kvalitativ 



vurdering av besvarelsen. Det sentrale er at det er gjort et tilstrekkelig individuelt, selvstendig arbeid, 
uansett hvilket kvalitets- eller karakternivå besvarelsen har. Dersom det individuelle, selvstendige 
bidraget skulle være helt usammenhengende og uforståelig, eller mangle enhver juridisk relevans, kan 
det likevel tenkes at besvarelsen må underkjennes på dette grunnlaget. 
 
Et minstevilkår for at en arbeidsgruppebesvarelse skal godkjennes ut fra en faglig vurdering, er at alle 
delspørsmål i oppgaven er besvart. 
 
 
4. Særlig om kravet til individuelt selvstendig arbeid ved innlevering av tidligere leverte 
besvarelser 
 
I § 5-2 i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen finner en reglene for 
gjentak av kurs. Av disse reglene følger det at det nye kurset gjennomføres på samme vilkår som for 
studenter som ikke har fått kurset godkjent tidligere. Studenter som gjennomfører et kurs på nytt kan 
av denne grunn ikke levere inn tidligere innleverte besvarelser. Det kreves et nytt individuelt, 
selvstendig arbeid fra studentens side. 
 
Bakgrunnen for dette kravet er at studenten i størst mulig grad skal delta i det aktuelle kurset på linje 
med de studentene som tar kurset for første gang. Uten et slikt krav, ville et større eller mindre antall 
studenter på de ulike arbeidsgruppene ikke trenge å engasjere seg i diskusjonene, fordi de kunne 
basere seg på innlevering av en tidligere levert besvarelse. Det ville være ødeleggende for 
gruppedynamikken og læringsprosessen på arbeidsgruppen, både for studenten selv og de øvrige 
studentene. 
 
I tillegg ville det å tillate innlevering av tidligere leverte besvarelser, gjøre det vanskelig både for 
arbeidsgruppeledere, storgruppeledere og studenten selv å få et realistisk og dekkende inntrykk av 
studentens kunnskapsnivå. Det er viktig å kartlegge om studenten har et høyere, lavere eller identisk 
prestasjonsnivå sammenliknet med nivået på det tidligere kurset. 
 
I forbindelse med forbudet mot å levere inn tidligere innleverte besvarelser, har fakultetet fått 
spørsmål om en avklaring av hvor mye gjenbruk av den tidligere besvarelsen som kan godtas.  
 
I relasjon til dette er det nødvendig først å presisere det som allerede er presisert foran: Studenter som 
innretter seg på å ligge på grensen av hva som kan godtas av gjenbruk av den tidligere besvarelsen, 
beveger seg allerede i utgangspunktet bort fra de akademiske og vitenskapelig idealer som 
undervisningen bygger på, og vil lett risikere at besvarelsen underkjennes. Forutsetningen fra 
fakultetets side, er at den nye besvarelsen skal skrives på nytt fra grunnen av. 
 
Når det er sagt, vil en besvarelse kunne regnes som et individuelt, selvstendig arbeid, selv om det 
finnes elementer av ens egen tidligere besvarelse på kurset, i den nye besvarelsen. Hvor grensen går 
for gjenbruk av den tidligere besvarelsen, vil bero på en skjønnsmessig vurdering. Det sentrale er om 
den nye leverte besvarelsen gjenspeiler at kandidaten har deltatt på det nye kurset, på linje med de som 
tar kurset for første gang. Studenter som tar på alvor kravet om en ny individuell, selvstendig 
arbeidsinnsats når de gjennomfører et kurs på nytt, vil ikke være i faresonen i forhold til 
underkjennelse av besvarelsen.  
 
 
5. Særlig om kravet til kommentering av andres besvarelser av arbeidsgruppeoppgaver 
 
For at en students kommentering av en annens students besvarelse av arbeidsgruppeoppgaven skal 
godkjennes, må kommenteringen samlet sett fremstå som en substansiell vurdering av den materielle, 
metodiske og fremstillingsmessige kvaliteten i besvarelsen. Dette medfører både et kvalitativt og et 
kvantitativt krav til kommenteringen. Kommentarene må ha et innhold og omfang som oppfyller 
kravet til substans, og må i tillegg være omfattende nok til å dekke hele besvarelsen.  
 



Fakultetet har tidligere angitt at det kreves fire eller flere substansielle kommentarer til besvarelsen, 
for at kravet til kommentering skal være oppfylt. Dette er imidlertid den absolutt nedre grensen for 
hvor lite kommentering som kan godtas. Studenter som kommenterer ned mot denne grensen, vil lett 
kunne få sin kommentering underkjent. For at så få kommentarer skal kunne oppfylle kravet til 
kommentering, må nemlig hver enkelt av kommentarene klart være substansielle. De fire 
kommentarene må i tillegg oppfylle kravet om å dekke hele besvarelsen. Dersom større deler av 
besvarelsen ikke er kommentert, vil kommenteringen underkjennes.  
 
Studentene bør i stedet, i samsvar med akademiske og vitenskapelige idealer, innrette seg på å 
kommentere grundig underveis i den andre studentens besvarelse av arbeidsgruppeoppgaven, og 
dermed oppfylle kravet om substansiell kommentering gjennom det samlede inntrykket av langt flere 
kommentarer enn fire.  
 
 
6. Administrativ tekstkontroll av besvarelser av arbeidsgruppeoppgaver 
 
Kort etter at de siste besvarelsene i et kurs er levert i Kark, blir alle besvarelsene i kurset sendt inn til 
ePhorus1 for tekstkontroll. Dette dataprogrammet sammenlikner den enkelte besvarelse med tekster 
som ligger i programmets database. Slike tekster vil blant annet være andre studenters besvarelser på 
samme kurs og tidligere kurs som er sendt inn av fakultetet, og åpne kilder på Internett. Dersom deler 
av teksten i studentens besvarelse er identisk med (deler av) en eller flere av tekstene i databasen eller 
på internett, vil ePhorus registrere dette. Rapportene om tekstsammenfall kommer til fakultetet fra 
ePhorus i form av e-post – oftest i løpet av noen minutter, noen ganger kan det ta noen timer. 
 
ePhorus leter bare etter sammenfallende tekst. Det foretas ingen form for vurdering av hva tilfellet av 
tekstsammenfall skyldes. En saksbehandler går derfor gjennom alle e-postene og sorterer bort det som 
ikke skal følges opp. Fakultetet følger ikke opp tekstsammenfall som gjelder gjengivelse av 
oppgavetekst eller lovtekst, begrensede sitater fra tekstene i databasen til ePhorus, eller andre tilfeldige 
tekstsammenfall.  
 
I de fleste kursene sitter vi igjen med noen tilfeller av tekstsammenfall hvor det er grunnlag for 
nærmere vurderinger fra fakultetets side fordi det er mulig at de kravene til skriftlige arbeider som er 
beskrevet foran, ikke er oppfylt. Disse tilfellene blir behandlet i den såkalte fuskekomiteen2 hvor 
prodekanen for undervisning er faglig ansvarlig, og selv foretar gjennomgangen. Formålet med 
gjennomgangen er å avdekke tilfeller hvor studenten ikke har oppfylt de kravene til individuelt, 
selvstendig arbeid som er beskrevet foran. Noen forekomster legges bort allerede på dette stadiet, fordi 
det ved nærmere undersøkelser avdekkes at det ikke foreligger noe vesentlig avvik fra fakultetets krav. 
 
De besvarelsene som ikke legges bort etter den første gjennomgangen i fuskekomiteen, faller i to 
kategorier:  
 
Noen saker forfølges ikke videre, utover at studenten får et brev der fakultetet redegjør for funnene, 
peker på hva som ikke er optimalt i besvarelsen, og forklarer hva som i stedet skulle ha vært gjort fra 
studentens side. Slike brev fungerer også som en advarsel: Terskelen vil ligge lavere neste gang et 
lignende tilfeller dukker opp for samme student. Disse sakene følges ikke videre 
 
I de sakene som forfølges videre, får studenten et brev med orientering om funnene, og en invitasjon 
til å uttale seg om dem. Studenten blir også orientert om at vedkommende vil bli innkalt til et møte i 
løpet av omtrent to uker. Noen studenter tar raskt kontakt, og ber om at møtet blir avholdt umiddelbart, 
noe fakultetet etterkommer der det er mulig. 
 

                                                           
1 https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Ephorus  
2 I sak 35-06/07 vedtok Studieutvalget: 1. Studieutvalget utpeker studieutvalgets leder, studieutvalgets sekretær 
og studieseksjonens leder som kontaktpersoner for fuskesaker. 
 



Når det gjelder de sistnevnte tilfellene, vet fakultetet på dette stadiet ikke mer enn det vi skriver i 
brevet. Fakultetet har funnet tekstsammenfall som ikke ser ut til å være forenlig med krav til 
individuelt, selvstendig arbeid i kurset. Brevet sendes ut til studenten, fordi fakultetet trenger 
studentens redegjørelse for bakgrunnen for det konkrete tilfellet av tekstsammenfall, for å kunne ta 
stilling til om eller hvordan tilfellet videre skal følges opp. 
 
I møtet får studenten en anledning til å forklare nærmere bakgrunnen for tilfellet av tekstsammenfall, 
og gir samtidig fakultetet mulighet til å stille oppfølgende spørsmål. Møtet gir også fakultetet en 
anledning til å presisere kravene til skriftlige arbeider fra studentenes side, inkludert hvordan ulike 
former for kilder skal behandles, henvises til og siteres fra. 
 
Etter møtet med studenten tar fakultetet stilling til hvordan saken skal behandles. Normalt vil 
studenten bli orientert om fakultetets vurdering i løpet av 2-4 dager. Vi vil gjerne vente med 
konklusjonene til alle møtene etter et kurs er avholdt; for dermed lettere å kunne tilfredsstille kravet til 
likebehandling av studentene. Der mange møter skal avholdes, kan det ta noe mer tid før 
konklusjonene er klare, og kan meddeles studentene. 
 
I noen tilfeller blir saken henlagt; av og til med en beklagelse, det gjelder der en students arbeid er blitt 
urettmessig brukt av en annen student. Andre henleggelser følges i stedet av en advarsel. 
 
I andre tilfeller blir besvarelsen underkjent på objektivt grunnlag. Det innebærer at vi konstaterer at 
den ikke oppfyller de kravene til skriftlige arbeider som er beskrevet foran i dette dokumentet. Det er 
viktig å skille disse tilfellene fra saker knyttet til fusk, der det foreligger forsett eller grov uaktsomhet 
fra studentens side. Forsett eller grov uaktsomhet er ikke tema der underkjennelse av besvarelsen skjer 
på objektivt grunnlag. Hvilke følger en slik underkjennelse på objektivt grunnlag gir, avhenger av i 
hvilken grad man har oppfylt de obligatoriske arbeidskravene på det aktuelle kurset. Dersom man fra 
før ligger på grensen i forhold til kravet om obligatorisk deltakelse, kan underkjennelsen av en 
besvarelse føre til at man ikke får godkjent kurset. 
 
I noen få tilfeller anser vi at vi står overfor et tilfelle der også det subjektive skyldkravet er oppfylt 
(forsett eller grov uaktsomhet), og vi har å gjøre med mistanke om fusk. Slike saker blir sendt til Den 
sentrale klagenemnden for avgjørelse, med kopi til studenten. Det er grunn til å merke seg at det dreier 
seg om få saker. Nemnden avgjør saken på fritt grunnlag: De kan henlegge den, de kan annullere 
kurset, og eventuelt også vedta utestenging for ett eller to semestre. 



Kort om krav til skriftlige arbeider: 
 

1)  Besvarelsen skal være studentens eget selvstendige arbeid 
 

o Man skal ikke samarbeide med andre i selve skriveprosessen. Det oppfordres til 
samarbeid om å løse oppgaven – materielt, metodisk, språklig – men det skal skje 
forut for skrivingen. Det man skriver ned i sin besvarelse er det man selv kan foreta av 
analyser og vurderinger, basert på det aktuelle rettskildematerialet. 

o Man benytter kilder når man skriver. Disse kildene skal det vises klart og tydelig til i 
fremstillingen, fordi det er en sentral del av den akademiske tradisjonen å være 
etterrettelig og etterprøvbar i kildebruken. I tillegg er det viktig å være klar over at 
juridisk argumentasjon forutsetter at studenten foretar sin egen analyse og vurdering 
basert på kildene. En besvarer altså ikke en oppgave på en akseptabel måte ved å 
samle ulike kilder og vise til disse, eller ved å beskrive innholdet i kildene med sine 
egne ord, men uten egne analyser og vurderinger. 

o Sitater: Noen ganger er det nødvendig å sitere. Det kan for eksempel gjelde særlig 
viktige formuleringer i en lovtekst eller i en dom. Det er viktig at sitater står i 
anførselstegn, og at det går tydelig fram hvor det enkelte sitat er hentet fra. Vær klar 
over at selv riktig angitte sitater kan ta så mye plass i en besvarelse at besvarelsen ikke 
oppfyller krav til selvstendighet. Det vil kunne være tilfellet dersom sitatene er så 
mange og lange at det ikke er tilstrekkelig med selvstendige analyser og vurderinger i 
teksten.. 

 
2) Besvarelse av oppgave på kurs som en har tatt tidligere. 

 
Hvis du har tatt kurset før, er det neppe til å unngå at den nye besvarelsen vil ha noe felles 
med den du leverte sist – det henger sammen med at vi har våre individuelle måter å skrive på. 
Innleverte besvarelser på det tidligere kurset kan imidlertid ikke brukes på nytt. Det vil 
selvsagt være tillatt å se på denne besvarelsen som en del av forberedelsen til det å skrive en 
ny besvarelse, men i selve skriveprosessen skal en skrive fra bunnen av, uten å se hen til den 
tidligere besvarelsen. Det er flere grunner til at du må skrive en ny: 

o Læringsprosessen din på det nye kurset vil bli altfor begrenset dersom det primært er 
din egen tekst som danner utgangspunktet for lære- og skriveprosessen. Hvis du for 
eksempel skriver med utgangspunkt i den gamle filen, blir du altfor bundet til den, og 
tenker ikke tilstrekkelig nytt og dynamisk i det nye kurset. 

o Gruppedynamikken i arbeidsgruppene forutsetter at alle deltakerne har arbeidet 
omtrent på likt med oppgavene. Dersom en eller flere av studentene baserer seg på å 
levere inn hovedsakelig det de leverte inn på forrige kurs, vil de ikke inngå i 
gruppedynamikken, eller være søkende i forhold til analyser og vurderinger, på 
samme måte som de andre studentene. 

o De tilbakemeldingene du får i kommentarene fra andre studenter, skal gjelde den 
faglige kvaliteten og statusen din nå – ikke den som gjorde seg gjeldende på det 
forrige kurset.. 

 
3) Kravet til innholdet i en besvarelse  
 
Besvarelsen skal representere et forstandig forsøk på å løse de problemstillingene oppgavens 
ulike deler reiser. Dersom en lar være å besvare en del av en oppgave, vil en risikere at hele 
besvarelsen blir underkjent, fordi fakultetet ikke kan godkjenne studentens kurs, uten at 
vedkommende har vært gjennom alle de elementene i kurset som er en forutsetning for 
kursgodkjennelsen. En risikerer også at besvarelsen blir underkjent dersom besvarelsen 
inneholder for lite av selvstendige analyser og vurderinger, selv om alle deler av oppgaven 
skulle være besvart. 
 

 
4) Kravet til kommentering av andres besvarelser 



 
For at en students kommentering av en annens students besvarelse av arbeidsgruppeoppgaven 
skal godkjennes, må kommenteringen samlet sett fremstå som en substansiell vurdering av 
den materielle, metodiske og fremstillingsmessige kvaliteten i besvarelsen. Dette medfører 
både et kvalitativt og et kvantitativt krav til kommenteringen. Kommentarene må ha et innhold 
og omfang som oppfyller kravet til substans, og må i tillegg være omfattende nok til å dekke 
hele besvarelsen.  
 
En del studenter er opptatt av den nedre grensen for hva som kan godtas av kommentering, 
altså hvor lite kommentering en kan slippe unna med. Det har vært antydet at fire eller fem 
substansielle kommentarer er nødvendig, og noen kursansvarlige har det som et uttrykkelig 
krav for at kommenteringen skal bli godkjent, men dette kan lett bli misvisende. Dersom en 
unnlater å kommentere større deler av besvarelsen, vil kommenteringen uansett ikke bli 
godkjent. På samme måte som en skal besvare oppgavens ulike deler, skal en nemlig også 
kommentere en besvarelse sine ulike deler. Og dersom en har så få kommentarer som fire eller 
fem, må de virkelig være substansielle dersom de skal godkjennes. 
 
Det som er forutsatt fra fakultetets side, er at en kommenterer så store deler av besvarelsen 
som mulig, og med substansielle kommentarer knyttet til det materielle, metodiske og det 
fremstillingsmessige på så mange punkter som mulig. På denne måten vil både den som 
kommenterer og den som kommenteres få maksimalt læringsutbytte. Det blir på egen risiko 
dersom en utfordrer den nedre grensen for hva som kan godtas av kommentering. 
 
5) Tekstsammenfall. 
 
En del studenter spør ”hvor mange prosent sammenfall” det kan være mellom to tekster, enten 
mellom to tekster som en selv har skrevet (for eksempel der en tar et kurs på nytt, og lurer på 
hvor mye av den gamle teksten som kan anvendes) eller mellom ens egen tekst og en annen 
students tekst. Statistisk viser det seg at tekster ikke har noe sammenfall overhode hvis 
forfatterne ikke ”kjenner hverandre” fra før (forfatterne har samarbeidet eller i verste fall 
kopiert), eller har en ”felles kjent” i form av en kilde begge har nyttet. To uavhengige tekster 
får ikke noe sammenfall utover det som utgjøres av at man gjengir oppgaveteksten, noen 
sitater fra en lov eller en dom el. l. Det er dette minimale sammenfallet som er ”tillatt”. 
 
Svaret på den nevnte typen spørsmål, er altså at det bare er helt minimalt tekstsammenfall som 
er tillatt. Dersom en overskrider grensen for tekstsammenfall, vil det bli fanget opp av den 
prosedyren som beskrives nedenfor.  
 
Prosedyren knyttet til fakultetets behandling av tekstsammenfall: 

o Alle skriftlige arbeider blir sendt til elektronisk tekstkontroll kort etter at kurset er 
avsluttet. 

o Alle tekstsammenfall som er avdekket elektronisk, blir gjennomgått manuelt og 
vurdert av faglige ansatte ved fakultetet. 

o Tekster som har sammenfall som kan tyde på at ikke oppgitte kilder eller en tidligere 
tekst har vært nyttet, blir vurdert for oppfølging 

o Før fakultetet tar stilling til oppfølging, blir studenten invitert til et møte der vi 
snakker om arbeidsmetoder, hensyn bak skriving, hensyn bak kravene til 
skrivekvalitet mv. 

o Etter en slik samtale tar fakultetet stilling til hvorvidt det er grunnlag for a) å annullere 
besvarelsen – konsekvensen av det avhenger av hvor god margin man har til 75 %-
grensen for de obligatoriske arbeidskravene, evt. b) å fremme sak for Den sentrale 
klagenemnden om mistanke om fusk. Hvis det ikke er slikt grunnlag, blir saken 
henlagt. Studenten blir i alle tilfeller underrettet om avgjørelsen. 

o Sensuren i emnet blir sperret til saken er endelig avgjort. Hvis sensuren deretter frigis, 
får man begrunnelse og klagerett. 

 



For en bedre forståelse av kravene og hensynene bak dem, vises det til dokumentet ”Krav til 
arbeidsgruppebesvarelser”. 

 
 

Tilbake til sakslisten  

 



Sak 32-09/10 
JUS274-2-A Comparative Company Law and Economics: Ny hovedlitteratur 
 
Fra: Jan Bertil Andersson 
Sendt: 14. oktober 2009 10:29 
Til: Johanne Spjelkavik 
Emne: SV: JUS274-2-B til våren 
 
 
Johanne, 
  
[…] 
  
Jag har derimot ett annat spörsmål. Til de förste 20 stp önsker bruke en annan bok. Kan vi 
endre det och at jeg ser över kursplanen etc. Boken er: 
 
The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach (Paperback) 
by Reinier Kraakman (Editor), Paul Davies (Editor), Henry Hansmann (Editor), Gerard Hertig 
(Editor), Klaus Hopt (Editor), Hideki Kanda (Editor), Edward Rock (Editor)  
  
 
Beste hilsen 
  
Jan 
 
 

Tilbake til sakslisten  



Sak 33-09/10 
Arbeidsgruppe for oppfølging av NOKUT-evaluering. 
 
Fakultetsstyret vedtok i sitt møte den 20. oktober 2009, sak 76/09: 

 
1. Utredning av spørsmålet om innføring av en 3-årig bachelordel og en 2-årig masterdel med grunnlag i 

NOKUT-komitéens kommentarer stilles foreløpig i bero, og styrets vedtak under pkt 1 i styresak 56/08 
i møte 25.06.08 om oppnevning av komité iverksettes ikke. 

2. De øvrige oppgaver som skulle utredes av komitéen nevnt under pkt 1 ovenfor forberedes av 
Studieutvalget med sikte på seinere styrebehandling. 

 
Det som i vedtaket omtales som ”de øvrige oppgaver” gjelder målbeskrivelsen, innholdet i de 
obligatoriske fagene med sikte på å gjøre dem mer internasjonale og ordgrensen for masteroppgaven i 
masterstudiet i rettsvitenskap. Det vises til styresaken http://www.uib.no/jur/om-fakultetet/styrer-og-
utvalg/fakultetsstyret/moteinnkallinger-og-protokoller-for-2009 og rapporten som den sakkyndige 
komiteen utarbeidet for NOKUTs reakkreditering av masterstudiet i rettsvitenskap3. 
 
Styrevedtaket fra 20. oktober er rammen for SU. SU må selv ta stilling til hvordan arbeidet skal gjøres, 
det kan baseres på en ordinær utredning fra administrasjonen, eller man kan nedsette en arbeidsgruppe 
som vurderer de tre momentene og avgir en rapport som sammen med en innstilling fra SU danner 
grunnlag for fakultetsstyrebehandling. 
Det konstateres at arbeidet er nokså omfattende, ikke minst det første punktet om programmets 
målbeskrivelse – det taler for at man nedsetter en arbeidsgruppe. I samme retning trekker hensynet til 
at det er sterkt ønskelig å involvere studentene i dette arbeidet. 
 
Dersom SU velger å nedsette en arbeidsgruppe, må den ha en frist, et mandat og en sammensetning. 
 
Frist: Rapporten bør foreligge i tide til at SU kan behandle den og komme med en innstilling til 
fakultetsstyremøtet den 23. mars, det vil si at den bør foreligge for SU mandag 1. mars 2010. 
Mandat: Med utgangspunkt i de merknader som kom fram i sakkyndiges rapport til NOKUT-
evalueringen av vårt masterprogram i rettsvitenskap, skal arbeidsgruppen foreta en evaluering av  
- programmets målbeskrivelse 
- innholdet i emner på 1. – 4. studieår mht internajonalisering 
- ordgrense for masteroppgaven 
Eventuelle forslag til endringer skal følges av opplysninger om kostnader under henvisning til 
ressurskomiteens innstilling. 
Sammensetning: 
Vitenskapelig (gruppe A eller B) 
Student: 
Administrativt ansatt: 
 
 
 

Tilbake til sakslisten  

                                                           
3 Fås ved henvendelse til johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no  



Sak 34-09/10 
Arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til mandat til programsensorene for 
masterstudiet våren 2010. 
 
I tilknytning til arbeidet med å implementere fakultetsstyrets vedtak om fire timers eksamen på 1. – 4. 
studieår, er det avdekket ønske om en evaluering av eksamensordningen slik den nå framstår. Det 
vises blant annet til et forslag fra JSU 9. november 2009 (SU 10. november sak 29-09/10). 
 
En slik evaluering er også i god overensstemmelse med begrunnelsen bak ordningen med 
programsensor, jfr Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr 1 tredje punktum: ”Det skal være ekstern 
evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene.” 
 
Dekanen har stilt seg positivt til at programsensorene får en slikt oppdrag til våren. 
Det er ikke klart hvem som blir programsensorer de neste fire årene, styret skal behandle sak om det i 
sitt møte den 15. desember. Når programsensorene er oppnevnt er det fornuftig at de kommer i gang 
med arbeidet så snart som mulig, det er derfor gode grunner til allerede nå å begynne å arbeide med 
forslag til mandat. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til mandat for programsensorene for våren 
2010. 
Gruppe A, gruppe B og gruppe C framskaffer en representant hver, JSU framskaffer en representant. 
Representanten fra gruppe C er ansvarlig for å sammenkalle gruppen, hvoretter den konstituerer seg 
selv. 
Frist for forslag til mandat: 10. januar 2010. SU behandler forslaget i sitt møte den 19. januar og 
leverer innstilling til dekanatet som tildeler mandatet. 

Tilbake til sakslisten  



Sak 35-09/10 
Sekspunkts tiltaksliste for å kvalitetssikre eksamen 
 
Etter fakultetsstyrets vedtak i sak 42/09 16. juni 2009 om å gjøre fire timers eksamen i alle emner 1. – 
4. studieår til en hovedregel (der SU har en begrenset dispensasjonsadgang) har vi sett blant annet 
følgende: 
- Der har vært fremmet i alt fire dispensasjonssøknader, alle er avslått. 
- JSU har rapportert om misnøye blant studentene. 
- JSU har rapportert om uro for at emneansvarlige lærere faktisk tar konsekvensen av at 

eksamenstiden er kortere når de lager oppgaver og sensorveiledninger. 
- Noen lærere har uttykt at de finner det vanskelig å utarbeide oppgaver som ivaretar spekteret av 

studentferdigheter og som skal besvares på fire timer. 
 
Temaet var sterkt framme i Studieutvalgets møte den 10. november der flere saker med innbyrdes 
slektskap ble behandlet.  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger som angitt over, med særlig vekt på studentenes uttrykte bekymring 
uttalte SU følgende (sak 20-09/10 – 6): 
 

For å kvalitetssikre eksamensordningen skal følgende tiltak iverksettes umiddelbart: 
a) Prodekanen avholder møte med hver enkelt emneansvarlig lærer og redegjør for nødvendigheten av at 

eksamensform, innhold, sensorveiledning mv tilpasses en realitet med fire timers eksamen 
b) Oppgaveutvalgene skal ha to studentmedlemmer 
c) Prodekanen deltar i oppgaveutvalgsmøtene 
d) Prodekanen samarbeider med studentrepresentantene i oppgaveutvalget om forståelsen av oppgaven, 

besvarelsen og sensuren 
e) Sensorene skal få klare retningslinjer for hvordan besvarelsene skal vurderes 
f) SU (eller en arbeidsgruppe SU nedsetter) skal utarbeide forslag til programsensorenes mandat for V10; 

vurdering av eksamensordningen skal være tema 
 
SU anser at slike tiltak omfattes av det mandat utvalget er tildelt i § 9 nr 1 første og andre ledd i 
Reglement for Det juridiske fakultet: 

Studieutvalget er delegert det koordinerende og overordnede ansvaret for fakultetets studietilbud. 
Utvalget skal selv behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring 
og kvalitetsutvikling av masterprogrammet og ev andre studietilbud fakultetet er ansvarlig for. Utover 
dette kan utvalget delegere sine oppgaver til utvalgets leder. 
Studieutvalget har ansvaret for de prinsipielle sider ved undervisning og eksamen samt fakultetets 
fremmedspråklige undervisningstilbud, herunder kvalitetssikring av disse. Studieutvalget skal også påse 
at undervisningstilbud ved utenlandske universitet som fakultetet har utvekslingsavtale med, er 
tilfredsstillende tilrettelagt og fulgt opp. 

 
Til punktene b), c) og d): 
I sak 25-09/10 vedtok et enstemmig SU, etter forslag fra JSU: 

”Punkt 1.1 første punktum i Instruks om oppgåvegjeving og sensur for mastergraden skal lyde: 
1.1 Oppgåveutval 

Oppgåveutval for kvart av dei fire første studieåra er kursansvarleg for det aktuelle kurset og to 
representantar oppnemnd av studentutvalet ved fakultetet. Til kontinuasjonseksamen  er det ikkje krav 
om studentdeltaking i utvalet.” 

 
En slik endring anses å være innenfor SU sitt mandat, jfr. Reglement for Det juridiske fakultet § 9 nr 2 
bokstav e:  

Studieutvalget skal: 
[…] 
e) utarbeide forslag til reglement og vesentlige reglementsendringer for fakultetets studietilbud samt 
forberede behandling av andre generelle studie- og eksamensspørsmål 

 



Av denne formuleringen sluttes motsetningsvis at reglementsendringer som ikke er vesentlige, 
behandles og avgjøres av SU selv. Dette har vært fast, sikker praksis siden utvalget ble opprettet 
høsten 2005.  
Det anses ikke at den vedtatte endringen i Instruks om oppgåvegjeving og sensur for mastergraden er 
vesentlig, idet den ikke endrer kursansvarliges rolle i utvalget. Kursansvarlig er suveren mht 
utformingen av oppgaven, de andre deltakerne i utvalget er hans/hennes rådgivere. Det forutsettes 
dessuten at studentene, når de har forberedt løsingen av oppgaven, har kommet til enighet om sin 
konklusjon (selv om der må være rom for ulike merknader fra studentene) og gir entydig råd. 
 
På samme måte anser SU at prodekanens deltakelse i oppgaveutvalgene i seg selv ikke representerer 
noe inngrep i emneansvarlig lærers rådighet over eksamensarbeidet. Tvert imot er han tiltenkt en rolle 
som støtte for de andre aktørene og formidler av fakultetets syn på hvordan omleggingen av eksamen 
kan gjennomføres uten at det går på bekostning av kvalitetskravene. 
En slik adgang til deltakelse er allerede nedfelt i Reglement for Det juridiske fakultet § 4 femte ledd: 
”Dekanen, og i dennes sted prodekanen, har rett til å delta i møter i alle styrer, råd og utvalg ved fakultetet.” – 
det er derfor ikke behov for noen endring av reglene for oppgaveutvalget for å kunne gjennomføre et 
slikt tiltak. 

Dersom det avdekkes at noen del av eksamensarbeidet må anses å ikke være i overensstemmelse med 
fakultetets målsetninger, vil det selvsagt kunne gjøres til gjenstand for en reaksjon fra prodekanens side; 
det vil i tilfelle være uavhengig av prodekanens rolle som deltaker i oppgavemøtene. 

Det er flere grunner til at SU anbefaler at prodekanen deltar i oppgaveutvalgene: Det er ønskelig å ha 
en slags ”nivåkontroll” mht eksamensarbeidet – den enkelte emneansvarlige har ansvar bare for sitt 
eget – unntaksvis sine egne – emne, og helheten mellom emnene mht eksamen har ikke vært særskilt 
ivaretatt til nå. Behovet for slik ”nivåkontroll” blir større ved en slik omlegging av praksis som vi står 
overfor, uavhengig av hvor kort- eller langvarig ordningen blir. Dessuten ønsker studentene en faglig 
støtte i sin vurdering av eksamensoppgavene når de står overfor å skulle vurdere oppgaver til fire 
timers eksamen som de selv ikke har erfaring (evt. har bare begrenset erfaring) med. SU anser at 
prodekanen her kan bidra til studentenes arbeid med eksamensoppgavene og til deres forståelse av den 
rollen de har i utvalget. 
 
Til punkt e) 
SU anser at det er nødvendig at det i sensorveiledningen klargjøres at eksamensbesvarelsene er skrevet 
på fire timer og at det gjøres særskilt rede for andre trekk ved oppgaven/besvarelsene som har sitt 
utspring i at eksamen nå er fire timer. 
 
SU anser etter dette at man har tatt de grep man innledningsvis kan ta for å sikre høy kvalitet på 
eksamen gitt at den skal være på fire timer. 
Det er rimelig å anta at både studenter og lærere etter hvert vinner erfaringer med problemer og 
løsninger. SU ønsker en dialog med alle parter om disse erfaringene i den hensikt å videreutvikle 
organisatoriske tiltak som kan styrke fakultetets kvalitetsarbeid også innenfor eksamensarbeidet. 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende punkter vedtas som Studieutvalgets strategi for kvalitetssikring av eksamen på kort sikt: 

a) Prodekanen avholder møte med hver enkelt emneansvarlig lærer og redegjør for nødvendigheten av at 
eksamensform, innhold, sensorveiledning mv tilpasses en realitet med fire timers eksamen 

b) Oppgaveutvalgene skal ha to studentmedlemmer 
c) Prodekanen deltar i oppgaveutvalgsmøtene 
d) Prodekanen samarbeider med studentrepresentantene i oppgaveutvalget om forståelsen av oppgaven, 

besvarelsen og sensuren 
e) Sensorene skal få klare retningslinjer for hvordan besvarelsene skal vurderes 
f) SU (eller en arbeidsgruppe SU nedsetter) skal utarbeide forslag til programsensorenes mandat for V10; 

vurdering av eksamensordningen skal være tema 

Tilbake til sakslisten  



Sak 36-09/10 
Endring i § 5-2  i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved 
Universitetet i Bergen 
 
Se sak 31-09/10 – 1 om krav til kvalitet i skriftlige arbeider; her begrunnes og underbygges bl.a. krav 
om at skriftlige arbeider skal være skrevet til det kurset de faktisk leveres inn i. 
Vi ser stadig eksempler på at tidligere oppgaver leveres med så lite bearbeidelse at det ikke forsvarer 
en plass i de obligatoriske arbeidskravene i det nye kurset. Dagens reglement hjemler ikke 
underkjennelse i de fleste av disse tilfellene idet det bare kreves at ” Tidligere leverte besvarelser må 
bearbeides før de evt. kan leveres inn igjen” - § 5-2 nr 1 siste punktum og nr 2 bokstav c siste 
punktum. Kravet er også formulert bare for det tilfellet at studenten gjentar kurset på frivillig basis, 
etter å ha framstilt seg også til kontinuasjonseksamen. Denne avgrensingen er ikke tilsiktet. 
Det er nødvendig å formulere et klarere krav til de skriftlige arbeidene – i overensstemmelse med de 
retningslinjene som trekkes opp i prodekanens skriv. 
 
Det vil bli orientert grundig om denne omleggingen i forhold til dagens praksis. 
 
På denne bakgrunnen foreslås følgende endring i § 5-2 (ny tekst i fet skrift, formuleringer som 
foreslås opphørt er overstreket). 
 
§ 5-2. Eksamen. Kontinuasjon og gjentak 
For studenter på studiets obligatoriske deler (første til fjerde studieår) gjelder følgende: 

 
1. Studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk deltakelse, kan ikke avlegge eksamen og må 

ta hele kurset om igjen. Tidligere leverte besvarelser må bearbeides før de evt. kan leveres inn 
igjen. Alle skriftlige arbeider i kurset skal skrives på nytt; tidligere leverte besvarelser 
kan ikke nyttes igjen. 

2. Studenter som har fått godkjent obligatorisk deltakelse: 
a. Eksamen avlegges etter endt kurs. 
b. Der eksamen ikke er bestått (ikke møtt, avbrutt eksamen, stryk, eller sykdomsforfall), 

blir studenten automatisk meldt opp til kontinuasjonseksamen. 
Studenten må trekke seg fra kontinuasjonseksamen dersom han/hun ikke ønsker å 
avlegge denne. 

c. Der eksamen heller ikke er bestått etter kontinuasjonseksamen, må studenten selv 
melde seg til ytterligere eksamen.  

d. 4Etter søknad kan studenten delta i obligatorisk undervisning på nytt. Da faller 
tidligere godkjenning bort, og man deltar på samme betingelser som studenter som 
ikke før har fått kurset godkjent. Tidligere leverte besvarelser må bearbeides før de 
evt. kan leveres inn igjen. 

e. Dersom kurset gjentas, skal alle skriftlige arbeider i kurset skrives på nytt; 
tidligere leverte besvarelser kan ikke nyttes igjen. 
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4 Punkt d er nå del av punkt c, men foreslås skilt ut sånn at innholdet der blir gjeldende både i tilfelle b og i 
tilfelle c. 



Sak 38-09/10 
Tidfesting av JUSETIKK i 2010 
 
I sitt møte den 15. september 2009, sak 5-09/10 vedtok Studieutvalget eksamensplanen for studieåret 
2009/2010. Her inngår plassering av JUSETIKK, som ble tidfestet til 10. og 11. mai. 
 
Ved slutten av høstens kurs opplyste kursansvarlig, professor Ørnulf Rasmussen, at denne tidsplanen 
ikke kan overholdes: 

Det er en utfordring å sy sammen et opplegg der mange eksterne 
forelesere er deltakere. Vår plan var 10. og 11. mai. 
Denne måtte avlyses fordi en definitiv nøkkelperson her, lagdommer 
Peter Lauritz Bernhard, meldte forfall til disse datoer. Å leie inn 
en ny dommer for èn gangs opptreden, er ikke god takt og tone. Å 
droppe PLB er svært uklok, om vi holder oss til egne erfaringer og 
studentenes evalueringer.  
 
Vi har derfor jobbet mye med å finne nye datoer som også passer inn i 
det samlede opplegget aht straffeprosessen, strafferetten og 
formueretten, som er vårens tre fag, samt mine forelesninger i 
forvaltningsrett II som går fra mars til juni.  
18. og 19. januar var de eneste dager jeg kunne finne, som passet 
både de eksterne forelesere og fakultetets kursvirksomhet ellers. 

 
Dette innebærer at vedtaket fra september neppe kan opprettholdes. 
 
Vi har sett på den alternative datoen Rasmussen foreslår: JUS135 Rettsstat og mr og JUS258-2-A 
Konkurranserett har forelesning den 19. januar. JUS242 har oppgavegjennomgang den 18. januar (14-
16). Det er primært hensynet til fjerde studieår som må tillegges vekt. 
Vi har konstatert at der er lokaler tilgjengelig for kurset 18. og 19. januar. 
 
Vårens timeplaner publiseres 1. desember og JUSETIKK ligger pr i dag i planen med datoer både 10. 
og 11. mai og 18. og 19. januar. Det er derfor av betydning å få en rask avklaring. 
 
Det overlates til Studieutvalget å ta stilling til om kurset kan flyttes, evt. om det kan flyttes til 18. og 
19. januar. 


