
 

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske 
fakultet 
Tirsdag 2. juni 2009 kl. 13:00 – 14:30. 
Møterom 546 
 
Til stede: 
Prodekan Asbjørn Strandbakken (leder)  
Bjarte Askeland (a) 
Thomas Eeg (a) – vara for Giertsen 
Katrina Hames (b) 
Randi Stoltz (c) 
Sigurd Olsen Granli (d) 
Tone Hostvedt Aarthun (d) 
 
Forfall: Johan Giertsen 
 
Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no  
 
Neste møte: Avtales pr mail – HVIS BEHOV (sirkulasjon vurderes) 
 
Sak 92-08/09 Orienteringssaker 

1 Protokoll fra SU 18. mai. Godkjent på sirkulasjon 21. mai. OBS – ekstern link – må 
lastes ned separat. 

2 Fullmaktsvedtak: 
JUS112 Arve- og Familierett: Oppdatert kapitler i Knoph - innføringslitteratur. 

3 Sensurklager.  Utdanningsutvalget har bedt om en redegjørelse for rettslige og faktiske 
rammer for behandling av sensurklager. Det har de fått i dag. 

4 Utdanningsutvalget skal ha seminar 8. og 9. juni. Ressurssituasjonen for Det juridiske 
fakultet blir et tema der.  

5 Web-presentasjon av Studieutvalget. SU sin nettside ble vist og demonstrert. Ingen 
merknader. 

  

Sak 93-08/09 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Jfr. uttalesak 87-09/09 – 1: Lærehefter første studieår: ”Et eksemplar av hvert av heftene 

skaffes til veie for gjennomsyn av Studieutvalget. Utvalget vurderer deretter en 
uttalelse.” Heftene foreligger til dette møtet. 

SU uttaler Heftene sikter mot eksamensrettet, overflatisk kunnskap i stedet for bredere og 
dypere læring slik fakultets målsetning er. Innholdet i heftene er heller ikke 
kvalitetssikret av fakultetets fagpersonell. Av disse grunnene er det ikke ønskelig 
at heftet oppfattes av studentene som jevngodt med annen pensumlitteratur. 
1. Et brev stiles til forlaget, der det opplyses om at fakultetet ser det som 

uheldig at heftene legger seg så tett opptil emner og studiestruktur hos oss 
som tilfellet er; forvekslingsfaren synes nærliggende. Betegnelser som 
lærehefte, emnenavn, ”1. studieår” ”juridisk studentforlag” peker i retning av 
at dette er et kvalifisert læremiddel rettet mot en definert målgruppe. 
Forlaget bes ta disse punktene opp til vurdering. 

2. Emneansvarlig i de aktuelle emnene kontaktes å bes om å vurdere å si noe 
om heftet i innledningsforelesningen til kurset. 

3. Førsteamanuensis Knut Martin Tande konsulteres før brevene sendes mht 
formuleringer i feltet som ligger opp mot åndsverksvern. 

  
 Vedtakssaker 

Sak 94-08/09 JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner – eksamensordning. 
Notat fra JSU. Notat fra emneansvarlig professor Erling Johannes Husabø. Notat fra 
administrasjonen. 

Vedtak Saken sendes til fakultetsstyret: ”Studieutvalget anbefaler at hjemmeeksamen avskaffes i 
emner på 1. – 4. studieår.” 
Forslag til reglementsendring og redegjørelse for kostnader innarbeides i notatet. 

  



 
Sak 95-08/09 Forskrift om sensurfrist ved Det juridiske fakultet. Notat fra administrasjonen. 

Vedtak Det anbefales overfor fakultetsstyret at fakultetet søker UiB om dispensasjon etter 
Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr 4 andre punktum for en ny femårsperiode slik at 
vår ordning med fem uker sensurfrist kan videreføres. 
Moment om nivåkontroll, tid til justering og postgang, innarbeides i saken. 

  

Sak 96-08/09 Frivillig gjentak av eksamen for studenter som tiltrer stilling som gruppeledere. 
Notat fra administrasjonen. 

Vedtak I § 5-2 nr 3 i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen 
foreslås tilføyelse: 
e. Studenter som ihht arbeidsavtale som gruppeleder ikke kan gjenta eksamen, kan søke 
om å få gjenta eksamen til kontinuasjonseksamen sommeren før arbeidsforholdet tar til. 

  
Sak 97-08/09 JUS399 Masteroppgaven – ordtelling, Notat fra administrasjonen. 

Vedtak § 4-4 nr 4 i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen 
endres som foreslått. 

  
Sak 98-08/09 JUS250* helserettsfagene og JUS276-2-A Human Rights Law. Nytt lovlig 

hjelpemiddel til eksamen. Forslag fra emneansvarlig professor Henriette Sinding Aasen. 
(Boken forevises i møtet. Pris: 499,- hos Akademika.) 

Vedtak Global and European Treaties, Fauchald/Tuseth (red.) er lovlig hjelpemiddel til eksamen 
i JUS250* og JUS276-2-A fra og med H09 
De to studentrepresentantene stemte imot. 

 
 
 
 
Asbjørn Strandbakken       Johanne Spjelkavik 
       Leder           Sekretær 
  



 

Sak 94-08/09 
JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner – eksamensordning 
 

 

 

 

 

 

Forslag til endring av kursinnholdet i JUS 121: 

Juridisk studentutvalg (JSU) ønsker at dagens kursinnhold i JUS 121 endres. Nærmere 
bestemt ønsker JSU å erstatte kursets hjemmeeksamen med tellende karakter med en 
obligatorisk kursoppgave. Beslutningen har blitt truffet av et enstemmig utvalg i sak 151/09 
på JSUs møte 12.5.09. 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for at vi ønsker denne endringen skyldes flere ting. For det første vil endringen 
føre til at en utgiftspost blir betydelig redusert, jf. 
http://www.jur.uib.no/adm_info/Styre/saker/08_12_16/Budsjett2009Styrenotat11.12.08.pdf 
(dokumentets side 7). Videre er det kjent at flere studenter benytter seg av muligheten for å 
kontakte bekjente jurister for uvanlig grundig rådgivning ved arbeidet med hjemmeeksamen. 
Dette fører til at mange oppgaver i realiteten ikke oppfyller fakultetets krav om 
selvstendighet. Når karakteren er tellende flyttes også studentenes fokus fra den vanlige indre 
motivasjon om eget læringsutbytte, til utelukkende å handle om resultat. Dette fører til at 
læringsutbyttet kan bli dårligere enn ved en obligatorisk kursoppgave.  

JSU kan heller ikke se hvorfor JUS 121 skal stå i en særstilling i forhold til andre fag over 15 
studiepoeng. Studentene vil fordype seg like mye i emnets faglige innhold dersom det gis en 
normal obligatorisk kursoppgave.  

Dagens kursinnhold i JUS 121 

Obligatoriske aktivitetar (særskilde krav) 

1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som 
fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse." 
2. Kvar student skal på eit storgruppemøte delta med ein munnleg presentasjon av ei oppgåve (vanlegvis 
gruppearbeid). Dette er ein føresetnad for å kunna gå opp til den avsluttande prøven (punkt 2 under 
prøvingsform). 

3)Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs. 

4)Kursgodkjenning foreldes ikke. 

 

Vurdering / eksamensformer 



 
1. Kvar student skal omlag midtvegs i kurset levera inn eit individuelt svar på ei skriftleg oppgåve 
(heimeeksamen). Kursleiar fastset oppgåva og gir nærare reglar for innlevering. Studentane skal under kurset få 
ei tilbakemelding på oppgåva, i form av metodiske kommentarar og ein førebels karakter. Den endelege 
vurderinga av oppgåva skjer saman med den avsluttande prøven. Heimeeksamen skal som grunnlag for 
karakteren i emnet telja om lag 1/3.  
2. Det vert halde ein avsluttande skuleeksamen på 6 timar. Denne skal vurderast saman med heimeeksamen til 
den enkelte studenten (punkt 2) og skal telja om lag 2/3. På dette grunnlaget vert det gitt ein samla 
bokstavkarakter i emnet.  
Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen: En engelsk/norsk-norsk/engelsk ordbok (ett bind) i tillegg til hjelpemidler 
som angitt i § 3-6. 

Forslag til endring 

JSU ønsker å endre kursinnholdet i JUS 121 til det følgende:  

Obligatoriske aktivitetar (særskilde krav) 

Nytt punkt 3: 

3. I løpet av kurset skal ei obligatorisk oppgåve svarast på og leverast inn. Tidsramma vert 
gjort kjend i kurset. Oppgåvesvaret skal være innanfor ei på førehand fastsett ordgrense, og 
den må være godkjend før studenten kan avlegge avsluttande eksamen.  

Nåværende punkt 3 og 4 vil skyves ned og bli henholdsvis nye punkt 4 og 5. 

Vurdering / eksamensformer 

Erstatt dagens tekst med følgende; 

Etter kurset avleggjast 4 timers skuleeksamen. Karakterar: A til E for bestått og F for ikkje 
bestått. 

Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen: En engelsk/norsk-norsk/engelsk ordbok (ett bind) i 
tillegg til hjelpemidler som angitt i § 3-6. 

 
 
 

-Juridisk studentutvalg- 
 



 
 
 
         Bergen 27.05.09 
Forslag til endring av kursinnhaldet i JUS 121 
 
Eg viser til brev frå Juridisk Studentutval der dei ber fakultetet endra kurset Norske og 
internasjonale rettslege institusjonar slik at teljande heimeeksamen vert erstatta med ei 
obligatorisk kursoppgåve. Samtidig føreslår dei å redusera eksamenstida for skuleeksamen til 
4 timar. Som kursansvarleg er eg bedt om å uttala meg om dette forslaget. 
Først vil eg seia meg glad for at saka kjem opp. Det har lenge vore eit press frå fleire hald for 
å gjera ei slik endring, og enkelte synest å ha fått det inntrykket at eksamensordninga for dette 
kurset er eit særleg påfunn frå den kursansvarlege. Tvert om følgjer kurset det som var 
normalmodellen då den nye studieordninga vart vedteken. Kurset er dessutan såpass stort at 
dei praktiske problema som teljande heimeeksamen viste seg å medføra for mindre kurs, og 
som i alle fall dels var grunngivinga for omlegginga for desse sin del, ikkje har gjort seg 
gjeldande for JUS 121. Men når saka no kjem opp, vert fakultetet utfordra til å ta stilling til 
både dei fagpedagogiske vegvala som spørsmålet om teljande eller ikkje-teljande 
heimeeksamen reiser (1), og dei særlege faglege utfordringane som knyter seg til dette kurset 
(2). Forslaget om å redusera eksamenstida reiser dessutan særlege spørsmål (3). 
(1) Til det generelle spørsmålet vil eg kort seia at eg framleis meiner ein teljande 
heimeeksamen har fleire fordelar enn ulemper. Det utfordrar studentane til verkeleg hardt 
arbeid med oppgåva, og eg har fått tilbakemeldingar frå mange om at dei har hatt stort 
læringsutbytte av arbeidet med heimeeksamen. Inntrykket mitt frå referansegruppemøte og 
andre former for tilbakemeldingar frå studentane gjennom desse åra er at mange er nøgde med 
at det er teljande skuleeksamen, og at synspunkta frå studenthald nok er meir delte enn det 
brevet frå JSU kan gi inntrykk av. På heimeeksamen får studentane dessutan høve til å visa 
evnene sine på ein annan måte enn det ein hektisk skuleeksamen gir rom for. Også dette var 
ein del av den opphavlege grunngivinga for ordninga, som fakultetet no blir utfordra til å 
tenkja nøye gjennom. 
Samtidig må det nemnast at det til tider er utfordrande å ha ansvar for det einaste kurset som 
har teljande heimeeksamen. Studentane er ikkje vande med eksamensordninga og stiller 
mange spørsmål. Sameleis gjer utskiftingar i det administrative personalet at ein stadig må 
forklara om igjen dei praktiske og reglementsmessige konsekvensane av denne 
eksamensordninga. Også hjå enkelte sensorar er det forvirring ute og går, jamvel om 
opplegget for kurset og sensuren er tydeleg forklart i brev til sensorane. 
Ei særleg praktisk utfordring i år var at heimeeksamen for første gong vart kommentert 
elektronisk. Dette verkar isolert sett som eit klart framskritt, ikkje minst fordi kommentarane 
frå sensorane vert lette å lesa og fordi den kursansvarlege lett kan følgja med i kvaliteten av 
kommenteringa. Men det medførte også at sensorane ved den endelege sensuren, der både 
heime- og skuleeksamen skulle vurderast i samanheng, berre sat med papirkopi av 
skuleeksamen, med mindre dei sjølve tok utskrifter av heimeeksamen. Dette er eg redd kan 
medføra at enkelte tek lett på å samanhalda dei to oppgåvene. (Det høyrer med i dette biletet 
at det ikkje er alle sensorar som skriv løpande kommentarar på oppgåvene, noko som berre 
viser seg ved evt. nivåkontroll eller klage.) Difor bør ein senda med papirkopi også av 
heimeeksamen dersom ordninga med teljande heimeeksamen vert halden oppe. 
(2) Det er også reint faglege grunnar til at det passar godt med teljande heimeeksamen i dette 
kurset. Norske og internasjonale rettslege institusjonar er som namnet tilseier eit komplekst 
fag. Det skal både gi innsikt i tre ulike rettssystem (norsk (stats)rett, folkerett og EU-rett) og i 
samspelet mellom desse. Det er difor ein fordel å ha ein teljande heimeeksamen midt i kurset 
der ein hovudsakleg kan prøva studentane i den nasjonale delen av faget. Då kan ein ved 
skuleeksamen leggja mest vekt på folkerett og EU/EØS-rett, i tillegg til å testa forståinga av 
samspelet mellom desse rettssystema og norsk statsrett. Dersom ein går over til ei obligatorisk 
kursoppgåve må ein etter mitt syn laga oppgåver til skuleeksamen som i større grad avspeglar 
heile breidda i faget. Det vil bli svært krevjande å få til. For å få det til å fungera må ein nok 
dessutan også leggja om delar av undervisinga, ved å knyta dei tre delane av faget endå tettare 



 
saman i førelesingar og gruppeoppgåver undervegs. Berre slik kan også den obligatoriske 
kursoppgåva i noko grad avspegla breidda i kurset. Pedagogisk sett vil det bli krevjande å få 
til, og det er ein viss fare for at dei fagleg svakare studentane vil slita meir med den samla 
forståinga. 
(3) Det er overraskande at JSU samtidig føreslår å redusera eksamenstida for skuleeksamen til 
4 timar. Vedtaket om 4-timars eksamen i år vart av fakultetsstyret tydeleg definert som eit 
mellombels kutt for 2009. Difor er ordninga for 2010 at ein skal ha 6 timars eksamen, med 
mindre fakultetet bestemmer seg for noko anna. 
Med den faglege kompleksiteten som JUS 121 har, vil ein slik reduksjon av eksamenstida 
vera svært øydeleggjande. Det vil gjera det umogeleg å prøva studentane både i forståinga av 
dei tre rettssystema kvar for seg og interaksjonen mellom dei. Kombinert med å ta bort den 
teljande heimeeksamen vil det negative utslaget bli endå større. Dersom kurset skulle få ei 
slik samla eksamensordning som JSU her føreslår, vil det også påverka studentane sitt arbeid 
undervegs i kurset på ein måte som det er vanskeleg å føresjå konsekvensane av i dag. Med ei 
slik omlegging vil kurset bli så fagleg svekka at eg ikkje lenger kan ta ansvar for det. 
Eg nemner til sist at eg kjem til å søkja forskingstermin for våren 2010. Dersom den søknaden 
blir imøtekomen av fakultetet, må ein uansett finna ein ny kursansvarleg for det kurset som 
byrjar i midten av desember 2009. 
 
Med venleg helsing 
Erling Johannes Husabø 



 
Notat fra administrasjonen/JOSP. 
 
Eksamensformer i masterstudiet i rettsvitenskap generelt og i JUS121 Norske og 
internasjonale rettslige institusjoner spesielt. 
 
Spørsmålet har (minst) to aspekter: 

1. Underveisvurdering 
2. Hjemmeeksamen som tellende eksamensordning 

Disse to tingene er ikke nødvendigvis avhengig av hverandre. Underveisvurdering kan oppnås uten at 
det er tellende, og hjemmeeksamen trenger ikke å være ”underveis”. 
Det er nyttig å ha dette klart – tema her (fra JSU) er utelukkende knyttet til hjemmeeksamen som 
tellende eksamensordning. 
 
 
Overordnete rammer og vurderinger 
Universitets- og høyskoleloven stiller krav om at ” studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet 
og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte”, jfr § 3-9 nr 1. Ingenting i denne formuleringen 
taler mot hjemmeeksamen som sådan. Det er likevel av betydning at det ikke legges opp til en 
eksamensform der vi ikke kan forsikre oss om at ”upartisk og faglig betryggende” faktisk er oppfylt, 
fx ved at det åpnes for at noe annet godkjennes og sertifiseres enn det godkjenningen/sertifiseringen 
forutsettes å gjelde (dvs. studentens selvstendige arbeid). 
 
Stortingsmelding nr 27 (2002-2003) slutter seg til Mjøsutredningens syn på eksamen: For det første er 
det heldig med underveisvurdering fordi studentene får greie på ”hvor de står”, for det andre er det 
heldig med alternative eksamensformer (studentporteføljer/mappevurderinger og deleeksamener) fordi 
”det er en hensiktsmessig måte å kombinere undervisning og eksamen”1. 
 
 
Fakultetets vurderinger: 
I utredningene som ligger til grunn for gjennomføringen av Kvalitetsreformen i rettsstudiet i Bergen er 
det gjort grundig rede for eksamensformene – både ved at man har drøftet selve eksamenens rolle i 
studiet og ved at man har drøftet ulike eksamensordninger. 
 
Gjennomgående er et ønske om å flytte så vel studentenes fokus som fakultetets ressursbruk fra 
eksamen til læring/undervisning. 
Videre er det pekt på betydningen av at ulike eksamensformer prøver ulike aspekter ved studentenes 
læring: Skoleeksamen er tilbøyelig til å begrenses til prøving av evnen til å gjengi ”paratkunnskap”. 
Hjemmeeksamen vil på den annen side også omfatte ferdigheter innenfor kildesøk og –bruk. 
Gruppeeksamener vil i tillegg omfatte ferdigheter knyttet til samhandling. Muntlig eksamen vil vise 
andre aspekter ved studentenes formidlingsevne enn den skriftlige. 
 
Komiteen som har arbeidet fram studiemodellen er tydelig på at den anbefaler ulike eksamensmodeller 
– det gjelder særlig i begynnelsen av studiet. Diversitet er et mål i seg selv. 
”Komiteen legger til grunn at det heretter bør være et langt større innslag av både skriftlige og 
muntlige prøver der studentene kan forberede seg med tilgang til alle hjelpemidler. Det gjelder for 
kursoppgaver og hjemmeeksamener, men det kan også gjelde for muntlig eksamen der kandidaten får 
tid til å forberede seg.”2 
 
Spørsmålet om fusk er særskilt behandlet i Delinnstilling II, kapittel 3.2.4. Det går fram at man er på 
det rene med faren for at studentene skriver hjemmeeksamen med mer ”hjelp” enn det som er forenlig 
med kravet til selvstendighet. Dette foreslås motvirket ved å kombinere hjemmeeksamen med 
skoleeksamen og/eller muntlig eksamen. 
 
Delinnstilling II foreslår retningslinjer for vurderingen; der er hjemmeeksamen en av seks 
tilsynelatende likestilte former (i tillegg til ”annet” fakultetet måtte bestemme). 
 

                                                           
1 http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20002001/027/PDFA/STM200020010027000DDDPDFA.pdf kapittel 
5.3.5. 
2 Delinnstilling II side 21. 



 
I delinnstilling III fins forslag til reglement. Her er prøving underveis i kurset angitt som hovedregel; § 
3-3 nr 1: 
”Prøvingsformen for det enkelte kurs fastsettes i studieplanen. Studenten skal normalt prøves både ved 
en avsluttende prøve for det enkelte kurs og ved prøving av arbeidet med faget i løpet av kurset.” 
I andre ledd er hjemmeeksamen likestilt med obligatorisk kursoppgave: 
”Prøving i løpet av kurset kan skje ved muntlige framføringer, øvelser og lignende som må bestås for 
at kurset skal godkjennes, eller ved skriftlige eller muntlige prøver som inngår som tellende elementer 
i vurderingen.” 
I fjerde ledd er det ytterligere klargjort at hjemmeeksamen er en likestilt eksamensform: 

Karakteren for det enkelte kurs fastsettes på grunnlag av en samlet vurdering av 
studentens dokumenterte prestasjoner. Som grunnlag for denne bedømmelsen kan inngå: 

a. Individuelle svar på skriftlige prøver som blir avholdt under kontroll og med 
begrenset bruk av hjelpemidler (”skoleeksamen”). 

b. Individuelle, selvstendige skriftlige arbeider med adgang til bruk av hjelpemidler 
(«hjemmeeksamen», «kursoppgave» og lignende). 

c. Individuelle muntlige prøver med eller uten tid til forberedelse. 
d. Skriftlige arbeider eller muntlig framføring basert på gruppearbeid. 
e. Andre former for prøving etter bestemmelse i studieplanen. 

Vektleggingen av de ulike elementene i vurderingsgrunnlaget fastsettes i planen for kurset. 
For øvrig inngår i delinnstillingene en rekke betraktninger – fra ulike vinkler – om studiekvalitet og 
reformens betydning. Her er mer og mindre eksplisitte uttalelser om eksamen – både form og rolle – 
men ingenting som kan leses som argumenter mot hjemmeeksamen. Tvert imot: Regelen i § 3-3 synes 
å være en dekkende sammenfatning av den argumentasjonen som er ført tidligere. 
 
Av dette kan sluttes at hjemmeeksamen er i god overensstemmelse med reformkomiteens mål for 
studieordningen. 
 
Det kan stilles spørsmål ved om utviklingen etter 2002/2003 da innstillingene ble skrevet, har medført 
at vi ser annerledes på dette nå. 
For det første forutsatte komiteen (eksplisitt) at det skulle være to sensorer ved alt eksamensarbeid. 
Senere har fakultetet gått bort fra denne ordningen. Én sensor var ikke drøftet av komiteen. Dette er 
relevant mht studentenes anonymitet og først og fremst i tilknytning til muntlige eksamener. Det har 
liten og ingen betydning for spørsmålet om tellende hjemmeeksamen vs skoleeksamen. 
 
For det andre har vi vunnet noen erfaringer mht studentenes evne og vilje til å arbeide selvstendig med 
skriftlige arbeider. Det kan være grunn til å spørre om komiteen muligens kan ha hatt litt for stor tillit 
til studentenes lojalitet. På den annen side er det viktig å være oppmerksom på at langt de fleste 
studentene ikke har vært involvert i noen form for uredelighet eller illojalitet mht selvstendighet – så 
langt vi har kunnet avdekke vha tekstgjenkjenningssystemer. Vi har ingen mening om i hvilken 
utstrekning studentene benytter seg av ”for mye hjelp” utenfra i sin skriving. 
 
Det synes å være dette siste aspektet JSU er opptatt av; at noen studenter oppnår bedre resultater enn 
det som svarer til deres egen prestasjon. 
 
Det er neppe grunnlag for å avvise av de momentene JSU påpeker. Det kan være grunn til å spørre 
hvilken vekt de skal ha når kurset skal komponeres – det fins (jfr. emneansvarlig) gode grunner for å 
opprettholde hjemmeeksamen. 
Hensynet til tilbakemelding til studentene kan ivaretas like godt vha en obligatorisk kursoppgave. 
Hensynet til varierte eksamensformer (for å prøve ulike sider ved studentenes ferdigheter) kan ikke 
ivaretas uten nettopp varierte eksamensformer. Hjemmeeksamen prøver studentene i kildesøk og –
bruk på en måte en skoleeksamen ikke kan oppnå og den krever en arbeidsform som er svært ulik 
skoleeksamenens arbeidsform. Det er grunn til å minne om at også dette er ferdigheter som forutsettes 
oppøvd og sertifisert ved en akademisk utdannelse. 
Hensynet til studentenes motivasjon: Det er sannsynlig at studentene gjennomgående vil legge mer 
arbeid i en tellende eksamen enn i en obligatorisk kursoppgave som ”bare” skal passere et visst 
minstekrav; i så måte kan hjemmeeksamen ikke erstattes av en obligatorisk kursoppgave. 
 
 
Konkret om emnet her 



 
Kan det tenkes å være aspekter ved dette konkrete emnet som tilsier at hjemmeeksamen og/eller 
underveisvurdering ikke bør anvendes her? 
Det vises til kursansvarliges orientering. Det later tvert imot til å være forhold som taler for at 
ordningen opprettholdes (bredt fagfelt som er vanskelig å samle i én eksamen, samt at det pga kursets 
størrelse/utstrekning i tid ligger bedre til rette for en slik ordning enn tilfellet er for de fleste andre 
kursene). 
Heller ikke JSU har meldt om særlige forhold i dette emnet som tilsier en snevrere adgang til 
hjemmeeksamen. 
 
Indirekte virkninger 
Hjemmeeksamen i kombinasjon med skoleeksamen vil innebære at den totale ”eksamensmengden” for 
emnet blir større enn det som er tilfelle for øvrige kurs. Dette er av interesse først og fremst fra et 
kostnadsperspektiv. Siden spørsmålet ikke er ”hjemmeeksamen eller ingenting”, men i stedet 
”hjemmeeksamen eller obligatorisk kursoppgave” har dette argumentet begrenset vekt i denne 
sammenhengen. 
På den annen side er det forhold at emnet faglig er vidtfavnende, neppe noe tungt argument for utvidet 
eksamen: Utfordringen må gå til emneansvarlig når det gjelder å utforme en faglig betryggende 
eksamen innenfor de rammene fakultetet setter. 
 
Konklusjon vedrørende hjemmeeksamen 
Spørsmålet blir om hensynet til variert prøving og til studentenes motivasjon, er tilstrekkelig til 
å veie opp ulempen ved at noen kan oppnå tellende resultater vha arbeid som ikke er deres eget. 
 
Spørsmålet om fire timers skoleeksamen: 
Hovedregelen er at skoleeksamener i de fire første studieårene er på seks timer, for spesialemnene er 
hovedregelen 4 timer. For kurs som starter i 2009 skal eksamenstiden være fire timer, jfr. 
fakultetssyrevedtak 16. desember 2008 (sak 85/08). Det vil innebære at eksamen i JUS121 Norske og 
internasjonale rettslige institusjoner H09/V10 også vil være på fire timer3. Det må være opp til 
fakultetsstyret å ta stilling til om ordningen skal videreføres eller om den gamle normalordningen skal 
gjeninnføres for emner som starter opp i 2010. Studieutvalget kan evt. komme med en tilråding når 
saken evt. skal styrebehandles på nytt. Det er neppe noen grunn til å ta særskilt stilling til dette nå. 

Tilbake til sakslisten  

                                                           
3 Hensynet til likhet mellom emnene tilsier at ordningen med fire timers skoleeksamen gjøres gjeldende etter sin 
ordlyd ”kurs som starter i 2009”, selv om den aktuelle eksamen ikke er før i 2010. 



 

Sak 95-08/09 
Forskrift om sensurfrist ved Det juridiske fakultet i Bergen 
 
Rettslig grunnlag: 
 
Universitets- og høyskoleloven § 3-9:  

(4) Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å 
bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift 
etter sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte 
sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter 
sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider. 
[…] 
(7) Styret selv gir forskrift om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og prøver, 
herunder vilkår for å gå opp til eksamen eller prøve på nytt og for adgang til ny praksisperiode 
og bestemmelser om oppmelding og vilkår for oppmelding. For utdanninger med nasjonale 
rammeplaner fastsatt etter § 3-2 annet ledd må forskriften ta utgangspunkt i de eventuelle 
generelle bestemmelser om eksamen og sensur som gis i rammeplanen. Styret kan delegere til 
avdeling eller grunnenhet å gi utfyllende regler om forhold som er særegne for den enkelte 
eksamen. 

 
Med grunnlag i § 3-9 nr 4 andre punktum har UiB vedtatt Forskrift om frister for sensur av eksamen 
ved Det juridiske fakultet. 
 
Forskriften ble sist vedtatt av Det akademiske kollegium 30. november 2000, ajourført 17. august 
2004: 

Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige 
sensurfrist, slik: 
1. For eksamener innenfor mastergradsstudiet i rettsvitenskap, med unntak av 
mastergradsoppgaver, settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i emnet. Dersom 
eksamen holdes så sent at sensuren først foreligger i det påfølgende semesteret, utvides fristen 
med fire uker. 
2. For mastergradsoppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen. 
3. Reglene i pkt. 1 og 2 ovenfor trer i kraft straks, og gjelder til og med 31.12.2009 

 
Fordi forskriften er begrenset i tid, er det nødvendig å søke om videreføring av ordningen med 
virkning for nye fem år. 
 
De hensynene som lå bak ordningen da den ble opprettet gjør seg fortsatt gjeldende: Det stilles svært 
høye faglige krav til sensorer i masterstudiet i rettsvitenskap; miljøet i Norge omfatter et begrenset 
antall personer som har disse kvalifikasjonene. Det er i noen utstrekning de samme personene som 
nyttes som sensorer ved alle tre juridiske fakulteter – dette er en svært heldig ordning mht 
kvalitetssikring av nivået, på den annen side innebærer det at arbeidsmengden blir stor for de 
personene det gjelder. 
Vårt fakultet vil ikke risikere å måtte gå på akkord med våre høye kvalitetskrav ved å måtte rekruttere 
sensorer som ikke har de kvalifikasjonene vi ser som nødvendig. 
 
Siden sist søknad er begrunnelsen blitt ytterligere underbygget idet vi nå har en ordning med bare én 
sensor til våre eksamener. Dette innebærer at det er om mulig enda viktigere at de sensorene vi nytter 
for det første er faglig meget godt kvalifisert, for det andre at de nyttes jevnlig over tid og for det 
tredje at de sensurerer en forholdsvis stor mengde besvarelse pr eksamen for å sikre jevnt nivå. Dette 
kan bare sikres ved at de får tilstrekkelig tid på seg til å gjennomføre sensuren i overensstemmelse 
med våre høye ambisjoner om kvalitet. 
 
På denne bakgrunnen foreslås at studieutvalget vedtar at 
 
det anbefales overfor fakultetsstyret at fakultetet søker Universitetsstyret om dispensasjon etter 
Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr 4 andre punktum for en ny femårsperiode slik at vår ordning 
med fem uker sensurfrist kan videreføres. 

Tilbake til sakslisten 



 

Sak 96-08/09 
Frivillig gjentak av eksamener for studenter som tiltrer stilling som 
arbeidsgruppeledere 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med gjennomgang av søknader på stilling som arbeidsgruppeleder er det en klar overvekt 
av søkere som ønsker å være gruppeledere på 1. studieår i forhold til 2. studieår. 
 
Videre er det overvekt av søkere totalt som på søknadstidspunktet er på 2. studieår, og som i 
utgangspunktet vil ha mulighet til frivillig gjentak til eksamener tilhørende 2. studieår påfølgende 
studieår, det vil si mens de er gruppeledere.  
 
Ved ansettelse som arbeidsgruppeleder vil det fremgå av arbeidsavtalen at man ikke kan gjenta 
eksamener på studieår man er arbeidsgruppeleder på. Mange potensielt dyktige gruppeledere vegrer 
seg for å påta seg ansvar på 2. studieår grunnet avskåret gjentaksmulighet, noe som igjen kan medføre 
at fakultetet kan gå glipp av dyktige arbeidsgruppeledere. 
 
 
Nåværende regelverk: 
§ 5-2. Eksamen. Kontinuasjon og gjentak 
(...) 
3. Studenter som har bestått kurset, inkludert eksamen, men som likevel ønsker å gjenta eksamen: 
(…) 
c. Eksamen kan gjentas inntil to ganger (se punkt 8 bokstav a for tellende forsøk), likevel med 
følgende begrensing fra og med høsten 2007: 
i. Eksamener fra første studieår kan ikke gjentas etter at man har begynt på tredje studieår. 
ii. Eksamener fra andre studieår kan ikke gjentas etter at man har begynt på fjerde eller femte studieår. 
iii. Eksamener fra tredje studieår kan ikke gjentas etter at man har bestått alle eksamener på fjerde 
studieår (JUS241, JUS242 og JUS243, evt. JUS123 for overgangsstudenter). 
d. Studenter som ikke kan møte til ordinær eksamen på grunn av utenlandsstudier, vil etter melding til 
fakultetet få ta eksamen ved kontinuasjonseksamen det året de kommer tilbake fra utenlandsstudiene. 
Dette gjelder der semesterslutt er mindre enn to uker før eksamen hjemme. 
Utreisende studenter kan etter omstendighetene avlegge gjentakseksamen ved kontinuasjonseksamen 
før de reiser ut. 
 
Bemerkninger: 
Ved ansettelse av arbeidsgruppeledere binder gruppelederne seg for hele det kommende studieår. Det 
vil være svært uheldig om de i store deler av enkeltkurs eller studieår ikke kan delta, og vikarer må tre 
inn. Dette vil også kunne ha negativ innvirkning på den gruppedynamikken som etter hvert vil sette 
seg i gruppen. 
Fakultetet har ikke ønske om å ansette arbeidsgruppeledere som har planer om å avbryte 
arbeidsforholdet før studieåret er over. Dette ser også ut til å ha nådd frem til studentene. Dette, 
sammenholdt med den stadig økende andelen av våre studenter som reiser på utvekslingsopphold, vil 
med sannsynlighet kunne medføre at det også i fremtiden vil være klar overvekt av studenter som på 
søknadstidspunktet tilhører 2. studieår. 
 
Studentene som ansettes som arbeidsgruppeledere vil i arbeidsavtalen ha fraskrevet seg en rettighet til 
gjentak de etter Studieplanens regler i utgangspunktet har. Fakultetet er likevel av den oppfatning at 
det vil være svært uheldig om gis adgang til å avlegge eksamener på studieår man er gruppeleder for. 
 
For å unngå at fakultetet mister dyktige arbeidsgruppeledere på grunn av dette, ber vi SU vurdere om 
ansettelse som arbeidsgruppeleder kan gi grunnlag for dispensasjon fra Studieplanens regler om 
gjentak i de tilfeller hvor det oppstår konflikt mellom Studieplanens regler om gjentak og 
arbeidsavtalen. 
 
Dersom SU vurderer det slik at det bør åpnes opp for å dispensere på dette grunnlaget, vil det av 
hensyn til lik prøving være mest hensiktsmessig om slik dispensasjon gis for gjentak til 
kontinuasjonseksamen forut for semesteret arbeidsforholdet tar til. 
 



 
Forslag: 
I § 5-2 nr 3 i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen foreslås 
tilføyelse: 
 
e. Studenter som ihht arbeidsavtale som gruppeleder ikke kan gjenta eksamen, kan søke om å få gjenta 
eksamen til kontinuasjonseksamen sommeren før arbeidsforholdet tar til. 
 

Tilbake til sakslisten  



 

Sak 97-08/09 
JUS399 Masteroppgaven – ordgrense 
 
I Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen § 4-4 nr 4 heter det: 

[…] 
4. For masteroppgave på 30 studiepoeng er veiledende ordgrense 12.000 ord. Oppgaver over 15000 ord 
blir ikke sensurert. For mastergradsoppgave på 60 studiepoeng er veiledende ordgrense 30.000 ord. 
Oppgaver over 37500 ord blir ikke sensurert. 
Fotnoter og sluttnoter skal medregnes i ordgrensen. Forord, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste 
og vedlegg medregnes ikke. 
Besvarelser som avvises som følge av overskridelse av ordgrensen, må omarbeides og leveres et senere 
semester. Det gis ikke ekstra veiledning til slik omarbeidelse. 
[…] 

 
Det viser seg nå at studentene finner denne informasjonen ikke uttømmende – de har også behov for å 
vite om ordene på forsiden skal telles med. 
 
Fordi det er av interesse at så mye som mulig av nødvendig informasjon til studentene finnes i 
reglementet, og idet vi legger til grunn at forsiden ikke skal telle med, foreslås en endring i den 
aktuelle bestemmelsen i studieplanen. 
 
Forslag til ny tekst i § 4-4 nr 4 – endring i fet kursiv: 
4. For masteroppgave på 30 studiepoeng er veiledende ordgrense 12.000 ord. Oppgaver over 15000 
ord blir ikke sensurert. For mastergradsoppgave på 60 studiepoeng er veiledende ordgrense 30.000 
ord. Oppgaver over 37500 ord blir ikke sensurert. 
Fotnoter og sluttnoter skal medregnes i ordgrensen. Forord, forside, innholdsfortegnelse, registre, 
litteraturliste og vedlegg medregnes ikke. 
Besvarelser som avvises som følge av overskridelse av ordgrensen, må omarbeides og leveres et 
senere semester. Det gis ikke ekstra veiledning til slik omarbeidelse. 
 

Tilbake til sakslisten  

 


