2018
Programevaluering av master i rettsvitenskap

Foto: Terje Heiestad

Universitetet i Oslo
0

1

SAMMENDRAG
Rettsvitenskap er et av de eldste universitetsfagene, og holder behørig hus i universitetets ærverdige
lokaler på Karl Johan. Studieprogrammet er bygd opp som en integrert femårig profesjonsmaster med
rundt 2500 studenter. De første årene består av et fastlagt studieløp, mens masterdelen gir stor mulighet
for frihet ved å tilby rundt 70 ulike valgemner, utenlandsopphold, praksis mm.
Tradisjonelt har undervisningen på jusstudiet vært gjennomført ved bruk av forelesninger, kurs og
innleveringsoppgaver. De siste årene har studiet fått et større innslag av ferdighetstrening og interaktive
undervisningsformer. Det er for eksempel tatt faglige initiativ til bruk av erfaringsbasert læring med
rollespill og prosedyreøvelser, og det legges mer vekt på klart språk og muntlig fremstilling. Målet er å
fremme en bedre innlæring av stoffet, og å forberede studentene bedre på arbeidslivet.
Den hyppigste vurderingsformen på studiet er 4-6 timers skoleeksamen. Selve eksamensformen er
tradisjonell, men fakultetet var blant de første innen høyere utdanning i Norge som gjennomførte digital
eksamen for alle kandidater. Fakultetet har også satset systematisk på videoforelesninger, og dette
semesteret innføres digitale hjelpemidler (Lovdata Pro) både i undervisningen og under eksamen.
Trass i digitalisering og initiativer i retning av et mer klinisk og interaktivt studium, peker vi i denne
egenevalueringen på at det fortsatt er en vei å gå for å sikre samsvar mellom det læringsutbyttet vi ønsker
våre kandidater skal ha, og de undervisnings- og vurderingsformer vi tilbyr dem. Studentene synes også at
de har for lite kontakt med faglærer og får for få tilbakemeldinger. Dette bør ses i sammenheng med
forholdstallene på fakultetet som er de høyeste ved UiO, det vil si at vi har færrest fast ansatte lærere sett i
forhold til studentantallet. Det medfører en høy andel av innleide eksterne lærekrefter. Samtidig kan det
sies å konservere undervisningsformer som forelesningen, og vurderingsformer som skoleeksamen, fordi
disse er billige i drift.
Jusstudiet er et av de mest populære studieprogrammene innen høyere norsk utdanning, og
inntakskvaliteten på studentene er svært høy. Våre studenter oppgir da også at de har fått plass ved det
studiet de aller helst vil være på, og at de finner det faglig utfordrende og jobbrelevant. På den annen side
har både fremtidige arbeidsgivere og studentene selv høye krav til prestasjoner, noe som har medført et
karakterpress som av mange oppleves som negativt for læringsmiljøet. I tillegg topper fakultetet både
klage- og gjentaksstatistikken ved UiO. Dette er en av årsakene til at gjennomstrømmingen er lav, og først
1½ år etter normert tid er andelen som har oppnådd en grad oppe i 50 %. Frafallet er på opp mot 30 %. For
dem som fullfører, er rundt 85 % i relevant jobb seks måneder etter gradsoppnåelsen.
Fakultetet jobber kontinuerlig med å forbedre studiekvaliteten og læringsmiljøet, og i egenevalueringen
viser vi til en rekke ulike tiltak som er igangsatt. Det er fokus på varierte undervisnings- og
vurderingsformer, på mottak av nye studenter, på bedre kjønnsbalanse i tilsettingen av ansatte og bedre
gjennomstrømming av studenter. Arbeidsgruppen ser frem til å følge med på virkningen av igangsatte og
kommende tiltak i de seks årene frem til neste periodiske evaluering, og har tro på at vårt fremtidige hjem,
Domus Juridica, vil bli et godt og faglig viktig sted å være for både studenter og ansatte.
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1 INNLEDNING
Alle studieprogram ved Universitetet i Oslo skal evalueres hvert sjette år som en del av kvalitetssystemet
for utdanningsvirksomheten. Det er første gang masterprogrammet i rettsvitenskap evalueres etter
gjeldende system. Mandatet for egenevalueringen ble diskutert i Programrådet for rettsvitenskap (PMR)
12. september og fastsatt av dekanen 1. november 2017. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for
egenevalueringen bestående av: Studiedekan og programeier Erling Hjelmeng, professor Kåre Lilleholt,
professor Kirsten Sandberg, administrativ representant Kristin Steen Slåttå, studentrepresentant Eirin
Jakobsen Avlund og sekretær Gry Anita Hemsing. Gruppen har hatt tre møter i mars og april 2018.
Egenevalueringen ser på sammenhengen mellom programmets planlagte læringsutbytte, dets faglige
innhold, undervisningsformer og vurderingsordninger. Andre tema som tas opp er internasjonalisering,
læringsmiljø, studentenes gjennomføring, arbeidslivsrelevans, kjønnsbalanse og ressurssituasjonen.
Tilbakemeldinger fra studenter og ansatte slik de gir seg uttrykk i diverse evalueringer og rapporter, er
innarbeidet fortløpende under de relevante kapitteloverskriftene.

2 OPPBYGGINGEN AV MASTERPROGRAMMET
Kandidatløftet fra 1736:
Aldrig vidende at ville vige fra Ret og Retfærdighed, mindre raade nogen til ufornøden
Trætte eller i anden Maade med Raad eller Daad befordre nogen uretvis Sag eller Idræt.
Dette løftet trykkes på vitnemålet og er en rettesnor for alle jurister. Kandidatene bekrefter at de godtar
løftet i StudentWeb.

2.1 OM STUDIELØPET
Mastergraden i rettsvitenskap består av 300 studiepoeng (stp) og er normert til fem års varighet. Ettersom
det er et profesjonsstudium utgjør 190 av studiepoengene obligatoriske emner. På bachelornivå inngår
emnene ex.phil og ex.fac.
Studiet er bygd opp av fem studieår over ti semestre. 1. og 3. studieår består hovedsakelig av privatrettslige
emner, mens 2. og 4. studieår hovedsakelig består av offentligrettslige emner. 5. studieår består av en
masteroppgave i kombinasjon med tre valgemner, eller en stor masteroppgave på 60 stp. Ingen emner er
større enn 30 stp. Studentene har fra en til tre avsluttende eksamener hvert semester. De obligatoriske
studieårsemnene spenner over følgende juridiske fagområder:




JUS1111 Privatrett I: Avtale- og kjøpsrett og erstatningsrett
JUS1211 Privatrett II: Juridisk metodelære, fast eiendomsrettsforhold og familie- og arverett
JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter: Statsforfatningsrett, folkerett og
internasjonale menneskerettigheter
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JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett: Alminnelig forvaltningsrett, velferdsrett, miljørett og EØSrett
JUS3111 Formuerett I: Avtalerett, obligasjonsrett og dynamisk tingsrett
JUS3220 Rettshistorie
JUS3212 Formuerett II: Dynamisk tingsrett og selskapsrett
JUS4111 Metode og etikk
JUS4211 Prosess og straffeprosess: Sivilprosess, strafferett og straffeprosess
Semiobligatorisk emne på 4. studieår: Studentene må velge mellom rettsøkonomi, rettssosiologi
eller rettsfilosofi

Tabell 1: Oppbygging rettsvitenskap 2018 (http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/)
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2.2 VALGFRIHET OG VALGEMNER
2.2.1 Valgdelen på rettsstudiet
I 3. og 4. studieår kan studentene velge ett valgemne på 10 stp. I 5. studieår velger de mellom ordinær (30
stp) eller stor (60 stp) masteroppgave i selvvalgt tema. De som velger å skrive ordinær masteroppgave skal
avlegge 3 valgemner på masternivå.
Studenter kan velge bort valgemner på 5. studieår til fordel for ett semester i utlandet. De kan også velge
praksis, enten via fakultetets praksisplasser eller ved et lengre praksisopphold med rettshjelptiltak som
Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Videre kan godkjent deltagelse i en nasjonal eller
internasjonal prosedyrekonkurranse inngå i valgemnene JUS5040/JUS5041 Prosedyrekonkurranse.
Studenter på tredje studieår kan også velge å avlegge et språkemne i stedet for ett ordinært valgemne på
bachelornivå. Fakultetet tilbyr engelsk-, tysk- og fransk for jurister. Hvis studenten ikke reiser på utveksling,
er det krav om å avlegge eksamen i ett språkemne eller ett valgemne på engelsk.
Det er en mulighet å sette sammen valgemner og masteroppgave til en profil, som er en faglig
spesialisering der studentene plukker valgemner fra en forhåndsgodkjent liste. Det vil fremgå av vitnemålet
dersom studenten har valgt en profil. Studiet tilbyr i dag profiler innen følgende fagområder:










Arbeidsliv og ikke-diskriminering
Internasjonal rett
Internasjonale kommersielle relasjoner
Komparativ rett
Marked, innovasjon og konkurranse
Naturressurser og miljø
Skipsfart og offshore
Personvern, sikkerhet og digital forvaltning (fom høsten 2018)
Velferd og likeverd

2.2.2 Valgemneporteføljen
Fakultetet tilbyr 71 valgemner hvorav 28 kan tas både på bachelor- og masternivå. Ett valgemne gis kun på
bachelornivå, mens de resterende 42 kun gis på masternivå. Av de 71 emnene er 48 engelske.
Valgemnene fordeler seg omtrent jevnt mellom offentligrettslige og privatrettslige fag. Institutt for offentlig
rett tilbyr 29 valgemner som spenner over tema som skatterett, helserett, rettshistorie, kvinnerett og
menneskerettigheter. I tillegg tilbyr de konflikthåndtering og forhandlinger som er mer dialogbasert enn de
tradisjonelle valgemnene. Senter for menneskerettigheter tilbyr 4 valgemner innen menneskerettigheter,
utlendingsrett og prosedyre. Institutt for privatrett tilbyr 25 valgemner som spenner over tema som
arbeidsrett, EU-rett, ekspropriasjon og immaterielle rettigheter. Nordisk senter for sjørett tilbyr 13
valgemner innen sjørett, forsikring og petroleumsrett.
Valgemnene er et tilbud til studentene på rettsstudiet, men retter seg også mot innreisende utvekslingsstudenter. I tillegg kan studenter fra andre studieprogram ved UiO få opptak til emnene på bachelornivå.
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Valgemnene tas også av privatister, uteksaminerte jurister og andre eksterne kandidater fra arbeidslivet
samt rettsvitenskapsstudenter fra universitetene i Tromsø og Bergen og høyskoler som har oppfylt
forkunnskapskravene. Mange av valgemnene har derfor en stor og heterogen studentgruppe. Kun ett
valgemne har adgangsbegrensning. De øvrige er åpne for alle som ønsker å avlegge eksamen. De mest
populære emnene kan ha opp mot 350 eksamenskandidater fordelt på bachelor- og masternivå, men de
fleste av emnene har mellom 20-60 studenter fordelt på begge nivåer.
Antallet valgemner er et tema som har blitt diskutert flere ganger og i flere fora de siste årene. Fakultetet
har blitt anbefalt av diverse utvalg og eksterne komiteer å redusere antallet med henvisning til at det er
ressurskrevende å ha en så bred portefølje. Andre har pekt på at det er manglende helhetstenkning og
strategi knyttet til hvilke emner fakultetet tilbyr. Fakultetet har i 2017 og 2018 hatt en gjennomgang av
valgemnene, og arbeidsgruppen har levert sine anbefalinger.
Arbeidsgruppen konkluderer med at valgemnene er et viktig og variert undervisningstilbud for fakultetet.
Flere av valgemnene er forskningsnære/tilknyttet forskergrupper. De har en høy andel interne undervisere
og er etterspurt både blant våre studenter og av ulike eksterne kandidater. Arbeidsgruppen har anbefalt at
valgemnene bør tilby varierte vurderingsformer og kunne utvide undervisningstilbudet noe.
Det har vært et langvarig problem at det har vært vanskelig å opprette nye valgemner i en allerede stor og
ressurskrevende portefølje. For å løse dette, vil fakultetet legge ned alle valgemner hvert fjerde år. I forkant
av nedleggelsen skal det være en prosess ved hvert institutt hvor de gjennomgår eksisterende og nye
valgemner. Basert på tilgjengelige interne ressurser, pågående forskning og tilknytting til engelskspråklige
programmer og profiler, vil instituttene avgjøre hvilke valgemner som skal tilbys i den kommende
fireårsperioden. Porteføljen reduseres fra 71 til 50 emner og hvert institutt må prioritere sine ønsker og sin
ressursbruk innenfor en gitt ramme.

2.3 LÆRINGSMÅL OG LÆRINGSUTBYTTE
Masterprogrammet i rettsvitenskap er et profesjonsstudium som skal kvalifisere studentene for ansettelse i
juridiske yrker innen blant annet rettsvesen, påtalemyndighet og politivesen, statlig og kommunal
forvaltning, næringsliv, organisasjonsliv, utdanningssektoren og i forskning.
Jurister skal alltid legge til grunn høye etiske standarder og de skal kjenne og følge normene for faglig og
akademisk redelighet. Gode jurister skal ha så vel menneskelige som faglige ferdigheter. Gjennom studiet
skal studentene få kunnskap om forholdet mellom jussen og samfunnet, om reglers virkning og utvikling.
Utdannelsen gir store muligheter til å påvirke andre menneskers tilværelse og til å delta i utforming av
samfunnet. Med dette følger et stort ansvar.
Ved gjennomført studium skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten skal ha:


God kunnskap om juridisk metode
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God kunnskap om retten på de fagområder som omfattes av studiet
God kunnskap om sammenhengen mellom internasjonal og nasjonal rett
God kunnskap om de verdiene som ligger til grunn for retten
God kunnskap om vekselvirkningen mellom rett og samfunn
God kunnskap om retten i et historisk perspektiv
God kunnskap om etiske utfordringer og juristers rolle i samfunnet
Spesialisert kunnskap innen fagområder som dekkes av masteroppgaven

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige
problemstillinger på en kritisk, selvstendig og etisk måte. Dette innebærer å kunne:








Identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
Drøfte og løse konkrete rettsspørsmål, også på ukjente rettsområder
Argumentere skriftlig og muntlig for et rettslig standpunkt på en tydelig og presis måte
Utrede rettsreglene innen ulike rettsområder
Bidra til å utforme lovforslag, avtaler, vedtekter og andre juridiske dokumenter
Foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene
Gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske
normer

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne bruke de juridiske kunnskapene og ferdighetene på selvstendig vis til å:









Gjennomføre ulike typer juridiske arbeidsoppgaver
Løse nye problemer og bidra til nytenking i en rettslig sammenheng
Forstå og vurdere sammenhenger mellom retten og samfunnet, herunder rettens plass i styring av
samfunnsutviklingen
Reflektere over jussens forhold til andre fag
Identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en
forsvarlig måte
Samarbeide med jurister og andre profesjoner om rettslige problemstillinger
Formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten
Fremme rett og rettferdighet

Det sentrale spørsmålet er om undervisnings- og vurderingsformene støtter opp om den kompetanse og de
ferdigheter vi ønsker at studentene skal tilegne seg: Underviser vi i det vi vurderer, og vurderer vi i henhold
til de læringsmålene vi har satt? Det skal vi se nærmere på i de neste to kapitlene.
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3 UNDERVISNINGSFORMER
3.1 GENERELT OM UNDERVISNINGEN
Den vanligste formen for undervisning i rettsvitenskap er forelesninger og ulike typer gruppeundervisning i
form av kurs med 25-40 studenter. I tillegg gis følgende undervisningstilbud på de ulike studieårene:






1. studieår: Skrive-/oppgavetrening i kjøps- og avtalerettskurs. Parallell skrive/metodetrening i
metodekurs. Opplæring i Lovdata Pro. Kollokvier med ca. 5-6 studenter per gruppe.
2. studieår: Semesteroppgave. Prosedyrekonkurranse i folkerett.
3. studieår: Obligatorisk kurs. Skrivetrening hvor studentene retter for hverandre.
4. studieår: Filmer med introduksjon til strafferetten.
5. studieår: Valgemne i prosedyrekonkurranse, forhandlinger, oral advocacy. Skriveseminarer for
masteroppgaveskrivere. Fokus på Klarspråk. På masteroppgaven gis det tilbud om individuell
veiledning: 15 timer på en ordinær 30-studiepoengs masteroppgave og 30 timer på en stor 60studiepoengs masteroppgave.

På valgemner gis det i utgangspunktet kun plenumsforelesninger, men siden 2016 har enkelte engelske
valgemner hatt tutor-led students activities (TULSA). TULSA er smågruppeundervisning hvor det legges stor
vekt på studentenes muntlige aktivitet. Undervisningen ledes av fakultetets stipendiater eller postdoktorer
som har særskilt faglig kompetanse.
Rettsstudiet har lite obligatorisk oppmøte og få obligatoriske aktiviteter. Det alle må ta er:




2. studieår: Deltagelse på fakultetsbibliotekets kurs i kildesøk. Gjennomføre en prosedyreøvelse.
3. studieår: Gjennomføre et kurs bestående av kildesøk, oppgavekurs, individuell skriftlig oppgave
og muntlig presentasjon.
4. studieår: Deltagelses på kurs i yrkesetikk.

Den lave andelen obligatorisk undervisning gjenspeiles i resultatene fra Studiebarometeret hvor
studentene i rettsvitenskap oppgir at de bruker 29 timer i uken på egenstudier. UiOs snitt er 23 timer per
uke, og det er det høyeste nasjonalt. Når det kommer til eget læringsutbytte, så oppgir studentene at de
mener det er bra på teori, selvstendighet, refleksjon og skriftlig kommunikasjon. Ferdigheter innen
forskning- og utviklingsarbeid, muntlig kommunikasjonsevne, samarbeid og evne til å tenke nytt scorer lavt.

3.2 MUNTLIG TRENING
I 2017 og 2018 er det innført noen nye muntlige elementer i andre studieår. På emnet i folkerett (JUS2111)
er det en obligatorisk prosedyreøvelse med fokus på argumentasjonsteknikk. Studentene er delt opp i lag
og skal presentere sin sak på tilmålt tid og svare på eventuelle spørsmål fra dommerne.
På emnet i forvaltningsrett (JUS2211) er det en justerende muntlig eksamen som etterfølger en individuell
semesteroppgave. På muntlig eksamen skal studenten presentere sin oppgave, begrunne sitt utvalg av

10

litteratur og kilder og utdype eventuelle faglige spørsmål knyttet til semesteroppgaven. I forkant av muntlig
eksamen gis det tilbud om kursundervisning i muntlig presentasjonsteknikk.
I valgemnet i forhandlinger gjennomfører studentene rollespill og andre praktiske øvelser. I tillegg er det
krav om å gjennomføre en muntlig presentasjon som del av det obligatoriske kurset på 3. studieår.

3.3 SKRIVETRENING
Studentene har mulighet til å levere inn flere såkalte kurs- og fakultetsoppgaver på 1. - 4. studieår. Det gis
ordinært en kurs- og en fakultetsoppgave i hvert fag på alle semesteremner. Kursoppgavene er en integrert
del av kursundervisningen, mens fakultetsoppgavene er et eget skrivetilbud ved siden av undervisningen
med kun eksterne rettere. Kurs- og fakultetsoppgavene er ofte tidligere eksamensoppgaver, og de gir
dermed skrive- og sjangertrening før skriftlig skoleeksamen. Retterne gir tilbakemeldinger på teksten, og en
veiledende karakter.
De fleste studenter leverer fakultetsoppgaver i starten av sitt studium, deretter avtar innleveringene. Det er
oppnevnt en person som har det overordnede faglige ansvaret for skrivetrening ved fakultetet.
Vedkommende er i dialog med de studieårsansvarlige med tanke på å differensiere skrivetilbudet på
studieårene i større grad, for dermed å bedre treffe det studentene ønsker å trene på.

3.4 KLARSPRÅK
I 2016 inngikk Det juridiske fakultet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en avtale om
klarspråk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som del av undervisningen på
rettsstudiet. Midlene fra KMD knyttet til avtalen skal brukes til å etablere et professorat og tre
stipendiatstillinger over ti år. Fra og med våren 2018 er klarspråk en del av læringskravene i faget juridisk
metodelære på emnet JUS1211 i 1. studieår.

3.5 REFLEKSJONER FRA ARBEIDSGRUPPEN
Undervisningsformene på masterstudiet synes å være godt tilpasset læringsmålene knyttet til teoretisk
kunnskap og forståelse. I all hovedsak dreier det seg om tradisjonelle undervisningsformer der fokus ligger
på innlæring av teoretisk kunnskap. Studiet inneholder få obligatoriske elementer, slik at studentene har
høy grad av frihet til selv å definere sin studiehverdag. I praksis innebærer dette at studentene i stor
utstrekning benytter selvstudium som arbeidsform. En negativ konsekvens av dette kan være at det øker
risikoen for frafall i løpet av studiet. På dette punktet er det imidlertid grunn til å fremheve den nye
metodeundervisningen på første studieår, med mindre grupper og integrert skriveopplæring, som et tiltak
som kan motvirke frafall. Det er også etablert innslag av obligatoriske elementer i 2.
(prosedyrekonkurranse) og 3. studieår (obligatorisk kurs med muntlig presentasjon). Alt i alt fremstår
likevel studiet som relativt tradisjonelt pedagogisk sett.
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Vurdert opp mot læringsmålene knyttet til ferdigheter anser arbeidsgruppen at undervisningstilbudet i noe
varierende utstrekning er tilpasset. Ferdigheter i å identifisere rettslige problemstillinger,1 drøfte og løse
rettsspørsmål og foreta rettspolitiske drøftelser, må anses ivaretatt i kursundervisningen, gjennom
skrivetrening2 og tilbudet om oppgaveinnlevering. Undervisningstilbudet i de obligatoriske emnene gir i
mindre utstrekning trening i å spesifikt argumentere for bestemte rettslige standpunkter, eller gi målrettet
undervisningstilbud i ferdigheten "Bidra til å utforme lovforslag, avtaler, vedtekter og andre juridiske
dokumenter".3 Våren 2018 er det imidlertid innført en obligatorisk prosedyrekonkurranse på 2. studieår.
Videre gir enkelte av fakultetets valgemner ferdighetsøving innenfor disse temaene, som valgemnet i
prosedyrekonkurransen, faget JUS5912 - Legal Writing and Oral Advocacy in International Law, faget
JUS5070 Forhandlinger og faget JUS5502 Lovgivningslære. De fleste valgemner tilbyr imidlertid kun
forelesninger, og det hadde vært ønskelig med mer studentaktive læringsformer. Dette er spesielt viktig på
emner med høye studenttall hvor det er vanskeligere å komme i dialog med studentene.
Læringsmålene under "Generell kompetanse" fokuserer på samarbeid (herunder med andre profesjoner),
formidling, forståelse av jussens rolle i samfunnet, evne til nytenkning og rettspolitikk. Denne kompetansen
må sies å være en integrert del av juridisk kompetanse. Dette gjør det i sin tur nødvendig å integrere slike
perspektiver i undervisningen. Selv om denne kompetansen mer er et spørsmål om undervisningens
innhold og innretning enn form, er den nært knyttet opp mot de ferdighetsbaserte kompetansemålene og
dermed noe som nok i større utstrekning bør komme inn i studentaktive læringsformer. Dette gjelder typisk
formidling.
Undervisningsformene ved fakultetet fremstår med en del unntak som tradisjonelle og tilpasset et teoretisk
studium. I senere år har det vært et større fokus på læring gjennom ferdighetstrening, både gjennom en
mer systematisk skriveopplæring og også obligatoriske muntlige elementer. Det er grunn til å gjennomgå
særlig kursundervisningen med sikte på videreutvikling i retning av mer ferdighetsbasert trening, som også
vil effektivisere innlæringen av det teoretiske stoffet.

4 VURDERINGSFORMER
Det er en kjent sak at eksamen styrer studentatferden. Det betyr at vi gjennom vurderingsformene kan
legge store føringer på studentenes arbeidsform.

4.1 OM EKSAMEN I RETTSVITENSKAP
Den vanligste vurderingsformen på rettsstudiet er skriftlig skoleeksamen på PC i enten 4, 5 eller 6 timer.
Dette er vurderingsformen på alle obligatoriske semesteremner på 1. - 4. studieår med to unntak:
 JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett: Semesteroppgave med justerende muntlig (etterfulgt av 4
timers skoleeksamen)
1

På dette punktet har PMR vedtatt at fra og med høsten 2018 skal de konkrete rettslige grunnlagene for løsning av
praktikumsoppgaver til eksamen ikke oppgis eksplisitt i oppgaveteksten.
2
I kurset i kjøps- og avtalerett på JUS1111 leverer studentene en mindre skriftlige oppgave i løpet av den første uken.
3
Valgemnet JUS5502 - Lovgivningslære fokuserer imidlertid på utforming av lovtekst.
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JUS3220 Rettshistorie: Kort hjemmeeksamen

AV 71 valgemner har 62 fire timers skriftlig skoleeksamen, mens ni emner har vurderingsformer som
inkluderer semesteroppgave og/eller hjemmeeksamen. Masteroppgaven er en individuell skriftlig oppgave.
Til de skriftlige skoleeksamenene på 1. – 4. studieår, opprettes det hvert semester oppgaveutvalg som
utarbeider eksamensoppgaver og sensorveiledninger for hvert studieår. Oppgaveutvalgene består av en
faglig eksamensleder, en vara faglig eksamensleder, en representant for eksterne sensorer og to
studentrepresentanter. Disse representantene gjennomfører en prøveløsning av eksamensoppgaven før
den godkjennes for bruk. Å sitte i oppgaveutvalget går på omgang blant de interne i faggruppen. På
valgemnene er det ansvarlig faglærer som leverer eksamensoppgave og evt. sensorveiledning i sitt emne.
Ordningen med oppgaveutvalg har fulgt med fra tidligere tiders store årseksamener, og medfører at det
legges mye ressurser i det å lage eksamensoppgaver. Det kan være en svakhet ved utvalgene at de som
faktisk underviser ikke nødvendigvis sitter der. Dette i motsetning til på valgemnene hvor faglærer selv
lager eksamensoppgaven, og i større grad kan sikre samsvar mellom undervisning og vurdering.
På alle emnene i rettsstudiet gis det karakterer. Det er også et høyt karakterpress på studiet, og relativt få
eksamener sammenlignet med andre studier ved UiO (og andre norske utdanningsinstitusjoner).
Kandidatundersøkelser utført av Juristforbundet i 2016 og 2017 viser at kandidatene selv tror at karakteren
er viktig for arbeidsgiver og dermed hvilke jobbmuligheter den enkelte mener å ha. Dette avspeiles i at Det
juridiske fakultet ligger desidert høyest på UiO både i antall klager og antall gjentak av eksamen.

Tabell 2: Antall klager på eksamenskarakter UiO 2006 – 2017 (Tableau)

Det er svært viktig for ansatte, sensorer og studenter at eksamen gjennomføres på en rettferdig og faglig
god måte. Fakultetet bruker uten unntak to sensorer på alle emner som inngår i rettsstudiet. Andelen
eksterne sensorer er høy, og det kan være at flere interne undervisere burde brukes for å sikre kvalitet og
relevans i vurderingen sett opp mot undervisningen. Det er mulig at interne undervisere også vil kunne
begrunne karakteren bedre, og slik styrke det læringsutbyttet studentene kan få gjennom sensors
tilbakemelding på eksamensbesvarelsen.
Fakultet har en tilsynssensor som fører tilsyn med eksamen hvert år. Vår nåværende tilsynssensor har
gjennomgått 1. - 4. studieår, og kommentert at for alle studieår er hovedinntrykket at fakultetet prøver å
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vurdere studentene på en upartisk og faglig betryggende måte. Eksamensoppgavene er omfangsrike og
detaljerte, men vurderer studentene på de sentrale læringskravene. Tilsynssensor har hatt flere
anbefalinger knyttet til sensorveiledninger, herunder at disse ikke bør være for omfangsrike og settes inn i
en felles mal for å sikre likhet i sensuren. På oppfølgning av Kunnskapsdepartementet har UiO konkludert
med at det skal utarbeides sensorveiledning for alle emner. Fakultetet er allerede kommet langt i dette
arbeidet og skal ha dette på plass i løpet av høsten 2018.

4.2

REFLEKSJONER FRA ARBEIDSGRUPPEN
Det har vært en ønsket utvikling fra fakultetsledelsen å innføre mer varierte vurderingsformer. Bakgrunnen
er blant annet Læringsmiljøundersøkelsen fra 2012 hvor ¼ av studentene mente deres kompetanse i liten
grad måles på en god og hensiktsmessig måte. Studiebarometeret viser samme tendens: Eget
læringsutbytte oppleves bra på teori, selvstendighet, refleksjon og skriftlig kommunikasjon, mens
læringsutbyttet innen forskning- og utviklingsarbeid, muntlig kommunikasjonsevne, samarbeid og evne til å
tenke nytt scorer lavt.
De mest utbredte eksamensformene prøver studentene i å identifisere rettslige problemstillinger og foreta
en drøftelse av disse på bakgrunn av et gitt faktum. I tillegg prøves evne til teoretiske fremstilling og
rettspolitiske vurderinger gjennom teorioppgaver. Det er ganske innlysende at disse eksamensformene i
liten utstrekning prøver andre ferdigheter som muntlig fremstilling, å argumentere for bestemte juridiske
standpunkt og utforming av juridiske dokumenter.
Gitt forutsetningen om at det er eksamensformen som styrer studentenes adferd gjennom semesteret,
fremstår også disse eksamensformene mindre godt egnet til å stimulere til samarbeid og studentaktiv
læring. For eksempel vil trening foran en prosedyrekonkurranse i langt større utstrekning innebære at
eksamen oppmuntrer til en arbeidsform som gjør at studentene arbeider aktivt med stoffet.
Samtidig har fakultetet forsøkt å utnytte koblingen mellom eksamen og arbeidet gjennom semesteret til å
fremme realistiske arbeidsformer. Dette gjelder særlig innføringen av digitale hjelpemidler (jf. nedenfor),
der studentene kan arbeide aktivt i et digitalt rettskildeverktøy og gjøre personlige tilpasninger,
henvisninger og understrekninger gjennom semesteret, og ha tilgang til dette under eksamen.

5 DIGITALISERING
Rettsvitenskap har de siste årene jobbet målrettet med digitalisering av undervisning og vurdering.

5.1 DIGITAL EKSAMEN
Det juridiske fakultet har vært helt i front ikke bare på UiO, men også nasjonalt i digitalisering av eksamen.
Allerede i 2015 var 100 % av eksamenene på rettsvitenskap digitale. Dette kunne gjennomføres blant annet
fordi universitetets IT-avdeling utviklet et eget skreddersydd system hvor studentene satt på stasjonære
pc'er på lesesalene, kunne skrive sin besvarelse i word og levere digitalt.
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Fakultetet besluttet at den raskeste måten å oppnå digital eksamen for alle studenter på, var å flytte den
tradisjonelle skoleeksamen fra papir til pc. Sagt på en annen måte; Å "sette strøm» på eksisterende
vurderingsformer. Dette var således ikke et pedagogisk prosjekt, men for studentene var det allikevel en
viktig forbedring å kunne gå fra penn til tastatur. Dette vises også i prosjektets sluttrapport fra 2015 hvor
95 % oppgir at de er fornøyde med ordningen, og 96 % oppgir at de foretrekker digital eksamen fremfor
papirbasert eksamen.
I 2015 ble universitetets felles prosjekt UiO digital eksamen etablert, og gjennom anbudskonkurranse ble
firmaet Inspera Assessment valgt som leverandør av universitetets digitale eksamenssystem. Dette er et
system som gir mulighet for en lang rekke ulike vurderingsformer, for eksempel kan det spilles av lyd- eller
videofiler, legges inn bilder, åpnes for at ulike digitale hjelpemidler eller nettsteder skal være tilgjengelige
under eksamen etc. Det ble også investert i skreddersydde felles eksamenslokaler for hele UiO i Silurveien.
JUS har startet flytting av eksamen fra sentrum til Silurveien og innen våren 2019 vil alle eksamener i
rettsvitenskap foregå der. Fra og med våren 2018 foregår de også i Inspera. Dette åpner for nye digitale
vurderingsformer, og gir også en rekke andre muligheter som det bør vurderes om skal tas i bruk. For
eksempel kan sensor legge skriftlige tilbakemeldinger/begrunnelse inn i kandidatenes besvarelse, og
deretter gjøre dette tilgjengelig for kandidaten etter sensur. Det er også mulig å ta ut statistikk som kan
brukes til læringsanalyser for å lage bedre fremtidige eksamensoppgaver.

5.2 DIGITALE HJELPEMIDLER
Norsk lovsamling og tilhørende rettskilder er sentrale i undervisning og eksamen i rettsstudiet. Under
eksamen har studentene fått ha med seg norske lover og forskrifter, diverse ordbøker med mer.
Reglementet for hjelpemidler til eksamener er omfattende og komplisert og reiser flere tolkningsspørsmål.
Fra fagmiljøene er det stadig henvendelser om revisjon av hjelmemiddelreglement, særlig ved at det
etterspørres mulighet til å vise til ytterligere rettskilder, for eksempel nemnds- og forvaltningspraksis.
Siden gjeldende lover og rettskilder finnes digitalt, har fakultetet inngått et samarbeid med Lovdata om å
utvikle Lovdata Pro slik at det kan fungere som et digitalt hjelpemiddel både i undervisningen og under
eksamen. Slik vil studentene få tilgang til rettskildene gjennom digitale verktøy hvor de kan arbeide aktivt
med innarbeidelser, henvisninger og gruppering av kilder gjennom semesteret. Lærerne kan legge til
relevante og aktuelle dommer underveis i undervisningen, istedenfor å være bundet av forhåndstrykte
kompendier med et mer statisk utvalg av rettskilder. Eventuelle dokumenter som ikke finnes i Lovdata, kan
legges til som pdf.
Digitale hjelpemidler gjennomføres under eksamen for første gang våren 2018 for studenter på første år i
emnet JUS1111. Gjennomføringen vil bli evaluert.

5.3 VIDEOFORELESNINGER (PODCAST)
Tilnærmet 100 % av alle forelesninger på rettsvitenskap gjøres tilgjengelig som videoforelesning eller
lydopptak på emnenes semestersider. Det er gjort noen få unntak for lærere som ikke ønsker at deres
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forelesninger skal formidles på denne måten. Tilbakemeldingene fra studentene er positive – dette er noe
de ønsker både for å repetere stoffet og for å få med seg undervisning de ellers ville gått glipp av.
Det er også laget korte pedagogiske videoer på noen emner som introduksjon til forelesninger, og på andre
for å skape interesse for valgemner.

5.4 DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM
UiO har i mange år brukt den digitale læringsplattformen Fronter. På rettsvitenskap har de fleste emner
brukt Fronter, dog først og fremst som et system for å administrere innleveringer og dele fagstoff. En
moderne digital plattform bør gi underviserne fleksible og brukervennlige løsninger og studentene et
digitalt læringsmiljø som engasjerer. Avtalen med Fronter er gått ut på dato, og etter en nasjonal
anbudsprosess i sektoren ble løsningen Canvas Instructure valgt.
Rettsvitenskap piloterer våren 2018 CANVAS på alle obligatoriske emner på 1. - 4. studieår inkludert exfac.
Det er et mål å ta i bruk CANVAS til læring på en mer aktiv måte enn det har vært mulig å gjøre med
Fronter.

6 INTERNASJONALISERING
Fakultet har utvekslingsavtaler med over 100 anerkjente læresteder i Europa, USA, Canada og Australia. Vi
ønsker at våre studenter skal reise ut for å utvide sin faglige kunnskap, bli kjent med en annen retts- og
undervisningskultur, tilegne seg et nytt språk og se faget fra et nytt perspektiv.
På grunn av den innlagte progresjonen i rettsstudiet, er det ikke lagt opp til at det er mulig å reise ut før på
masternivå. Samtidig som muligheten for å reise på utveksling åpner seg i 4. og 5. studieår, er det også
mulig å velge mellom en rekke konkurrerende studietilbud her hjemme: Praksisordning, rettshjelptiltak
som Jussbuss og JURK og en stor portefølje av valgemner. Majoriteten av studentene velger dermed å bli
ved UiO. Disse studentene møter internasjonale perspektiv som en integrert del av de obligatoriske fagene,
og ved at det er obligatorisk å følge minst ett valgemne på engelsk. Dette er også ment å øke kontakten
mellom internasjonale og norske studenter.
Studiebarometeret hadde for første gang i år spørsmål om internasjonalisering, og svarene fra
rettsvitenskapsstudentene kan tyde på at integrasjonen mellom de norske og utenlandske studentene ikke
fungerer etter intensjonen. Over 80 % svarer at det ikke er god faglig og/eller sosial integrering mellom
studentgruppene. Det er ellers verdt å merke seg at våre studenter er tydelige på at de foretrekker norsk
pensum og norsk undervisningsspråk.
Som ledd i rekrutteringsarbeidet for at studenter skal reise ut, arrangeres det utvekslingsmesse hvert
semester. Her presenterer innreisende studenter sine hjeminstitusjoner for de norske studentene. I tillegg
holdes det to årlige informasjonsmøter hvor tidligere utvekslingsstudenter deler sine erfaringer. De utreiste
studentene sender dessuten reisebrev hjem til fakultetet som publiseres på nettsidene slik at andre
studenter kan bli inspirert.
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Tall fra de siste årene viser en stigende tendens i innreisende studenter, og de to siste årene også for
utreisende:
Innreisende

2009
148

2010
148

2011
140

2012
159

2013
183

2014
202

2015
218

2016
209

2017
239

Utreisende

94

105

78

94

117

113

91

144

153

Tabell 3: Utvekslingsstudenter (Tableau)

De mest populære utreiselandene er de engelskspråklige med australske universiteter på toppen. Det er
gjennomført spørreundersøkelser blant de utreisende studentene hvert år siden 2014. Svarprosenten er
rundt 70, og resultatene er stabile fra år til år. Studentene er overveiende fornøyde med valg av studiested,
og 90 % vil anbefale sitt studiested til andre. Utenlandskonsulenten ved fakultetet oppgis som den viktigste
informasjonskilden, etterfulgt av informasjon på nett og erfaringer fra tidligere utvekslingsstudenter.
Studentene oppgir at de er mest fornøyd med administrasjonens hjelp før avreise, mens fagmiljøet synes å
være lite involvert i prosessen.
For dem som reiser, er utvekslingsoppholdet en suksesshistorie! 100 % av dem som svarer på fakultetets
undersøkelse vil anbefale sine medstudenter å reise på utveksling. Over 70 % er fornøyde med det faglige
tilbudet og de returnerer til UiO med 30 ESCT (studiepoeng) som er full studieprogresjon. Det er også
interessant at rundt 70 % er fornøyd eller svært fornøyd med interaksjonen og tilgjengeligheten til
faglærere ved vertsuniversitetet. Dette er jevnt over bedre resultat enn studentene som er hjemme gir. I
blant annet Studiebarometeret går interaksjon med faglærer igjen som en av de tingene studentene er
minst fornøyde med, ref. tabell neste side.
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Tabell 4: Sammenligning: Resultat fra Studiebarometeret for master i rettsvitenskap og undersøkelsen for utreisende

På spørsmål om hva Det juridiske fakultet kan lære av studiestedet studentene utvekslet til, går følgende
tema hyppigst igjen i svarene:








Mer kontakt mellom lærer og student
Mer tilgjengelige faglig ansatte
Bedre faglig oppfølgning av studenter
Færre studenter på grupper/mer gruppeundervisning
Mer variert undervisning, diskusjoner og muntlig framlegg
Mer praktisk fokus
Ulike eksamensformer

Fakultetet satte i 2017 ned en gruppe som skal utarbeide en helhetlig internasjonaliseringsstrategi.
Gruppen skal levere sine anbefalinger våren 2018, og skal blant annet:




Vurdere tiltak som sikrer en bedre kobling mellom internasjonalt utdannings- og
forskningssamarbeid og dermed økt involvering av fagmiljøet
Vurdere ønsket nivå på antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter på fakultetet
Vurdere tiltak for økt involvering av fagmiljøet i promoteringen av utvekslingsmulighetene
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Vurdere tiltak for å sikre økt internasjonalisering hjemme samt bedre integrasjon av fakultetets
internasjonale studenter
Vurdere om de eksisterende kriteriene for innpassing av utenlandske juridiske mastergrader (LLM)
kan gjøres mer fleksible, slik at flere jusstudenter velger å erstatte 5. studieåret med en LLM
Vurdere etableringen av praksisordning for både inn- og utreisende studenter

7 LÆRINGSMILJØ
Med læringsmiljø menes alle institusjonelle og organisatoriske betingelser som bidrar til studentens læring.
Læringsmiljø omfatter både fysiske og psykososiale faktorer.
Resultatene fra Studiebarometeret 2017 viser at rettsvitenskapsstudentene, i likhet med andre UiOstudenter, er spesielt fornøyde med informasjonen på studieprogrammet og med bibliotekstjenestene. Det
de er minst fornøyde med er miljø - både mellom studenter og mellom faglige og studenter, tilbakemelding
og veiledning samt mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet og hvordan kritikk og
synspunkter fra studentene blir fulgt opp.

7.1 INFRASTRUKTUR
Det juridiske fakultet holder til i diverse eide og leide bygninger i sentrum. Deriblant de fredete bygningene
på Karl Johan som er Norges eldste universitetsbygninger, tatt i bruk i 1851. Det er historisk sus over
lokalene, men de er ikke så godt egnet til dagens behov. Et nytt bygg er dermed under oppføring, og i løpet
av senhøsten 2019 vil studentene kunne flytte inn i Domus Juridica på Tullinløkka. Her vil det blant legges
vekt på fleksible undervisningsrom som er bedre egnet for samhandling og varierte læringsaktiviteter. Det
vurderes også om det skal lages et eget område hvor lærere og studenter kan møtes uten avtale og utenfor
undervisningen – en slags «bemannet fagsofa».

7.2 KARAKTERPRESS
Karakterpresset på jusstudiet oppleves som høyt av mange studenter, og mange har høye ambisjoner på
egne vegne. I Studiebarometeret oppgir nærmere 90 % av respondentene at deres mål er å få bedre
karakterer enn gjennomsnittet. Dette kan ses i sammenheng med at rettsvitenskap ved UiO er et
studieprogram med høy inntakskvalitet. Våre studenter er vant til å være best eller blant de beste fra sine
kull på videregående skole. Studieprogrammet er også blant de mest populære i høyere utdanning i Norge,
og det er nærmere 6 kvalifiserte søkere per studieplass.

Tabell 5: Søkere per plass (Tableau)
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I Kandidatundersøkelsene 2012-14 beskriver tidligere jusstudenter at det ikke var ukjent at studenter løy
om hvilke resultater de hadde oppnådd på eksamen, og at det kun var A og B som var godt nok.
Konkurranseforholdet mellom studentene oppgis å påvirke vennskapsforhold, studiegrupper og hvem man
kunne snakket åpent med om pensum, tips og erfaringer. De opplevde hverandre som konkurrenter heller
enn medstudenter.

Tabell 6: Opplevelse av konkurranseforholdet mellom studentene (Kandidatundersøkelsen 2012-14)

Når det gjelder hva som kan gjøres for å redusere det negative konkurranseforholdet, foreslår studentene
selv at det legges mer vekt på samarbeid og gruppeoppgaver i studiet. Andre aktuelle tiltak er å begrense
antall ganger det er mulig å ta opp igjen en eksamen, og å skape bevissthet rundt at det er fullt mulig og
helt vanlig å få gode jobber uten å være A eller B-kandidat.

7.3 REDUSERE AVSTAND MELLOM LÆRERE OG STUDENTER
Det er en gjennomgående tilbakemelding at studentene synes de har for liten kontakt med faglærer, og at
det er for lite tilbakemeldinger og veiledning underveis i studiet. Følgende tiltak er igangsatt for å bedre
dette:





Alle interne faglærere skal ha treffetid en gang i uken. Det skal stå på personpresentasjonen.
Tiltaket vurderes som delvis vellykket da det er usikkerhet om hvor mye studentene benytter seg av
ordningen, men signaleffekten vurderes uansett som viktig.
Det er innført spørretimer for 1.-4. studieår. To spørretimer for 1. og 3. studieår i fellesskap og to
spørretimer for 2. og 4. studieår i fellesskap pr. semester. Tiltaket har hatt økende oppslutning.
Studenter inviteres til faglige arrangementer. Tiltaket er i startfasen, og effekten er ikke målt.
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7.4 MOTTAGELSE AV NYE STUDENTER - FADDERUKA
SiOs undersøkelse av studentenes helse og trivsel (SHoT) ble sist gjennomført i 2014. Det er igangsatt flere
tiltak for å bedre læringsmiljøet som følge av denne undersøkelsen. Deriblant arbeid med fadderuken:





Det er opprettet en faddergruppe for studenter som ikke føler seg i målgruppen for fadderuken. De
deltar på det faglige opplegget, men står fritt til å laget eget sosiale program eller delta på det
oppsatte programmet. Dette fungerer godt, men det er vanskelig å finne faddere.
Det gis tilbud om faddergrupper også til studenter som skal starte på senere studieår. Dette
fungerer godt.
Det er en målsetning at alle arrangementer skal være alkoholfokusfrie.

De ferske studentene blir ellers delt inn i kollokviegrupper basert på gruppen de får tildelt i
undervisningsopplegget «Rettskilder til fots». Kollokviegruppen løser oppgaver og diskuterer faglige
spørsmål. Gruppen ledes av en viderekommen student.
Det er en egen fadderordning for utvekslings- og LLM-studenter: Buddy. Buddy består av egne
arrangementer, UiO-arrangementer og fellesarrangementer sammen med de norske studentene på master
i rettsvitenskap. Blant arrangementene kan nevnes skøytegåing på Tøyen, aking i Korketrekkeren,
sightseeing i Oslo, besøk i Høyesterett og på Stortinget samt praktisk hjelp, informasjon, fester, middager
og mye mer.
Buddy får gode tilbakemeldinger. Den største utfordringen er å integrere norske og utenlandske studenter.
En av grunnene til dette er at de norske studentene er ferske, og opptatt av å skape seg et nettverk med
andre førsteårsstudenter, mens de utenlandske studentene skal følge emner på senere studieår. Det finnes
også dedikerte studentforeninger for utenlandsstudentene som har arrangementer gjennom hele
semesteret som European Law Students Association (ELSA).

7.5 STUDENTFORENINGER
Det er generell utfordring å engasjere større studentmasser i prosesser vedrørende studiehverdagen. Det
er heller ingen stor oppslutning om studentdemokratiet, og deltakelsen ved valg av medlemmer til Juridisk
Studentutvalg (JSU) og til UiOs Studentparlament er lav. JSU har representanter inn i alle større prosesser
som angår studieprogrammet, og de sitter i fakultetsstyret og i PMR.
Det finnes ellers et stort spekter av studentforeninger for jusstudentene innen idrett, kultur, næringsliv,
ideelt arbeid etc. Fakultetet tilrettelegger for foreningenes aktivitet gjennom at:





Alle lederne i studentforeningene inviteres til møte med studiedekanen hvert semester.
Studentforeningene har fått en egen kontaktperson i fakultetsadministrasjonen.
Det er opprettet kontorlokaler for foreninger på fakultetet.
Det arrangeres foreningsdag hvert semester for informasjon og rekruttering. Dagen har hatt
økende oppmøte, men det kan bli bedre.
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7.6 STUDENTENES MULIGHET FOR Å GI TILBAKEMELDING PÅ LÆRINGSMILJØET
Det finnes en rekke kanaler for tilbakemelding fra studentene. Det gjennomføres spesifikke undersøkelser
for å evaluere endringer som for eksempel innføring av digital eksamen, og den enkelte faglærer
gjennomfører underveisevalueringer av sin undervisning. Det gjennomføres også jevnlige emne- og
programevalueringer samt kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser. I tillegg kommer nasjonale
undersøkelser som SHOT og Studiebarometeret. Studenter tar også kontakt med fakultetets infosenter,
studie- eller eksamensadministrasjonen, eller de snakker direkte med faglærer. Det arrangeres
semestervise referansegrupper hvor ca 10 studenter fra hvert studieår inviteres til samtale med
studiedekanen, og det arrangeres egen spørretimer hvor studentene kan møte faglærerne til en uformell
prat. Det kanaliseres også tilbakemeldinger gjennom JSU.
Studentene har også mulighet til å melde fra om positive og negative ting i læringsmiljøet gjennom UiOs SI
FRA-system. Fakultet har et gjennomsnittlig antall innmeldinger sett i forhold til størrelsen. I 2017 ble det
ikke avdekket alvorlige kritikkverdige forhold gjennom SI FRA. De fleste sakene gjaldt klager på låste dører,
tilgang til bygg, dårlig luft og lav temperatur i lesesaler, og ble oversendt til Eiendomsavdelingen. En
håndfull saker gjaldt læringsmiljøet, og disse går alltid videre til studiedekanen.
Fakultetet ønsker å se på hvordan arbeidet med tilbakemeldinger på læringsmiljø og studiekvalitet kan
systematiseres bedre. Et av tiltakene er å få på plass muligheten for strukturerte digitale evalueringer (i
CANVAS) fom høst 2018. Minst like viktig som enklere system for evaluering fra studentene, er imidlertid
håndteringen av tilbakemeldingene. Her må det jobbes med systematisk oppfølging. Det kan feks dreie seg
om å sikre at klager på undervisningskvalitet følges opp overfor faglærer av dennes leder. Og det kan dreie
seg om kommunikasjon til studentene om hvilke endringer som vil bli iverksatt som resultat av deres
innspill.

7.7 UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING
De fysiske lokalene og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal være universelt utformet i
henhold til Plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. De fredede lokalene på Karl
Johan er imidlertid ikke gode med tanke på tilgjengelighet for personer med redusert bevegelighet. Det er
tunge dører, høye dørterskler, smale dører, mange trapper og få heiser. Dette løser vi med personlig
assistanse fra Eiendomsavdelingen da det ikke er mulig å bygge om på en slik måte at alle kan komme seg
frem på egen hånd. Domus Juridica blir bygd med tanke på dette, og vil medføre en klar forbedring.
Det er flere studenter som søker en eller annen form for tilrettelegging i løpet av studiet. Mange av dem
søker om tilrettelegging av eksamen, som utvidet tid, skrivehjelp, enerom og adgang til hvilerom. Fakultetet
var tidlig ute med overgang til digital eksamen, hvor man i langsvarsoppgavene også får adgang til
staveprogram, og dette har redusert behovet for å søke om tilrettelegging for flere studenter.
Noen studenter gis tilrettelegging i form av å få mulighet til å gjenta kursundervisning og får innvilget
redusert progresjon på studiet. Noen få studenter har det vi kaller en student-kontakt. Dette er studenter
som på grunn av sykdom har vanskelig for å delta på campus. Fakultetet ansetter da en medstudent som
kan kollokvere via skype eller mail. Arbeidet med videoforelesninger er også sentralt med tanke på

22

universell utforming. Studenter med f.eks kroniske lidelser, familieforpliktelser eller nedsatt hørsel får på
denne måten adgang til nesten alle forelesninger på rettsstudiet enten som video eller lydpodkast, men da
uten å måtte søke om det.

8 GJENNOMSTRØMMING
Gjennomføringsgraden for masterstudiet i rettsvitenskap (MiR) er lav. Følgende tabell med tall hentet fra
Tableau studiedata følger kullene som startet på MiR våren 2011-høst 2012 og undersøker hvor stor andel
av kullet som har oppnådd grad til normert tid:
Kull

Start vår 2011
Start høst 2011
Start vår 2012
Start høst 2012

Andel
fullførte til
normert tid
14 %
17 %
21 %
20 %

Andel fullførte
5,5 år

Andel fullførte
6 år

Andel fullførte
6,5 år

Andel fullførte
7 år

29 %
34 %
39 %

42 %
47 %

51 %
47 %

51 %

Tabell 7: Gradsoppnåelse (Tableau)

Det er først ved å legge 1 ½ år til normert tid at ca. halvparten av studentene på kullet har fullført graden
master i rettsvitenskap. Hvis vi ser på kullene før dette, finner vi at total gjennomføringsgrad ikke ser ut til å
bli særlig høyere enn 60-65 %. Frafallet ligger jevnt over på mellom 20-30 % og de resterende er studenter
med svært lav studieprogresjon.
Til sammenligning er gjennomføringsgrad til normert tid på alle 2-årige masterprogrammer ved fakultetet
på mellom 51-60 %. På de 1 ½-årige engelskspråklige mastergradene varierer tallene mellom 30 og 60 %
andel gjennomførte kandidater til normert tid.
En viktig forskjell mellom de 1 ½-årige og 2-årige masterprogrammene og vårt 5-årige masterprogram er at
studentene som gis opptak til førstnevnte er eldre, har studieerfaring og er trolig mer sikre på studievalget
de har tatt. Studenter som får opptak til vårt 5-årige masterprogram kan sammenlignes med andre
bachelorstudenter. Vi ser at frafallet er aller høyest mellom 1. og 2. semester. Det kan være fordi
studentene ofte kommer rett fra videregående, og trolig er noe mer usikre på hva de faktisk ønsker å
studere enn dem som søker på en master.
I 2013 gjennomførte fakultetet en frafallsundersøkelse. Den tok utgangspunkt i de studentene som fikk
opptak høsten 2005, og hadde følgende funn:







Det største frafallet skjer etter 1. og 3. studieår.
SV og HF er hovedsakelig de fakultetene som tar imot studenter som slutter hos oss.
Mange studenter på masterstudiet produserer mange studiepoeng, men fullfører ikke graden.
Gjentak av eksamen er svært høyt.
Halvparten av studentene bruker lengre tid enn normert.
40% av studentene som tas opp, slutter eller flytter før fullført grad.
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Eldre studenter bruker lengre tid på studiet og fullfører i mindre grad enn yngre studenter.
Det er små forskjeller i fullføringsgraden mellom menn og kvinner.
UiO har noe dårligere fullføringsgrad enn UiB, men noe bedre enn UiT.

En viktig grunn til at studentene på rettsstudiet bruker lengre tid enn normert er gjentak av eksamen.
Mellom 40-50 % av alle gjentak ved UiO gjennomføres på juridisk fakultet, og ca 85 % av alle gjentak ved
fakultetet skjer på masterstudiet i rettsvitenskap. Dette er til tross for at det er det eneste
studieprogrammet ved UiO som har en kvote på frivillige gjentak av eksamen; Studenter på rettsstudiet har
kun anledning til å gjenta 4 emner som de tidligere har bestått i løpet av studiet.
Fakultetet har allerede vedtatt følgende tiltak som skal ha en positiv effekt på gjennomstrømming:




Faste grupper gjennom semesteret
Økt satsning på muntlig og skriftlig ferdighetstrening
Målrettet satsing på studiestartprogrammet

Dekanatet vil se videre på tiltak for å øke gjennomstrømmingen.

9 ARBEIDSLIVET
Masterstudiet i rettsvitenskap er en profesjonsutdanning som kvalifiserer til juridiske profesjoner som
advokat, dommer og politijurist. Andre aktuelle arbeidsplasser er diverse organisasjoner, offentlig
forvaltning, medier og privat næringsliv. Studentene fremhever jobbmuligheter og arbeidslivsrelevans som
klare styrker ved studieprogrammet (for eksempel i Studiebarometeret).
Det arrangeres semestervise arbeidslivsdager i regi av studentforeningene hvor studentene kan møte ulike
arbeidsgivere. Det arrangeres også karrierekurs med fokus på ulike karrierevalg og arbeidsgivere i
samarbeid med UiOs Karrieresenter. Det settes opp karrierekurs for studenter på 1. - 3. studieår, og
jobbsøker- og intervjukurs for avgangsstudentene hvert semester. Dette fungerer godt og studentene er
fornøyde.
Det gjennomføres jevnlig kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser. Fakultetet skal opprette et
arbeidslivspanel i løpet av våren 2018.

9.1 PRAKSISPLASSER
Fakultet har en liste med rundt 150 aktuelle arbeidsgivere, og hvert semester sier rundt 60 av disse seg
villige til å ta imot studenter. Arbeidsplassene er spredt rundt i landet med hovedvekt på østlandsområdet,
og er innen både offentlig og privat sektor. På hver arbeidsplass utpekes en jurist som fungerer som
studentens veileder i løpet av et seks uker langt praksisopphold.
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Formålet med ordningen er å gi studenter på studieprogrammet en forståelse for hva praktisk juridisk
arbeid går ut på: Hvilke krav yrkeslivet stiller til juridisk kunnskap og juridisk yrkesrolle. Praksisen består av
tre elementer - en kortvarig praksisforberedende undervisning, utplasseringsperioden og rapportskriving.
Studenten må gjennomføre alle disse aktivitetene for å få godkjent praksis som valgfag.
Det er ca 100 studenter i året som velger å delta i praksisordningen. Disse er gjennomgående fornøyde, og
flere syns erfaringen er så nyttig at den "burde være obligatorisk". Det hender også at praksisstudenter får
anledning til å skrive en masteroppgave som er relevant for arbeidsgiver, og får kontorplass slik at de kan
sitte der under studiet. Andre får deltidsjobb, og noen ender opp som ansatt på sin tidligere praksisplass
etter fullført utdanning.
I tillegg til fakultetets praksisplasser, søker mange studenter seg til trainee-ordninger. Det er særlig store
advokatfirmaer som tilbyr dette. Studentene forteller at firmaene ofte er tydelige på at de ønsker seg A og
B-kandidater, og at dette oppleves å bidra til karakterpresset blant studentene.

9.2 FERDIGE KANDIDATER
Fakultet og Juristforbundet gjennomførte en Kandidatundersøkelse av studenter som var uteksaminert i
tidsrommet 2012 – 2014. Nærmere 600 ferske jurister svarte, og av disse hadde ca 20 % benyttet seg av
praksisplass, ca. 30 % hadde vært trainee, mens ca 50 % hadde hatt relevant deltidsarbeid. De fleste mente
betydningen av praksis for å få jobb, var høy:

Tabell 8: Betydningen av praksis for å få jobb. (Kandidatundersøkelsene 2012-2014)

Undersøkelsen viser også at de fleste begynner å søke jobb mens de studerer, og mange av dem får også
jobb før de er ferdige. Et halvt år etter endte studier er det ca 15 % som fortsatt er uten jobb. Over
halvparten av de nyutdannede juristene jobber i privat sektor, de fleste i advokatfirma. I statlig sektor er
det mest vanlig å få sin første jobb i et direktorat, tilsyn eller etat.
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10 KJØNNSBALANSE OG INTEGRERING AV KVINNE- OG
KJØNNSPERSPEKTIV
Rapporten Juss og Kjønn (2017) av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet ble bestilt av likestillings- og
mangfoldsutvalget (LIMU). Rapporten viser at 40 % av alle førsteamanuenser og 30 % av alle professorer
som var ansatt ved fakultetet per 2016 var kvinner. Disse tallene står i kontrast til kjønnsfordelingen blant
studentene hvor 67 % er kvinner. Det må bemerkes at det i fakultetets tilsettinger siden 2016 har vært en
svak overvekt av kvinner.
Rogg og Bøe har også sett på det totale antall forfattere/medforfattere av obligatoriske tekster på
masterstudiet i rettsvitenskap:




Høsten 2016 er det 15 kvinner og 104 menn. Hvis vi ser bort fra de semiobligatoriske emnene, er
det 7 kvinner og 70 menn. Det betyr at av de tekstene som er obligatorisk pensum på
masterstudiet, er 90,9 % skrevet av menn og 9,1 % av kvinner.
7 av 25 obligatoriske fag har tekster på pensum skrevet av kvinnelige forfattere.

Forholdet mellom andelen kvinner og menn som foreleste på rettsstudiet høsten 2016 var:



27 menn og 13 kvinner holdt forelesninger i de obligatoriske fagene. Det vil si at andelen mannlige
forelesere er 67,5 %.
Totalt holdes 73,6 % av forelesningene i de obligatoriske fagene av menn, og 26,4 % av kvinner.

Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) vedtok i 2015 at vervet som ansvarlig faglærer skulle
rulleres blant de ansatte. Rogg og Bøe kommenterer at dette har økt kvinneandelen, og at det på sikt også
bør virke positivt inn på andel kvinnelige forelesere og forfattere siden ansvarlig faglærer har ansvar for
undervisere og pensum i sitt fag. Fakultetsledelsen må følge med på utviklingen.
Rogg og Bøe har ikke bare sett på kjønnsbalansen, men også på integrering av kvinne- og kjønnsperspektiv i
det faglige innholdet. Med det menes hvilke temaer som tas opp, og hvilke rettsspørsmål som behandles,
både i læringskrav, litteratur og undervisning for øvrig. I 2017 gjorde PMR justeringer i Instruks for
studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer som både poengtere fakultetets ønske om kjønnsbalanse blant de
som innehar verv eller underviser, og om at aktuelle kjønnsperspektiv skal inkluderes i fagets læringskrav
og litteratur.
Alle ansvarlige faglærere på masterstudiet i rettsvitenskap er blitt bedt om å gjennomgå sitt emne i løpet av
våren 2018 og rapportere på hvordan kjønnsperspektivet er ivaretatt. Fakultetet har opprettet en egen
arbeidsgruppe som skal fungere som ressurs i dette arbeidet. Det er også publisert en ti punkts liste med
konkrete forslag. Arbeidet knyttet til dette vil pågå ut 2018, og er et fokusområde for fakultetsledelsen.
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11 RESSURSER
11.1 FASTE VITENSKAPELIGE TILSATTE OG FORHOLDSTALL
Fakultetet har fem institutter og sentre; Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Institutt for offentlig rett,
Institutt for privatrett, Nordisk institutt for sjørett og Norsk senter for menneskerettigheter. Det er først og
fremst de ansatte ved Institutt for offentlig rett (IOR), Institutt for privat rett (IFP) og Nordisk institutt for
sjørett (NIFS) som har faglig ansvar for rettsstudiet, men det er flere faglærere og undervisere som har fast
arbeidsplass ved de andre instituttene/sentrene. Våren 2018 er det til sammen 84 personer tilsatt i faste
vitenskapelige stillinger, 66 av disse er tilsatt ved IOR, IFP og NIFS.
Til et hvert tidspunkt er det i overkant av 2500 aktive programstudenter på masterstudiet i rettsvitenskap4.
Forholdstallet mellom student pr årsverk (fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger) er for 2017 og
hele fakultetet 40 studenter per fast vitenskapelige tilsatt. For masterstudiet i rettsvitenskap isolert er tallet
enda litt høyere (ref. fakultetets statistikkpakke for 2017 basert på DBH). Fakultet har det klart dårligste
forholdstallet mellom studenter og faglig ansatte ved UiO. Dette gjelder også uavhengig av om timelærere
og andre midlertidig undervisningsansatte inkluderes i regnestykket.
Det høye forholdstallet mellom studenter og fast ansatte medfører at fakultetet har en svært høy ekstern
lærerandel. I forbindelse med et prosjekt knyttet til regler for godskrivning av undervisning ble intern og
ekstern lærerandel på studiet gjennomgått. Tall fra våren 2016 viste at ekstern lærerandel på undervisning
på masterstudiet i rettsvitenskap samlet sett ligger på ca. 50-55 %. På valgemnene er ekstern lærerandel på
ca 20 %. Det vil si at den reelle andelen eksterne timelærere på de obligatoriske emnene er enda høyere
enn 50 %. På eksamenssiden budsjetter fakultetet med en intern sensorandel på mellom 10-30 %. Også her
er den høye eksterne sensorandelen begrunnet i forholdstallet mellom studenter og fast ansatte.
Det må poengteres at det er ønskelig med undervisere fra arbeidslivet. De har høy kompetanse og praktisk
erfaring, noe som bringer mye positivt inn i undervisningen. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om
studiet i rettsvitenskap innfrir kravene slik de fremsettes i NOKUTs studietilsynsforskrift § 2-3:
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og
emner som inngår i studietilbudet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent
ansatte med førstestillingskompetanse.
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte
med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.

4

I tillegg kommer flere hundre enkeltemnestudenter.
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Forskriften stiller krav til høyere krav til andel ansatte med førstestillingskompetanse på masternivå. I en
profesjonsutdanning som rettsvitenskap hvor hele det femårige løpet er integrert (= ikke delt inn i bachelor
og master), har fakultet bevisst satt inn fast vitenskapelige ansatte i starten av studiet. Vi har erfart at det
er viktig at de nye studentene møter sterk faglig kompetanse fra første semester.
Forholdstallene ved rettsvitenskap bidrar til å konservere tradisjonelle undervisnings- og vurderingsformer;
Med store studentkull er det ressursbesparende å holde forelesninger heller enn å tilby en større andel av
interaktiv undervisning i mindre grupper, og den tradisjonelle skoleeksamenen er den med lavest
sensurkostnader.

11.2 ADMINISTRASJONEN
Rettsstudiet administreres av studie- og eksamensadministrasjonen på fakultetet som består av 22 årsverk.
Fakultetsadministrasjonen er delt inn i en studieseksjon og en eksamensseksjon. I tillegg har vi en ITseksjon som er sentral i utvikling og drift av lokal infrastruktur for digitalisering av undervisningen. Og et
informasjonssenter som er kontaktpunktet for studenter som har spørsmål eller søknader knyttet til
studiet. Studieseksjonen planlegger blant annet undervisning på studieårsemner og valgemner, og veileder
innreisende og utreisende utvekslingsstudenter. Eksamensseksjonen administrerer blant annet
eksamensgjennomføringen, oppgaveutvalg og søknader fra studenter om eksempelvis tilrettelegging til
eksamen. Det er tilsatt en studieveileder i hver av seksjonen. De ulike ansatte i Studieseksjonen og
Eksamensseksjonen har som hovedregel ansvar for ett eller to studieår.
Denne delingen mellom undervisning og eksamen skiller seg noe fra hvordan studieadministrasjon oftest er
organisert ved Universitetet i Oslo. Ved flere andre fakultet er eksamensadministrasjonen sentralisert som
hos juss, men undervisningsplanlegging og studieveiledning er tilknyttet instituttene. Årsaken til at
rettsvitenskapsstudiet administreres fra fakultetet, er først og fremst dets egenart som profesjonsstudium
med faglige bidrag fra flere institutt og sentre.
Fakultetsadministrasjonen sitter samlet i ett bygg hvor ingen vitenskapelige har sitt faste arbeidssted. Dette
gir utfordringer knyttet til fysisk avstand mellom vitenskapelige og administrasjonen. Det er også ulike
administrativt ansatte som jobber med samme studieår, noe som kan oppleves uoversiktlig for faglærerne.
Organiseringen setter også større krav til koordinering mellom instituttledelsen hvor arbeidsgiveransvaret
ligger, og fakultetsnivået hvor undervisning og vurdering administreres. Fakultetet ønsker derfor blant
annet å se på hvordan bruken av den enkelte vitenskapelig ansattes undervisningsplikt kan planlegges
bedre.

11.3 PROGRAMRÅD OG FAGLIGE VERV
I henhold til NOKUTs krav til fagmiljø skal fagmiljøet ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring- og utvikling av studiet jf. Studietilsynsforskriften § 2-3 (3).
Det overordnete ansvaret for kvalitetssikringen av det totale studietilbudet ved fakultetet ligger hos
fakultetsstyret. Styret ledes av dekanen som mottar rapporter fra programrådene ved respektive ledere.
Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) har det helhetlige faglige ansvaret for studiet, og
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ledes av prodekan for studier. Videre består rådet av representanter fra hvert studieår
(studieårsansvarlige), en representant for de engelskspråklige masterprogrammene, en representant fra
administrasjonen og to studentrepresentanter fra Juridisk studentutvalg. PMR er delegert det
koordinerende og overordnede ansvaret for rettsstudiet, herunder behandling av de faglige rammene,
viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring.
Ved fakultetet har hvert emne og hvert fag en ansvarlig faglærer, og ideelt flere faglærere slik at det er en
aktiv faggruppe. I henhold til instruks for ansvarlig faglærer har vedkommende det overordnede ansvaret
for sitt fag; Herunder ansvar for læringskrav, litteratur, eksamensoppgave, læresituasjonen og fordeling av
undervisning.
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12 BAKGRUNNSMATERIALE
Program - og emnebeskrivelser for rettsvitenskap slik de fremstår på www.uio.no per april 2018.
Tallmaterialet er i hovedsak hentet fra DBH (database for statistikk om høyere utdanning) og
statistikkverktøyet for studiedata, Tableau.
I tillegg til arbeidsgruppens vurderinger, ligger følgende kilder til grunn for egenevalueringen:
























Studiebarometeret: Rapport fra rettsvitenskap (2017)
Studiebarometeret (oppsummeringer fra 2012 – 2016)
Læringsmiljøundersøkelsen fra 2012
Kandidatundersøkelser vår 2012 – vår 2014 (Juristforbundet)
SHOT (studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014)
UiOs kandidatundersøkelse (2014)
Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2015 og vår 2016
Evalueringsrapport utreisende studenter 2014-15
SI FRA- rapport fra Det juridiske fakultet (2017)
Rapport fra minoritetsundersøkelsen ved Det juridiske fakultet (2016)
Tilsynssensors rapport fra 1. studieår (2013/2014)
Tilsynssensors rapport fra 2. studieår (2014/2015)
Tilsynssensors rapport fra 3. studieår (2015/2016)
Tilsynssensors rapport fra 4. studieår (H16/V17)
Sluttrapport for JF digitale eksamen (2016)
Periodiske emneevalueringer siste fire år: ca 100 rapporter
Fakultetets statistikkpakke for 2017
Juss og Kjønn (rapport 2017) av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet
Valgemneporteføljen: Delrapport 2 (2017)
Notat om oppfølging av styrets vedtak av 25.11.08 om reduserte opptaksrammer og økonomisk
styrking av JUS (2016)
Detaljert beskrivelse av studiekvalitetstiltak for Master i rettsvitenskap (notat 2016)
Ti punkts liste: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet
Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for
masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne lærere, oppgaverettere og
kollokvieveiledere
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Vedlegg 1 - 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studiebarometeret: Rapport fra rettsvitenskap (2017)
Tilsynssensors rapport fra 1. studieår (2013/2014)
Tilsynssensors rapport fra 2. studieår (2014/2015)
Tilsynssensors rapport fra 3. studieår (2015/2016)
Tilsynssensors rapport fra 4. studieår (H16/V17)
Detaljert beskrivelse av studiekvalitetstiltak for Master i rettsvitenskap (notat 2016)
Ti punkts liste: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet
8. Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer
for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne lærere, oppgaverettere
og kollokvieveiledere

Universitetet i Oslo

Antall besvarelser: 227

Det juridiske fakultet

Svarprosent: 26%

Rettsvitenskap (jus)
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OM UNDERSØKELSEN

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
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DEL 1
Studiebarometeret
NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes
opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
Resultatene presenteres på studiebarometeret.no.
Om rapporten
Rapporten er laget for å hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet.
Institusjonene får i tillegg anonymiserte rådata. Det utarbeides ikke
rapporter eller vises data for program/enheter med færre enn 6 svarende.
Noen få spørsmål er ikke inkludert i rapporten, for eksempel noen av
spørsmålene om internasjonalisering. Praksisspørsmålene finnes bare i
programrapportene. Data på alle spørsmålene vil finnes i rådataene.
Tallene i rapporten kan i noen tilfeller avvike noe fra tallene i nettportalen.
Dette skyldes at tallene i rapporten kun baserer seg på 2017-data, mens vi
slår sammen data for de to siste årene for små programmer i nettportalen.
Indeksverdier for tidligere år beregnes ut i fra hvilke spørsmål som inngår i
indeksen i inneværende år, i de tilfellene der dette ikke er likt for alle årene.
For 2017 gjelder dette følgende indekser: Læringsmiljø.
Hvem inngår?
Undersøkelsen ble gjennomført for femte gang høsten 2017, og gikk ut til
ca. 64 000 studenter. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og
masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på integrerte
masterprogram og lange profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare på
skjema.

Om svarprosenten
Svarprosenten som vises i denne rapporten baserer seg på alle respondenter som
har startet å besvare undersøkelsen. Frafallet i skjemautfyllingen blant disse, frem
til spørsmålet om overordnet tilfredshet, er på ca. 10 prosent. De aller fleste
respondentene fyller ut hele eller nesten hele skjemaet.
Tema for undersøkelsen
Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet. I tillegg finnes flere
spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. Spørreskjemaet er rettet mot
studieprogramnivå. I utgangspunktet får alle studentene de samme spørsmålene,
uavhengig av type studieprogram. Det er imidlertid noen spørsmål som ikke alle
får. Spørsmålene om praksis stilles bare til studenter som har hatt erfaring med
praksis. I tillegg har institusjonene kunnet velge mellom (maks to av) fire ulike
valgbare spørsmålsbatterier. I årets undersøkelse er det flere spørsmål om
internasjonalisering. Noen av disse spørsmålene stilles kun til internasjonale
studenter, eller studenter som har erfaring fra ulike typer studieopphold i
utlandet. Skjemaet baserer seg på erfaringer fra norske og utenlandske
spørreskjema, og er kommet til som et resultat av et samarbeid mellom NOKUT
og sektoren. Vi bruker primært en 5-delt Likert-skala, der 5 er mest fornøyd /
mest enig.
Studiebarometeret.no
I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram. Portalen er et verktøy
for høyskoler, universitet og andre som ønsker å finne informasjon om
studentenes oppfatninger av kvaliteten. 2017-tallene blir publisert på nettportalen
i starten av februar 2018. Portalen inneholder tidsserier og detaljerte data
(standardavvik, svarfordeling m.m.) per spørsmål per studieprogram (klikk på «>
Detaljert informasjon» til høyre under søylediagrammene).
Mer informasjon: http://studiebarometeret.no/no/artikkel/2
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I denne rapporten presenteres resultatene fra Studiebarometeret 2017. Øverst til venstre står navn på studieprogram og institusjon denne rapporten
gjelder for. Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. Informasjon om antall respondenter i undersøkelsen
og svarprosent finnes på forsiden av rapporten.

HOVEDOMRÅDER

TOPP OG BUNN

RESULTATOVERSIKT

Rapporten oppsummerer resultatene av
undersøkelsens hovedområder.
Indikatorene er beregnet ved å legge
sammen vurderingen av alle
enkeltspørsmålene innenfor hvert tema
og er gjennomsnittsverdier for
studieprogrammet.

På side 4 vises de fem spørsmålene som
skårer høyest og lavest i undersøkelsen.
Grønt indikerer de mest positive
resultatene, mens rødt indikerer de mest
negative.

Hoveddelen av rapporten består av
resultater på enkeltspørsmål. Øverst på
hver side vises hvilket hoved-område
spørsmålene tilhører. Resultatene blir
presentert grafisk som frekvenser (dvs.
svarfordeling).

Resultatene er gruppert etter
hovedområde, og viser
sammenligninger mot tilsvarende tall
fra 2015 og 2016.

På side 5 vises de fem spørsmålene som
avviker mest fra det nasjonale
gjennomsnittet, mens side 6 viser de
største avvikene sammenlignet med
2016.

Positive svar er markert med grønne
farger, mens svar i lavere kategorier
markert med gule/oransje/røde farger.
Svaralternativet "Vet ikke" er ikke
inkludert i svarfordelingen, men denne
andelen vises til høyre for figuren.
Lengst til høyre for figuren
sammenlignes studieprogrammet med
resultatet fra 2015, 2016 og institusjonen.
Til venstre for figuren vises
gjennomsnitt for spørsmålet.
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HOVEDOMRÅDER

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)

Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.
3,2
3,1
3,3

Undervisning og veiledning

3,8
Organisering av studieprogrammet
2,8
2,8

Medvirkning

3,0
4,0
4,0
3,9

Studieprogrammets evne til å inspirere

4,4
4,5

Relevans for arbeidslivet

4,7
3,9
Vurderingsformer
3,8
3,9
3,8

Eget engasjement
3,6
3,5

Forventninger

3,5
3,5
3,5

Studie- og læringsmiljø

1

2
2017

2016

2015

3

4

5
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TOPP OG BOTN

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.
I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Er faglig
utfordrende

4,7

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - Er
relevant for aktuelle yrkesområder

4,6

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: Gir gode jobbmuligheter

4,6

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet

4,5

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg går
på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

4,5

Hvor tilfreds er du med: - Miljøet mellom studentene og de
faglig ansatte på studieprogrammet

3,0

Hvor tilfreds er du med: - Den faglige veiledningen

2,9

Hvor tilfreds er du med: - Antall tilbakemeldinger du har fått
fra faglig ansatte på ditt arbeid

2,8

Hvor tilfreds er du med: - Studentenes mulighet for å påvirke
innhold og opplegg i studieprogrammet

2,6

Hvor tilfreds er du med: - Hvordan kritikk og synspunkter fra
studentene blir fulgt opp

2,5
1

2

3

4

5
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STØRSTE AVVIK FRA NASJONALE

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)

GJENNOMSNITT

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.
I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: Gir gode jobbmuligheter

0,5

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Er faglig
utfordrende

0,4

Hvor tilfreds er du med: - Tilgjengeligheten på informasjon
om studieprogrammet du går på

0,3

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - Er
relevant for aktuelle yrkesområder

0,3

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg
møter godt forberedt til undervisningen

0,3

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og
andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: - Har
hatt tydelige kriterier for vurdering

-0,5

Hvor tilfreds er du med: - Den faglige veiledningen

-0,5

Hvor tilfreds er du med: - Hvordan kritikk og synspunkter fra
studentene blir fulgt opp

-0,6

Hvor tilfreds er du med: - Miljøet mellom studentene og de
faglig ansatte på studieprogrammet

-0,6

Hvor tilfreds er du med: - Det sosiale miljøet blant
studentene på studieprogrammet

-0,7

-3

-2

-1

0

1

2

3
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STØRST AVVIK FRA 2016

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med resultatet fra 2016.
Hvor tilfreds er du med: - Faglig ansattes evne til å gjøre
undervisningen engasjerende Med faglig ansatte mener vi
faglærere, studentassistenter, laboratorieassistenter ...

0,2

Hvor tilfreds er du med: - Det faglige miljøet blant
studentene på studieprogrammet

0,2

Hvor tilfreds er du med: - Faglig ansattes evne til å gjøre
vanskelig stoff forståelig

0,1

Hvor tilfreds er du med: - Antall tilbakemeldinger du har fått
fra faglig ansatte på ditt arbeid

0,1

Hvor tilfreds er du med: - De faglig ansattes evne til å gi
konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt

0,1

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er,
alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

-0,1

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg
opplever at studieinnsatsen min er høy

-0,2

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er
motivert for studieinnsats

-0,2

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Bidrar til din
motivasjon for studieinnsats

-0,2

Hvor tilfreds er du med: - Hvordan kritikk og synspunkter fra
studentene blir fulgt opp

-0,2

-3

-2

-1

0

1

2

3
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UNDERVISNING OG VEILEDNING

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
Hvor tilfreds er du med:
Gns.

Vet ikke

- Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen
engasjerende*

3,5 3 11

- Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig

3,4 3 10

- Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets
lærestoff (pensum)

3,6 4 7

- Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt
arbeid

2,8

- De faglig ansattes evne til å gi konstruktive
tilbakemeldinger på arbeidet ditt

3,2

- Den faglige veiledningen

2,9

33
38

15
0%

45

27
19

25

37

22
25%

Ikke tilfreds (1)

26

30
50%
(2)

(3)

75%

+

-

+

3,6 -0,1

3,3

0,2

3,6 -0,1

7

0%

3,5 -0,1

3,3

0,1

3,6 -0,2

0%

3,8 -0,2

3,6

0,0

3,7 -0,1

5%

3,1 -0,3

2,7

0,1

5%

3,4 -0,2

3,1

0,1

3,2

0,0

7%

3,3 -0,4

2,9

0,0

2,6

0,3

6
9

29

-

1%

16

24

+

10

42

27

16
10

44

-

4
100%

(4)

Svært tilfreds (5)

* Med faglig ansatte mener vi faglærere, studentassistenter, laboratorieassistenter og andre faglig ansatte som bidrar i undervisningen.

Institusjon

2016

2015

Studiebarometeret 2017

08

LÆRINGSMILJØ

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
Hvor tilfreds er du med:
Gns.

Vet ikke

- Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet

3,2

11

23

- Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet

3,6 6

- Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på
studieprogrammet

3,0

11

- Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid

3,1

10

- Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

3,5 4

- Bibliotek og bibliotekstjenester

4,3

- IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og
pc-tilgang)

3,9 3 3

12

22

24

21

39

32

21

12

23

29

38

20
25%

Ikke tilfreds (1)
Svært tilfreds (5)

(2)

(3)

75%
(4)

-

+

3,2

0,0

3,3 -0,1

20

5%

3,8 -0,2

3,4

0,2

3,4

0,2

7

8%

3,5 -0,5

2,9

0,1

2,9

0,1

11

0%

3,5 -0,4

3,2 -0,1

4%

3,6 -0,1

3,5

0,0

3,6 -0,1

5%

4,3

0,0

4,3

0,0

4,3

3%

3,9

0,0

4,0 -0,1

30

50%

+

3,8 -0,6

45

43

-

4%

16

44

+

20

30

35

9

0%

24

-

100%

Institusjon

3,3 -0,2

2016

0,0

4,0 -0,1
2015
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Hvor tilfreds er du med:
Gns.

Vet ikke

- Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du
går på

3,8 4

- Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går
på

3,7 2

- Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet
(timeplan, studieplan, etc.)

3,7 4

- Den faglige sammenhengen mellom emnene i
studieprogrammet

3,8

7

23

8

26

11

5

22

39

25

Ikke tilfreds (1)

25

41

22

0%

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

41

24

49
25%
(2)

50%
(3)

(4)

Svært tilfreds (5)

20
75%

100%

-

+

1%

3,7

0,1

3%

3,7

0,0

1%

3,7

0,0

0%

3,8

0,0
Institusjon
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VURDERINGSFORMER

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:
Gns.

Vet ikke

- Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)

3,8 4 6

- Har krevd forståelse og resonnement

4,4 3 8

- Har gjort det mulig å bruke det du har lært i studiene dine

3,9

6

- Har hatt tydelige kriterier for vurdering

3,1

8

- Har vært tilrettelagt for bruk av digitale hjelpemidler (der
det er aktuelt)*

4,2 6 3 9

- Har bidratt til din faglige utvikling

3,8 3 6
0%

27

39
39

50

19

43

21

31

34

27

29

10

53

27

39

25%

I liten grad (1)

(3)

* Med digitale hjelpemidler mener vi bruk av PC og andre digitale verktøy til eksamen og innleveringer.

75%
(4)

0%

4,1 -0,3

0%

4,2

0%

4,1 -0,2

4%

3,4 -0,3

10%
25

50%
(2)

I stor grad (5)

Dette spørsmålsbatteriet gjennomgikk store endringer i 2017.

25

100%

-

2%

+

0,2

4,0

-

+

-

+

3,7

0,1

3,8

0,0

4,4

0,0

4,5 -0,1

0,2

3,9 -0,1
Institusjon

2016

2015
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MEDVIRKNING

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
Hvor tilfreds er du med:
Gns.

Vet ikke

- Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i
studieprogrammet

2,6

16

- Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp

2,5

18

- Det lokale studentdemokratiet (fagutvalg, tillitsvalgte,
studentparlament o.l)*

3,2

9
0%

32

36

33

14

14

30

16

35
25%

Ikke tilfreds (1)

34
50%

(2)

(3)

75%

-

+

-

+

3

14%

2,9 -0,3

2,6

4

26%

3,0 -0,5

2,7 -0,2

28%

3,5 -0,3

3,1

8
100%

Institusjon

(4)

Svært tilfreds (5)
* Med studentdemokratiet mener vi fagutvalg, tillitsvalgte, studentparlament og andre studentorganisasjoner som kan påvirke studieprogrammet ditt.

0,0

-

+

2,8 -0,2

2,9 -0,4

0,1
2016

3,3 -0,1
2015
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STUDIEPROGRAMMETS EVNE TIL Å

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)

INSPIRERE

I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
Gns.

Vet ikke

- Er stimulerende

3,9 3 9

- Er faglig utfordrende

4,7

- Bidrar til din motivasjon for studieinnsats

3,4

19

39

30

23
8
0%

73

13

28
25%

I liten grad

(1)

I stor grad

(5)

34
50%
(2)

(3)

18
75%

(4)

100%

-

0%

4,0 -0,1

0%

4,4

0%

3,6 -0,2

+

0,3

Institusjon

-

+

-

+

3,9

0,0

3,9

0,0

4,6

0,1

4,7

0,0

3,2

0,2

3,6 -0,2
2016

2015
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RELEVANS FOR ARBEIDSLIVET

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
Gns.

Vet ikke

- Er relevant for aktuelle yrkesområder

4,6 2 5

- Gir gode jobbmuligheter

4,6

- Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet

4,5

- Har godt samarbeid med arbeidslivet

3,8 4 10

6
10

0%

19

73

25
20
23

I stor grad (5)

50%
(2)

(3)

+

-

+

-

+

0%

4,2

0,4

4,7 -0,1

4,7 -0,1

68

1%

3,9

0,7

4,7 -0,1

4,7 -0,1

68

1%

4,2

0,3

4,6 -0,1

4%

3,2

0,6

3,9 -0,1

28

25%

I liten grad (1)

-

35
75%
(4)

100%

Institusjon

2016

2015

Studiebarometeret 2017
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EGET LÆRINGSUTBYTTE

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Gns.

Vet ikke

- Teoretisk kunnskap

4,0 32

17

- Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning

2,9

- Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

2,3

- Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter

3,2

11

17

- Evne til refleksjon og kritisk tenking

3,9 4 4

22

- Samarbeidsevne

3,1

- Muntlig kommunikasjonsevne

2,4

- Skriftlig kommunikasjonsevne

4,2

4 10

- Evne til å tenke nytt

3,1

9

- Evne til å arbeide selvstendig

4,3 23 6

12

51
21

35

21

11

26

39

11

29

12

39

22

30

28

28

29

22

25

38
25%

Svært tilfreds (5)

4

42
36

Ikke tilfreds (1)

11
17

42
20

6

26

30

28

0%

27

11

51
50%
(2)

(3)

75%
(4)

100%

-

+

+

8%

3,6 -0,7

3,1 -0,2

3,0 -0,1

15%

3,2 -0,9

2,5 -0,2

2,3

0,0

0%

0,1

0,0

+

4,0

3,1

4,0

-

0%

6%

0,0

-

4,0

0,0

3,1

0,1

3,0

0,2

4,1 -0,2

3,9

0,0

3,8

0,1

3%

3,7 -0,6

3,0

0,1

3,0

0,1

1%

3,5 -1,1

2,6 -0,2

0%

4,0

2%

3,6 -0,5

0%

4,3

0,2

0,0
Institusjon

4,2

2,6 -0,2
0,0

4,1

0,1

3,2 -0,1

3,2 -0,1

4,4 -0,1

4,3

2016

0,0
2015
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MÅL TIL KARAKTERER

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
Hvilket mål har du til dine karakterer?
Kun å stå

0%

Noe over ståkarakter

2%

På gjennomsnittet

11%

+

+

-1
0
-3

Noe over gjennomsnittet

45%

Godt over gjennomsnittet

42%
0%

-

25%

50%

75%

0

-1

4

-1

Institusjon

100%

-

+

0

0

2

1

1

0
-4
4

2016

2015

Det er krevende å nå karaktermålene mine:
I liten grad (1)

1%

+

-

+

-1

2%

-4

-2

(3)

10%

-9

-2

29%

I stor grad (5)
0%

25%

50%

-2

21
75%

100%

Institusjon

0
0

-6
58%

+

1

(2)

(4)

-

2016

0

0

4

2
2015
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EGET ENGASJEMENT

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Gns.

Vet ikke

- Jeg er motivert for studieinnsats

3,8 4 8

- Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene
som tilbys

3,8 6

- Jeg møter godt forberedt til undervisningen

3,6 4

- Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy

3,8 3 8

20

12

8

0%

37

16

24

42

28

44

24

16

34

25%

Ikke enig (1)

31

31

50%
(2)

(3)

75%
(4)

100%

Helt enig (5)

-

+

-

0%

4,0 -0,2

3%

3,7

0,1

3,8

1%

3,5

0,1

1%

3,8

0,0

+

4,0 -0,2

Institusjon

-

+

4,0 -0,2

0,0

3,8

0,0

3,7 -0,1

3,6

0,0

4,0 -0,2

3,8

0,0

2016

2015
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OVERORDNET TILFREDSHET

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Gns.

Vet ikke

- Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

4,5

8

- Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

3,9 5 5
0%

20

69

18

36

25%

Ikke enig (1)

36

50%
(2)

(3)

75%
(4)

100%

Helt enig (5)

-

2%

4,5

0%

4,1 -0,2

+
0,0

Institusjon

-

+

-

+

4,6 -0,1

4,6 -0,1

4,0 -0,1

4,0 -0,1

2016

2015

Studiebarometeret 2017
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FORVENTNINGER

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Gns.

Vet ikke

- Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger
til meg som student

3,4

8

- De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til
organiserte læringsaktiviteter

4,0

4

- De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte
læringsaktiviteter

3,6

6

- De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av
meg som student

3,5

8
0%

11

29

20

18

38

10

12

38

26

32

25%

50%
(2)

(3)

3%

3,6 -0,2

3%

3,9

21

4%

22

12%

37

25

I liten grad (1)

Dette spørsmålsbatteriet var nytt i 2016.

36

(4)

75%
I stor grad (5)

-

100%

+

-

+

3,4

0,0

3,9

0,1

3,7 -0,1

3,5

0,1

3,6 -0,1

3,5

0,0

0,1

Institusjon

2016
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DIGITALISERING

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Gns.

Vet ikke

- Jeg får tilbakemeldinger fra mine medstudenter på
arbeid/oppgaver ved bruk av digitale hjelpemidler

2,3

- De faglig ansatte bruker digitale hjelpemidler for å aktivt
involvere studentene i undervisningen (quiz,
meningsmålinger, etc.)

2,6

- Jeg deltar mer aktivt i undervisningen når de faglig ansatte
bruker digitale hjelpemidler

3,3

- Undervisningslokalene er tilpasset bruk av digitale
hjelpemidler

3,5

- Jeg får tilbakemeldinger fra de faglig ansatte på
arbeid/oppgaver ved bruk av digitale plattformer

4,0 4

- De faglig ansatte legger til rette for at jeg skal bruke
digitale hjelpemidler utenom undervisningen

3,3

- De digitale hjelpemidlene som brukes i studieprogrammet
er brukervennlige

3,7 3

- Digitale hjelpemidler brukes på en hensiktsmessig måte på
studieprogrammet

3,6

44

22

10

15

7

11

6

30

13

32

16

I liten grad (1)

28

24

26

37

(2)

50%
(3)

(4)

I stor grad (5)

75%

7%

2,6 -0,3

3%

2,7 -0,1

18%

23

5%

3,6 -0,1

4%

3,5

0,5

12%

3,3

0,0

23

7%

3,7

0,0

22

9%

3,7 -0,1

100%

3,3

+

24

21

39

25%

6

41

24

10

10

16

23

26

10

14

26

27

14

10

14

30

0%

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

18

-

0,0

Institusjon
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MULIGHETER FOR UTVEKSLING

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)
I hvilken grad er du enig i følgende påstander om utveksling utenfor Norge:
Gns.

Vet ikke

- Institusjonen min informerer godt om mulighetene for
utveksling

3,6

- Det er rom i studieplanen for å reise på utveksling

4,4

- Tilbudet om utveksling er faglig relevant for
studieprogrammet

4,2 2 3

- Det er god praktisk tilrettelegging for et utvekslingsopphold
(bolig, administrativ støtte, etc.)

3,6 3

- Livssituasjonen min gjør det vanskelig å reise på utveksling
(jobb, barn, bolig, sykdom, etc.)

2,7

- Institusjonen min oppmuntrer meg til å reise på utveksling

3,5

- Jeg er selv motivert til å reise på utveksling

3,6

- Jeg har planer om å reise på utveksling

3,0

8

4

10

24

9

30

38

12

44

27

38

40

10

23

56

13

13

10

23

16

10

I liten grad (1)

25%

23

28

9

39

13

50%
(3)

14

24

5

(2)

10

20

28

11

38
0%

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

35

(4)

I stor grad (5)

34
75%

100%

-

+

6%

3,4

0,2

8%

3,8

0,6

23%

3,9

0,3

63%

3,3

0,3

6%

2,7

0,0

17%

3,3

0,2

10%

3,2

0,4

9%

2,5

0,5
Institusjon

Studiebarometeret 2017

21

INTERNASJONALISERING I

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)

STUDIEPROGRAMMET DU GÅR PÅ NÅ

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Gns.
- Jeg foretrekker engelsk fremfor norsk som
undervisningsspråk

1,8

- Jeg foretrekker pensum på engelsk fremfor norsk

1,7

- Jeg er godt fornøyd med de utenlandske gjesteforeleserne

3,5

- Det er god faglig integrering mellom norske og
internasjonale studenter

1,6

- Det er god sosial integrering mellom norske og
internasjonale studenter

1,5

Vet ikke
61

63

9

11

24

17

(2)

50%
(3)

(4)

Helt enig (5)

6

5

4%

2,4 -0,6

4%

2,7 -1,0

33%

3,8 -0,3

4 2

36%

2,6 -1,0

3

33%

2,4 -0,9

3

28

18

25%

3

16

27

68

Ikke enig (1)

16

12

65

0%

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

14

75%

11

12

-

100%

+

Institusjon
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TIDSBRUK PÅ FAGLIGE AKTIVITETER

Det juridiske fakultet
Rettsvitenskap (jus)

Her ba vi studentene fordele sin totale studieinnsats. De ble bedt om å anslå hvor mange timer per uke, de i gjennomsnitt på studiet (ikke medregnet ferier), brukte
på:
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant)

7,6

11,9 -4,3

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier
og annet gruppearbeid, etc.)

29,4

Betalt arbeid

+

9,7
0

20

40

60

-

+

8,3 -0,7

23,0

6,4

8,8

0,9

+

8,2 -0,6

30,4 -1,0

9,7

0,0

Institusjon

-

29,4

0,0

9,5

0,2

2016

2015

Gjennomsnittverdiene på tidsbruk angis over. Tallene er gruppert i figuren under. I spørreskjemaet var det ikke mulig for studentene å skrive inn verdier større enn 80 for
faglige aktiviteter eller verdier større enn 50 for betalt arbeid.

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

2

58

4

Betalt arbeid

12

23

17

61

39

0%
0

39

25%
1-9,9

10-19,9

20-29,9

28

50%
>29,9

8

75%

6

100%

Au delingsdi,rektør

Fredrik B ø ckman Finstad

Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet

Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Oslo, 25. oktober 2016

Tilsynssensors rapport for tredje studiear master i rettsvitenskap 2OL5/2OL6

1. Tilsynssensuren 2OL5/2O16 - oppdraget
Det vises til møte 4. mars 2016 med studiedekan Erling Hjelmeng, studieansvarlig lærer

for tredje studieår Inger Berg Ørstavik og rådgiver Eline Sørensen, samt til senere
kontakt med avdelingsleder Kristin Steen Slåttå.

Imøtetble det bestemt

tilsynet av tredje
/20l6,jf. også brev 22. mars 20t6frafakultet ved

at følgende temaer skulle behandles ved

studieår master i rettsvitenskap

2015

Sørensen:

.
.
.
.
.

Eksamensoppgavene

Sensorveiledningene
Informasjonen på nettet
Klagesensur
Gjentak av eksamen

Rapporten her er i hovedsak bygget opp på samme måte som rapportene 1ra20L4 og

z}lï.Temaene som behandles, er dels de samme som man har ønsket at tilsynssensor
skal vurdere ved tidligere tilsyn, og jeg gjentar ikke her alt som er påpekt tidligere. Jeg
viser i denne sammenheng til behandlingen av disse temaene i de tidligere rapportene.
Rapportene er tiþengelige på fakultetets hjemmeside under overskriften

L

"Kvalitetssikring av eksamen r: http: / /www.uio.n o / foransatte,/arbeidsstotte/sta /kvalitetss]¡stem /jus/kvalitetssystem-studier /eksamen/

2. Oppsummering og anbefalinger

.

Hovedinnûykk

På samme måte som ved tidligere tilsyn er hovedinntrykket at

eksamen også på tredje studieår prører og vurderer studentenes ferdigheter på
en upartisk og faglig betryggende måte. Arbeidet bør fortsette med å sørge for

.
.
.

.
o

.

klare anvisninger i sensorveiledningene om vurderingskriterier for
karaktersettingen.
Sensurfrist og sensorrnøteü Det kan vurderes om sensurfristenbør forlenges,
og om sensormøtetbørberammes noe senere enn det som er tilfellet nå.
Bksamensoppgavene: Oppgavene som gis er dels omfattende og detaljerte,
men prøver sentralt stoffut fra læringskravene.
Sensoweiledningene og sensorrnøtene: Sensorveiledningene og
sensormøtene er vesentlige for å oppnå en enhetlig bedømmelse av
kandidatenes prestasjoner til eksamen. Sensorveiledningene gir støtte for
sensorkorpsets faglige forståelse av de oppgavene som gis, men gir i for liten
grad direktiver om hva som bør kreves for å oppnå de forskjellige karakterene.
Dette er viktþ generelt, og særlig ved innføringen av ordningen med blind
klagesensur. Det blir tydelig når det foreligger en rekke tilfeller av sprik på to
karakterer mellom vurderingene fra første- og annengangssensur. Det foreligger
videre sprik på tre karakterer (fra F til C) for to kandidater ved JUS 3211 høsten
2015, og ved ett tilfelle ved JUS3111 våren 20L6 (tua E til B).
r æringsinformasjonen på nettet er gjennomgående svært god, praktisk og
informativ.
Klagesensur: Ordningen med "blind" klagesensur lider av vesentlige
svakheter. Ordningenbør awiHes så snart som mulig. Fakultetet bør prioritere
høyt ã følge dette opp overfor Kunnskapsdepartementet.
En rettssikker samlet sensur forutsetter uansett en god felles forståelse av
vurderingskriteriene for samtlige sensorers del. En slik forståelse kan oppnås
ved gode sensormøter i forkant av sensuren og større vektlegging i
sensorveiledningene om hva som bør kreves for å oppnå de forskjellige
karakterene ved den aktuelle eksamen. Klagesensorene skal delta i den
opprinnelige sensuren.
Gjentak: Antalletgjentak varhøytvåren 2016, de allerfleste
gjentakskandidatene oppnår bedre karakterer. Det er neppe grunnlag for å
fastslå at gjentakskandidatene påvirker de krav som stilles til sensuren.

2

3. Oversikt over tilsynssensors

oppgaver

Det synes ikke å ha vært foretatt endringer i Universitetets eller fakultetets
kvalitetssystemer inneværende år. Jeg viser for ordens slryld også i rapporten her til de
overordnede føringene for tilsynssensors rolle og oppgaver:

Etter universitets- og høyskoleloven $ 3-9 nr. 1 skal universiteter og høyskoler sørge for
at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prørrd og vurdert på en upartisk og
faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivået ved
vedkommende studium. Det fastsettes endelig at det skal foretas en ekstern evaluering
av vurderingen eller vurderingsordningene.
I tråd med dette har Universitetet i Oslo vedtatt etkvalitetssystem som skal sikre
jevnlige vurderinger av kvalitet og påpeke forbedringstiltak. Gjeldende utgave av
kvalitetssystemet ble vedtatt av Universitetsstyret 10. mars 2015.I kvalitetssystemets

kapittel 10 om ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene fremgår
følgende:
periodiske programevalueringene skal det foretas ekstern evaluering av
"Mellom de
vurderingen eller vurderingsordningene etter en frekvens fastsatt av fakultetet. Formålet
med evalueringen er å bidra til at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og
vurdert på en faglig betryggende måte.
Sentrale tema for evalueringen er vurderingsformer, vurderingsprosesser og standarden på

vurderingsresultatene i forhold til faglig innhold, undervisningsopplegg og forventet
læringsutbytte.
Evalueringen kan organiseres med bruk av eksterne bedømmersensorer, tilsynssensorer,
programrådgivere eller på andre måter som er hensiktsmessig for takultetet. Fakultetet
fastsetter om evalueringen gjennomføres for emner, emnegmpper, fagområder eller
studieprogram.
Resultatene fra evalueringen skal dokumenteres slik at de kan være en del av grunnlaget for
den periodiske programevalueringen."

Det fremgår av kvalitetssystemets kapittel 2 om ansvar og medvirkning at fakultetene
kan tilpasse ansvarsfordelingen eller legge til ytterligere arbeidsoppgaver i samsvar
med egne satsningsområder, tiltak og organisatorisk struktur. Det fremkommèr videre
at ordningen med tilsynssensur er én av flere måter å evaluere vurderingsordningene
på.

Juridisk fakultet har valgt å videreføre ordningen med tilsynssensur av blant annet
eksamen. Tilsynssensors rolle og funksjon er beskrevet slik i fakultetets
studiekvalitetssystem pkt. 3.2:
3

..llsynssensors arbeidsoppgave skal minimum være: jrløretilsyn med vurderingsformer
innen rammen av emnegruppe, et studieprogram, giennomÍørte vurderinger og
vurderingsprosesser, standarden på resultatene, undervisningsopplegg og forventet
læringsutbytte.
Tilsynssensor skal rapportere om tilsynet og gi råd om videre utvikling av
vurderingsopplegg og om gjennomføring av vurderingsopplegg. Fakultetet kan også
tillegge tilsynssensor andre arbeidsoppgaver.
Tilsynssensor skal få tilsendt alt relevant materiale om det eller de studiene sensoren skal
jobbe innenfor."

Om rapporten fra tilsynssensor heter det i pkt. 3.3:

..llsynssensor skal minst hvert annet ar gi rapport om sitt arbeid til fakultetet.
Tilsynssensor står fritt til å komme med kommentarer om forhold ved
undervisningsopplegg, struktur og innhold i det eller de studier sensor er oppnevnt for
Fakultetet skal sende kopi av rapporten til berørte programledere, instituttledere og
ansvarlig faglærere.

[...]"

til beskrivelsen av oppdraget, tillater jeg meg underveis
i rapporten å knytte noen kommentarer til forhold som går utover selve
På denne bakgrunn og sett hen

eksamensawiklingen.

4. Tllsendt

og innhentet materiale

På bakgrunn av de spørsmål som ønskes belyst,

jf. punkt

1

ovenfor, er følgende

materiale mottatt fra fakultetet:
Eksamensoppgaver og sensorveiledninger forJUS311.1. og JUS3211 fra høst
2015 og vär 2016.

Iænker til studieinformasjon på nettet.

Karakterstatistikk for tredje studieår høst 2015 og vår 2016.
Kopi av kommisjonenes protokoller høst 2015 og vär 2016.
Administrativ informasjon sendt sensorene høst 2015 og vår 2016.
Til sammen fem besvarelser som har vært gjennom blind annengangssensur
høst 2015 og vår 2016.
Klagestatistikk for alle studieår høst 2015 og vâr 2016.
Utkast til mal for sensorveiledninger.
Oversikt over gjentak med karakterer.
Jeg har på eget initiativ innehentet noe øvng materiale som det blir vist til i rapporten

nedenfor:
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Professor Ola Mestads forelesningsdisposisjon 28. januar 2016 Refleksionarfrå,
sensuren aa 3111 haust 2015

-

om oþþgaaeløysing, þrakti,kumstekni,kk og h,jernen

i

IUS?111.
Orienteringssak

studentstatistikker, sak 4b til møte 13. juni 2016i
fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet.
Brev 29. juni 2016 fra de juridiske fakultetetene til Kunnskapsdepartementet om

-

å revurdere ordningen med

blind Hagesensur etter universitets- og

høyskoleloven $ 5-3 nr. 4.
Det er ikke mottatt klager på formelle feil ved eksamensawiklingen.Jeg har heller ikke

mottatt tilbakemeldinger fra sensorene vedrørende resultatene i klageomgangen.

5. Adminishativ $ennomføring
Fakultetets forberedelse og gjennomføring av eksamensawiHingen fremstår som
upartisk og i hovedsak som profesjonell, gjennomtenkt og effektiv. Mine synspunkter
på sensuren og Hagesensuren er behandlet i punkt 8 nedenfor, men omtales også

i

punktet her.
Studentene gis klar og god eksamensinformasjon på fakultetets hjemmesider og

emnesider på nettet. Det gis det fyldig og lett tilgjengelig informasjon om oppmelding,
tid og sted for eksamen, tilrettelegging, sykdom og trekk, gjennomføring av eksamen,
sensur, begrunnelse, klage og gjentak. Det er gode pekere til øwig informasjon, også

til

tidligere eksamensoppgaver med veiledninger. Det gis særskilt informasjon om at
eksamen avlegges ved bruk av PC med digital innlevering.
Jeg har ikke mottatt formelle klager på selve gjennomføringen av eksamen.

Informasjonen fra fakultetet til sensorene gis ved særskilte sensorbrev. Fakultetet laster
nå opp sensorbrevene elektronisk i sensorportalen, og de er tilgjengelige for sensorene

der sammen med sensorveiledning, protokoll og besvarelser. Sensorbrevet opplyser om
faglig eksamensleder og om vara. Videre inneholder brevet lenker til instruks for
eksamen og sensur, læringskrav og litteraturliste, samt hvilke hjelpemidler som er

tillatt på eksamen.
Det er etter tilsynssensors mening ønskelig at informasjonen om læringskrav,litteratur
og hjelpemidler mv. som gis via sensorbrevet, reflekteres tydeligere også i
sensorueiledningene. Det var tidligere praksis for at man ga Har beskjed om litteratur og

læringskrav innledningsvis i sensorveiledningene, men dette synes mer tiffeldig på
tredje studieår. Sensorveiledningene gir videre, med noen unntak, bare sjelden beskjed
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om hvilke dommer som er innt¿tt i studentenes domssamling, som er et lovlig

hjelpemiddel til eksamen.
Sensorbrevet gir videre informasjon om eksamensdag, digital eksamen, sensurfrist,

begrunnelsesplikt og om klagesensur. Det gis klar informasjon om tid og sted for
sensormøtet, og at man som sensor er forpliktet til å delta i sensormøtet.

Viktigheten av at samtlige sensorer deltar i sensormøtet, er understreket av tilsynssensor
ved en rekke anledninger, og understrekes også her: Det er sværtviktig atman
benytter de anledninger man har, til å sørge for en så enhetlig forståelse av
bedømmelseskriteriene som mulig. Sensormøtetbør være en slik anledning, jf.
eksamensinstruksen S 3-3 nr. 1, som fremholder at oppgavenes sentrale momenter
vedrørende læringskrav og litteratur skal drøftes på møtene. Likeledes skal
sensormøtet diskutere sensorveiledningen og generelle tvilsspørsmål om
karaktertastsettelsen. Mitt poeng her er igjen å oppfordre til atfakultetet og det
samlede sensorkorpset så godt som mulig benytter de anledninger man har til å oppnå
samforståelse av bedømmelseskriteriene, jf. de resultater vi ser ved klageomgangen.
Klageprosenten erhøy, opp mot 30 7o, og det foreligger en betydelig andel opÞ og
nedjusteringer av karakterene. Som det vises i punkt 8 nedenfor, får en rekke
kandidater oppjustert karakteren med to karakterer, typisk fra D til B, eller fra C til A.
På JUS3211

var det høsten 2015 to kandidater som fikk endret sensuren med tre

karakterer fra F til C, og våren 2016 en kandidat som fikk karakteren oppjustert med tre
karakterer

- fra E til B 0US3111).

Sistnevnte er altså en oppjustering fra en karakter

som uttrykker at man har tilfredsstilt de faglige minirnumskrøuene, men heller ikke

mer, og videre at man viser liten vurderingsevne og selvstendighet-til en karakter som
viser at kandidaten har gjort en meget god prestasjon som viser meget god
vurderingsevne og selvstendighet.
Sprik som ovennevnte i vurderingene er uholdbare ogbør etter min oppfatning ettergås
nærmere fra fakultetets side. Jeg peker i denne sammenheng på at eksamensinstruksen
$ 3-1 fastsetter at sensorer oppnevnes av prodekan

for studier etter forelagt vurdering

fra eksamensadministrasjonen.
Under dette punktet ønsker jeg videre å ta opp et spørsmål om sensurfrßt og
berammelse øa senszrrnøte.Etrer universitets- og høyskoleloven $ 3-9 nr. 4 skal sensuren
foreligge innen tre uker etter eksamen, dersom ikke særlige grunner gjør det

nødvendig å bruke mer tid. Det synes som om fakultetet legger treukersfristen

til

grunn ved awiklingen av eksamen. Det synes også som om sensorrnøtet arrangeres
forholdsvis tidlig etter avholdt eksamen. Dette er for så vidt i tråd med
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eksamensinstruksen

S 3-3

nr. 2 annetpunktum, som fastsetter at det første sensormøtet

vanligvis skal holdes en uke etter vedkommende eksamen.

For det første kan en forholdsvis kort sensurfrist for i hvert fall deler av sensorkorpset,
medføre at sensurarbeidet kan bli preget av tidspress med risiko for uriktig
bedømmelse.
fuIl sensurbunke innebærer rundt 70 besvarelser. For det annet kan
-En
den knappe tiden mellom eksamen og sensormøtet,medløre at deler av sensorkorpset
ikke har fått tilstrekkelig tid til å danne seg et rimelig inntrykk av besvarelsene, noe
som er en forutsetning for å delta i gode diskusjoner under sensormøtet. Universitetsog høyskoleloven $ 3-9 synes å gi rom for å sette en lenger sensurfrist, og jeg anbefaler
fakultetet å se nærmere på om det er rettslig adgang til dette, og om det i tillfellet kan
være hensiktsmessig. Sensormøtet kan tilsvarende vurderes berammet noe senere.

6. Nettinformasjon
Som nevnt i punkt 5 over, er informasjonen som gis på nettet om eksamensawiklingen,

fyldig, informativ og oppdatert. Det er bra at den viktigste eksamensinformasjonen er
samlet på ett sted, og og at det er tydelige pekere til eksamensinformasjonen fra andre
oppslagssider. Her ser jeg noe næñnere på ø'vng informasjon som fakultetet har lagt ut
på nettet til tredjeårsstudentene.
Også for tredje studieår er emnesideneletttilgjengelige fra fakultetets øvrige

nettoppslagssteder, derunder fra studie- og emneoversikten, og fra søk fra
universitetets hovedside. Et enkelt google-søk leder direkte til den aktuelle emnesiden.
Det er bra at emnesidene har oversiktlige sidemenyer som gjør det intuitivt og lett å
søke seg videre. Emnesidene gir oversiktlig informasjon blant annet om selve emnet,

opptak og adgangsregulering, adgang til undervisning, obligatorisk kurs og
forkunnskaper.
Om emnesidene er gode, sä er semestersidene svært gode. Sidene er oversiktlige og lett
navigerbare med passe informasjonsmengde, og det foreligger en rekke pekere til

verdifulle læringsressurser. Jeg vil i denne sammenheng blant annet trekke frem at
man for begge emners vedkommende under overskriften rrFakultetsoþþgøuen> har en
peker til en veiledning om hvordan skrive en god oppgave. Det er også en fordel at man
har lagt ut en brukerveiledning i hvordan man skal bruke Fronter ved innlevering av
fakultetsoppgaver.
Jeg vil videre særlig trekke frem fakultets arbeid medbasisgruþþ¿r. Som det fremgår
orienteringen om basisgruppene på semestersiden, er basisgruppene <,et

undervisningstilbud der deltakerne i gruppen har jevnlige møter med samme lærer
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i

gjennom hele semesteret. Det overordnede formålet med basisgruppene er ä øte
studentene i å gjennomføre gode rettslige analyser og drøftelser, og det vil bli lagt
særlig vekt på hvorledes dette skal gjøres ved besvarelse av ulike typer
eksamensoppgaver.> Et slikt tilbud er særlig egnet for tredjeårsshrdenter som arbeider
med rettsstoff som tradisjonelt har falt vanskelig for en god del av studentene.
Semestersidene viser videre at det på tredje studieår gjennomgående legges ut

disposisjoner og foiler fra forelesninger og kurs. Noen forelesninger foreligger også
somþodca.sfs i forskjellige formater (flash, nettbrett, mobil, MP3), se for eksempel
forelesningene i obligasjonsrett I og II på semestersiden til JUS3111.

7. Eksamensoppgavene

og senson¡eiledningene

Jeg vil innledningsvis få knytte noen kommentarer til forholdet mellom JUS3111 og
JUS3211 (3212 fra høsten 2016). JUS3111 - formuerett I konsentrerer seg i hovedsak

om avtalerett og obligasjonsrett. I tillegg har man en kort introduksjon til dynamisk

tingsrett, samt et obligatorisk kurs i praktisk rettskildesøkmv.Jus32ll - formuerett II
omfatter dynamisk tingsrett, selskapsrett og rettshistorie. Rettshistorie skilles ut som
en frittstående hjemme-eksamen fra høsten 2016.
introduksjon til dynamisk tingsrett, samt at de
avtalerettslige og obligasjonsrettslige fagene står i sammenheng med fagene på
JUS3211, er JUS3111 kun anbefalte forkunnskaper ved JUS3211. Sammenhengene
forklares dels på emnenes hjemmesider og under introduksjonsforelesningene. Jeg kan
imidlertid ikke se at sammenhengene mellom fagene er så sterk atJUS3111 bør gjøres
På tross av atJUS3111 inneholder en

om til obligatorisk forkunnskap ved JUS3211. Det kan vurderes om forholdet mellom de
to emnene bør kommenteres i sensorveiledningene når det er naturlig-jeg kan ikke se
at det foreligger en omtale av dette i de veiledningene jeg har sett på ved årets tilsyn.

JUS3111 - formuerett I:
Eksamensoppeaven høsten 2015 forJUS3111var et oppgavesett med en praktisk
oppgave i obligasjonsrett, samt en teoretisk oppgave om kjøpsloven $ 84. Den praktiske
oppgaven er omfattende, og den reiser dels vanskelige spørsmåI. Kjøpsloven $ 84 kan
også være krevende å få godt tak på, men oppgaven ber om en kort redegjørelse for

hvilke hensyn som ligger til grunn for bestemmelsen. Dette er en god oppgave, på tross
av at pensumlitteraturen kan være vanskelig tilgjengelig for kandidatene (se
sensorveiledningen s. 11).
Samlet er altså oppgavesettet omfattende, og det kan virke som om mange studenter
syntes oppgavesettetvar vanskelig å håndtere under eksamen. Jeg bemerker i denne
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forbindelse at eksamensoppgaven ble særskilt fulgt opp ved innledningen av
vårsemesteret20l6,jf. professor Ola Mestads forelesning
"ReÍleksjonarfrå sensuren aa
3111 haust 2015 - om oþþgaueløysing, þraktikumsteknikk og kjernen i 1U53111".
Forelesningsdisposisjonen er tilgjengelig som undervisningsmateriale på
semestersiden våren 2076. Selv om oppgaven kan ha faltvanskelig for studentene under
eksamen, gjelder hoveddelen av prøven sentralt stoffpåJus311l som dekkes godt i

pensumlitteratur og på forelesninger og kurs. At oppgavesettet reiser en del

uffordringer for kandidatene må forventes på dette stadiet i studiet, oppgaven bør
kunne besvares innen seks timer, og den bør være egnet som eksamensoppgave.
Sensorveiledninsen høsten 2015 forJUS3lll: Sensorveiledningen over 12 sider
inkludert innholdsfortegnelse gir en god faglig støtte for sensor når man skal sette seg
inn i oppgavens spørsmåI. Veiledningen gir på denne måten selvsagt også et
utgangspunkt for

vurdere kandidatenes faglige prestasjoner. Veiledningen opplyser
for teoridelens vedkommende om pensumlitteraturen, mens det ikke sies noe om dette
for de praktiske oppgavenes del. Det opplyses ikke om aktuelle dommer står i
å

domssamlingen som kandidatene kan ha med seg på eksamen. Diskusjonen på
sensormøtet er ikke reflektert i veiledningen. Det kommuniseres intet om at oppgaven

er et verktøy for sensorenes vurdering av kandidatene, og ikke nødvendþis skal sees
som en mal for hva som forventes av kandidatene til eksamen.
Veiledningen inneholder enkelte passasjer om hva som vil trekke opp eller ned ved
sensuren, se for eksempel på s. 4 hvor det sies at
være lite skjønnsomt av

"detvil

kandidatene å benytte alternativ b", side 5:
må forsøke å få fram hvilke
"kandidatene
hensyn som gjør seg gjeldende", side 6:
"de kandidatene som får noe ut av forholdet
mellom prisavslag og erstatning,bør gis uttelling for dette". Det sies litt helt
avslutningsvis om forholdet mellom oppgavens del I og II. Utover dette fremkommer
det lite i veiledningen om hva som skal til for å oppnå de forskjellige karakterene.
Eksamensoppsaven våren 2016 i JUS3111 var et konsentrert praktikumoppgavesett i
konkaktsrett. Spørsmålene er i kjernen av kontraktsretten, og dekkes av det sentrale
pensum. Oppgaven egner seg godt til å prøve læringskravene, og er godt egnet for en

sekstimers prøve.
Sensorveiledninsen våren 2016 for JUS3111 tar utgangspunkt i at oppgaven reiser
spørsmål i kjernen av kontraktsretten og innen sentrale deler av pensum. Videre
gjengis kort og konsist de aktuelle læringskravene, det vises til at flere av spØrsmålene
kan være krevende, og at det er kandidatenes problemformuleringer og drøftelser som

er det sentrale. Hovedlitteraturen løftes frem, og det gis en advarsel om at de som leser
Hov vil ha dårligere pensumdekning enn dem som leser Hagstrøm. Veiledningen gir
løpende anvisninger på momenter som kandidatenebør ha med, og på hva som trekker
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opp og ned. Det presiseres ikke om de dommene detvises til, står i studentenes

domssamling. Veiledningen reflekterer på s. 6 og 7-8 fortjenstfullt elementer av
diskusjonen på sensormøtet, og det vises hvor studentene særlþ har problemer.
Veiledningen avsluttes med noen momenter om hva sensorene ved karaktergivningen
særlig børvære oppmerksom på, men sensorveiledningen gir i liten grad veiledning om
hva som bør kreves for å få de forskjellige karakterene.

JUS3211 - formuerett II:
Eksamensoppqaven høsten 2015 forJUS3211 var delt i to hoveddeler

-

en praktikum

i

del I som reiser selskapsrettslige og tingsrettslige spørsmåI, samt del II om

rettshistorie. Oppgavesettet reiser sentrale spørsmål i selskapsrett, dynamisk tingsrett
og rettshistorie. Oppgavene ligger godt innenfor læringskravene og er solid dekket av
hovedlitteratur og undervisning. Spørsmålene egner seg etter min oppfatning godt for
en sekstimers prøve.
Sensorveilednineen høsten 2015 forJUS3211 tar utgangspunkt i at oppgavene dreier
seg om sentrale spørsmål, og det legges til grunn at oppgave A skal telle mer enn

oppgave B sett på bakgrunn av oppgavenes omfang. Videre presiseres det at
bedømmelsen skal skje på bakgrunn av en totalvurdering. Sensorveiledningen peker

fortjenstfullt på passasjer i pensum som omhandler sentrale og krevende spørsmåli
oppgaven. Veiledningen er presis og god om hvordan kandidatenebør gripe
spørsmålene an. Det gis løpende anvisninger på forhold som bør telle positivt eller
negativt. Noen vurderinger blir likevel for generelle, for eksempel på s. 2, nest siste
hele avsnitt, der det uttales: "Det vil særlig være kvaliteten på drøftelsen som vil skille
kandidatene i denne delen av besvarelsen." Dette er selvfølgelig en riktig påpekning,
men i tillegg bør veiledningen gi en utdypning av kvalitetskravene på bakgrunn av
karakterkriteriene. Gode tendenser til slik utdypning fremkommer særlig på s. 6 og
avslutningsvis på s. 7.
Rettshistorie: Sensorveiledningen i rettshistorie gir grei anvisning på pensum, tillatte
hjelpemidler og de hovedtemaer som bør behandles. Passasjer som ..den som kan si
noe fornuftig om Kant bør honoreres> blir imidlertid etter min mening for generelle og

gir for liten veiledning ved karaktersettingen. Den avsluttende vurderingen på s. 2 gir
noe bedre støtte til vurderingen av kandidatenes prestasjoner.
Eksamensoppsaven våren 2016 forJUS3211var som ved forrige semester delt i to

hoveddeler

-

en praktikum i dynamisk tingsrett og selskapsrett, og en oppgave

i

rettshistorie. Igjen ble det gitt sentrale og gode oppgaver sett hen til pensumdekningen.
Oppgavesettet egner seg godt til en sekstimers prøve.
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Sensorveiledninsen våren 2016 for 32lI er giennomgående instruktiv og god. Den tar
utgangspunkt i hvordan deloppgavene skal vektes mot hverandre. Det gis løpende
beskjed om momenter som kan trekke opp eller ned. Videre vises det til hvilke
spørsmål som står sentralt i kandidatenes pensum og som har vært inngående
behandlet på forelesninger og i kursundervisningen, det vises til læringskravene om de

regler som behandles, og til hvilke avgjørelser som er taltinn i kandidatenes
domssamling. Veiledningen viker ikke unna for å gi Hare direktiver om hva som skal
gis karaktermessig uttelling, og ikke minst hva som skal til for å nå de forskjellige
karakternivåene, se særlig s. 7-8.
Rettshistorie: Veiledningen gir raskt anvisning på aktuelt pensum, og det gis en
forholdsvis fyldig presentasjon av oppgavens sentrale tema. Det er fortjenstfullt at
veiledningen klart uttaler at oppgaven er meget sentral og at den er godt dekket i
pensum. Veiledningen peker videre på at kandidatene kan trekke på stoff man har vært

gjennom tidligere under studiet, og at dette skal belønnes ved vurderingen. Endelig
vises det tydelig hvilke hovedelementer det skal legges vekt på ved karaktersettingen.
Denne sensorveiledningen i rettshistorie gir bedre veiledning ved karakterfastsettelsen
enn veiledningen fra høsten 2015.

Oppsummerine: I hovedsak gir de sensorveiledningene jeg har sett på ved
tilsynssensuren, god faglig veiledning til sensorene ved forberedelsen av sensuren.
Dette gjelder også på tredje studiår. Jeg vil på generelt grunnlag antaatveiledningene
på jus i Oslo holder ethøytfaglig nivå, også sammenlignet med andre juridiske
fakulteter og andre studieretninger. Dette har sin bakgrunn i en god, samvittighetsfull
og solid juridisk fagtradisjon, og at sensuren hvert âr }:rar stor betydning for studentene
og kandidatene våre.

til de betydelige sprik ved vurderingene som
fremkommer ved annengangssensuren i klageomgangen, samt detfaktum at det er et
jevnt tilsig av nye og uerfarne sensorer, er det etter tilsynssensors oppfatning vesentlig
at sensorveiledningene ikke viker unna fra å gi klarere direktiver om hva som skal til
for å oppnå de forskjellige karakternivåene. Sensurvirksomheten ved de juridiske fag er
På denne bakgrunn, og sett hen

skjønnspreget, det verken skal eller kan vi komme utenom. Yibør likevel lære av de
sensorveiledningene som tydelig peker på momenter og analyser som bør være med
for å oppnå et godt resultat. Jeg går ikke inn for en økt skjematisering av sensuren - for
eksempel kan svært gode anaþser og prov på forståelse av subrogasjon, veie opp for en
noe lemfeldig drøftelse av et rettsvernvilkår, og det kan samlet lede

til en meget god

karakter. Jeg er imidlertid av den oppfatning at en tydeligere angivelse av hva som skal
til for å oppnå de forskjellige karakterene innenfor hvert hovedspørsmåI, og ved en
samlet sluttkommentar om karaktersettingen, vil danne grunnlag for en mer enhetlig
forståelse av bedømmelseskriteriene. Jeg vil understreke at dette ikke bør lede til at
TT

sensorveiledningene blir svært omfattende og uhåndterlige for veiledningsforfatter og
sensor, men at de bør settes opp på en enkel og oversiktlig måte.
Jeg anbefaler videre at man i sensorveiledningene alltid angir læringskrav og
hovedlitterattx. Det er også en støtte ved bedømmelsen å få løpende beskjed om

hvorvidt sentrale rettsavgjørelser står domssamlingen kandidatene kan ha med seg ved
eksamensbordet.

8. Klagesensuren
Bakgrunnen for innføringen av såkalt

"blind klagesensur> er vel kjent for fakultetet. Jeg
viser for så vidt til tilsynsrapporten for annet studieår (punkt I s. 1G13). Konklusjonen i
nevnte tilsynsrapport var at ordningen med blind klagesensur lider av vesentlige
svakheter. Anbefalingen var på denne bakgrunn at fakultetet burde gå inn for å
gjeninnføre en åpen klageordning.
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo anmodet ved brev 29. j:ur,iri 20L6

Kunnskapsdepartementet om å revurdere ordningen med blind klagesensur etter
universitets- og høyskoleloven $ 5-3 nr. 4. Likelydende brev er sendt fra de ørnge
juridiske fakulteter ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. lædelsen ved
Universitetet i Oslo støtter de juridiske fakultetenes standpunkt. Fakultetene

fremholder i de nevnte brev følgende hovedtrekk:
Dagens ordning er ikke en reell Hageordning etter forvaltningsloven kapittel

VI, men en mulighet for studentene til å få en alternativ vurdering. Det er
ingenting som tilsier at den nye sensuren er av bedre kvalitet enn den ordinære.
Klagesensuren har et mindre sammenligningsgrunnlag. Siden det er studenter
med resultater i det lavere sjiktet som klager, vil klagesensorene få et skjevt
bilde av nivået for det respektive emnet.
Fakultetenes vurdering bygger på et notat som er vedlagt forsendelsen

til

Kunnskapsdepartementet. Notatet med tittele n
i elle og þrakti,sk e
"Prinsiþ
þroblemstillinger knyttet til blind klagesensun' konkluderer på s. 11 med at
pålegger institusjonene å
departementet anmodes om å
"revurdere lovgivningen som
gjennomføre blind Hagesensur.

"

Jeg slutter meg i det alt vesentligste til argumentasjonen i ovennermte brev og notat,
samt til de anbefalinger som fremkommer der. Etter min oppfatning støttes de funn og

oppfatninger som det er redegjort for i de nevnte dokumentene, av årets tilsyn ved
tredje studieår. Jeg peker i denne sammenheng på følgende:

T2

Hager). 39 klager
ble tatt tl,følge,9 ble satt ned mens 34 stod uendret. Av kandidatene som ble justert
ned, ble samtlige justert ned med 1 karakter. Av kandidatene som gikk opp, gikk 7
kandidater 2karakterer frem. Av disse gikk 2 fra C til Aog2 fra D til B.

Ved eksamen i -TUS3111 høsten 2015 var klageandelen på 30,15

Yo

(82

Ved eksamen i JUS3211 høsten 2015 var Hageandelen pä20 % (50 klager). Ny sensur
var til gunst lor 2l kandidater, 7 kandidater ble satt ned,22 stod uendret. Av de
kandidatene som gikk frem, gikk 2 kandidater opp med 3 karakterer (fra F til C), og 5

gikk opp

karakterer (1 fra E til C, 3 fra D til B, 1 fra C til A). 5 av 7 klager hvor
karakteren ble satt frem med 2 eller 3 karakterer ble behandlet av samme kommisjon.
2

På.TUS3111 våren 2016 var klageandelen pà28,3Yo Q3 Hager). 40 karakterer ble endret:
27 til gunst, 13 til ugunst. 2 kandidater ble satt ned med 2karakterer (C til E og D til F),

resten gikk ned med

karakter. Av kandidatene som ble satt opp, gikk 1 frem med 3
karakterer fra E til B, men 7 gikk frem med 2karakterer (1 fra E til C, 3 fra D tilB,2lra
1

c tilA).
På.TUS3211 våren 2016 var klageandelen pä23,8yo (64 klager). 31 ble satt opp, 3 ned.

De 3 som ble satt ned, gikk ned med
6

1

frem med to karakterer (2 fraF til D,

karakter. Av kandidatene som ble satt frem, gikk
1

fra E til C, 3 fra D til B).

På bagrunn av erfaringene med innføringen av blind Hagesensur, jf. over, er jeg på ny

vurdere fem besvarelser som ble undergitt ny sensur i Hageomgangen.
Besvarelsene som ble valgt ut, er justert opp med to eller tre karakterer. Mine

bedt om

å

kommentarer nedenfor må leses med forbehold for at jeg ikke deltok i sensuren ved de
aktuelle eksamener, og følgelig kjenner jeg ikke nivået sensuren ble lagt på.
For én av besvarelsenes del synes klagesensuren å være korrekt; karakteren ved den
første sensuromgangen ble satt til D, etter annengangssensur ble den satt til B. Etter
min vurdering ligger besvarelsen mellom C og B. Av de øwige besvarelsene med sprik
på to karakterer, kan muligens en justering med én karakter forsvares, men
justeringene på to karakterer opp, kan jeg ikke se at der er grunnlag for. Besvarelsen
som ble vurdert tre karakterer opp fra F til C er feilbedømti begge omganger.
Besvarelsen er svak, men skal nok likevel passere som bestått, men den er langtfra på
C-nivå. Karakteren C til denne besvarelsen er et alffor godt resultat ut fra prestasjonen
vistved eksamen.
Oppsummeringsvis kan det konluderes med at antallet oppjusteringer er høyt, og en
god del kandidater går frem med to karakterer, enkelte med tre karakterer. Som mine
gjennomgåelser ved årets og i forårets tilsyn gir grunnnlag for ä anta, er
oppjusteringene i mange tilfeller ikke riktige ut fra karakterkriteriene. Det kan derfor

igien stilles spørsmål ved om blind klagesensur kan aksepteres for de kandidatene som
L3

grunn ikke velger å klage. Jeg understreker også at antallet somsettes
nedved annengangssensuren er nokså høyt, høsten20l6 ble således til sammen 16
kandidater satt ned på tredje studieår, våren 2016 ble igjen 16 kandidater satt ned,
enkelte med to karakterer.
av en eller annen

Klagesensuren kan avdekke at enkelte kommisjoner ved den opprinnelige sensuren har

lagt en for streng noñn til grunn, eller at klagesensorene bruker for milde
bedømmelseskriterier. Det kan synes som det siste er tilfellet for en god del av
oppjusteringene ved blind klagesensur. Etter min oppfatning står vi igjen med
hovedspørsmålet Er det grunn til å anta at sensumrnde nr. 2 gir etriktigere resultat
enn runde nr. 1 med blind klagesensur?
Jeg mener bestemt, etter å ha vurdert Hager ved annet og tredje studieår som har vært

gjennom blind klagesensur, at blind klagesensur ikke gir noe riktigere endelig resultat
enn ved den opprinnelige sensuren, enn si etter en ordinær og åpen klagebehandling

basert på vanlige forvaltningsrettslige prinsipper. Utover ovenstående viser jeg i denne

forbindelse til {orårets tilsynsrapport for annet studieår og notatet som ligger til grunn
for de juridiske fakulteters anmodning til Kunnskapsdepartementet om å endre
klageordningen.
Jeg anbefaler på denne bakgrunn at fakultetet prioritererhryt ãûølge opp initiativet
overfor Kunnskapsdepartementet for å få endret Hageordningen. Jeg viser i denne
sammenheng at ledelsen ved Universitetet i Oslo støtter fakultetenes initiativ.
Jeg anbefaler videre fakultetet å fortsette kvalitetssikringen av eksamensawiHingen
ved å legge opp sensorveiledningene etter en rimelig fast mal som det nå arbeides med
ved fakultetet, at sensormøtene brukes så godt som mulig og at man sØrger for at

Hagekommisjonene settes med sensorer som har deltatt ved den opprinnelige
sensufen.

9.

Gjentak

Ved årets tilsyn er jeg bedt om å se på gjentak av eksamen, herunder hvor mange av
kandidatene som er gjentaksstudenter, og om disse gjør det bedre. Endelig skal jeg
vurdere om gjentak har konsekvenser for de krav som stilles.
Sammenlignet med første og annet studieår, er antallet gjentak på tredje studieår nokså
høyt. Også på ferde studieår er antallet gjentak høyt. PåJUS3111 - formuerett I høsten

20l5var antalletgjentak

19 av Z7?kandidater,

74

påJUS3211-formuerettllvar antallet2S

av 249 kandidater. Antallet gjentak økte våren 20L6:JUS3111: 42 av 258 kandidater,
JUS3211: 31 av 269 kandidater.l

Tallene pr. eksamen sortert etter karakterer er som følger:
JUS3111 H15: 11 av 19 kandidater gikk frem, 6 ble stående, 2 gikk ned. Karakterene

fordelte seg slik:

a 1 (c rilA)
B: 4 (D til B: 1, C til B: 2,tua bestått til B: 1)
C: 7 (E til C:

1,,

D til C: 1, fra ikke møtttil C: 1, fra bestått til C:

1.,

uendrel 3)

D: 4 (C til D: 1, E til D: 2, uendret 1)
E: 2 (begge uendret)

F: 1 (E til F)
JUS3211 H15: 17 av 23 kandidater gikk frem, 5 ble stående, 1 gikk ned. Forholdet

mellom karakterene var slik:

A

2 (D tilA 1, B tilA:

1)

B: 7 (D til B: 1, C til B:6)
C: 7 (F

til C: 3, D til C 3, uendret 2)

D: 6 (C til D: 1, E til D: 2,fraikke møtt til D: 1, uendrel 2)

E:1 (uendret)
F:0
JUS3111V16: 40 av 42 kandidater gikk frem, 2 ble stående, ingen gikk ned.

Karakterene fordelte seg slik:
A: 5 (E til A: 1, D til
B:

A 1., C til A: 3)

t2 (D til B: 5, C til B: 5, fra bestått til B: 1, fra ikke møtt til B: 1)

C: 14 (E til C: 4, D til C:8, uendret:2)

t

Jeg tar forbehold for at tallene jeg har mott¿tt fra fakultetet er korrekte, det kan slmes å være en
forskjell i antall gjentak høsten 2015 i tabellene jeg har fått tilsendt sammenlignet med antallet i
statistikken vedlagt orienteringssaken til fakultetsstyret om studentstatistikker (sak 4b til møtet 13. juni
20L6), se vedlegg 11b.
L5

D: 8 (Ftil D: 3, E til D: 3, ikke møtttilD:2)

E:3 (Ftil E:3)
F:0
.TUS3211V16: 30 av 31 kandidater gikk frem, 1 kandidat ble stående.

a 4 (c tila 3, B rila 1)
B: 10 (E til B: 1, C til B: 8, bestått til B: 1)
C: 9 (F

tilC:2,

E

til C: 2,D

tl

C: 4, t.u.(?)

til C: 1)

D: 4 (F tilD:2, E til D: 2)
E: 3 (F

tilB:2, ikke møtt til E: 1)

F:0
Ikke møtÍ

1

Oppsummeringsvis viser oversikten at kandidatene som tar eksamen opp tgjen, i stor
grad oppnår bedre karakterer. Bare et fåtall av kandidatene går ned etter gjentak. Det
er videre svært få som har fått karakteren B, som tar eksamen på ny. Hovedtendensen
er videre at kandidatene går frem med én karakter, men en rekke kandidater går

betydelig frem (to, tre eller fire karakterer) etter gjentak. Dette kan ha forskjellige
årsaker, men det er rimelig â anla at mange kandidater rett og slett behersker stoffet
bedre ved gjentak.
Resultatene fra høsten 2015 viser at gjentaksresultatene i nokså liten grad påvirker det
samlede antallet toppkarakterer. Dette er noe annerledes for våren 20L6, der antallet

gjentakskandidater som fikk karakteren A utgjør hhv. 4 av 19 og 5 av 18. Videre fikk
hhv. 12 og 1.0 karakteren B av gjentakerne våren 20t6. Samlet er det neppe tallmessig
grunnlag for å fastslå at antallet gjentak påvirker nivået eller kravene som stilles. En slik
konklusjon forutsetter at gjentaksresultatene undersøkes over en lengre periode.

\
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Tilsynssensors rapport for ferde shrdiear master i rettsvitenskap 2OL6/2OL7

1. Tilsynssensuren 2OL6/2OLZ - oppdraget
Detvises til møte 25. apnl20t7 med studiedekan Erling Hjelmeng, studieansvarlig
lærer for {erde studieår, Johan Boucht, eksamensansvarlig for {erde studieår, Karoline
Stensvik og rådgiver Anne Margit TVenge, samt til etterfølgende e-postkorrespondanse
med TVenge og Stensvik.

I møtet ble det bestemt at følgende hovedforhold skulle behandles ved tilsynet av ferde
studieår master i rettsvitenskap 2016 /20t7,jf. også brev mottatt her 25. august 20L7 fua
fakultetet ved TVenge:

.
.
o
.
.
.
.

Eksamensoppgaver
Sensorveiledninger
Gjentak
I^æringskrav og pensum
Klagesensur
Oppfølgning av eksterne sensorer
Kvalitetssikring av oppgaver i oppgaveutvalg

Rapporten er i det vesentlige lagt opp som de foregående års rapporter. Jeg viser til de
tidligere års rapporter særlig om synspunkter på ufformingen av eksamensoppgaver,
sensorveiledninger og blind Hagesensur. Jeg gjentar ikke alt som er sagt i tidligere

t

rapporter om disse spørsmålene, men jeg kommer til å påpeke noen hovedpunkter om
disse emnene i rapporten her. De tidligere års rapporter er tilgjengelige på nettet.l
Rapporten legger til grunn at hovedvekten skal legges på JUS4211 Prosess og
strafferett, jf. nevnte brev mottatt trer 25. august 2017. Jeg kommer også noe inn på de
øvnge fag, særlig i tilknytning til ufformingen av sensorveiledningene og
klagesensuren.

2. Oppsummering og anbefalinger

.

Hovedinntrykket er at fakultetet også

.

studentenes ferdigheter på en upartisk og faglig betryggende måte.
Eksamensoppgaver og klager på eksamen i JUS4211 H16: Eksamen og

på

ferde studieår prærer og vurderer

sensuren ved JUS4211 - Prosess og strafferett høsten 20L6 medlønte en del
reaksjoner i form av Hager fra kandidatene. Etter min oppfatning var oppgaven
omfattende, men ikke for omfattende eller for komplisert. Fakultetet bør ikke

.

o
o
o
o

o
.

vike unna fra å gi denne typen oppgaver til eksamen.
Sensorveiledningene: Jeg anbefaler at den foreslåtte malen for
sensorveiledninger ferdigstilles og brukes. Veiledningene bør istøne grad gå
inn på sentrale momenter som bør med for å oppnå de forskjellige karakterene,
slik det er tilløp til i sensorveiledningene ved noen av de øwige fagene på {erde
studieår.
Gjentak Detvar et stort antall gientak våren 2017. Få gjentakere oppnådde A
(4), en del flere fiL& B. Siden det er vanskelig å trekke slutninger på grunnlag av
ett års resultater, bør antallet gjentak og gjentaksresultater følges videre.
I aeringskrav til JUS4211 - prosess og strafferetf t^æringskravene i
straffeprosess bør klargjøres.
Digitalisering av hjelpemidler: Ved innføringen av l¡vdata Pro bør fremdeles
særtrykk være tillatt som hjelpemiddel under eksamen.
Klagesensur: Klageandelen er fortsatt høy, men det var langt færre sprik på to
karakterer eller mer (2) ved eksamen påJUS4211våren 2017 enntidligere. Det
er et antall betydelige sprik ved annengangssensuren ved de øwige fagene på

ferde studieår.
Kvalitetssikring ved vesentlige sprik mellom sensuromgangene: Det bør
innføres en ytterligere kvalitetssikringsordning dersom det avdekkes vesentlige
sprik mellom de to sensuromgangene.
Oppfølgning av eksterne sensorer:
Detbør legges til rette for at flere interne sensorer deltar ved sensuren.
Justering av nivå hos den enkelte sensor bør skje gjennom sensorrnøtet og i den
enkelte kommisjon. Sensorenebør gjøres bedre kjent med at faglig

t http://www.uio.nolfor-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/jus/kvalitetssystemstudier/eksamen/index.htm
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eksamensleder etter eksamens- og sensurinstruksen kan oppnevnes som tredje
sensor ved uenighet mellom sensorene. Eksamensseksjonen bør rutinemessig
gå gjennom annengangssensuren for å avdekJ<e eventuelle mønstre i
bedømmelsen. Nivåforskjeller hos enkeltsensorer vil avdekkes ved vesentlige
awik, og ved involvering av faglig eksamensleder i sakene med vesentlige awik.

Kvalitetssikring av oppgaver i oppgaveutvalg: Eksamens- og
sensurinstruksen bør vurderes endret med henblikk på å presisere
studentrepresentantenes oppgaver (skrive alle oppgaver på eksamensvilkår) og
representativitet.

3. Oversikt over tÍlsynssensors

oppgaver

Det synes ikke å ha vært foretatt endringer i Universitetets eller fakultetets
kvalitetssystemer inneværende år. Jeg viser for ordens sþld også i rapporten her til de
overordnede føringene for tilsynssensors rolle og oppgaver:
Etter universitets- og høyskoleloven $ 3-9 nr. 1 skal universiteter og høyskoler sørge for
at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en upartisk og
faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivået ved
vedkommende studium. Det fastsettes endelig at det skal foretas en ekstern evaluering
av vurderingen eller vurderingsordningene.
I tråd med dette har Universitetet i Oslo vedtatt et kvalitetssystem som skal sikre
jevnlige vurderinger av kvalitet og påpeke forbedringstiltak. Gjeldende utgave av
kvalitetssystemet ble vedtatt av Universitetsstyret 10. mars 20L5.I kvalitetssystemets
kapittel 10 om ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene fremgår
følgende:
..Mellom de periodiske programevalueringene skal det foretas ekstern evaluering av
vurderingen eller wrderingsordningene etter en frekvens fastsatt av fakultetet. Formålet
med evalueringen er å bidra til at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og
vurdert på en faglig betryggende måte.
Sentrale tema for evalueringen er vurderingsformer, vurderingsprosesser og standarden på

vurderingsresultatene i forhold til faglig innhold, undervisningsopplegg og forventet
læringsutbytte.
Evalueringen kan organiseres med bruk av eksterne bedømmersensorer, tilsynssensorer,
programrådgivere eller på andre måter som er hensiktsmessig for fakultetet. Fakultetet
fastsetter om evalueringen gjennomføres for emner, emnegrupper, fagområder eller
studieprogram.
Resultatene fra evalueringen skal dokumenteres slik at de kan være en del av grunnlaget for
den periodiske programevalueringen."

Det fremgår av kvalitetssystemets kapittel 2 om ansvar og medvirkning at fakultetene
kan tilpasse ansvarsfordelingen eller legge til ytterligere arbeidsoppgaver i samsvar
3

med egne satsningsområder, tiltak og organisatorisk struktur. Det fremkommer videre
at ordningen med tilsynssensur er én av flere måter å evaluere vurderingsordningene
på.

Juridisk fakultet har valgt å videreføre ordningen med tilsynssensur av blant annet
eksamen. Tilsynssensors rolle og funksjon er beskrevet slik i fakultetets
studiekvalitetssystem punkt 3. 2 :
..Tlsynssensors arbeidsoppgave skal minimum være: Ì¡føretilsyn med vurderingsformer
innen rammen av emnegmppe, et studieprogram, giennomlørte vurderinger og
vurderingsprosesser, standarden på resultatene, undervisningsopplegg og forventet
læringsutbytte.
Tilsynssensor skal rapportere om tilsynet og gi råd om videre utvikling av
vurderingsopplegg og om giennomføring av vurderingsopplegg. Fakultetet kan også
tillegge tilsynssensor andre arbeidsoppgaver.
Tllsynssensor skal få tilsendt alt relevant materiale om det eller de studiene sensoren skal
jobbe innenfor.,'

Om rapporten fra tilsynssensor heter det i punkt 3.3:
.Cilsynssensor skal minst hvert annet fu'gi rapport om sitt arbeid til fakultetet.
Tilsynssensor står fritt til å komme med kommentarer om forhold ved
undervisningsopplegg, struktur og innhold i det eller de studier sensor er oppnevntfor.
Fakultetet skal sende kopi av rapporten til berørte programledere, instituttledere og
ansvarlig faglærere. [...]"

til beskrivelsen av oppdraget, tillater jeg meg underveis
i rapporten å knytte noen kommentarer til forhold som går utover selve
På denne bakgrunn og sett hen

eksamensawiklingen.

4. Tilsendt materiale
På bakgrunn av de spørsmål som ønskes belyst,

jf. punkt

1 over, er

følgende materiale

mottatt fra fakultetet:
Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra høst 2016 og vär 2017 for
JUS4211, JUS4111, JUS 4121, JUS 4L22 og JUS 4123

Karakterstatistil<k for ferde studieår høst 2016 ogvär 2017
Kopi av eksamenskommisjonenes protokoller høst 2016 ogvär 20LT
Administrativ informasjon sendt sensorene høst 2016 ogvâr 2017
Klagestatistilrk
Hele saken om eksamen iJUS4211- Prosess og strafferett høst 2016
Hele saken om mal for sensorveiledning
Retningslinjer for oppgaveutvalg og studentrepresentanter
Oversikt over gjentak vãren20l7
I forbindelse med sensorkonferansen 31. oktober 2017:
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..Kommentarer til klageomgangen på Master i rettsvitenskap våren 2017r,
fakultetenes anmodning om å revurdere ordningen med blind
klagesensur
universitets- og høyskoleloven

-

oppfølgning av Kvalitetsmeldingen mv.

studiedekan Erling Hjelmeng

5. Administrativ $ennomføring - generelt
Fakultetets administrative gjennomføring av eksamen fremstår også på {erde studieår
som upartisk, profesjonell, gjennomtenkt og effektiv.
Jeg peker imidlertid på følgende punkter som bør vurderes fra fakultetets side:

Fakultetet har høstet dels sterk kritikk etter eksamen høsten 20L6|JUS4211 - Prosess
og strafferett. Etter min oppfatning har fakultetet respondert godt på den kritikken som
har vært reist. Oppgaven som ble gittvar omfattende, men den var godt innenfor de
foreliggende læringskrav, pensumdekning mv. Jeg kommer nærrnere tilbake til den
aktuelle oppgaven i punkt 6 nedenfor.
På generelt grunnlag kan det være verdt å se nærmere på hvordan oþþgaueutualget

håndterer eksamensoppgavene, se punkt 12 omkvalitetssikring av oppgavene
oppgaveutvalg.

i

Informasjon til studentene omoppmelding, gjennomføring, sensur, begrunnelse og
klage, gjentak mv. er lett tilgiengelig på fakultets hjemmeside, se likevel om
læringskravene i straffeprosess i punkt 9 nedenfor.
Informasjonen fra fakultetet til sensorenø gis også på ferde studieår ved særskilte
sensorbrev. Brevet opplyser om faglig eksamensleder og om vara. Brevet inneholder
pekere til detaljert instruks for arbeidet som sensor, samt til læringskrav,litteraturliste
og liste over lovlige hjelpemidler. Til sistnevnte understreker jeg igjen at detvil være en

fordel for sensorene om sensorveiledningene gjennomførtviser til materialet
studentene kan ha med seg på eksamen, dette gjelder særlig for høyesterettspraksis og
øvng rettspraksis som det vises til i utstrakt grad i veiledningene, og som det er en
fordel at sensorene får klar beskjed om at ligger i kandidatenes materiale under
eksamen.
Jeg har ved tidligere tilsyn fremholdt atsensorueiledningen¿ ved fakultetet
gjennomgående er solide og gir et godt grunnlag for sensuren. Sensorveiledningene
ligger nok på ethøytnivå sammenlignet med detveiledningsmaterialet som utarbeides
ved universiteter og høyskoler ellers. Jeg har imidlertid også tatt til orde for en viss
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justering av ufformingen av sensorveiledningene. Fakultetet vurderer nå å innføre en
mal for sensorveiledninger. En slik mal kan etter min oppfatning heve kvaliteten på
veiledningene ytterligere ved at sensorene i veiledningene møter et fast oppsett med
lærings- og kompetansekrav, pensumdekning, hvorvidt temaene oppgaven omhandler,
har vært gjenstand for undervisning på forelesninger og kurs, samt innholdet av
hjelpemidlene til eksamen utover lovsamlingen. Etter min oppfatning kan også økt
oppmerksomhet om bedømmelseskriteriene som en slik mal kan innebære, og ikke
minst hvordan deloppgaver skal vurderes opp mot hverandre, gi bedre veiledning for
sensorene ved karakterfastsettelsen. Jeg viser til punkt 7 nedenfor.
Sensormøtef, Sensormøteter en nøkkelinstitusjon ved nivåkontrollen. Når man melder

seg som sensor,forþli.kter ?nan seg ti,l å, deka i sensormøtet, eventueltved å delta per
telefon. Sensorbrevet fra fakultetet og tidligere tilsynsrapporter har understreket
viktigheten av at man møter i sensormøtet.Jegpeker igjen på at eksamensinstruksen $
3-3 nr. 1 fastsetter at sensormøtet skal diskutere sensorveiledningen og generelle

tvilsspørsmål ved karakterfastsettelsen. Etter min erfaring gjør sensormøtet nettopp det
- ved sensormøtet til eksamen ved annet studieår våren 2017, hvor jeg deltok som
ekstern sensor, diskuterte sensorene inngående hvordan oppgavens forskjellige
spørsmål og deler skulle vurderes.
Sensormøtets betydning har blittytterligere aksentuert etter innføringen av blind
klagesensur. Klageantallet erhøytved alle studieår, mens antallet betydelige sprik i
vurderingene har blitt færre ved ferde studieår ved eksamen i JUS4211 våren 20t7. Det
var likevel ved fierde studieår også i 20lïl7 fremdeles ethøytklageantall og et
betydelig antall justeringer til gunst og ugunst. Ordningen med blind Hagesensur ble
diskutert under sensorkonferansen 31. oktober 2017. For å gi sensorkorpset en felles
forståelse av vurderingskriteriene, ble plikten til å delta i sensormøtet understreket av
både studiedekan Erling Hjelmeng og professor Ola Mestad. Sensorer som ikke stiller

i

sensormøtet uten gyldig forfall, bør vurderes utelukket som sensor ved nye eksamener,
jeg peker i denne sammenheng på eksamensinstruksen S 3-1.
Jeg tillater meg endelig å vise til anbefalingene fra {orårets tilsynsrapport, der jeg
foreslår å sþve sensormøtet noe ut i tid, slik at det legges til rette for at sensorene kan
ha gått gjennom flere besvarelser enn det som kan være tilfellet nå.

6. Eksamensoppgaver
Fjerde studieår består av fire emner: JUS4211 - Prosess og strafferett (30 studiepoeng),
JUS4111- Metode og etikk (10 studiepoeng), tre semiobligatoriske emner
(rettsøkonomi, rettsfilosofi og rettssosiologi på 10 studiepoeng) samt etvalgemne eller
utveksling. Nedenfor legger jeg hovedvekten påJUS4211 - Prosess og strafferett, men
jeg skal innledningsvis knytte noen bemerkninger ti1JUS4111- Metode og etikk.
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JUS4111- Metode og etikk omfatter den tradisjonelle rettskildelæren (7 studiepoeng)
som studentene stifter bekjentskap med i det første studieåret i
"rettskilder til fots" som
del avJUSllll, og selvsagt løpende gjennom studiet av de enkelte fag. Faget omfatter
videre en etikk-komponent på 3 studiepoeng. Etikkdelen av faget tar opp
"de
uffordringer som for jurister generelt er knyttet til anvendelsen av
rettskildeprinsippene, argumentasjon og opptreden, samt sentrale yrkesetiske krav i de
vanligste jurisþrofesjoner. Forelesningene tar opp teoretiske sider av faget, og følges
av et obligatorisk kurs der den anvendte etikken er tema>', jf. omtalen på fagsiden på
nettet.
Høsten 2016 ble det til eksamen gitt en oppgave om profesjonsetiske spørsmåI.
Oppgavens faktum var forholdsvis omfattende, men reiste sentrale og svært aktuelle
advokatetiske og påtale-etiske spørsmål. Regler for god advokatskikk og de etiske
retningslinjer for medarbeidere i påtalemyndigheten var vedlagt eksamensoppgaven.

Våren 20L7 var oppgavesettet delt i to. Den første oppgaven stilte et sentralt og klassisk
etisk spørsmål om dommeres adferd overfor grove angrep på rettsstatsverdier. Del II
fra metodelæren knyttet seg til Høyesteretts rettskildebruk i HR-201G183G4 samt
avgjørelsens eventuelle vekt i senere saker.
Så

vidtjeg kan

se er begge oppgaver iJUS4111 godt innenfor kunnskaps- og

ferdighetskravene. Jeg peker særlig på at kunnskapskravene i etikk presiser at
studenten
ha god kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer som gjelder
"skal
for de sentrale jurisþrofesjonerr,. Videre fremholder ferdighetskravene innen etikk at

"skal i aktuelle situasjoner reflektere over mulige etiske uffordringer i
juristrollen og hvorfor det både er etisk riktrg og i det lange løp faglig klokt äfølge
yrkesetiske norrner>. Videre understrekes det at studenten
være på vakt overfor
"skal
faktiske og mentale prosesser som kan påvirke jurister til å fravike de etiske krav."
studenten

Jeg ser ikke bort fra at oppgavene som er gitt i JUS42L1 (særlig etikkdelen) har vært
uffordrende for studentene, og at de også kan by på uffordringer for sensorene ved
vurderingen av kandidatenes prestasjoner. På denne bakgrunn anbefaler jeg fakultetet

i

undervisningen å legge vekt på hvordan forskjellige eksamenstyper kan håndteres, og
at dette reflekteres i sensorveiledningene.
Jeg vil imidlertid oppfordre fakultetet til å videreføre faget med en metodedel og en
etikkdel, og også jevnlig å sørge for at de etiske sidene av faget prøves ved eksamen.

Oppgavene som ble gitt høsten 2016 og våren 2017, er meget aktuelle og godt dekket av
pensum og undervisning. De prøver studentene i viktige dimensjoner ved studiet og
ikke minst i evnen til selvstendis faglig-etisk refleksjon. Faget sett i sammenheng med
masterstudiet i rettsvitenskap ellers, setter de juridiske grunnverdier på studentenes
faglige dagsorden. Det er viktigere nå en noen gang å vektlegge dette.

Den største delen av fierde studieår utgjøres av fagetJUs4211 - Prosess og strafferett.
Høsten 2016 ble det gitt et oppgavesett som reiste en rekke sivilprosessuelle spørsmåI.
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Oppgaven falt krevende for studentene, og det ble gitt få A-er ved sensuren (1,6 7o).
Andelen B-er var også forholdsvis lav (1.7,8 7o), og strykprosenten var høy (13,8 7o).
Oppgaven og sensuren avfødte kritikk fra kandidater som hadde vært oppe til eksamen.
Det ble blant annet hevdet at oppgaven var alffor omfattende, at man fra fakultetet
forsettlig utsetter studentene for innviklede og uforståelige spørsmål ved

eksamensbordet, at sensuren burde tatt bedre hensyn til at oppgaven var omfattende og
vanskelig og at sensuren skulle vært justert etter en normalfordeling ("gaussing").
Innsigelsene mot eksamen er sendt fakultet i brevs form og publisert i Stud.tur. nr
l/2017, og fakultetet har mottatt ytterligere åtte klager. Fakultetet har behandlet
Hagene. Studiedekan Erling Hjelmeng har gitt et tilsvar til klagen som ble trykt i
Stud.lur., se nr. 2/20L7, s. 4&49. Hjelmeng uttaler der at fakultetet ikke har begått noen
feil ved utarbeidelsen av oppgaven, gjennomføringen av eksamen, sensuren eller
Hagesensuren. Jeg er enig i dette. Jeg tillater meg likevel følgende bemerkninger:
Jeg har ingen problemer med å forstå kandidatenes frustrasjon ved å ikke treffe på
eksamen, og også det skuffende ved overhodet ikke å bli prøvd i stoff (strafferett og

straffeprosess) som står sentralt i emnet ved siden av sivilprosess, og som man har
brukt mye tid på å studere. Jeg har også forståelse for at oppgaven kan oppfattes som
omfattende og vanskelig å håndtere i en presset eksamenssituasjon.
Når det er sagt, kan jeg ikke se at de spørsmålene som var reist på eksamen, faller
utenfor læringskravene i sivilprosess. Noen av spørsmålene var krevende, men faget
sivilprosess reiser nettopp en del kompliserte og detaljerte spørsmåI, som blant annet
er gjenstand for grundig behandling på fakultets kurs i sivilprosess. Noen av
spørsmålene i oppgavesettet på eksamen var da også vel kjent fra de oppgavene som
løses og diskuteres på sivilprosesskursene.
Tradisjonelle eksamensoppgaver i sivilprosess har en tendens til å vektlegge reglene
om søksmålsgjenstand, partstilknytning, søksmålskompetanse, partsevne og
rettskraftens awisningsfunksjoner. Dette er viktige spørsmål i sivilprosessen, men
fakultetet har en lovpålagt plikt til etter universitets og høyskoleloven i äprø've
studentene i ferdigheter og kunnskaper innen det aktuelle faget på en betryggende
måte. Da må fagets fulle bredde over tid bli prøvd, og fakultetetverken kan eller bør
vike unna fra å gi oppgavesett som stiller spørsmål som krever at kandidatene er godt
kjent i tvisteloven ut over SS 1-3, 2-L og 19-15.
Som nermt over kan oppgavesettet samlet sett fremstå som omfattende, men jeg kan
ikke se at det går ut over det som kan forventes ved en krevende eksamen på {erde

studieår. Noe av prøven under eksamen går nettopp ut på å skaffe seg oversikt over de
spørsmål som reises i oppgaven, og å fordele tiden man har til rådighet på de aktuelle
spørsmålene, en situasjon som for øvngvil være jevnlig tilbakevendende for
kandidatene i resten av deres yrkeskarrière som jurister - og som studiet, inHudert
eksamen, hverken kan eller bør underslå.
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Når det gjelder sensuren ved JUS4211 høsten 2016, derunder etterþsningen fra
klagerne på behovet for normalfordeling av karakterene, viser jeg til studiedekan
Hjelmengs tilsvar i Stud.tur. nevnt ovenfor. Jeg viser også til brev 15. mars 2017 fua
faglig eksamensleder professorAnne Robberstad til sensorene ved eksamen høst 2016 i
JUS42111 - Prosess og strafferett. Det fremgår i brevet at inntrykket fra faglig
eksamensleders side var "at enkelte sensorer denne gangen hadde vært for strenge,
både ved første gangs sensur og klagesensuren>. Det fremholdes at dette
"vil bli tatt
jeg
opp med dem det gjelder." Så vidt
forstår, har fakultetet fulgt opp faglig
eksamensleders brev til sensorene.
Våren 2017 ble det i JUS4zll - Prosess og strafferett gitt et oppgavesett der del I gav
spørsmåli strafferett og straffeprosess, mens del II reiste sivilprosessuelle spørsmål.
Oppgavesettet reiste sentrale spørsmål innenfor læringskrav og pensumdekning. Jeg
nevner at karakternivået ble noe bedre våren 2017 ennhøsten 2016:. antall kandidater
som fikk A var 20 mot 4, og antallet B-kandidater var en god del høyere (78 mot 44). Jeg
nevner at antallet gjentak varhøytvåren 2017. Dette kan også ha hatt en viss betydning
for karakternivået, se punkt 8 nedenfor.

7. Sensorveiledninger
Sensorveiledningen i JUS4211 - Prosess og strafferett høsten 20L6 tar utgangspunkt i
kunnskapskravene i sivilprosess, og det pekes på de læreverkene studentene kan velge
mellom.
Veiledningen går rett løs på oppgavesettets oppbygning og vanskelighetsgrad. Det er
fortjenstfullt at det understrekes at mange av oppgavens temaer er behandlet på
fakultetets kurs i sivilprosess, samt at kursoppgavene er tiþjengelige for alle på fagets
nettside.
Veiledningen går oversiktlig og greit gjennom oppgavesettets spørsmåI. Det er bra at
det løpende vises til de alternative lærebokverk, samt at sentrale rettsavgjørelser løftes
frem. Sensorene ville vært ytterligere hjulpet dersom det hadde vært opplyst om at
dommene det vises til, står i domssamlingen som kandidatene har med til eksamen.
Veiledningen har løpende kommentarer til vurderingen av kandidatenes drøftelser, se
for eksempel avslutningsvis i punkt 3 på s. 3, avslutningsvis i punkt 4 på s. 4, nest siste
avsnitt på s. 5, avslutningsvis i punkt 6 på s. 6 og siste avsnitt i punkt 10 på s. 8. Det gis
endelig en avsluttende og samlet kommentar til vurderingen, der det blant annet
fremholdes at det "må legges større vekt på de positive elementene enn på eventuelle
feil og utelatelser". Det er videre presisert at det er ..fullt mulig å få en god karakter
uten at en behandler alle underspørsmålene som er tatt med i denne veiledningen".
Oppsummeringen løfter frem forholdet mellom deloppgavene og verdien av en
oversiktlig struktur.
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Det fremgår avslutningsvis at veiledningen er endret etter senso rmøtet.
Sensorveiledningen til JUS4211 Prosess og strafferett våren 2017: I del I om de
straffeprosessuelle og strafferettslige spørsmål gås oppgavens spørsmål gjennom på en
grei måte, og det fremgår ved særskilt påskrift at veiledningen er oppdatert etter
sensormøtet. Det gis løpende anvisning på forhold som bør honoreres ved vurderingen.

Verken i del I eller del II sies det noe om hvorvidt de dommer det henvises til, står
kandidatenes domssamling.

i

I veiledningens del II tas, i motsetning til i del I, utgangspunkt i læringskrav og
litteratur. Relevante deler av pensumlitteraturen knyttes videre eksplisitt til de
spørsmålene oppgaven reiser. I oppsummeringen minnes det om noe som kan synes
selvsagt, men som bør understrekes i prosessfagene: ..De alt vesentlige av spørsmålene

i del II lar seg langt på vei besvare på grunnlag av lovteksten. Det dreier seg om å finne
frem i loven og se bestemmelsene i sammenheng. Men det dreier seg også om å finne
frem til de sentrale elementene i de bestemmelsene som skal drøftes. Dette er kanskje
en særlig uffordring ved behandlingen av SS 1-3 og 2-1."
Jeg har ved tidligere tilsyn lagt til grunn at sensorveiledningene utgjør et viktig
grunnlag for sensorenes vurdering av kandidatenes besvarelser. Jeg har berømmet
fakultets veiledninger for gjennomgående å være gode og poengterte ved behandlingen
av de faglige spørsmål oppgavene reiser. Dette gjelder også ved årets tilsyn. Jeg

har
imidlertid tillatt meg å anbefale at veiledningene kan gå noe lenger ved beskrivelsen av
hva som bør kreves for å nå de forskjellige karakternivåene. Dette er blitt enda
viktigere ved innføringen av blind klagesensur og ved innfasingen av nye sensorer i
sensorkorpset.
JeS vil understreke at jeg

ikke anbefaler at det skal gis detaljerte instrukser om hvordan
den endelige karakter skal settes. Dette er da heller ikke meningen etter gieldende
instruks for sensorene i master i rettsvitenskap S 3-6. Man skal etter tredje ledd annet
punktum latotalinntrykket for kandidatens prestasjoner være avgjørende, og dette
totalinntrykketvil alltid innebære et rom for skjønn som kan medføre ulike vurderinger
av kandidatenes prestasjoner. Instruksens oppregning av kriterier som skal vektlegges
ved sensuren, se inskuksen $ 3-6 {erde ledd nr. ltil7, kan nok i større grad vises til i
sensorveiledningene, i tillegg til at de legges ved sensorbrevet, slik praksis er nå.

Jeg viser i denne forbindelse til at det under sensorkonferansen 31.. oktober 20tT
fremkom at noen sensorer aktivt bruker instruksens bedømmelseskriterier i form av

standardstikkord i sine egne notater med vurderingene av kandidatene, og at det kan
være verdt å vurdere å standardisere en slik stikkordsmessig disposisjon.
Utover dette kan jeg ikke se at gjeldende instruks stenger lor at det kan gis tydeligere
indikasjoner på hva som skal til for å oppnå de forskjellige karakterene. Jeg viser til at
dette allerede til en viss grad gSøres på fakultetet, se for eksempel gjennomgåelsen av
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sensorveiledningene på tredje studieår, jf. tilsynsrapporten for 2015/2016 på s. 11. Jeg
viser videre til de instruktive sensorveiledningene i de semiobligatoriske fagene på
ferde studieår, der det nettopp gis korffattede anvisninger på hva som skal til for å
oppnå de forskjellige karakterene, se for eksempel sensorveiledningene til oppgavene i
rettssosiologi og rettsfilosofi høsten 2016 og våren 2017.
I forbindelse med at fakultetet har diskutert om det skal innføres en mal for

sensorveiledninger, har det også vært diskutert om bedømmelsen skal strammes til ved
at det innføres et poengsystem, eventuelt som et supplement til den totalbedømmelsen
som instruksen nå gir anvisning på. Bruk av poeng ved sensuren er vel kjent, blant
annet i Finland og i Sverige, jf. Eksamensseksjonens sak til PMR datert 16. januar 2017.
Så vidt jeg forstår er det foreløpig ikke aktuelt ã gâ inn for en slik ordning, jf. protokoll
etter møte i PMR 7. februar 2017.

For egen del antar jeg at man ikke uten videre bør awise et poengsystem som foreslått,
eventuelt etter en prøveperiode med parallell vurdering der man ser hvordan systemet
virker. Hvorvidt det er nødvendig âinnføreytterligere kvalitetssikringstiltak, bør
vurderes når man ser hvordan ordningen med blind klagesensur utvikler seg videre.
Avdekkes det fortsatt gjentatte sprik på mer enn to karakterer mellom ordinær sensur
og annengangssensur, taler det for at det innføres en form for nivåkontroll utover
sensorrnøtet eller et poengsystem. Jeg antar for så vidt at disse utslagene ved sensuren
i første omgang kan håndteres ved at det innføres en mekanisme for å kvalitetssikre de
vesentlige spriktilfellene etter annengangssensuren, se punkt 10 nedenfor.
Oppsummeringsvis anbefaler jeg at man innfører en mal for sensorveiledninger som
foreslått av professor Ola Mestad. Jeg anbefaler videre at det legges til rette for at
veiledningene gir Harere indikasjoner om karakternivå enn det som er tilfellet nå. Jeg
anbefaler at de overordnede kriteriene for sensuren i eksamens- og sensurinstruksen
vurderes nedfelt i etforslag til standarddisposisjon eller lignende som kan brukes av
den enkelte sensor ved sensuren.

8.

Gjentak

Antallet gjentak på {erde studieår har vært nokså høyt de senere år, men var ved
JUS4211 - Prosess og strafferett våren 2017 megethryt. Antallet gjentak var til sammen
på 66 kandidater, det utgSør 19,7 0/o av det samlede antallet kandidater som møtte til
eksamen. Av kandidatene som tok eksamen høsten 2016, gikk de fleste frem, mens
noen få ble stående.
Av de 11 gientakskandidatene med F fuaûør, fordelte resultatene etter gjentaket slik:

FtilE:3
FtilD:5
TL

FtilC:1

FtilB:2
Av de 5 gjentakskandidatene som hadde fått E, fordelte karakterene seg slik:
Fra E tf,,D:2
Fra E

tilC:2

Fra E til B:

1

Av de 31 gjentakskandidatene som hadde D fra før, fordelte karakterene seg slik:
Fra D til E:

1

Fra D til D:

1

Fra D til C: 17
Fra D

tilB:

12

Av de 14 gjentakskandidatene som hadde Cfrafør,fordelte karakterene seg slik:
Fra C

tilC:2

Fra C til B: 9
Fra C
1

tilA:

3

gjentakskandidat hadde B fra høsten 2016. Vedkommende gikk frem til A våren 2077.

Sammenlignet med gjentak fra tredje studieår, er antallet gjentak på {erde studieår
høyt:19,7 7o gjentakskandidater av det samlede antallet kandidater som møtte til
eksamen, er et betydelig antall. De fleste av gjentakskandidatene tokJUS4211 høsten

20t6, og det var som beskrevet i punkt 6 ovenfor få A-er og B-er ved sensuren for JUS

4?Ilhøsten 2016.
Tendensen for gjentakskandidatenes resultater er klar: De fleste har typisk fått D eller
C, og de fleste går frem én karakter, en del kandidater går frem to karakterer. På tross
av ethøytantall iftJ<e bestått (F) høsten 2016, var forholdsvis få av disse
gjentakskandidater våren 2017. Av de 17 som fikk A våren 20l7,var 4
gjentakskandidater, mens 24 av 78 B-er var gjentak.
Grunnene til at kandidatene går frem kan ha forskjellige årsaker. Jeg antar at noen av
kandidatene har mestret oppgavesettet gitt våren 20L7 bedre enn det som ble gitt
høsten 2016, men ut fra de klagene fakultetet mottok etter sensuren på JUS4211, kunne
man kanskje ventet at denne tendensen var enda tydeligere. En viss faglig fremgang
etter et ekstra semesters studier er også å forvente.
Samlet gir ikke gjentaksresultatene etter min oppfatning noe sikkert grunnlag for å si at
karakternivået eller vurderingsgrunnlaget påvirkes i vesentlig grad av gjentak.
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Forholdsvis få av gjentakerne fårA (4 av HlGgjentakere), og disse utgjorde altså 4 av
17 A-er våren 2017. En noe tydeligere tendens ser vi ved at det ble gitt nokså mange Ber til gjentakerne (24 av gjentakerne fikk B), og dette utgiør en forholdsvis stor andel av
det samlede antallet B-er (78). Det er vanskelig å si noe fornuftig om dette på grunnlag
av ett års resultater Jeg anbefaler fakultetet äfølge utviHingen i antallet gjentak og

hvilke resultater som oppnås, for slik å danne et sikrere bilde av om det blir et kunstig
høyt nivå ved gjentak. Siden det likevel ikke blir så mange flere A-er, kan det være at
gjentakene ikke påvirker sensorenes generelle inntrykk av eksamensbunken.

9. Informasjon

på nettet om læringskrav og pensum

I arbeidsbestillingen fremgår det at man ønsker en vurdering av om læringskrav og
pensum er kvalit¿tivt bra nok, særþ med henblikk påJUS4211.
Jeg peker innledningsvis på at fagkravene på masterstudiet er delt i tre: kunnskapskrav,
ferdighetskrav og kompetansekrav, dette følges så av en generell beskrivelse av
fagområdet. Videre gis det en litteraturbeskrivelse som igjen er delt i tre:

innføringslitteratur, hovedlitterafirr og tilleggslitteratur. Det er i hovedsak
kunnskapskravene og beskrivelsen av hovedlitterahrren som skal vurderes nedenfor.
Avslutningsvis knyttes noen kommentarer til innføringen av Lovdata Pro som
hjelpemiddel ved eksamen.
Strafferett: Kunnskapskravene gjengis korffattet og oversikflig. Det samme gjelder
ferdighets- og kompetansemålene. Fagbeskrivelsen er også ryddig og informativ. Det er
lett å se sammenhengen mellom kunnskapskravene og hovedlitteraturen, selv om det i
litteraturbeskrivelsen tas forbehold om at "læringskravene refererer til gjeldende rett,
og ikke anbefalt hovedlitteÍattJr>>, og videre at studentene ..selv må skaffe seg oversikt
over på hvilke områder det er kommet ny lovgivning og praksis". Jeg antar at disse
vendingene uttrykker at det er enhver jurists plikt å være faglig oppdatert, men jeg går
ut fra at sentrale utviHingstrekk behørig omtales i forelesninger og på kurs. Det bør for
Ørngvære en opplagt oppgave for fakultetet å sørge for jevnlig oppdaterte lærebokverk
som henger skikkelig sammen med kunnskapskravene fakultetet setter.

Andenæs'bokAlmi,nnelig straferett er en klassiker innen faget, og er godt oppdatert.
Boken er brukt som lærebokverk i mange tiår, men var nok bedre egnet som lærebok i
tidligere studiemodeller, da man hadde en god del mer tid til å fordype seg i og
reflektere over strafferetten. Dette kan tale for atverket nå settes på listen over
tilleggslitteratur, og at fakultetet finner frem til hovedlitteratur som står bedre til
kunnskapskravene. Detbør legges opp til at studentene konsentrert kan lese
sammenhengende tekster uten å måtte hoppe fra punkt til punkt i forskjellige kapitler,
noe man mã $øre i både Andenæs' bok og dels i Eskelands bok.

1_3

Straffeprosess: Kunnskapskravene er angitt som at man skal ha innsikt i den
om retfferdig rettergâtrgrr, og ved en
straffeprosessuelle metoden og i
"grunnsetningen
rekke øvrige prinsipper. Det kan stilles spørsmål ved om studentene studerer jus godt
og effektivt med utgangspunkt i angivelse av grunnsetninger og en lang rekke
prinsipper med dels uklart innhold og rettslig betydning. Detkan synes som om mange
eller alle angivelsene av..prinsipper" i læringskravene kan {ernes eller byttes med
..reglene omn.

Vendingen satt i Hammer om at kravet til god forståelse "gjelder både hva prinsippene
går ut på i menneskerettsteorien og hvordan de er oppfattet og gjennomført i gjeldende
rett', kan nok virke uklar fra et studentsynspunkt. Betyr dette noe mer eller noe annet
enn at man skal kunne vurdere innholdet i det straffeprosessuelle regelverket med en
MR-side fra et kritisk rettspolitisk synspunkt? Bør man i tilfelle si dette klarere? Hvorfor
gjelder dette i tilfellet bare regler med et eksplisitt menneskerettsteoretisk
utgangspunkt? Konstitusjonelle rammer om straffeprosessen er vel også sentrale, også
de som ikke nødvendigvis er <<menneskerettsteoretisker.
Det er videre vanskelig âflätak i hva de tre kulepunktene om EMD fordrer av
studentene. Det er antagelig det nest siste punktet som er det sentrale: "de
rettssetninger som fastslås og metoden som anvendes i de EMD-dommer som er angitt
i hovedlitteraturen>. Det er usikkert om punktet om hvordan "EMD-dommer skal
analyseres i engelsk originaltekst> og punktet "Av de sentrale rettslige prinsippene som
andre relevante EMD-dommer bygger på", gir studentene noe mer enn det siterte
metodepunktet over.
Studentenebør videre kunne forvente at kunnskapskravene rimelig greit og effektivt
kan knyttes til den oppgitte pensumlitteraturen. Dette er etter min oppfatning ikke
tilfellet i straffeprosess, i hvert fall ikke overfor Andenæs'læreverk i straffeprosess. I
boken er noen kapitler angitt ved prinsipper som i læringskravene, men verket er
bygget helt annerledes opp enn angivelsen av læringskravene. Det behøver selvsagt
ikke å være parallellitet her, men studentene skal bruke tiden og kreftene sine på å
tolke rettsregler, ikke læringskrav. Jeg anbefaler at kunnskapskravene i straffeprosess
avfattes over samme lest som for sivilprosessens vedkommende, se rett nedenfor.
Sivilprosess: Kunnskapskravene er tydelig og åpent angitt og stort sett lette å forstå, i
hvert fall etter man er gjennom første gjennomlesning av tvisteloven og
innføringslitteraturen. Noen tekniske termer kan kanskje vurderes byttet ut eller
fernet, for eksempel uttrykket <partenes disposisjon',, selv om det nok ikke er så lett å

finne en annen korffattet uttrykksfonn som får frem poenget. Kunnskapskravene står
godt til hovedlitteraturen i sivilprosess.
Man kan vurdere ufformingen av kulepunkt I og2 i ferdighetskravene;jeg antar at å
sivilprosessuelle spørsmål" er
"tolke norske rettskilder" og å "bruke rettspraksis om
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langt på vei overlappende. Dersom meningen er âløfte viktigheten av rettspraksis som
rettskilde særlig frem, bør kanskje det sies enda tydeligere.
Samlet anbefaler jeg fakultetet å gå grundig giennom læringskravene i straffeprosess.
Jeg tillater meg å fremkomme med enkelte merknader i forbindelse med innfasingen av
I¡vdata Pro som hjelpemiddel ved eksamen mv. TVerrvitenskapelig forskning kan tyde
på at vi lærer best ved
"motoriske" studier.2 Det betyr blant annet at vi kan lære mer
efektiut ved å skrive notater mv. for hånd og å studere på den tradisjonelle måten ved å
lese lærebøker pã papir og innarbeide hjelpemidler med eller uten bruk av
farveblyanter.s Vi kan kanskje registrere en ar,¡matting i studentenes evne til å arbeide
konsentrert over tid, og til å reflektere over og forstå den form for sammensatt analyse
og tolkningsvirksomhet som god jus kan kreve, jf. de resultater våre studenter, som
altså kommer fra videregående skole med svært gode karakterer, oppnår ved eksamen

ved Juridisk fakultet, for eksempel til JUS4211 høsten 20t6. Konstant bruk av nett,
skjerm og telefoni, også på lesesalen, kan muligens ha noe med dette à gjøre.Jeg nærer
på denne bakgrunn beþrmring lor atman går enda et skritt bort fra tradisjonelle
shrdievaner ved å innføre I¡vdata Pro som hjelpemiddel ved eksamen mv.

("digitalisering av hjelpemidler").
Jeg vil peke på at det kanskje særlig er ved de tunge "lovfagene> som blant annet
studeres på {erde studieår, at det er behov for rett og slett å kunne ha sitt eget kjente,

innarbeidede og gjennomstuderte eksemplar av loven med kaffeflekker fysisk for
hånden, for å kunne ha ordentlig oversikt og innsikt i faget som forutsatt i
læringskravene. Jeg anbefaler derfor at man, i hvertfall i noen fag, som skafferett og
prosessfagene, kan innarbeide og ha med seg særtrykk av loven på eksamen. Det kan
ikke være noen uoverkommelig oppgave for eksamensvaktene å kikke gjennom tre-fire
særtrykk som studentene kan ha med seg før eksamen tar til - så vidt jeg forstår er det
disse praktiske vanskelighetene i Silurveien som har beveget rettskildene som skal
beherskes ved eksamensbordet over i cyberspace.
Jeg legger for

ørig til at det nok kan herske

en viss optimistisk tro på at

tiþjengeligheten av rettskilder på nettet også under eksamen, skal bringe studentene
nænnere en slags profesjonsvirkelighet, og at det skal bedre innlæringsprosessen og
avhjelpe studiestresset i løpet av semesteret. De fleste som har tatt <oþen book exams,
eller lignende vet at dette ofte ikke stemmer, i hvertfall ikke når det gjelder
prestasjonene ved eksamensbordet. Man må vanligvis besitte et betydelig korpus av
juridisk kunnskap for å lykkes som jurist, og det kan stilles spørsmål om man lærer inn
dette bedre ved å bruke pro-funksjoner i I¡vdata 1ør og under eksamen. Den juridiske
referansekunnskapen må kunne hentes frem umiddelbart og direkte i pressede
2

Se for eksempel https://forskning.no/skole-og-utdanning-informasjonsteknologi/2010/10/laerer-vi-mer-medblyant
3
Se videre https://forskning.nolmenneskekroppen-hjernen-media-sprak-psykologi/2lt3/03/skjonner-mindreog-leser-darligere-pa-skjerm
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situasjoner under et forhandlings- eller rettsmøte. Da ligger ofte ikke forholdene så
godt til rette for å ta en pause for å slå opp i Invdatafor å finne det tolkningsmaterialet
man trenger. Ønsker man å eksaminere studentene på måter som kanskje kan hevdes å
ligge nærere en arbeidshverdag som jurist, anbefaler jeg at man i tillegg til
skoleeksamen og stor eller liten avhandling, arrangerer muntJig eksamen eller vurderer
studentenes innsats under kurs eller prosedyrekonkurranser, jf. lignende forslag som
fremkom under sensorkonferansen 31. oktober 2017.

10.

Klagesensur

Jeg viser til tilsynsrapportene fua2015 og 2016 om innføring av blind Hagesensur ved
Det juridiske fakultet. Tilsynsrapporten her redegiørkortfor klageomgangene høsten
2016 og våren 2017, samt knytter noen merknader til Kunnskapsdepartementets

høringssak om blind klagesensur.
Ved JUS4211 - Prosess og strafferett høsten 2016 var klageprosenten meget høy:35,4
70. Det var således 95 av 268 kandidater som møtte til eksamen som ba om ny sensur.
Klageprosenten lâ17 Yo over V16 og 10 o/o oyer}Jl1.27 kandidater ble satt opp, mens 30
kandidater ble satt ned. 11 karakterer ble flyttet to karakterer, typisk fra E til C eller fra
F til D. Kun2 kandidater med B var blant Hagerne (1 ble stående, 1 gikk ned til D).

Våren 20t7 var klageprosenten ved JUS4211 noe lavere, men den lå fremdeles på et
høyt nivå: 26,9 o/o av kandidatene som møtre til eksamen, ville ha ny sensur. 31 Sikk
frem, l2ble satt ned, mens 47 ble stående. Det er verdt å merke seg at det var langt
færre (2) som ble flyttet 2karakterer denne gangen: begge fra E til C. Igjen kan man
også merke seg at det er svært få opprinnelige B-er blant Hagene (4:2bte stående, 1
gikk frem til A, 1 gikk ned til C), mens 10 opprinnelige C-er ble satt frem til B. Dette
viser nok en gang hvor uheldig ordningen med blind Hagesensur er - med et så høyt
Hageantall og med såpass mange som justeres opp, kan karaktersettingen som helhet
bli skjev for hele kullet.
Også ved JUS4111 - Metode og etikk, og ved de semiobligatoriske fagene på {erde
studieår, er Hageandelen dels høy. Klageandelen var for eksempel våren 20L7 pä22,7
ved JUS4111 - Metode og etikk og27 % ved JUS4121 - Rettsøkonomi. Sprik på to

o/o

karakterer eller mer forekommer også her: ved rettsøkonomi gikk L4 av 20 kandidater
frem, 3 med to karakterer, 1 med tre karakterer (fra D til A- altså fra vesentlige
mangler til fremragende). Ved JUS4111 ble 8 av 52 klager justert med Zkarakterer eller
mer, hvorav 1 ble satt ned 3 karakterer fra C til F. Denne besvarelsen ble altså først
bedømt som en god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder, og
kandidaten har vist god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
Ved den nye sensuren ble prestasjonen ved eksamensbordet vurdert til ikke å
tilfredsstille de faglige minimumskravene, og kandidaten har vist både manglende
wrderingsevne og selvstendighet.
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Samlet er det betryggende å se at vårens eksamen i JUS4211 viser at det er langt færre
kandidater i det faget som justeres opp eller ned med mer enn2 karakterer. På den
annen side er det fremdeles en del betydelige sprik, blant annet i JUS4111 - Metode og
etikk og i de semiobligatoriske fagene. Jeg antar på denne bakgrunn at det kan være
grunn til å vurdere en sikkerhetsventil ved vesentlig karakterawik à la det som foreslås

i Kunnskapsdepartementets høringsnotatzâ. september 2017 punkt 1.5 (s. 4 flg.). Det
kan for eksempel være hensiktsmessig at faglig eksamensleder trekkes inn sammen
med sensorparene for å sette den endelige karakteren, dersom den nye
sensuromgangen viser et awik pä2karakterer eller mer (se høringsnotatet s. 6).

11.

Oppfølgning av eksterne sensorer

I oppdragsbeskrivelsen fremkommer det at det er en høy andel eksterne sensorer på
Master i rettsvitenskap, og at andelen eksterne sensorer er størst på {erde studieår.
Det uttales videre at det er ønskelig med en vurdering av hva slags tilbakemeldinger
sensorer bør 1ä, og hvordan det bør følges opp dersom man ser at sensorer generelt
legger seg på et annet nivå enn de andre sensorene.
Jeg legger til grunn at det på ingen måte er sikkert at det bare er de eksterne sensorene
som kan ha behov for oppfølgning i forbindelse med sensuren - også interne sensorer

kan altså måtte følges opp på hensiktsmessig måte ved behov.
Jeg vil innledningsvis få påpeke at andelen eksterne sensorer kan være meget høyt
også ved awiHingen av eksamen på øwige studieår, jf. tilsynsrapporten fra 2015 om
annet studieår. Det fremkommer i tilsynsrapporten på s. 16 at det våren 2015 ved
JUS2111 ogJUS22I.1til sammen deltok 1- én - intern sensor og 15 eksterne sensorer.
Semesteretfør var andelen eksterne og interne sensorer mer balansert.
Jeg t¿r som utgangspunkt at det er positivt at det i nokså stor grad brukes eksterne
sensorer ved fakultetet. Bruk av eksterne sensorer knytter jusprofesjonene sammen, og

kan samlet utgjøre en styrke for eksamensawiHingen og for det juridiske miljøet - det
er etter min oppfatning et betydelig gode i seg selv at mange høyt kvalifiserte jurister
fra ulike hold holder kontinuerlig kontakt med utviklingen på fakultetet og med
studentene, og at de gjennomgående utgSør ethøytkvalifisert og godt sensorkorps
sammen med de interne sensorene.

Det kan likevel spøffes om fakultetetbør legge til rette for bruk av flere interne
sensorer. De interne sensorene kjenner undervisningen, studentene og
pensumlitteraturen bedre enn det de eksterne sensorene gtrør, og de kan og bør spille
en viktþ rolle ved nivåkontrollen gjennom sensonnøtetog sensuren ellers. Jeg
anbefaler derfor at flere interne sensorer trekkes inn i sensuren.

Når det gjelder den konkrete oppfølgningen av sensorer som legger seg på et for
strengt eller mildt nivå, må det i første rekke være opp til sensormøtet og
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sensorrnøkkeren giennom den ordinære sensorkonferansen å gi den nødvendige
tilbakemelding og korreksjon. Det bør vanligvis ikke være et vesentlig problem at en av
sensorene har lagt seg på en for streng eller mild linje. Hele poenget med å ha to

sensorer i bedømmelseskommisjonen ved eksamen, er å legge til rette for at
sensorparet sammen skal diskutere seg frem til hvordan kandidatenes prestasjon skal
bedømmes på bakgrunn av føringene i sensorveiledningen og sensonnøtet. Dette er
også bakgrunnen for atman vanligvis har to forskjellige makkere under sensuren.
Dersom den andre sensoren av en eller annen grunn ikke "byr på nok motstand" ved å
fremføre sine innvendinger til et karakterforslag, kan det medføre et for snevert
bedømmelsesgrunnlag. Poenget er altså at uenighet eller ulike syn på prestasjonene må
ordentlig "på bordet> sensorene imellom, og det er vesentlig at sensorene ikke
oppfatter uenighet som noe negativt.
Fakultetet kan vurdere å understreke under sensormøtet eller i sensorbrevet at
gjeldende eksamensinstruks inneholder regler som slår inn ved uenighet mellom
sensorene: det skal da oppnevnes en tredje sensor. Tredje sensor skal være intern ved
fakultet og kan være faglig eksamensleder, jf. instruksen $ 3-5 nr. 2 bokstav a.
Fakultetet oversender hvert semester resultatene fra Hagesensuren til sensorkorpset.
Jeg legger til grunn at hver sensor går inn og sjekker den nye sensuren til "sine"
kandidater, for slik å se om ny sensur awiker vesentlig fra den opprinnelige sensuren.
Jeg understreker derfor at den enkelte sensor har et primært og opplagt ansvar for å
vurdere sin egen egnethet som sensor.

Ut over dette bør fakultetet rutinemessig gå gjennom annengangssensuren for å
vurdere om det er mønstre ved sensur og Hagesensur som bør lede til skritt overfor en
eller flere sensorer fra fakultetets side. Vesentlige awik mellom sensuromgangene og
eventuelle enkeltsensorers awikende nivä,bør også kunne sees Hartved for eksempel
å trekke inn faglig eksamensleder ved vesentlige awik mellom sensuromgangene, se
avslutningsvis under punkt 10 ovenfor.
Samlet bør disse forhold gi et tilstrekkelig grunnlag for eksamensadministrasjonens
vurdering av hvem som skal være sensorer, og derved for hvem som skal oppnevnes
som sensorer av prodekanen for studier, jf. eksamensinstruksen S 3-1.

L2.

Kvalitetssikring av oppgaver i oppgaveutvalget

Som en del av kvalitetssikringen av eksamensoppgavesettet, deltar hvert semester to
studentrepresentanter for hver eksamen. Instruks for eksamen og sensur $ 2-3
fastsetter næûnere regler for oppnevningen av studentrepresentanter.
Arbeidsbeskrivelsen ber om en vurdering av om retningslinjene i instruksenbør være

mer spesifikke med hens¡m til studentrepresentantenes rolle.
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Etter instruksen $ 2-3 nr. 8 skal studentrepresentantene "særlig vurdere oppgavens
omfang,litteraturdekning, vanskelighetsgrad og om oppgaven er forståelig på det
enkelte studieår".
Å løse oppgaven i sin helhet på tilnærmet like vilkår som ved eksamen, kan være
vesentlig for å oppfylle formålet etter instruksen. Fra egen deltagelse som ekstern

representant i oppgaveutvalg ved fakultetet, er min er{aring at studentrepresentantene
løste oppgaven på tilnærmede eksamensvilkår med hensyn til tid og hjelpemidler, og
dette var meget nyttig ved den endelige ufformingen av eksamensoppgavene. Det er
mulig det kan være noe forskjellig praksis i oppgaveutvalgene, og det kan uansett være
en fordel at instruksen er klar med hensyn til at studentenes oppgaveløsning skal gjøres
på en enhetlig måte. Instruksen bør videre presisere atbegge studentrepresentanter
skal løse oppgaven på eksamensvilkår, slik at man får godt frem eventuell uenighet
mellom shrdentrepresentantene. Man bør sørge for at studentene som løser oppgaven
ligger på forskjellig karakternivå, se nedenfor.
Studentrepresentantenebør etter min klare oppfatning på eksamensvilkår arbeide seg
gjennom teori,oþþgaaer ogsä.
Studentene som sitter i oppgaveutvalget, uþekes avJuridisk studentutvalg, jf.

instruksen $ 2-3 nr. 1. Instruksen inneholder i nr.2flg. en del regler om avlønning, at
studentrepresentantene ikke må ha avlagt den eksamen oppgaveutvaþet er oppnevnt
for, habilitetsregler, taushetsplikt mv. Instruksen omhandler, så vidt jeg kan se, ikke
nærrnere hvilket nivå studentene ligger på karaktermessig. Poenget her er at en Akandidat nok kan vurdere oppgavens omfang og vanskelighetsgrad annerledes enn en
C-kandidat. C-kandidaten kan således ha minst like gode innspill om oppgaven som en
A-kandidat kan ha. Jeg anbefaler derfor at det vurderes om retningslinjene skal
spesifisere at studentrepresentantene som utpekes til oppgaveutvalg skal være
reþresentati,a e med hensyn til karakternivå.
Samlet anbefaler jeg at fakultetet spesifiserer instruksen med hensyn

til

studentrepresentantenes oppgaveløsning av praktiske og teoretiske oppgaver, samt at
de skal være representative for studentene med hensyn til karakternivå.

Fredrik Bøckman
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Vedlegg 3: Detaljert beskrivelse av studiekvalitetstiltak for
Master i rettsvitenskap

Innledning
I brev fra rektor datert 04.02.09 ble Det juridiske fakultet anbefalt å igangsette tiltak for å
bedre studiekvaliteten ved studieprogrammet Master i rettsvitenskap. Anbefalingene tok
utgangspunkt i NOKUT-evalueringen og Bostad-komiteens rapport i 2008.
1) Tettere oppfølging av studentene. Innføring av basisgrupper hvor en lærer følger
opp en mindre gruppe studenter gjennom et semester/år. Den eksisterende gruppeog PBL-undervisningen må sees i lys av ny ordning.
2) Avdelingene moduliseres. Hver avdeling deles inn i emner som tilordnes
studiepoeng, eksamen og underveisaktiviteter. Det legges vekt på varierte
undervisnings- og vurderingsformer. Hensikten er å tilpasse undervisning og
eksamen til læringsmålene, å aktivere studentene og å dreie fokus fra eksamen til
læring.
3) Internasjonalisering inkluderes som perspektiv ved nyutvikling og revisjoner for å
gjøre studentene i stand til å møte en virkelighet hvor jussen i økende grad
globaliseres.
4) Antall valgemner må reduseres. Det opprettes "valgprofiler" som knyttes tettere til
aktiviteten i forskergruppene . Valgprofilene kan åpne for valgfrihet tidligere i
studieløpet, og gi mulighet for faglig fordypning og progresjon.
5) Arbeidsgiverpanel innføres ved nyutvikling og større revisjoner. I arbeidet med å
utdanne kandidater til morgendagens samfunn er det viktig å inkludere
perspektiver fra arbeidslivet.
6) Studentopptak en gang i året. Det må vurderes om dette kan spare faglige og
administrative ressurser ved at man unngår dobbeltkjøring av undervisningen, og
ved at det etableres kull som følger samme studieløp.
7) Privatistordningen gjennomgås i samarbeid med Studieavdelingen.
Tiltakene som er utført for Master i rettsvitenskap er beskrevet under med referanser til
punktene i anbefalingene fra rektor.
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Detaljert beskrivelse av tiltak

1) Endring av studiemodell og arbeid med studietilbudet
1.1 Omlegging av studiemodell: Fra 2004-modellen til 2011-modellen
På bakgrunn av NOKUTs rapport av 2008, Bostadutvalgets rapport i 2008 og rektors
anbefalinger av 04.02.09, fikk Stenvikutvalget oppgaven om å foreslå endringer i
studieprogrammet Master i rettsvitenskap i tråd med anbefalingene som ble gitt.
Studiemodellen av 2004 bestod av 4 avdelinger, samt valgdel og masteroppgave i 5. studieår.
I Stenvikutvalgets arbeid med ny studiemodell i 2009 var det blant annet fokus på å redusere
størrelsen på emner, innføre nye undervisnings- og vurderingsformer, større grad av
internasjonalisering i studiet og øke valgfriheten for studentene.
I arbeidet med ny studiemodell ble forslagene diskutert med et arbeidsgiverpanel (punkt 5).
Studiemodellen som ble arbeidet fram tredde i kraft fra 2011.
Emner ble redusert til størrelse på maksimalt 30 studiepoeng (punkt 2) og det ble innført et
valgemne på 3. studieår og dermed en reduksjon i de obligatoriske emnene som innebar at
studentene i større grad kunne velge ut fra egen interesse. Det ble videre opprettet
valgprofiler for valgemner som åpnet for at studentene kunne spesialisere seg innenfor et
fagområde innen jus (punkt 3).
Det ble innført obligatoriske elementer i undervisningen for 2. og 3. studieår som skulle sikre
studentdeltakelse og aktivitet (punkt 2). Det obligatoriske kurset på 3. studieår fikk en
muntlig del for å fremme studentenes muntlige ferdigheter. Basisgrupper ble innført som et
prøveprosjekt i 2009, og ble beholdt på 1. og 3. studieår i studiemodellen av 2011.
Basisgruppene har som formål å sørge for at studentene blir fulgt opp av en lærer gjennom
semesteret på tvers av fag (punkt 1).
Studiemodellen av 2011 inkluderte større grad av internasjonalisering gjennom fagenes
innhold og plassering, samt at det ble krav om at studenter som ikke reiser på utveksling må
ta et engelskspråklig valgemne (punkt 3). Dette medvirker til økt integrering mellom de
innreisende utvekslingsstudentene og studentene på masterstudiet. Metodelære og fokus på
ferdigheter ble styrket i kursundervisningen.
Arbeidet med ny studiemodell var ressurskrevende både for administrasjon og de faglige.
Svært mange faglige bidro i ulike arbeidsutvalg tilknyttet utviklingen av studieordningen.
Videre ble de ansvarlige faglærerne pålagt utvikling av nye undervisningsopplegg og nye
evalueringsformer. I utviklingsfasen ble det gitt flere fradrag i undervisningsregnskapet for
slikt arbeid, videre ble det i 2011 gjennomført noe doble undervisningsopplegg i
overgangsfasen, og vi har gjennomført utfasing av avdelingseksamener tom våren 2016, noe
som har krevd ekstra faglige ressurser tilknyttet oppgaveutvalg.
Oppsummert inkluderte studiemodellen av 2011 flere av punktene i NOKUT-rapporten, i
Bostad-komiteens rapport og i rektors anbefalinger. Reduksjon av emnestørrelsen blant
annet for å bedre gjennomstrømming og redusere eksamenspress samt det i større grad
tilrettelegge for undervisningsformer som aktiviserer studentene og redusere avstand mellom
lærere og studenter, ble hensyntatt i modellen. Videre ble det innført valgemner på 3.
studieår i tillegg til på 4. og 5. studieår, noe som førte til økt valgfrihet for studentene, i tillegg
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til at det ble innført mulighet for studentene til å spesialisere seg gjennom opprettelsen av
valgprofiler.
Spørsmålet om opptak en gang i året (punkt 6) var ikke en del av mandatet til
Stenvikutvalget. Fakultetet besluttet å fortsette opptak en gang per år blant annet på grunn
av tilgangen på tilstrekkelig antall lærere for å dekke kursundervisningen for et helt kull og
utfordringer knyttet til lokaler.
1.2 Innføring av gjentakskvote
Det ble innført en kvote på gjentak av beståtte emner som var gjeldende fom våren 2008.
Dette var en del av de kuttene som ble innført i 2008 knyttet til budsjettsituasjonen. Gjentak
av beståtte emner er en ren utgiftspost for fakultet, da ingen nye studiepoeng produseres og
det kan føre til forsinkelser for studenter. Ved fakultetet er det høyt karakterpress, og kvoten
var også tenkt til å ha en funksjon mot å redusere karakterpresset. Kvoten ble justert i
2010/2011 ved overgang til ny studieordning med flere antall emner i graden.
1.3. Utfasing av privatistordningen (punkt 7)
Som nevnt over ble det i ny studieordning besluttet ulike obligatoriske element i løpet av
studiet, som studiekvalitetshevende tiltak. Dette medførte at det ikke lenger var mulig å
gjennomføre studiet som privatist. Dekanvedtak fra 8. sept 2010 var en plan for utfasing av
særlige privatistemner, som la til rette for at de som hadde påstartet et privatistløp kunne
avslutte graden i løpet av høsten 2017.
http://www.jus.uio.no/om/strategi/jus-i-endring/hva-skjer/dekanvedtak_sept2010.html
Privatistene tar mindre beslag på våre faglige ressurser enn studenter, men antallet
privatister ved fakultetet har gjennomgående vært svært høyt. Høyt antall privatister har sin
ressursmessige side i antall sensorer, administrasjon, undervisningslokaler, eksamenslokaler
m.m. Ved utfasingen av den særlige privatistordningen har vi nå en utfordring med tanke på
antallet masteroppgaveskrivende i 2016/2017. Vi ser at antall oppmeldte til masteroppgaven
har nærmet doblet seg, og dette får sin effekt i antall veiledere og sensorer.
1.4. Arbeid med valgemneporteføljen
Antallet valgemner ved Det juridiske fakultet et er tema som har blitt diskutert flere ganger
og i flere fora de siste årene. Fakultetet har blitt anbefalt av NOKUT å redusere antall
valgemner i 2008, av Rektor og av Bostadutvalget (punkt 4). Fra Stenvikutvalget ble det i
2009 også konkludert med det samme. Fakultetet hadde på daværende tidspunkt ca. 50
valgemner på 15 studiepoeng hvor mange gikk både høst og vår.
Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i 2008 ble det vedtatt flere kutt i
valgemnetilbudet. Alle valgemner skulle kun gå en gang i året, innføring av regelen om
minimum 15 eksamensmøtte før en fikk sette opp undervisning, og makstall for
undervisningstimer ble fastsatt til 20/22 pr emne. Dette er vedtak som fortsatt gjelder. Se
vedlegg med oversikt over vedtak og diskusjoner knyttet til reduksjon av antall valgemner og
ressurser knyttet til valgemnene.
I 2010 ble det videre nedsatt en valgemnegruppe som skulle foreslå valgemner til nedleggelse.
Som følge av denne prosessen ble 9 valgemner i sin helhet og 5 bachelorvarianter nedlagt.
Ingen av disse emnene hadde eget undervisningstilbud.
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Per i dag har fakultetet 70 valgemner totalt, hvorav 27 av disse emnene både har bachelor- og
masternivå. Ett valgemne gis kun på bachelornivå. Av disse tilbyr 66 emner undervisning en
gang i året og 4 emner som tilbyr undervisning to ganger i året.
Økningen er delvis grunnet nyopprettelser av helt nye emner. Videre kan noe av økningen
tilskrives disse prosessene:
I overgangen fra undervisning to ganger i året til kun en gang i året i 2008 ble noen
emner splittet opp i to emner.
I overgangen fra 15 studiepoengs valgemner til 10 studiepoengs valgemner i
2010/2011 ble noen emner splittet i to emner
ICTL-programmet la ned to valgemner med ICTL-kode og opprettet tre valgemner
med JUS-kode. Videre har to valgemner med HUMR-kode blitt lagt ned og opprettet som to
valgemner med JUS-kode. Dette har gjort dem valgbare for langt flere studenter ved fakultet.
Fakultetet har planlagt et større arbeid med valgemner i 2017 (se punkt 4.3 i notatet).

1.5. Revidering og kvalitetssikring av kursgruppetilbudet
Endringene av kurstilbudets innhold og organisering i 2011-modellen hadde som formål å
bedre oppfølgningen av studentene. Med studiemodellen av 2011 ble kursgruppene redusert
fra cirka 40 studenter per kurs til 30 studenter per kurs.
I «prosjekt studiekvalitet» av 2013 var et av punktene kvalitetssikring av kursopplegget.
Dette arbeidet ble iverksatt på bakgrunn av tilbakemeldinger fra studenter som opplevde at
kurstilbudet varierte mye og at læringsutbytte opplevdes forskjellig fra kursgruppe til
kursgruppe og at dette var for avhengig av den enkelte kurslærer. Kursopplegget i alle fag ble
gjennomgått og i større grad standardisert for hvert kurs for å sikre et mer enhetlig tilbud.
I perioden etter 2011 er det foretatt justeringer i undervisningstilbudet. Blant annet er det
lagt til flere timer med i undervisningstilbudet til studentene, og det er blant annet innført
kurs for fagene obligasjonsrett II (2014) og rettshistorie (2016).
1.6. Innføring av nye vurderingsformer
I 2013 startet også arbeidet med å vurdere alternative vurderingsformer enn skoleeksamen
(punkt 2). Dette hadde som formål både å legge til rette for eksamensformer som muliggjør
at studentene får vist sin kompetanse i faget på flere måter, samt redusere karakterpresset
blant studentene.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i 2014 som foreslo å endre eksamensform for 2. og 3.
studieår. For 3. studieår ble rettshistoriefaget opprettet som et eget emne fra våren 2016 og
studentene blir prøvd gjennom hjemmeeksamen. Endringer i eksamensform for 2. studieår
trer i kraft fra høsten 2017 med innføring av semesteroppgave og muntlig, med formål å i
større grad både prøve og fremme skrivetrening og muntlig kompetanse blant studentene.
Når det gjelder valgemnene har disse flere ulike eksamensformer tilpasset valgemnets
læringsutbyttebeskrivelser.
1.7. Innføring av digital eksamen
Fakultetet var først ute med å starte opp med digital skoleeksamen, med første eksamen høst
2012. Fra høst 2016 gjennomføres all skoleeksamen digitalt. Dette utgjør i underkant av
5000 kandidater hvert semester. For studentene har dette vært en kvalitetsheving av
eksamen, og vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra dem. Også fra sensorer/lærere har
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vi fått gode tilbakemeldinger om at dette gjør arbeidet med sensur til en bedre prosess, bl.a
fordi det er enklere å lese besvarelsene og fordi besvarelsene er tilgjengelig på et tidligere
tidspunkt etter at eksamen er avholdt.
1.8. Digitalisering av undervisning
Fakultetet har vært tidlig ute på UiO med å bruke podcast av undervisning siden 2012. I dag
podcastes størstedelen av forelesningene både på obligatoriske fag og valgemner. Podcastene
er ment brukt som et pedagogisk verktøy for studentene med tanke på repetisjon av stoffet og
muligheten til å høre forelesningen på nytt. Studentene er svært positive til dette, og har også
vært bidragsytende til at dette har fått et så stort omfang ved at de oppfordrer lærerne til å
podcaste undervisningen.
1.9. Økt fokus på internasjonalisering
Fakultetet har ca 1100 utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner i Europa, NordAmerika, Asia og Australia. Studentene etterspør spesielt flere avtaler i USA, og i løpet av de
siste årene har vi økt antall utvekslingsmuligheter med prestisjetunge universiteter i USA.
Den omfattende avtaleporteføljen sikrer våre studenter store valgmuligheter og bidrar til at
fakultetet mottar innreisende studenter fra et stort spekter land. Fakultetet samarbeider med
studentforeningene om en fadderuke med sosialt opplegg som sikrer økt integrasjon mellom
studenter på masterstudiet i rettsvitenskap og de innreisende studentene fra starten av
semesteret. Det er høsten 2016 gjennomført et pilotprosjekt på utvalgte engelske valgemner
med smågruppeundervisning holdt av engelskspråklige stipendiater innenfor deres
fagområder.
Vi arrangerer en utvekslingsmesse hvert semester for de som ønsker å reise på utveksling, der
de innreisende studentene orienterer om sine hjemmeuniversiteter.
Vi har i de siste semestrene gjennomført spørreundersøkelser blant de utreisende studentene,
der resultatene tydelig viser at de som reiser ut er svært fornøyde med utvekslingen fakultetet
tilrettelegger for, og som nesten uten unntak anbefaler andre å reise på utveksling.
Fakultetet skal nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med internasjonalisering, med
oppstart i januar 2017.

2) Tettere oppfølgning av studentene og arbeid for å bedre
læringsmiljøet
2.1 Innføring av basisgrupper
Basisgrupper ble som nevnt over innført fra 2009. Basisgruppene har et lavt antall studenter
(ca. 15-20) per gruppe og skal bidra til å redusere avstand mellom lærer og student og være et
forum som er preget av dialog og diskusjon av fag med lærer (punkt 1). Basisgruppetilbudet
har vært evaluert i flere runder, og det har vist seg at det er stort frafall blant studentene i
undervisningen. Tilbakemeldingene fra studentene har blant annet vært at det ikke oppleves
som nok eksamensrelevant å delta og at innholdet og læringsutbytte varierer med hvilke
lærere. Det har med bakgrunn av dette er opplegget også for basisgruppene blitt mer
standardisert og har tydeligere mål.
I tillegg har fakultet for enkelte studieår lagt undervisningen opp slik at studentene følger en
og samme kursgruppe gjennom semesteret. Dette for å i større grad tilrettelegge for en
tryggere ramme for studentene.
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2.2. Innføring av Spørretimer
Fra 2014 har studentene fått tilbud om å delta på studentens «spørretime» to ganger hvert
semester, der lærere og studenter møtes for å diskutere små og store spørsmål fra
undervisningen. Dette ble innført fordi studentene opplever at det er stor avstand til lærerne
og at en slik mer uformell setting gjør det enklere for studenter å ta opp faglige spørsmål. En
annen forventet effekt er at studentene ved å bli bedre kjent med lærerne i spørretimene også
benytter treffetiden i større grad. Studentene har gitt tilbakemeldinger på at dette tilbudet er
svært positivt, selv om det varierer hvor mange studenter som benytter seg av tilbudet.
2.3. Forbedre tilbakemeldinger og veiledning til studentene
Studentene får skriftlige kommentarer på innleverte kurs- og fakultetsoppgaver, og sikres på
den måten individuelle faglige tilbakemeldinger. Fakultetsoppgaver kan leveres for alle
fagområder fra 1.-4. studieår, og kursoppgaver innen de fleste fagområder fra 1.-3. studieår.
Det tilrettelegges for flest innleveringer på 1. studieår, med 4 kursoppgaver og 7
fakultetsoppgaver.
På bakgrunn av tilbakemeldinger vi har fått fra studenter, lærere og rettere, har ansvarlig
faglærer for kurs- og fakultetsoppgaver og administrasjonen gjennomført ulike tiltak for å
bedre kvaliteten på arbeidet med kurs- og fakultetsoppgaver.
Siden våren 2012 har det blitt iverksatt ulike tiltak for å bedre kvaliteten og effektivisere
arbeidet. Det er blant annet laget egne nettsider med tydeligere informasjon og hva som
forventes av studentene og retterne. Maksimal ordgrense på 3000 ord ble iverksatt høsten
2013 for fakultetsoppgaver og høsten 2015 for kursoppgaver. Formålet med tiltaket er at
studenter i større grad trenger trening i å skrive konsentrert og å skille det vesentlige fra det
uvesentlige.
Våren 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle jobbe med å utarbeide en konkret og
tydelig retteveiledning for retting av fakultetsoppgaver. Hensikten var spesielt å få retterne til
å gi mer konstruktive og læringsfremmende tilbakemeldinger til studentene.
Parallelt med dette arbeidet, jobbet arbeidsgruppen med å innføre opplæring i
oppgaveteknikk og oppgaveløsing i kursene i avtale- og kjøpsrett på 1. studieår, 1. semester.
Her ble det også laget en veiledning til studentene om hvordan skrive teoretiske og
praktikumsoppgaver. Likeledes ble det fokusert på skrivetrening i kollokviegrupper på 1.
studieår, 1. semester.
Generell retteveiledning, veiledningsdokument om hvordan skrive teoretiske og
praktikumsoppgaver, samt medstudentrespons ble iverksatt i disse kollokviegruppene.
Kollokvieveilederne får veiledning av professor i rettsvitenskap og professor i pedagogikk om
hvordan dette skal gjennomføres.
Oppgavene og retteveiledningene blir kvalitetssikret av de faglig ansvarlige, og det foretas
stikkprøver av rettede kurs- og fakultetsoppgaver hvert semester. Studenter kan levere
rettede besvarelser de er misfornøyde med til administrasjonen for en eventuell ny vurdering.
Tiltakene som er gjort ser ut til å ha hatt god effekt, ved at vi opplever en reduksjon i antall
klager fra studentene og vi har ikke mottatt noen klager høsten 2016.
Fremover har fakultetet planer om å videreføre kvalitetssikringsarbeidet og ansvarlig
faglærer for kurs- og fakultetsoppgaver skal se på skrivetreningstilbudet på hele
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studieprogrammet, vurdere skriveverksteder og muntlige tilbakemeldinger fra lærer.
2.4. Tilrettelegge for kollokviegrupper
Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra studentene har fakultetet tilrettelagt for oppmelding til
kollokviegruppe underveis i studieløpet. På denne måten får studenter som ikke har en
kollokviegruppe tilbud om å delta i en tilfeldig sammensatt studentgruppe fra samme emne.
Det er ikke så mange studenter som har benyttet tilbudet, men de som har gjort det melder
tilbake at dette er veldig positivt.
2.5. Sørge for et godt mottak av studenter
Fadderuken og mottak av nye studenter har vært et fokusområde for fakultetet i flere år.
Fadderuken er en viktig del av oppstarten for de aller fleste studentene. Opplegget for
fadderuken har vært evaluert og revidert flere ganger, og inneholder per i dag mindre fokus
på fest og alkohol og mer fokus på å skape en trygg og god oppstart blant studentene.
Fakultetet arbeider tett med studentforeningene om å få til dette.
Av gjennomførte tiltak kan vi trekke frem besøk på instituttene som ledd i å bli kjent med
eget fakultet og få opp kontakten med fagmiljøene. Det er økt samarbeid mellom
Juristforeningen og ELSA om integrering av studentene på de engelske masterprogrammene
og utvekslingsstudentene. Det gjennomføres fadderkurs i uken før fadderuken, der alle
faddergruppene på fakultetet deltar. Det er fokus på synliggjøring av bredden i «livet rundt
studiene», og det er langt flere tilbud (ekskursjoner og foredrag) med offentlige arbeidsgivere
for å vise bredden av mulighetene i arbeidslivet.
2.6. Tiltak mot negativt karakterpress
Læringsmiljøet for studentene på Master i rettsvitenskap er preget av et stort arbeidspress.
Karakterer anses som viktig med tanke på muligheter i arbeidslivet og dette bidrar til at
mange studenter opplever et negativt karakterpress. I «Prosjekt studiekvalitet» i 2013 satte
fakultetet i gang tiltak for å introdusere studentene for flere typer arbeidsgivere enn de
private advokatfirmaene. Dette gjøres blant annet allerede i fadderuken, samt i ulike
karrierearrangementer som studentforeningene, karrieresenteret og fakultetet samarbeider
om.
I 2015 igangsatte studentene selv i regi av JSU i gang en kampanje mot karakterpress som
fakultetet bidro sterkt inn i, i samarbeid med Juristforbundet. Denne kampanjen startet som
et samarbeid mellom jusstudenter ved de tre fakultetene ved UiB, UiT og UiO. Fakultetet har
videreført kampanjen sammen med JSU. Høsten 2016 arrangerte fakultetet to samlinger
med fokus på læringsmiljø og jobbmuligheter.
2.7. Styrke samarbeid med studentforeningene i arbeidet med læringsmiljø
Fakultetet har siden 2014 arrangert møter hvert semester mellom studentforeningene,
administrasjonen og studiedekanen for å diskutere ulike saker rundt studentens læringsmiljø.
Studentforeningene har gitt tilbakemeldinger på at de setter stor pris på dette samarbeidet og
at fakultetet bistår dem i deler av deres arbeid. Fakultetet har tilrettelagt for at
studentforeninger som trenger kontorplass har fått dette, og på den måten tilrettelagt for at
foreningene i større grad kan gjennomføre sine oppgaver.
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3) Tydeliggjøring av ansvar og bedre oppfølgning av lærerne
3.1 Revidering av instruks for å tydeliggjøre ansvar og fokus på
utdanningsledelse
I forbindelse med prosjekt studiekvalitet i 2013 ble instruksen til studieårsansvarlig lærer og
ansvarlig faglærer revidert og ansvaret til den enkelte i forbindelse med
undervisningstilbudet og studiekvalitet ble tydeliggjort. Den studieårsansvarlige lærer er
overordnet utdanningstilbudet for eget studieår og har oppfølgingsansvar for ansvarlig
faglærere med tanke på dette. Ansvarlig faglærere har en nøkkelrolle når det gjelder faglig
innhold og faglærerne som underviser på sitt fag. Dette gjelder også kontakten med de
timeansatte lærerne.
Høsten 2015 ble det vedtatt enkelte endringer i de studieårsansvarliges rolle for å oppnå en
tydeligere og bedre undervisningsledelse, og en tydeligere ansvarsdeling mellom de ulike
rollene som ansvarlig faglærer og studieårsansvarlig. Det ble vedtatt å ha med den enkelte
instituttleder på det felles møtepunktet mellom studiedekan, studieårsansvarlig lærer og
administrasjon. Dette for å øke fokus på undervisning for instituttleder som innehar
personalansvar for lærerne.
3.2. Pedagogisk påfyll og deling av undervisningspraksis
Siden 2014 har fakultetet hvert semester arrangert lærerseminarer med fokus på
undervisningskvalitet og deling av god undervisningspraksis der alle faste lærere og
timelærere er invitert. Fakultetet har hatt et tett samarbeid med FUP i forbindelse med dette.
3.3. Oppfølgning av eksterne lærere
I prosjekt studiekvalitet (2013) var et av tiltakene i større å grad inkludere de eksterne
underviserne i fagmiljøene. For masterstudiet i rettsvitenskap er eksterne lærere brukt i kursog gruppeundervisningen. Bruken av eksterne lærere er delvis grunnet mangel på
tilgjengelige interne lærerressurser i enkelte fag, men også for å opprettholde kontakten med
arbeidslivet og ha fokus på ferdighetstrening for studentene. De eksterne lærerne er
kvalitetssikret av ansvarlig faglærere og de fleste har langt fartstid på fakultetet. Studentene
gir generelt gode tilbakemeldinger på de eksterne lærerne. De eksterne lærerne blir inkludert
på undervisningsseminarer og planleggingsmøter med ansvarlig lærere. De blir også fulgt
godt opp av studieadministrasjonen.

4) Tiltak iverksatt fra 2016
01.01.16 fikk fakultetet et nytt dekanat. Det nye dekanatet har fra første stund hatt tydelige
målsetninger for studiekvalitetsarbeidet og har satt i gang en rekke tiltak:
4.1 Bedre lærerressurssituasjonen for Master i rettsvitenskap
Dekanatet besluttet en bemanningsplan for vitenskapelig ansatte som skal dekke i fag der det
er mangler på interne lærere med hensikt å styrke Masterstudiet i rettsvitenskap. Alle nye
stillinger skal fortrinnsvis brukes til å tilsette lærere som skal undervise i masterstudiet i
rettsvitenskap. Dette gjelder for utlysninger fra og med 2016 og tilsettinger i 2017 og senere.
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I prosjekt studiekvalitet i 2013 ble det foreslått å ansette universitetslektorer for å styrke
undervisningssiden, noe dekanatet ikke gikk videre med den gang. I 2016 har dekanatet
imidlertid åpnet for dette, og fakultetet er i skrivende stund i ferd med å innstille to personer
som universitetslektorer.
4.2. Bedre oppfølgning av undervisningen og den enkelte lærer
Fakultetet startet i 2016 et pilotprosjekt med digitalisering og standardisering av
underveisevaluering av undervisning med tydeligere ansvarliggjøring av den enkelte lærer
med tanke på utvikling av eget undervisningsopplegg. Bakgrunnen for arbeidet er blant annet
at det med de tidligere rutinene for underveisevaluering ikke var rapporteringsplikt fra
underveisevalueringene og vi fikk tilbakemeldinger fra studenter om at flere lærere ikke
gjennomfører denne evalueringen. Det er videre vanskelig med dagens rutiner å følge opp
den enkelte lærer på en god måte og vi har liten kunnskap om hva som foregår i det enkelte
klasserom. Den nye måten å gjennomføre underveisevaluering sikrer at evalueringen finner
sted, at den enkelte lærer må rapportere på hvilke grep som gjøres i undervisningen og den
muliggjør ikke minst en bedre oppfølgning av undervisningen og den enkelte lærer. De nye
rutinene skal evalueres i løpet av høsten 2016 før en videre implementering.
4.3. Styrke undervisningstilbudet på valgemner
Undervisningstilbudet på valgemnene består stor sett av forelesninger, og i enkelte emner er
det store studentgrupper. For å bedre tilbudet for studentene på valgemner ble det i 2016 satt
i gang et tilbud om småkurs/gruppeundervisning for enkelte engelskspråklige valgemner
(TULSA- Tutor Led Student Activity). Lærerressursene består av stipendiater som får
verdifull undervisningserfaring og som ikke nødvendigvis fyller undervisningsplikten sin.
Det har vært en restriktiv holdning til å opprette flere valgemner for Master i rettsvitenskap
de senere årene, blant annet fordi undervisningsressursene ønskes i større grad å flyttes til de
obligatoriske delene av studieprogrammet. Det er i samme periode vært valgemner som har
lagt ned undervisningstilbudet grunnet for få studenter. I 2017 planlegges en større
gjennomgang av valgemneporteføljen der fakultetet skal vurdere valgemnenes faglige
innhold og kvalitet, med formål om å kvalitetssikre tilbudet til studentene.
4.4. Økt fokus på skrivetrening for studenter
Undervisningstilbudet på 1. studieår er styrket og det er gitt flere timer til skrivetrening og
juridiske metode. Rettskildelærefaget er delt i to kursbolker i 2. semester som en oppfølgning
av rettskilder til fots i 1. semester. Kursgruppene settes sammen av kollokviegruppene som er
etablert i oppstarten og skal bidra til at studentene i større grad får en «klassefølelse». Den
nye rettskildeundervisningen erstatter basisgruppeundervisningen på 1. studieår. Fakultetet
vurderer det slik at det nye faget ivaretar hovedhensikten med basisgruppene og deltakelsen
blant studentene på undervisningen har økt betraktelig siden denne endringen våren 2016.
Skrivetreningen er videre styrket ved at undervisningstilbudet i tilknytning til
masteroppgaven er utvidet til å i tillegg til veiledningstimer ha kurstilbud med fokus på
skrivetrening.
Fakultetet inngikk i 2016 en avtale med KMD om å styrke fokus på klarspråk. Det vil bli
ansatt en professor, 1-2 stipendiater og vit.ass-er i forbindelse med dette prosjektet. Fra
høsten 2016 er det innført et skriveseminar på engelsk åpent for studenter på rettsvitenskap
og for de internasjonale masterprogrammene. Fra våren 2017 innføres det et nytt 6 timers
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skrivekurs for studenter på 2. semester. I tillegg planlegges det innført flere typer
skrivetrening for studentene fremover som ledd i klarspråkprosjektet.
4.5. Digitalisering av undervisning
I 2016 investerte fakultetet i filmutstyr i to auditorier og et studio. Høsten 2016 deltar tre
lærere i en pilot der undervisningsopplegget testes mot studentene. Lærere som har testet ut
dette har fått svært positivt tilbakemeldinger fra studentene.
Det er også planlagt opptak i studio av et introduksjonsemne i juridisk metode for
bachelorstudenter fra andre studieprogrammer i løpet av november/desember 2016.
Digitaliseringen og filmingen av undervisningen muliggjør en mer effektiv ressursbruk på
sikt. Enkelte av opptakene kan gjenbrukes og undervisningsressurser kan flyttes fra
forelesninger til gruppeundervisning med fokus på anvendelse av faget. Digitaliseringen gir
studentene mer fleksibilitet og muliggjør andre undervisningsformer en det tradisjonelle
opplegget med forelesninger og kurs. Digitalisering av undervisningen og pedagogisk bruk av
nye digitale undervisningsressurser oppskaleres. Fakultetet samarbeider med DML-gruppen
om dette prosjektet.
4.6. Kartlegge studentaktivitet i undervisning
Det gjennomføres høsten 2016 en kartlegging av studentdeltakelsen på kurs som skal brukes
til å vurdere innføring av flere obligatoriske elementer i undervisningen for i større grad å
engasjere og aktivisere studentene. Dette er på bakgrunn av tilbakemeldinger fra lærerne om
utfordringer med frafall i undervisningen.
Studentene gir gjentakende tilbakemeldinger på at de ikke ønsker mer obligatorisk
undervisning eller aktiviteter, men snarere i større grad vil styre sin egen studiehverdag.
Fakultetet mener imidlertid at det er ønskelig med et opplegg som sikrer høy
studentdeltakelse og som fremmer læring, og vil bruke kartleggingen til å vurdere nye
undervisnings- og vurderingsformer.
4.7. Periodisk programevaluering
I 2017 skal også Masterprogrammet i rettsvitenskap gjennom en periodisk
programevaluering, der det skal foretas en større intern vurdering av programmets innhold,
kvalitet og relevans, i tillegg til en ekstern evaluering.
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Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke
kjønnsperspektiv på rettsstudiet
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 8. Trekk inn pågående debatter, utredninger og uttalelser fra FN-komiteene m.m.
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1. Se på forslagene i rapporten «Juss og kjønn»
Kapittel 12 i rapporten «Juss og kjønn» inneholder en gjennomgang av alle de
obligatoriske fagene på masterstudiet i rettsvitenskap. Her finnes en rekke forslag til
emner som kan tas opp og litteratur som kan brukes som pensum.

2. Vurder hvilken betydning diskrimineringsforbudet kan ha på det aktuelle
rettsområdet
Diskrimineringsforbudet er et tverrgående prinsipp som i utgangspunktet gjelder på
alle rettsområder. Det har flere rettslige forankringer: Grunnloven § 98 inneholder fra
2014 både prinsippet om likhet for loven og et forbud mot forskjellsbehandling. En
rekke menneskerettighetskonvensjoner som er gjort til norsk rett med forrang
gjennom Menneskerettsloven (1999) inneholder generelle diskrimineringsforbud som
omfatter kjønn, mens FNs kvinnediskriminerings-konvensjon forbyr alle former for
diskriminering av kvinner. Den nye Likestillings- og diskrimineringsloven (2017)
forbyr diskriminering på grunnlag av kjønn og en rekke andre
diskrimineringsgrunnlag, herunder kombinasjonen av dem. Gjennom EØS-avtalens
artikkel 69 og 70 er EU-rettens bestemmelser om kjønnslikestilling relevant for
Norge, og flere direktiver om likestilling og likebehandling er gjort til del av norsk rett.
Eksempler:
 Direktiv 2006/54/EF (likebehandlingsdirektivet) om gjennomføring av prinsippet
om like muligheter for og likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med
beskjeftigelse og erverv.
 Direktiv 2004/113/EF om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av
menn og kvinner i forbindelse med adgang til og levering av varer og tjenester.
 Direktiv 92/85/EØF (barseldirektivet) om iverksetting av tiltak som forbedrer
helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og
arbeidstakere som nylig har født eller som ammer.



Rådsdirektiv 2010/18/EU (foreldrepermisjonsdirektivet) om gjennomføring av
den reviderte rammeavtalen vedrørende foreldrepermisjon.

Disse internasjonale og nasjonale bestemmelsene kan diskuteres som egne emner
innen fag som statsrett, EØS-rett, folkerett og menneskerettigheter. Men de kan
også få betydning som skranke og tolkningsfaktor i samspill med annen lovgivning
og praksis innen obligatoriske fag som familierett, erstatningsrett, forvaltningsrett,
strafferett, og velferdsrett. Noen eksempler kan gi ideer:
 Forholdet mellom ekteskapslovens regler om formuesforholdet mellom
ektefellene og Kvinnediskrimineringskonvensjonens artikkel 16 om økonomisk
likestilling mellom ektefellene
 Forholdet mellom forvaltningsrettslig likhetsprinsipp og forbud mot
usaklig/urimelig forskjellsbehandling, og likestillings- og diskrimineringslovens
diskrimineringsforbud
 Forholdet mellom straffelovens regler om beskyttelse mot vold i nære
relasjoner og «due diligence»-prinsippet i EMK og FNs
kvinnediskrimineringskonvensjon
 Forholdet mellom straffutmålingsregelen om «berettiget harme» og
diskrimineringsvernet etter EMK og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon
 Forholdet mellom etableringen av egne krisesentre for kvinner og EUs direktiv
2004/113 om likebehandling knyttet til varer og tjenester
 Forholdet mellom arbeidsmiljøloven og folketrygdlovens regler om
foreldrepermisjon og EUs likestillingsdirektiv, barseldirektiv og
foreldrepermisjonsdirektiv
 Likestillings- og diskrimineringslovens regler om kjønnsbalanse i offentlige
utvalg, nemnder m.m
 Objektivt erstatningsansvar for diskriminering

3. Flytt saksforholdet mellom «offentlig» og «privat» sfære
En rekke begreper anvendes både i det typiske «offentlige rom» og på saker av mer
privat art. Hvilket område man befinner seg på kan likevel påvirke forståelsen av
begrepene, og hvordan de fungerer i praksis.
Tradisjonelt har private forhold i mindre grad vært omfattet av diskrimineringsvernet,
men dagens likestillings- og diskrimineringslovgivning gjelder på alle
samfunnsområder.
Noen eksempler på at bevissthet om mulige forskjeller mellom privat og offentlig
sfære kan peke på emner som egner seg for å integrere kjønnsperspektiv:
 Strafferett: vold på åpen gate mellom parter som ikke kjenner hverandre og
vold i nære relasjoner. Hvordan påvirker konteksten hensyn knyttet til
etterforskning, gjennomføring av straffesaker, straffeutmåling, og vurdering av
rettferdighet? Behandles situasjonene likt etter gjeldende rett? Når bør de
behandles likt?
 Familierett/avtalerett: avtalebegrepet anvendes både på korte kommersielle
transaksjoner mellom parter uten nære bånd, og på langvarige økonomiske
ordninger mellom samlivspartnere. Hvilken betydning har dette for begrepets
egnethet? Hvor gjøres det tilpasninger i gjeldende rett? Hvor bør det gjøres?




Boligrett: Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder på alle
samfunnsområder. Hva betyr dette for leie av hybel i private hjem?
Arbeidsrett/utdanningsrett: Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr
kjønnstrakassering og seksuell trakassering, og «Arbeidsgivere og ledelsen i
organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde
forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering», § 13(6). Hva
betyr det i forbindelse med sosiale arrangementer som julebord og
konferansemiddager?

4. Se på statistikk om livsløp og rettens virkninger
Statistikk om forskjeller mellom kjønn (på gruppenivå) kan peke på problemstillinger
med kjønnsdimensjoner. I 2014 var 87 % av de registrerte ofrene for
seksuallovbrudd kvinner, mens 85 % av ofrene for legemsbeskadigelse var menn. I
2015 arbeidet 16.8 % av sysselsatte menn deltid, for kvinner var tallet 39.9 %.
Samme år var ca. 28 % av kvinnelige alderspensjonister minstepensjonister, for
menn var andelen under 5 %.
Slike forskjeller kan peke mot rettslige spørsmål knyttet til både hvordan retten kan
virke kjønnsskjevt, og hvordan den forholder seg til eksisterende ulikheter i livsløp og
i samfunnet forøvrig. Dette kan diskuteres både rettspolitisk og opp mot
diskrimineringsvernet: En sentral problemstilling fra et kvinne- og kjønnsperspektiv er
hvorvidt forskjeller som utgjør indirekte forskjellsbehandling av individer eller
systematisk forskjellsbehandling mel ulike grupper er saklig begrunnet, nødvendig
og ikke unødvendig inngripende.

5. Prøv om stereotype ideer påvirker oppfatningen av saksforhold og
rimelighet
På noen saksområder kan oppfatninger av retten endres dersom man bytter kjønn
(og evt. etnisitet) på partene. Er det lettere å anta at ekteskap er proforma der
partene er en eldre norsk kvinne og en yngre utenlandsk mann, enn om rollene er
byttet? (En studie av rettspraksis kan tyde på dette – hva sier det?) Hvilken
betydning har de involvertes kjønn for troverdighetsvurderinger i saker om
seksualforbrytelser? Påvirkes beslutninger om foreldreansvar i barnefordelingssaker
av kjønnsroller i foreldrerollen?
En beslektet tematikk er behovet for økt bevissthet om hvilke forståelser av kjønn
som ligger implisitt i språk- og eksempelbruk i lærebøker/pensumartikler eller i
dommer som brukes i undervisningen. Tenk gjennom eksempelbruken: er det alltid
Peder Ås som er aktivt handlende, mens Marte Kirkerud plasseres i en birolle?
Fremstilles kvinner oftere i passive roller, f.eks. som voldsofre, enn i den mer aktive
rollen som en fornærmet med en selvstendig rolle?

6. «Gjesteforelesninger» m.m.
På felt der det har vært liten tradisjon for å integrere kvinne- og kjønnsperspektiv,
kan det være mulig å se utover de lærere som hovedsakelig arbeider med det
aktuelle faget. Både eksterne og interne fagpersoner som arbeider med likestillingsog diskrimineringsrettslige perspektiver kan trekkes inn.

Et eksempel på dette er statsrettsundervisningen, hvor Vibeke Blaker Strand som
arbeider med diskriminerings- og likestillingsrett gir en egen forelesning om
likhetsprinsippet og diskrimineringsvernet i Grunnloven § 98.
En annen mulighet er å trekke inn aktører fra det praktiske liv, for eksempel
Likestillings- og diskrimineringsombudet. Fakultetets eget studentrettshjelpstilbud
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har omfattende innsikt i kvinners rettslige
problemer på et bredt spekter rettsområder. Et samarbeid mellom JURK og
faglærere på ulike rettsområder kan være gjensidig berikende og bidra til å styrke
undervisningens samfunnsaktualitet, og også gi studentene praktisk innsikt.

7. Trekk inn rettspraksis knyttet til diskrimineringsvern
Det finnes en rekke rettsavgjørelser med diskrimineringsrettslige dimensjoner. Disse
kan trekkes inn i undervisningen og belyse samspillet mellom generelle kvinne- og
kjønnsperspektiver og det aktuelle faget.
Noen eksempler fra internasjonale institusjoner:
 EU-retten: EU-domstolen, EFTA-domstolen og ESA har en rekke saker knyttet
til EU-rettens diskrimineringsvern, f.eks. om indirekte diskriminering og
rettigheter for deltidsarbeidende (Bilka, C-170/84), kvotering (ESA v Norge, E1/02), ulik prising av forsikring for menn og kvinner (Case C-236/09)
 EMD: en rekke saker om vold i nære relasjoner (Opuz v Tyrkia, app.no.
33401/02, se også Rt 2013 s. 588), samværsrett ved barnefordeling (Stasik v
Polen, app.no. 21832/12) og homofiles rett til ekteskap eller partnerskap (Oliari
v Italia, app.no. 18766/11 and 36030/11)
 CEDAW: Vertido v Filippinene (comm.no. 18/2008) viser hvordan normer som
har sitt grunnlag i sosiale kjønnsstereotyper kan påvirke vurderinger i
straffesaker
Nasjonalt kan avgjørelser fra de ordinære domstolene suppleres med materiale fra
Klagenemnda for likestilling og diskriminering, som også illustrerer områder der
diskrimineringsspørsmål kan tematiseres. Disse er tilgjengelige under «Nemnder og
utvalg» i Lovdata.

8. Trekk inn pågående debatter, utredninger og uttalelser fra FN-komiteene
m.m.
Kvinne- og kjønnsperspektiv på rettslige spørsmål dukker jevnlig opp i media, f.eks. i
forkant av lovendringer, i kjølvannet av enkeltsaker eller i tilknytning til ulike
menneskerettighetskomiteer kontroll med at norsk lov og praksis er i tråd med
Norges internasjonale forpliktelser.
Klipp fra aviser, radio- og tv-debatter m.m. kan brukes som supplerende materiale,
og danne utgangspunkt for diskusjon både av grensetilfeller i gjeldende rett og
rettspolitikk:
 Et eksempel er Dagsnytt 18-debatten om bruken av «berettiget harme» i
straffeutmåling, der daglig leder fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og
lederen for forsvarergruppen deltok.

Kvinne- og kjønnsperspektivet inngår ofte i offentlige utredninger som gir en
framstilling og vurdering av gjeldende rett og kommer med forslag til endringer.
 Et eksempel er Kjetil Larsens utredning av det strafferettslige
diskrimineringsvernet.Rapporten påpeker at kjønn ikke er omfattet av
straffelovens diskrimineringsvern, og diskuterer behov for lovendring.
FNs menneskerettighetskomiteer overvåker statenes gjennomføring av
konvensjonen i nasjonal rett. Komiteene avgir «konkluderende observasjoner» i lys
av statenes periodiske rapporter og skyggerapporter fra sivilsamfunnsorganisasjoner. Kvinnediskrimineringskomiteen er særlig relevant her, og har i
årenes løp avgitt 9 konkluderende observasjoner som inneholder vurderinger av
Norges etterlevelse av konvensjonens standarder innen arbeidsliv, utdanning,
helsevesen, offentlig forvaltning, politi- og rettsvesen. Den nyeste er fra november
2017 (UN Doc CEDAW/C/NOR/CO/9 (17 November 2017)). De konkluderende
observasjonene er et godt utgangspunkt for å problematisere rettsreglenes
virkemåte på ulike områder fra et kvinne- og kjønnsperspektiv.
 Dokumenter knyttet til Norges statsrapporter og FN-komiteenes
tilbakemeldinger er tilgjengelig på nett.

9. Diskusjon om rettskildelære, metode og kritikk
Temaer med kvinne- og kjønnsperspektiv kan gi gode eksempler for diskusjon av
rettskildemessig art. Hvilken betydning har tverrgående prinsipper, som
diskrimineringsvernet, når man anvender mer spesifikk sektorlovgivning? Hvilken
betydning kan internasjonale rettskilder ha på det aktuelle rettsområdet? Hvordan
kan man som jurist foreta kritisk analyse av retten? Kursundervisning og PBL kan
trolig være gode arenaer for slik diskusjon, gjerne med utgangspunkt i rettspraksis
eller pågående debatter (se punkt 7 og 8 ovenfor).

10. Sikre kjønnsbalanse blant de som underviser
Både i forelesninger og i kursundervisning skal ansvarlig faglærer tilstrebe god
kjønnsmessig balanse. Dette følger av instruksen til studieårsansvarlige og
ansvarlige faglærere, som også fremhever at det er særlig viktig å følge opp
ubalanse over tid.
Kjønnsmessig balanse viser til fordelingen mellom menn og kvinner blant de som
foreleser og holder kursundervisning, og er altså noe annet enn å integrere et
kjønnsperspektiv i det faglige innholdet.
I tillegg til kvinner som er ansatt ved fakultetet, kan det være aktuelt å trekke inn
kvinnelige advokater, forsvarere, dommere og byråkrater.

Instruks for studieårsansvarlige lærere,
ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig
faglærer for masteroppgaver,
fagkoordinatorer, profilansvarlige,
eksterne lærere, oppgaverettere og
kollokvieveiledere
Innholdsfortegnelse
 Studieårsansvarlig lærer
 Ansvarlig faglærer
 Faglærer
 Ansvarlig faglærer for masteroppgaver
 Fagkoordinator for masteroppgaver
 Profilansvarlig lærer
 Eksterne kurslærere
 Oppgaveretter
 Kollokvieveileder

Studieårsansvarlig lærer
1. Det skal oppnevnes en studieårsansvarlig lærer for 1.-5. studieår på Masterstudiet
i rettsvitenskap.
2. Oppnevnes av Dekanus.
3. Skal være fast ansatt og ha førstestillingskompetanse, det er ønskelig med god
kjønnsmessig balanse blant de studieårsansvarlige lærerne ved fakultetet.
4. Er medlem av Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR)
5. Funksjonstiden følger oppnevningen av PMR, og er 4 år. Ordinært skal
studieårsansvarlig lærer maksimalt sitte to valgperioder etter hverandre.
6. Kontaktperson mot besluttende organer og administrasjon i saker som
vedkommer studieåret.
7. Ansvarlig for: kvalitetssikring av studieåret, se Kvalitetssystem ved Det juridiske
fakultet.
a. påse at spørsmål tilknyttet sitt studieår fortløpende tas opp i PMR, og legge opp til
at PMR fatter vedtak om tiltak.
c. å påse at vedtatte tiltak blir gjennomført på sitt studieår gjennom henholdsvis
ansvarlige faglærere og andre lærere som underviser.
8. Ansvar for lærersituasjonen:
a. Innstille til oppnevning av ansvarlige faglærere i alle fag innenfor det enkelte
studieår. Studieårsansvarlig for femte studieår skal avgi innstilling i sak om
profilansvarlig lærer.
b. Overordnet ansvar for rekruttering av eksterne lærere.
c. Faglig ansvar for opplæring av interne og eksterne lærere i nye undervisnings- og
vurderingsformer.

9. Ansvar undervisning:
a. Overordnet ansvar for fordeling av undervisning på studieåret, basert på
fakultetets ukeplaner, i samarbeid med undervisningsplanlegger.
b. Delta i semestervise møter med instituttledelsen og studiedekan om studieåret.
c. Koordinere undervisningsaktivitetene i studieåret i samarbeid med
undervisningsplanlegger.
d. Vedta fordeling av undervisningstimer mellom fagene i studieåret i samarbeid med
undervisningsplanlegger, basert på fakultetets vedtak om antall timer pr
studiepoeng.
e. Vedta ukeplaner for undervisningsåret
f. Den studieårsansvarlige skal, i samråd med ansvarlige faglærere, sørge for at
undervisningen på studieåret så langt som mulig skjer i samsvar med de prinsipper
som er nedfelt i studieordningen;
- Basisgruppeundervisning på 3. studieår skal primært utføres av fakultetets lærere.
- I obligatoriske fag bør minst halvparten av forelesninger og kursundervisning
utføres av fakultetets lærere.
- I PBL- og kursundervisning skal eksterne lærere prioriteres i PBL-undervisning og
interne lærere prioriteres i kursundervisning.
f. Overordnet ansvar for eventuelle obligatoriske elementer på sitt studieår.
g. Følge opp reglement for omberamming av undervisning.
10. Retningslinjer for fordeling av undervisning:
a. Ved fordeling av undervisning skal det normalt tas hensyn til de
undervisningsønsker
den enkelte lærer har meldt inn, samt fakultetets oversikt over fagområder og
undervisningsønsker.
b. Fakultetet har ett mål om kjønnsmessig balanse blant lærerne. Den
studieårsansvarlige skal oppmuntre til, og legge forholdene til rette for, at kvinnelige
lærere påtar seg forelesninger. Studieårsansvarlig har ett særlig ansvar for å følge
opp ubalanse over tid.
c. Ved lengre forelesningsrekker skal det vurderes om rekken kan fordeles på flere
lærere.
d. Undervisningsfordelingen skal over tid gjøre det mulig for den enkelte lærer å ta ut
forskningspermisjon uten at undervisningstilbudet blir skadelidende.
e. Studieårsansvarlig skal vurdere om to eller flere lærere kan alternere over flere
semestre i samme undervisningsrekke.
f. Fakultetets egne ansatte skal som hovedregel prioriteres ved
undervisningsfordelingen.
11. Ansvar for faginnhold, eksamensoppgaver og fakultetsoppgaver:
a. Overordnet ansvar for fagbeskrivelse, læringskrav, litteratur og hjelpemidler i
studieårets fag, og kan ved behov fremme forslag til PMR om endring av disse.
Forslag om endring skal forelegges ansvarlig faglærer før oversendelse til PMR.
b. Er til stede på minst ett møte i oppgaveutvalget, der innholdet i
eksamensoppgavene diskuteres, med ansvar for å sikre sammenheng mellom
undervisning og eksamensoppgaver, samt at eksamensoppgavene utformes i tråd
med forventet studieprogresjon.
c. Vurderer i forkant av hvert semester tilbudet av fakultetsoppgaver og
sammenhengen mellom kursundervisning og fakultetsoppgaver.

Ansvarlig faglærer
1. Oppnevnes av studiedekan etter innstilling fra studieårsansvarlig.
2. Ansvarlig faglærer skal være fast ansatt og ha førstestillingskompetanse.
3. Funksjonstiden er 4 år. Ordinært skal ansvarlig faglærer på 1. -4. studieår
maksimalt sitte to valgperioder etter hverandre. Det er ønskelig med rotasjon av
vervet for fag der det er etablert en faglærerlærergruppe, og det er ønskelig med en
god kjønnsmessig balanse blant de ansvarlige faglærerne ved fakultetet.
4. Ansvarlig for:
a. kvaliteten for det aktuelle faget, slik det inngår i studieåret. Informasjon om
ansvaret for kvalitetssikring framgår av Rutinebeskrivelsen for fakultetets
kvalitetsarbeid.
b. utviklingen av faget, i samarbeid med faglærergruppen.
c.i samarbeid med faglærergruppen sikre at fagets/emnets fagbeskrivelse,
læringskrav, litteratur og hjelpemidler til enhver tid er oppdatert og har god innbyrdes
sammenheng. Etter høring av faglærerne foreslå endringer i fagbeskrivelse,
læringskrav, litteratur og hjelpemidler for PMR gjennom studieårsansvarlig lærer.
Ansvarlig faglærer skal tilstrebe en god kjønnsmessig balanse blant forfatterne
oppsatt som hovedlitteratur. Videre skal ansvarlig faglærer påse at aktuelle
kjønnsperspektiv inkluderes i faget.
d. I samarbeid med faglærergruppen å utarbeide og kvalitetssikre faglærerutvalg
(utvalg av relevante rettskilder) i fag som benytter seg av Lovdata Pro som digitalt
hjelpemiddel i undervisningen og på eksamen.
5. Ansvar for lærersituasjonen:
a. Avgi innstilling i sak om utnevning av faglærer.
b. Rekruttere faglærere, forelesere, kurslærere og sensorer i det aktuelle faget.
6. Ansvar undervisning:
a. Ansvarlig faglærer skal selv undervise i sitt fag/emne. Der faget/emnet har tilbud
om kursundervisning skal ansvarlig faglærer undervise minimum ett kurs hvert
semester.
b. I samarbeid med faglærere koordinere forelesninger, kurs, fakultetsoppgaver,
utarbeidelse av standardiserte kursopplegg og eventuelle obligatoriske elementer
m.m. Ansvarlig faglærer skal oppmuntre til, og legge forholdene til rette for at
kvinnelige lærere påtar seg forelesninger. Ansvarlig faglærer har ett særlig ansvar
for å følge opp ubalanse over tid. Når forelesere i fag skal velges ut skal ansvarlig
faglærer ta hensyn til mulighet for podcast/opptak av forelesninger.
c. I samarbeid med undervisningsplanlegger foreta fordeling av undervisningstimer
mellom forelesninger, kurs, PBL, basisgrupper og oppgaver; basert på
studieårsansvarlig lærers vedtak om antall undervisningstimer i faget.
d. Ansvarlig for å involvere faglærere i undervisningsplanleggingen.
e. Arrangere lærermøter med faglærere, eksterne lærere og
undervisningsplanlegger hvert semester i forkant av undervisningen.
f. Om mulig sette opp en lærer som kan overta forelesninger i obligatoriske fag ved
sykdom og annet fravær, i samarbeid med undervisningsplanlegger.
g. Faglig oppfølging av kurslærere om undervisningsopplegg før kursstart.
7. Ansvar for faginnhold, eksamensoppgaver og fakultetsoppgaver:
a. Fremskaffe passende fakultets- og kursoppgaver og eventuelle obligatoriske
oppgaver i sitt fag.
b. På forespørsel fra faglig eksamensleder eller eksamensadministrasjonen levere
forslag til eksamensoppgaver og/eller forslag til sensorveiledning.

c. Kvalitetssikre sensorveiledning for eksamen der ens fag inngår.
d. På forespørsel fra faglig eksamensleder delta på oppgave- og sensormøter.
8. Annet:
a. Kontaktperson til faget for studenter, valgte organer og administrasjonen.
b. på forespørsel fra koordinatorene for masteroppgaver bistå med å oppnevne
veiledere for avhandlingsskrivende studenter og i samarbeid med koordinatorene
bistå studenter definere egnede avhandlingstema, herunder bidra til fakultetets
emnebanker.
c. Formidle viktig informasjon som kan være relevant for administrasjonen.
d. Holde seg oppdatert i endringer og relevante vedtak ved fakultetet.

Faglærer
1. Oppnevnes av studiedekan etter innstilling fra ansvarlig faglærer og/eller
studieårsansvarlig lærer.
2. Faglærer skal være fast ansatt, ha førstestillingskompetanse, undervise minimum
en gang i året og arbeide med faget
3. Ansvar:
a. Bidra til at emne/fagbeskrivelse, læringskrav, litteratur og hjelpemidler til enhver
tid er oppdatert og har god innbyrdes sammenheng, samt god sammenheng med
emnets beskrivelse og læringsmål.
b. Avgi uttalelse om endringer i fagbeskrivelse, læringskrav, litteratur og
hjelpemidler, så vel for faget og sammenhengen med andre fag innenfor emnet som
for studieåret.
c. På forespørsel fra ansvarlig faglærer levere forslag til fakultets- og kursoppgaver,
obligatoriske oppgaver, eksamensoppgaver og/eller sensorveiledning.
Besvare faglige spørsmål fra programstudentene.

Ansvarlig faglærer for masteroppgaver
1. Oppnevnes av studiedekanen etter innstilling fra studieårsansvarlig for femte
studieår.
2. Overordnet faglig ansvar for masteroppgavene i jusstudiet.
3. Faglig oppfølging, herunder veilederseminar(er) og andre faglige aktiviteter knyttet
til masteroppgaver.
4. Arrangere semestervise informasjonsmøter for masteroppgaveskrivende
studenter,
5. Kontaktperson ved klager på formelle feil og fuskesaker.
6. Vurdere søknader om tildeling av ny veileder ved sykdom, klage o.l.
7. Innstiller til oppnevning av fagkoordinator som godkjennes av studiedekanen.
8. Oppnevne veileder for temaer som faller utenfor fagkoordinatorenes fagområder.
Ansvarlig faglærer for masteroppgaver skal ha det overordnede ansvaret for:
a. at alle masteroppgaveskrivende har veileder til oppgaven
b. at alle masteroppgavene får tildelt sensorer, herunder klagesensorer, både sensor
1 og sensor 2.
c. kvalitetssikring av faglig nivå for veiledere og sensorer.
d. at fakultetets emnebanker oppdateres og vedlikeholdes

Fagkoordinator for masteroppgaver

1. Oppnevnes av studiedekanen etter innstilling fra ansvarlig faglærer for
masteroppgaver.
2. Ansvarlig for å skaffe veiledere til oppgavene innen for sitt fagfelt.
3. Melder inn veilederne etter hvert som de er skaffet.
4. Ansvarlig for emnebank innen sitt fagfelt.
5. Godkjenne veilederne for sitt fagfelt.
6. Ansvarlig for å sikre at det er sensorer til alle oppgaver innen sitt fagfelt. Følger
opp de sakene der administrasjonen trenger bistand.

Profilansvarlig lærer
1. Oppnevnes av studiedekan etter innstilling fra studieårsansvarlig for femte
studieår.
2. Ansvar:
a. Koordinere innhold og aktiviteter innenfor en valgemneprofil. Profilansvarlig er ikke
ansvarlig for de enkelte emnene, men har et overordnet ansvar for helheten i
profilen. Merk at ett emne kan inngå i flere profiler.
b. Kontaktperson mot administrasjonen og fakultetets organer, herunder også mot
studieårsansvarlig for de studieårene emnene i profilen inngår i.
3. Påse at profilen oppfyller vilkårene for å være profil, vedtak gjøres i PMR.
4. Overordnet ansvar for profilens emnebank for masteroppgaver.
5. Sørge for nødvendig kontakt mellom ansvarlige faglærere for emnene innenfor
profilen.
6. Håndtere henvendelser fra andre lærere vedrørende opptak av emner i profilen.
7. Foreta faglige vurderinger av søknader om godskriving av eksterne emner i
profilen.
8. Skal uttale seg om forslag til endringer i emnebeskrivelser innenfor profil.

Eksterne kurslærere
1. Rekrutteres av faglærere, ansvarlig faglærer og/eller studieårsansvarlig lærer.
2. For eksterne kurslærere gjelder samme minstekrav til karakterer som det som
fremgår av Instruks for eksamen og sensur § 3-2, punkt 3 a). I særskilte tilfeller kan
studieårsansvarlig gjøre unntak fra minstekravet.
3. Delta i lærermøter så langt det lar seg gjøre.
4. Holde seg oppdatert i endringer i faget og sette seg inn i relevante vedtak ved
fakultetet.

Oppgaveretter
1. Oppgaverettere som er ferdig utdannde jurister kan rette oppgaver fra 1.- 4.
studieår. Karakterkravet for å bli godkjent som retter er et gjennomsnitt på B. I
særskilte tilfeller kan studieårsansvarlig faglærer gjøre unntak fra karakterkravet.
Oppgaverettere godkjennes av studieårsansvarlig på de(t) relevante studieår.
2. Studenter som er ansatt som vitenskapelige assistenter ved fakultetet kan
godkjennes som rettere på alle fire studieår av studieårsansvarlig.
3. Oppgaverettere som er studenter på masterstudiet i rettsvitenskap kan kun rette
oppgaver på 1. og 2. studieår. For å bli godkjent som retter er karakterkravet
følgende:
Avlagt 1. og 2. studieår, minimum en A, og ikke dårligere enn B på de andre

emnene.
4. Oppgaverettere (studenter) som skal rette oppgaver på 1. og 2. studieår
godkjennes av administrasjonen ved oppfylling av karakterkrav.
5. Oppgaverettere skal gjøre seg kjent med og rette etter de retningslinjer som
gjelder ved fakultetet.

Kollokvieveileder
For å kunne bli kollovieveileder kreves det avlagt eksamen i JUS3111 (eller
JUR3000) med samme karakterkrav som gjelder for oppgaverettere som er
studenter.

