
Sak 7 b) 

Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010. 

Det vises til fakultetsstyrevedtak 10. juni 2010 for rammer og kompetanse. 

1. Fag og emner i studieårene – rekkefølge, størrelse, plassering og navn: 

Etter tilråding i PMR 23. mars og 9. juni: 

 

Vedtak: 

Det er en forutsetning for fagfordelingen og vektingen at EØS-rett og menneskerettigheter 

integreres i fagene på første og andre studieår. 

Programutvalget fastsetter hvilke fag/emner som skal ha et særskilt fokus på etikk og følger 

dette opp i utarbeidelsen av læringsmål. 

 

Fagene skal ha slik rekkefølge og omfang i hvert emne, betegnelse angitt på bokmål, nynorsk 

og engelsk: 

Examen Philosophicum – 10 sp 

Privatrett I – privatrett I – Private Law I – 20 sp 

innføring  (endelig fordeling av sp kommer senere) 

kjøps- og avtalerett (endelig fordeling av sp kommer senere) 

menneskerettigheter (endelig fordeling av sp kommer senere) 

Privatrett II – privatrett II – Private Law II – 30 sp 

familie- og arverett   12 sp 

fast eiendoms rettsforhold  9 sp 

erstatningsrett    9 sp 

Examen facultatum – 10 sp 

Statsforfatningsrett og internasjonal rett  - 20 sp– nynorsk betegnesle for 

”statsforfatningsrett” kommer senere og internasjonal rett – Constitutional Law and 

International Law 

statsforfatningsrett  10 sp 

 EØS-rett   5 sp 

 folkerett  5 sp 

Forvaltningsrett – 30 sp – forvaltningsrett – Administrative Law, Welfare Law and 

Environmental Law 

alminnelig forvaltningsrett 15 sp 

velferdsrett    8 sp 

miljørett    7 sp 

Formuerett I – 30 sp – formuerett I – Contracts, Obligations and Property I 
obligasjonsrett    18 sp 

 tredjemannskonflikter  7 sp 

oppgavekurs    5 sp 

Formuerett II – 20 sp – formuerett II  – Contracts, Obligations and Property II 
obligasjonsrett   6 sp 

selskapsrett  6 sp 

rettshistorie  8 sp 



Valgfag – 10 sp 

Metode og etikk – 10 sp – metode og etikk – Legal Method and Ethics 

metode  7 sp 

 etikk  3 sp 

Valgfag – 10 sp 

Perspektivfag – 10 sp 

Prosess og strafferett – 30 – prosess og strafferett – Engelsk betegnelse kommer senere 

sivilprosess  10 sp 

strafferett 10 sp 

straffeprosess 10 sp 

 

2. Overgang. 

Etter tilråding i PMR 4. mai 2010: ”Overgangen skjer ved første overgang til ny 

avdeling/studieår. Det etableres ikke overgangsemner. Undervisning tilbys ett ekstra 

semester (til og med V12). Eksamen tilbys ytterligere ett semester (til og med H12).” 

Overgangen illustreres i følgende matriser: 

Studentovergang – hovedregel (femte år/avd berøres ikke) 

V11  1.avd – 1 1.avd -2 2.avd. 1 2.avd. 2 3.avd 1 3.avd - 2 4.avd 1 4.avd – 2  

H11 1.år – 1 1.avd – 2 2.år – 1 2.avd – 2  3.år – 1  3.avd - 2 4.år – 1 4.avd – 2  5.år – 1 

V12 1. år – 2  2.år – 1 2.år – 2 3.år – 1  3.år – 2  4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2  

H12 2.år – 1 2.år – 2 3.år – 1  3.år – 2  4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2   

V13 2.år – 2 3.år – 1  3.år – 2  4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2    

H13 3.år – 1  3.år – 2  4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2     

V14 3.år – 2  4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2      

H14 4.år – 1 4.år – 2  5.år – 1 5.år – 2       

V15 4.år - 2 5.år – 1 5.år – 2        

H15 5.år – 1 5.år – 2         

V16 5.år – 2          

”år” viser til studieår i ny ordning 

”avd” viser til avdeling i eksisterende ordning 

Tallet etter tankestreken viser til semester i studieåret/avdelingen 

Undervisning (femte år/avd kommer i tillegg) 

H11 1s1 
1a2 

2s1 
2a2 

3s1 
3a2 

4s1 
4a2 

V12 1s1 
1s2 
1a2x 

2s1 
2s2 
2a2x 

3s1 
3s2 
3a2x 

4s1 
4s2 
4a2x 

H12 
flg 

1s1 
1s2 

2s1 
2s2 

3s1 
3s2 

4s1 
4s2 

Det første tallet viser til studieår eller avdeling 

a/s viser til avdeling/studieår 

Det andre tallet viser til første resp. andre semester  

X viser til at det er tilbud et ekstra semester for å ivareta evt. forsinkelser mv 

Eksamen (femte år/avd kommer i tillegg) 

H11 1s1 
1a 

2s1 
2a 

3s1 
3a 

4s1 
4a 

V12 1s1 
1s2 
1a 

2s1 
2s2 
2a 

3s1 
3s2 
3a 

4s1 
4s2 
4a 

H12 1s1 
1s2 
1ax 

2s1 
2s2 
2ax 

3s1 
3s2 
3ax 

4s1 
4s2 
4ax 



V13 
flg 

1s1 
1s2 

2s1 
2s2 

3s1 
3s2 

4s1 
4s2 

Det første tallet viser til studieår eller avdeling 

a/s viser til avdeling/studieår 

Det andre tallet viser til første resp. andre semester  

X viser til at det er tilbud et ekstra semester for å ivareta evt. forsinkelser mv 

Vedtak: Overgang skjer ved første overgang til ny avdeling/studieår. Undervisning og 

eksamen tilbys slik det går fram av vedlagte matriser. 

 

3. Litteratur 

Etter tilråding fra PMR 4. mai 2010: ”Litteratur angis som innføringslitteratur, hovedlitteratur 

og tilleggslitteratur. Alle tre kategoriene skal inngå i litteraturlisten, ikke minst av faglige 

hensyn: Flere perspektiver bør være representert i læremidlene.  

Sidetallsnormen settes som hovedregel til ca 40 sider/sp på 1. – 3. studieår og 50 – 60 

sider/sp på 4. – 5. studieår. Skisser, illustrasjoner, tabeller og lignende regnes ikke med i 

sidetallet. Normen forutsettes overholdt samvittighetsfullt ved endringsvedtak.   

Overskridelser må særskilt begrunnes, fx i fagets egenart (fx fag som har lite tilleggslesing i 

form av kildestudier). 

Protokolltilførsel fra studentene: Av hensyn til studentenes arbeidsmengde ønsket ikke JSU å 

stille seg bak en økning av sidetallsnormen på 4. og 5. studieår.” 

 

Vedtak: Litteratur angis som innføringslitteratur, hovedlitteratur og tilleggslitteratur. Alle tre 

kategoriene skal inngå i litteraturlisten, ikke minst av faglige hensyn: Flere perspektiver bør 

være representert i læremidlene.  

Sidetallsnormen settes som hovedregel til ca 40 sider/sp på 1. – 3. studieår og 50 – 60 

sider/sp på 4. – 5. studieår. Skisser, illustrasjoner, tabeller og lignende regnes ikke med i 

sidetallet. Normen forutsettes overholdt samvittighetsfullt ved endringsvedtak.   

Overskridelser må særskilt begrunnes, fx i fagets egenart (fx fag som har lite tilleggslesing i 

form av kildestudier). 

 

4. Fagfellevurdering av litteratur og øvrige læremidler: 

Etter tilråding fra PMR 4. mai:  ”Forslag om anbefaling av fagfellevurdering støttes ikke.” 

Oppfatningen som gjorde seg gjeldende i PMR er at fagfellevurdering for det første vil være 

vanskelig i noen fag – miljøet er ikke stort nok til å finne egnet kompetanse. For det andre vil 

et slikt tiltak ikke sikre målsetningen om ”uhildet” vurdering av læremidler – kvalifiserte 

fagfeller vil kunne ha tilsvarende faglige interesser i samme eller andre retninger som 

fagansvarlig lærer har. Løsningen ville evt. være å forholde seg til utenlandske fagfeller, noe 

som vil være uforholdsmessig kostnadskrevende. 

 

Etter styremøte 10. juni: 

Styret uttrykker sterkt ønske om evaluering av litteratur og øvrige læremidler. 

Fagfellevurdering anses å være godt egnet for formålet, og PMR bes om å vurdere saken 

igjen, med mindre man kan komme fram til andre metoder som ivaretar hensynet i 

tilfredsstillende grad. Alternative pensumlister anses ikke å ivareta hensynet tilfredsstillende. 

 



Vedtak: PMR bes om å vurdere nærmere metoder for evaluering av litteratur og øvrige 

læremidler, herunder også å ta opp fagfellevurdering til ny behandling. 

 

5. Valgemner 

Etter tilråding fra PMR 4. mai: ” Valgemnene omarbeides til 10 sp. Som hovedregel vil det 

ikke kreve omarbeiding av omfanget, i lys av økt norm for arbeidsbelastning.” 

 

Vedtak: Valgemnene omarbeides til 10 sp. Som hovedregel vil det ikke kreve omarbeiding av 

omfanget, i lys av økt norm for arbeidsbelastning. 

 

6. Studiets struktur: 

Etter tilråding fra PMR 4. mai: 

”a. Første semester er anbefalt forkunnskapskrav for andre semester 1. - 4. studieår. 

b. Første år er obligatorisk forkunnskapskrav for andre år. 

c. Første og andre år er obligatorisk forkunnskapskrav for tredje år. 

d. Første, andre og tredje år er obligatorisk forkunnskapskrav for fjerde og femte år. 

 Det holdes åpent for at sjette semester ikke skal være obligatorisk forkunnskapskrav for 

syvende semester, dersom det viser seg at det er mulig å få til en ordning med utveksling som 

kan innpasses i både sjette og syvende semester. Uten slik utvekslingsordning, skal punkt d 

gjøres gjeldende. 

Protokolltilførsel fra Endre Stavang: Obligatoriske forkunnskapskrav bør bare gjøres gjeldende 

mellom hhv offentligrettslige og privatrettslige emner/studieår, av hensyn til studenter ved 

andre programmer og fakulteter som ønsker å ta emner hos oss i sine utdanninger: Man bør 

kunne avlegge eksamener i emnene på 1. og 3. studieår alene (uten å ha bestått 2. studieår) 

og man bør kunne avlegge eksamener i emnene på 2. studieår uten å ha bestått 1. studieår.” 

Vedtak:  

a. Første semester er anbefalt forkunnskapskrav for andre semester 1. - 4. studieår. 

b. Første år er obligatorisk forkunnskapskrav for andre år. 

c. Første og andre år er obligatorisk forkunnskapskrav for tredje år. 

d. Første, andre og tredje år er obligatorisk forkunnskapskrav for fjerde og femte år. 

 Det holdes åpent for at sjette semester ikke skal være obligatorisk forkunnskapskrav for 

syvende semester, dersom det viser seg at det er mulig å få til en ordning med utveksling som 

kan innpasses i både sjette og syvende semester. Uten slik utvekslingsordning, skal punkt d 

gjøres gjeldende fullt ut. 

 

7. Semiobligatoriske perspektivfag på fjerde studieår 

Etter tilråding i PMR 9. juni 2010: 

”Rettsøkonomi – Law and Economics, Rettssosiologi – Sociology of Law 

Rettsfilosofi – Philosophy of Law, utgjør perspektivemneporteføljen på fjerde studieår.” 

 

Vedtak: Rettsøkonomi – Law and Economics, Rettssosiologi – Sociology of Law 

Rettsfilosofi –Philosophy of Law, utgjør perspektivemneporteføljen på fjerde studieår. 

 



8. Obligatoriske arbeidskrav 

Etter tilråding i PMR 9. juni 2010: ” Det arbeides videre med planlegging av obligatoriske 

arbeidskrav i studiet med sikte på å utvikle og vurdere ferdigheter som fx muntlig 

presentasjonsevne. Den pedagogiske gevinsten av obligatoriske basisgrupper evalueres i lys 

av ”best practice”. 

 

Vedtak: Det arbeides videre med planlegging av obligatoriske arbeidskrav i studiet med sikte 

på å utvikle og vurdere ferdigheter som fx muntlig presentasjonsevne. Den pedagogiske 

gevinsten av obligatoriske basisgrupper evalueres i lys av ”best practice”. 

 

9. Faglig organisering 

Etter tilråding i PMR 9. juni 2010: ”Dagens organisering av fagansvar opprettholdes. Instruks 

for faglig ansvar omarbeides med de nødvendige begrepsmessige og praktiske tilpasninger.” 

 

Vedtak: Dagens organisering av fagansvar opprettholdes. Instruks for faglig ansvar 

omarbeides med de nødvendige begrepsmessige og praktiske tilpasninger. 
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