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Godskrivning for arbeid knyttet til opptakskomite for HUMR- og LLM-programmene
ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet tilbyr i dag fire engelskspråklige masterprogrammer, hvert masterprogram
gjennomfører hvert sitt lokale opptak.
Hver av programlederne deltar i dette arbeidet i noe ulik utstrekning. De deltar alle i 2-3
komitemøter for sitt program, i tillegg påregnes noe forberedelse og etterarbeid av komitemøtene.
Hvert program tar opp 20-22 studenter årlig. Tilbakemeldingen fra de administrative er at hver
programleder bruker 6-15 timer for sitt program. Arbeidet knyttet til opptak til HUMRprogrammet er det mest arbeidskrevende, da dette programmet mottar søkere med mer variert
studiebakgrunn enn ved de andre masterprogrammene.
Det gis i dag ingen særskilt godskrivning for dette arbeidet. Hver programleder godskrives med
44,5 timer per semester for vervet Programleder.
Ved IKRS og AFIN godskrives dette arbeidet i tillegg til den godskriving som gis for programleder.
IKRS tilbyr to masterprogrammer med opptaksrammer på 20 for masterprogram i kriminologi og
opptaksramme på 8 for masterprogram i rettsosiologi. Ved IKRS godskrives det ved deltagelse i
opptakskomite (9 timer), videre gis det godskrivning for ledelse av opptakskomiteen (13,5). AFIN
har en opptaksramme på 10 studenter og godskriver 4,5 timer for deltagelse i komitemøter.
Det foreslås at arbeidet gis noe godskrivning også for programlederene for de engelskspråklige
masterprogrammene. Generelt er det praksis for høyere godskrivning ved IKRS og AFIN enn den
som gis for arbeid knyttet til Master i rettsvitenskap og de engelskspråklige masterprogrammer.
Videre er det fokus på bedre bruk av de interne undervisningsressursene ved fakultetet, som vil si
at det generelt er blitt strammet inn på praksis for å gi godskrivning og fritak for
undervisningsplikt. På bakgrunn av dette foreslås det at det godskrives 7,5 timer for leder av
opptakskomite for LLM-programmene og 10 timer for leder av opptakskomite for HUMRprogrammet.
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I godskrivningsreglene er det satt av et fast antall timer hvert semester som hver Instituttleder har
fullmakt til å godskrive for administrative oppgaver ved eget institutt. Det er ønskelig at disse
timene godskrives forutsatt at de inngår i denne rammen av timer. Dette fordi det er administrative
oppgaver, og det er ønskelig godskrivning ikke skal gå ytterligere utover tilgengelige
undervisningsressurser.

Forslag til vedtak:
Inntas i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken, tabell 4.4
Leder av opptakskomite master LLMs: 7,5 timer
Leder av opptakskomite master HUMR: 10 timer
Timene som godskrives inngår i rammen av timer som Instituttleder har fullmakt til å godskrive
for administrative oppgaver knyttet til eget institutt.
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