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Emner med digital eksamen våren 2014 

På møtet mellom Det juridiske fakultet, USIT og LOS fagstøtte (tidl. STA) mandag 20. januar ble 

det klart at vi likevel ikke kan skalere fra 8 emner og eksamensdager opp til 57 emner og 25 

eksamensdager som planlagt. USIT har ikke muligheter for å kunne ha en mer automatisert og 

enkel løsning på plass i tide til vårsemesteret 2014. De er avhengig av at FS nasjonalt får ferdig sitt 

grensesnitt mot eksterne løsninger, som etter planen skal testes av Universitetet i Agder i mars.  

På møtet ble det derfor enighet om at vi for våren 2014 endrer ambisjonsnivå, og utsetter den 

planlagte store opptrappingen i antall valgfag med digital eksamen til høsten 2014. Våren 2014 

opprettholder vi digital eksamen for emnene i 2-4 studieår, samtidig med at vi utvider med noen få 

valgemner. Prosjektet har i samarbeid med leder for eksamensseksjonen og ansvarlig 

eksamenskonsulent for valgfag plukket ut et utvalg emner som får digital eksamen i vårsemesteret, 

for å høste erfaringer før en større utrulling til høsten. 

Etter en dialog med eksamensseksjonen foreslår prosjektgruppen at det gjennomføres digital 

eksamen i følgende emner (disse emnene har alle eksamen 28. mai 2014):  

 JUS5970 

 JUR1970 

 JUS5410 

 JUS5411. 

Vi mener at disse emnene er et godt valg fordi de dekker mange av de områdene vi ønsker å få 

erfaring med: 

 både master og bachelor nivå 

 engelskspråklige emner 

 interne (Jus) og eksterne (UiO) studenter, enkeltemnestudenter samt privatister 

 et tilstrekkelig stort volum (ca 300 kandidater basert på tall fra tidligere semester). 

Forslag til vedtak: 

Fakultetet endrer fremdriftsplanen for digital eksamen med følgende beslutning; Det vil likevel 

ikke bli en full skalering av valgemner (profilemner) våren 2014. Fakultetet fastholder digital 
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eksamen for de emner som allerede er innført, og utvider digital eksamen til også å gjelde for 

enkelte valgemner: 

Disse emnene har alle eksamen 28. mai 2014:  

 JUS5970 

 JUR1970 

 JUS5410 

 JUS5411. 

Videre skalering av digital eksamen forskyves et semester, slik at innfasing av valgemner som 

inngår i rettstudiets valgfrie profiler starter høsten 2014 med sikte på å være i full drift fra og med 

våren 2015. Planen forutsetter imidlertid at den automatiserte løsningen er implementert. 
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