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Høringsbrev for vurdering av 3+2-modell for Master i Rettsvitenskap UiO 
 
Kunnskapsdepartementet gjennomførte våren 2013 en høringsrunde for å vurdere behovet for 
juridisk kompetanse fram mot 2025, med utgangpunkt i Strandbakkenutvalgets utredning. En 
eventuell oppdeling i 3+2-modell (bachelor- og mastergrad) for Master i rettsvitenskap var ett av 
temaene her.  
  
Det ble våren 2014 foreslått en endring i gradsforskriften som åpner for en 3+2-modell 
(studiemodell delt i bachelor- og mastergrad) for Master i Rettsvitenskap. Denne endringen er 
ennå ikke vedtatt, men vi har fått signaler om at dette vil kunne skje i løpet av 2014.  Nytt i saken er 
også at Universitetet i Bergen allerede har besluttet å gå inn for en 3+2-modell og er i gang med 
utviklingen av dette.  
 
Vi ønsker nå å sette i gang en intern prosess for å vurdere en omlegging av studiemodell for Master 
i rettsvitenskap på vårt fakultet. Vurderingen bør ta utgangspunkt i det handlingsrommet vi har, 
hva vi anser som viktige hensyn for å kunne fatte en beslutning, samt vurdere risiko for valg av de 
ulike alternativene. Saken ble tatt opp i dekanatmøte 04. juni 2014, der en rekke sentrale spørsmål 
var oppe til diskusjon.  
 
Vi ber med dette om innspill fra fagmiljøene, administrativt ansatte og studentene.  De som sendte 
høringssvar i forrige runde, kan eventuelt bygge på dette med nye innspill, sett i lys av utviklingen i 
saken. Det er opp til instituttene hvordan dette arbeidet organiseres. Innspillene sendes samlet fra 
hvert institutt til Elisabeth Ulleberg innen fredag 26. september 2014. Saken er videre satt opp 
på instituttledermøtet 8. oktober 2014.   
 
Fakultetets høringssvar fra 2013, sakspapirene til dekanatmøtet med diskusjonstemaer, samt 
oppsummering fra dekanatmøtet er vedlagt. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Hans Petter Graver 
Dekan 
       Elisabeth Ulleberg  
       Saksbehandler 
       elisabeth.ulleberg@jus.uio.no 
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Vedlegg: 

1 – UiOs høringssvar fra 17.06.2014: 

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/130617/sak-02.pdf    

2 – Notat med temaer til diskusjon til dekanatmøte 04.06.14 

3 – Notat fra professor Finn Arnesen 

4 – Oppsummering av dekanatmøte 04.06.14 
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Til dekanatet, 
Dato: 04. juni 2014 
 
 
 
Innledende diskusjon om 3+2-modell for Master i rettsvitenskap  
 
 
I det innledende arbeidet med vurdering av en 3+2-modell for Master i rettsvitenskap ved UiO, 

ønskes en diskusjon i dekanatmøte 4. juni 2014. 

I vurderingen av omlegging av studiemodell bør fakultetet ta utgangspunkt i det handlingsrommet 

vi har, hva vi anser som viktige hensyn for å kunne fatte en beslutning, samt vurdere risiko for valg 

av de ulike alternativene. Det er i dette notatet foreslått temaer til diskusjon og hovedmål med 

denne innledende diskusjonen. Det er ikke foretatt noen større utredninger i forkant av dette møtet 

med unntak av det som står beskrevet på side 2, og det bør derfor tas stilling til hvilke eventuelle 

temaer som skal utredes videre.  

 
TEMAER TIL DISKUSJON:  
 
1) Hvilket HANDLINGSROM har vi? Er det noen føringer også utenfor fakultetet som det bør tas 
hensyn til? 
- Er det noen føringer fra UiO sentralt? 
- Er det noen føringer fra departementet? (slik som Forskrift om grader og yrkesutdanninger) 
- Er vi styrt av det de andre utdanningsinstitusjonene velger, slik som Bergen, Tromsø og 
høyskolene? 
- Hvordan passer dette inn med våre interne strategier og ressurser (lokaler, personale, kostnader 
etc.)? 
 
2) Hvilke FAGLIGE FORDELER og eventuelle ULEMPER vil vi ha ved å velge 3+2? Hva oppnår vi 
med tanke på: 
- Konsekvenser for studiekvalitet? (eksempelvis læringsmiljø og undervisningskvalitet) 
- Forskning?  
- Internasjonalisering? 
- Samarbeid med andre studieprogram?  
 
3) Hvilken betydning får oppdeling i bachelor og master for ARBEIDSLIVSRELEVANSEN til 
kandidatene?  
- Hvilke type jobber/kompetanse får en BA-kandidat vs. en MA-kandidat? 
 
4) Hvilken betydning vil en ny modell ha for konkurransen om studieplasser og for 
STUDENTENE? 
- Vil det oppfattes som bedre for studentene (mer fleksibelt)? 
- Hvilken betydning vil det kunne ha for gjennomstrømning og frafall av studenter? 
- Hvordan kvalitetssikre BA-studentene for masteropptak? Vil MA-opptak føre til enda større 
karakterpress blant egne studenter? 
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- Hvilken effekt vil avviklingen av privatistordningen ha i 2017? 
- Åpner en 3+2 modell innen våre fagområder for at andre aktører i Oslo-området utvikler et slikt 
tilbud? 
 
 
HOVEDMÅL MED DISKUSJONEN: 
  

1) Ønsker fakultetet å gå videre med denne saken?  
 
2) Ønsker fakultetet å gå videre med saken nå eller på et senere tidspunkt?  
(Vurdere situasjon, ressurser, "reformtretthet" i fagmiljøene, avvente erfaringer fra Bergen 
etc.) 
 
3) Hvis fakultetet skal gå videre med saken, hvordan skal dette tas videre?  
(Videre prosess, involvering av fagmiljøene, PMR, instituttene etc.) 
 

 

FORELØPIGE UTREDNINGER:  

Dekanatet har bedt om at følgende utredes til dette møtet:  

1) Notat fra professor Finn Arnesen 

Ettersendes 

 

2) Krav til bachelor- og masterutdanning  

Vedlegg 1  

 

3) Eventuelt vedtak og diskusjonsgrunnlag fra UiT 

Epost 2. juni 2014 fra Kjersti Dahle, seksjonssjef studieseksjonen ved UiT: Det foreligger 

per i dag ikke noe vedtak på dette. Hun skal holde oss orientert om saken. 

 

4) Endring i Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler, der Master i rettsvitenskap står normert til 5 år. 

Epost 29. mai fra Jonny Roar Sundnes, seniorrådgiver AF, UiO: Melding fra KD 23. mai 

om tidsplan er som følger: "Det jobbes nå med å få ut høringen. Forhåpentligvis skjer det 

før sommeren slik at endelig vedtak er på plass før årsskiftet» 

 

5) Konsekvenser en omlegging vil ha for finansiering. 

Orienteres om muntlig på møtet, ved Elisabeth Pedersen Lange 

 

 

Saksbehandler: Elisabeth Ulleberg 

elisabeth.ulleberg@jus.uio.no 



Omlegging til 3+2 

- Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets 

1. Innledning 

Spørsmålet om en bedre overgang til masterstudiene i jus for studenter som har tatt en 
treårig bachelorutdanning i juss ble reist i Stortingets spørretime 2. april 2014. Statsråden 
svarte, med henvisning til Strandbakkenutvalgets utredning,1 at han «vil legge til rette for 
en oppdeling av det integrerte masterstudiet i rettsvitenskap i en 3+2-ordning for de 
universiteter som ønsker det». 

Dekanen har bedt meg gi en oversikt over vurderinger som er gjort av en 3+2-modell 
for masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Det er 
forsøkt gjort nedenfor. I tillegg har jeg sett nærmere på Strandbakkenutvalgets 
argumentasjon for en omlegging til en 3+2-modell. Omtalen av den er kort, og i det 
vesentlige holdt på et karakteriserende nivå. 

 

2. Femårsordningen 

Dekanus oppnevnte 22. mars 2002 en arbeidsgruppe med et temmelig omfattende 
mandat. Denne avga sin innstilling 15. mai 2002. I utredningens avsnitt 3.4 drøftes det, 
under henvisning til delinstillingen fra studieordningskomiteen ved Det juridiske fakultet 
i Bergen, om det bør innføres en bachelorgrad. Noen hovedargumenter i diskusjonen 
nevnes. Disse er: 

- Interesse for et kortere utdanningstilbud i juridiske fag 
- Behovet for avstigningsplattform for studenter som av forskjellig grunner ikke 

ønsker å fullføre løpet frem til en mastergrad i juss 
- Lette internasjonalisering, ved at studenter lettere får innpass på læresteder fakultet 

ikke har avtale med. 
Under henvisning til at man ikke så at en innføring av en bachelorgrad ville være noe 

som måtte utredes nærmere, at behovet for en avstigningsplattform ikke ble ansett for 
videre tungtveiende, at innføringen av en bachelorgrad antakelig vil binde oppbyggingen 
av femårsordningen, og at man var usikker på betydningen av en bachelorgrad i et 
internasjonaliseringsperspektiv, konkluderte arbeidsgruppen at den ikke ville anbefale at 
fakultetet innfører en bachelorgrad.2 

                                                 
1 Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025, en utredning for 

Kunnskapsdepartementet, avgitt 25. februar 2013. 
2 Forprosjektet, side 12. 
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Det er grunn til å understreke at det som ble vurdert ikke var en ren 3+2 ordning, men 
heller en integrert femårsordning med «bachelorexit». 

I møte 20. juni 2002 vedtok fakultetsstyret at det ikke skal gis tilbud om bachelorgrad i 
juss. Også i Bergen og Tromsø ble det fattet vedtak om ikke å tilby bachelorgrad. 

Spørsmålet om det skal tilbys bachelorgrad i juss behandles, naturlig nok, ikke 
ytterligere i forbindelse med femårsordningen. 

 

3. Nokutvurderingen av rettsstudiet 

Rettsstudiet ved Universitetet i Oslo er revidert av NOKUT. Rapporten forelå i 2008, og 
komiteen anbefalte her fakultetet å vurdere å gå over til en 3+2-struktur på studiet.3 
Begrunnelsen for denne anbefalingen er ikke svært omfattende, og synes i det vesentlige 
å være begrunnet i hensynet til internasjonalisering, og da i betydningen hensynet til 
studentmobilitet. 

Komiteen var også av den oppfatning at studentmobiliteten ville øke med større 
valgfrie deler. 

Ledelsen ved UiO nedsatte, i samråd med Det juridiske fakultet, en komité under 
ledelse av viserektor for oppfølging av NOKUT-rapporten. Komiteen avga sin innstilling 
1. desember 2008. Under overskriften «Modulisering» drøftes overgang til en 3+2-
modell. Det ble der pekt på flere mulige fordeler ved en slik modulisering. Det heter 
således om en slik overgang at den 

 
«For det første vil den bidra til å tydeliggjøre progresjonen og muligheten til fordypning i 
studiet. For det andre vil den være hensiktsmessig i forhold til internasjonalisering og 
utveksling. Og for det tredje vil en innføring av 3+2 løse en rekke administrative og tekniske 
utfordringer som følger i kjølvannet av at fakultetet ikke gjennomførte kvalitetsreformen til 
fulle.» (Noter utelatt). 
 

Det var imidlertid delte oppfatninger i komiteen om dette, og representantene fra det 
juridiske fakultet var skeptiske; dels fordi de ikke så noen nødvendig sammenheng 
mellom en omlegging og bedring av studiekvalitet, dels fordi 
internasjonaliseringsargumentet ikke rekker svært langt – utveklingsandelen er høy blant 
juss-studenter, både slik at mange studenter reiser ut og tar ett eller flere emner i utlandet, 
og slik at utenlandske studenter tar ett eller flere emner ved Det juridiske fakultet. 
Endelig kan progresjonselementet synliggjøres gjennom valgemneprofiler. 

 

                                                 
3 Rapporten er tilgjengelig på 

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Kunnskapsbasen/Rapporter/Revidering%20-
%20h%c3%b8yere%20utdanning/Rettsvitenskap/Rapport_master_rettsvitenskap_UiO.pdf 
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4. Gjeldende studieordning 

Gjeldende studieordning bygger på innstillingen avgitt av en arbeidsgruppe opprettet av 
dekanus 1. april 2009, med professor Are Stenvik som leder. Innstillingen fra 
Stenvikutvalget forelå i desember 2009. I mandatet til arbeidsgruppen het det uttrykkelig 
at den ikke skulle vurdere en 3+2-modell. Det fremgår imidlertid at arbeidsgruppen 
likevel har «tenkt i retning av at de tre første studieårene skal representere et 
”bachelornivå”, hvor det legges stor vekt på innføring og bredde, mens de to siste årene 
representerer et ”masternivå”, hvor større vekt legges på fordypning og spesialisering».

4 
Denne «tenkningen» kommer til uttrykk blant annet ved at det flere steder refereres til 
emner på tre første årene av studiet som emner «på bachelornivå».5 I avsnitt 4.4.3 
anbefales det at de valgemnene som tilbys i studiets to siste år, «masterdelen», bygger 
videre på valgemner tilbudt på «bachelordelen». Stenvikutvalget følges på dette punktet 
av Valgemnegruppens innstilling, som ble avgitt januar 2012. 

Valgemnegruppens innstilling bygger på et skille mellom valgemner på henholdsvis 
bachelor- og masternivå, og drøfter de spørsmål som oppstår i den forbindelse. Noen 
generell drøftelse av e 3+2-modell finner vi heller ikke her. 

 

5. Internasjonale mastergrader i juss ved fakultetet 

Masterstudiet i rettsvitenskap er organisert som en integrert mastergrad. Fakultetet tilbyr 
imidlertid fire internasjonale mastergrader, hvorav tre består av 90 studiepoeng, og én av 
120. Jeg har ikke oversikt over hvor mange av søkerne til disse programmene som har en 
bachelorgrad i juss fra norske universiteter eller høyskoler. Mastergrader som disse hører 
likevel med i diskusjonen av en overgang til 3+2-modell for mastergradsstudiet i 
rettsvitenskap, fordi disse mastergradene i noen grad møter et ønske bachelorkandidater i 
juss måtte ha for ytterligere rettsvitenskapelige studier. Disse mastergradene gir 
imidlertid ikke tilgang til dommer- eller advokatstillinger. 

 

6. Kort om argumentasjonen i «Behovet for juridisk kompetanse og 
utdanning fram mot 2025» 

Strandbakkenutvalget anfører i avsnitt 3.3.4, under overskriften «Grunner til å dele 
masterutdanningen i to» en rekke argumenter som etter utvalgets oppfatning taler for å gå 
over til en 3+2-modell. Noen egentlige motargumenter nevnes ikke, annet enn som 
innsigelser mot proargumentene. Den som leter etter overskriften «Grunner til å beholde 
dagens ordning», vil lete forgjeves. 

                                                 
4 Stenvikutvalget, side 27. 
5 Stenvikutvalget, side 33. 
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Argumentene er sortert under elleve stikkord. Under stikkordet «Bachelor som 
konkurransegrunnlag» er det i første rekke hensynet til de studentene som tar en av de 
eksisterende bachelorgradene i juss, og som ønsker å gå videre på en mastergrad som 
løftes frem. Arbeidsgruppen understreker at den ikke har vurdert ønskeligheten av at 
disse studentene faktisk går videre. Utvalget nevner overhodet ikke den muligheten disse 
kandidatene har til å ta mastergrader i juss ved utenlandske læresteder, eller 
internasjonale mastergrader i juss ved norske læresteder. 

Det neste stikkordet er «Bachelor som inngang til arbeidsmarkedet». Dette omtales 
kort, og er knapt noe argument for å dele masterutdanningen i to, all den stund 
bachelorgrader i juss tilbys av en rekke læresteder i dag. 

Et tredje stikkord er «Bachelorgrad som avstigningsmulighet for studentene». Her er 
det den avstigende studentens behov for en formell kvalifikasjon som står i fokus. 
Synspunktet her er at studentene ikke bare skal få en karakterutskrift, men også et 
vitnemål. 

Et fjerde stikkord er «Bachelor som mulighet for påbygging i andre retninger enn 
rettsvitenskap». Det underliggende hensynet her er antakelig hensynet til studenter som 
begynner på en integrert mastergrad, men senere finner ut at de vil spesialisere seg i 
andre retninger enn juss. Studenter med en bachelorgrad i juss har denne 
utbyggingsmuligheten i dag. Argumentet er dermed tett knyttet til det foregående. 

Et femte stikkord er «Bachelor som mulighet for arbeidsdeling mellom 
institusjonene». Synspunktet her er at en 3+2-modell kan gjøre at «de eldre 
universitetene» kan kanalisere mer ressurser til masterstudiet og ph.d-utdanningen, og 
overlate grunnutdanningen til høyskolene og de yngre universitetene. Utvalget påpeker at 
en omlegging til 3+2 ikke er noen nødvendig forutsetning for å oppnå dette. 

I forlengelsen av dette følger det sjette stikkordet «Master som mulighet for 
arbeidsdeling mellom institusjonene». Synspunktet her er antakelig at en omlegging til 
3+2 kan gi de universitetene som i dag tilbyr mastergrader i rettsvitenskap bedre 
muligheter for å rendyrke sterke trekk. Det er etter mitt syn temmelig vanskelig å se hva 
utvalget egentlig sikter til her, og også at en omlegging til 3+2 er et egnet virkemiddel til 
å oppnå målsettingen. Om man nå ønsker det. 

Det er en del frafall fra utdanningene. Et syvende stikkord for Strandbakkenutvalget er 
derfor «Master før økt kapasitetsutnytting». Etter mitt syn, er dette lite annet enn en 
variant av det første argumentet, «Bachelor som konkurransegrunnlag». Det kan også 
innvendes at den kapasitet som frigjøres gjennom frafall, kanskje heller bør kanaliseres til 
de studentene som tross alt er igjen, enn til å ta inn nye. 

Det åttende stikkordet for Strandbakkenutvalget er «Nye konkurransevilkår for 
mastersøkere». Det vi finner her, er imidlertid ikke argumenter for å dele 
masterutdanningen i to, men konsekvenser av å gjøre det. Strandbakkenutvalget tilrår at 
de studenter som er tatt opp til bachelorstudier i juss ved læresteder som tilbyr mastergrad 
i rettsvitenskap, skal ha rett til å fortsette på masterstudiet på samme lærested. 
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«Bedre samsvar med kvalifikasjonsrammeverket» er Strandbakkenutvalgets niende 
stikkord. Synspunktet her er at kvalifikasjonsrammeverkets oppbygning i sykluser ikke 
passer helt godt på et femårig integrert masterstudium. Strandbakkenutvalget påpeker at 
dette ikke er noe stort problem, men gjør gjeldende at dette gjør juristutdanningen i Norge 
mindre transparent, og dermed vanskeliggjør internasjonalisering. Dette leder over til 
Strandbakkenutvalgets tiende stikkord, «Bachelor som redskap til internasjonalisering». 
Her nevner utvalget at fraværet av bachelorgrad i noen grad begrenser studentenes 
adgang til å komme inn på attraktive programmer ute. Dette er i første rekke et problem 
der det ikke foreligger en samarbeidsavtale mellom hjemmeuniversitet og 
vertsuniversitet. Strandbakkenutvalget påpeker også så vidt muligheten 
bachelorkandidater har til å ta en fullstendig toårig masterutdanning i utlandet. 

Endelig trekker Strandbakkenutvalget frem «Todeling som utviklingsmulighet for 
‘bachelorstedene’» som et argument for å dele masterutdanningen i to. Synspunktet her er 
at fordi det krever betydelig mer å opprette en full femårig mastergradsutdanning enn enn 
en treårig bachelor, vil en todeling gjøre det lettere for en institusjon å bruke 
bachelorprogrammet til å bygge opp fagmiljøer og infrastruktur over tid, og ha som 
realistisk mål å etablere to-årig masterutdanning.  Jeg har vanskelig for å se at dette er et 
argument for å dele eksisterende mastergradsløp i to, med mindre man er av den 
oppfatning at det ikke er rom for at 3+2-modellen kan eksistere side om side med 
integrerte mastergradsstudier. Etter det jeg kan se er det ikke noe i gjeldende regelverk 
som hindrer en slik sameksistens. Strandbakkenutvalget legger opp til at en overgang til 
3+2 skal være en frivillig sak for institusjonene. Og dette forutsetter at de to ordningene 
kan eksistere side om side. Noe argument for omlegging til 3+2 blir da 
utviklingsmulighetsargumentet ikke. 

Et påtakelig trekk er at ingen av de argumentene Strandbakkenutvalget trekker frem, 
har sitt grunnlag i en oppfatning om manglende kvalitet ved integrerte masterstudiene.  

 

7. Fakultetets høringssvar 

Fakultetets høringssvar tar ikke uttrykkelig stilling til om det bør skje en  
omlegging til en 3+2-modell, men kan vel helst leses slik at man ikke ser behov for noen 
slik omlegging. 

Høringssvaret fra Institutt for offentlig rett viser ingen entusiasme for en overgang til 
en 3+2-modell, verken generelt eller nå. Institutt for privatrett er sterkt mot en omlegging 
av studiet nå, men har «prinsipielt ikke noe imot nye former for organisering av 
jusstudiet». Juridisk studentutvalg er positive til en ordning med «bachelorexit», og 
skeptiske til en 3+2-modell. 

 
 



6 
 

8. Oppfølgingen av «Behovet for juridisk kompetanse og utdanning 
fram mot 2025» ved juridisk fakultet i Bergen 

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, nedsatte i februar i år en 
prosjektgruppe under ledelse av professor Ernst Nordtveit med mandat til å utrede en 
3+2-ordning. Det fremgår av mandatet at målet er å sette fakultet i stand til å iverksette en 
eventuell ny studiemodell fra høsten 2016. Mandatet er åpent med hensyn til om studiet 
skal omorganiseres til en 3+2-modell. 

Prosjektet kan best ses som en oppfølging av «Behovet for juridisk kompetanse og 
utdanning fram mot 2025», der utvalget som nevnt ble ledet av professor Asbjørn 
Strandbakken, dekan ved Det juridiske fakultet, UiB. 

 

9. Oppfølgingen av «Behovet for juridisk kompetanse og utdanning 
fram mot 2025» ved juridisk fakultet i Tromsø 

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø fattet 13. juni 2013 slikt 
vedtak: 

 
«Fakultetsstyret ønsker å dele opp masterstudiet i bachelor- og masterprogram på to vilkår: 
1. De studentene som tas opp på bachelorprogrammet og fullfører det garanteres plass på 

masterprogrammet 
2. De juridiske fakultetene i Oslo og Bergen deler også opp studiet i bachelor- og 

masterprogram.» 
 

Den nye ledelsen er etter det jeg forstår ikke spesielt entusiastiske med hensyn til en 
omlegging til 3+2, og det arbeides ikke spesielt med dette i Tromsø nå. De avventer. 

 

10. Sammenfatning 

Det inntrykket som sitter igjen etter å ha lett etter vurderinger av overgang til en 3+2-
modell for rettsstudiet ved UiO, er at noen egentlige vurderinger ikke er foretatt. Man har 
nærmest bare lagt til grunn at en integrert mastergrad har de beste grunner for seg. Etter 
mitt syn kan mye tale for at man har gjort rett i det. 

Entusiasmen for en omlegging synes størst i Bergen – ikke overraskende, mens 
Tromsø er avventende. 

De argumenter som har blitt anført til støtte for en omlegging er i liten grad knyttet til 
kvaliteten i rettsstudiet. Dette er særlig tydelig om man ser man nærmere på 
argumentasjonen i «Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025» 
avsnitt 3.3.4 for en omlegging til 3+2. Her ser man at omleggingen ikke først og fremst 
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søkes begrunnet i behovet for en kvalitetsheving i mastergradsstudiet, men i andre 
forhold. Det samme gjelder de argumenter som er fremført i fakultetssammenheng. Det er 
også et trekk at de kvalitetsrelaterte argumentene som fremføres – typisk hensynet til å 
legge til rette for spesialisering og fordypning – ikke nødvendiggjør en omlegging til 3+2. 

Strandbakkenutvalgets utredning har etter mitt syn flere svakheter. Her skal bare 
nevnes fire. For det første er det en svakhet at den ikke drøfter de implikasjoner NOKUTs 
ulike krav til henholdsvis bachelor- og masterutdanninger har, krav som etter det jeg 
forstår innebærer at for så vidt gjelder integrerte mastergrader, vil masterkravene til 
fagmiljø gjelde fra første dag mens de lempeligere bachelorkravene vil gjelde de første 
tre årene ved en 3+2-modell.  Det kan ikke utelukkes at dette kan ha konsekvenser både 
for kvaliteten på det studium studentene tilbys, og for kvaliteten på de ferdige 
kandidatene. 

For det annet er det en svakhet at konsekvensene for dimensjoneringen av 
mastergradsutdanningen ved de læresteder som kan tilby slik utdanning ikke drøftes. Tar 
man som premiss – noe Strandbakkenutvalget langt på vei gjør – at de aller fleste som 
starter på en bachelorgrad i juss ønsker å gå videre på en mastergrad, må det ha som 
konsekvens at de lærestedene som tilbyr mastergrader i dag må redusere opptaket til 
bachelorstudiene, gjennomføre disse med mindre lærerinnsats og ressursbruk, og/eller 
øke ressursbruken på masterdelen med henblikk på å håndtere flere studenter. 

En tredje svakhet er at Strandbakkenutvalget ikke drøfter om det vil være nødvendig å 
treffe tiltak som sikrer at de som konkurrerer om opptak til masterdelen gjør dette på like 
vilkår. I forlengelsen av dette ligger at det ikke er svært vanskelig å forestille seg at 
manglende koordinering av vurderingen av kandidatenes prestasjoner i bachelordelen kan 
få betydning for konkurransen mellom masterkandidatene om arbeidsplasser. 

Hensynet til dagens bachelorkandidater i juss – hensynet til at de skal kunne utdanne 
seg videre i rettsvitenskap står temmelig sentralt i Strandbakkenutvalgets argumentasjon 
for en omlegging til 3+2. En fjerde svakhet ved utredningen er derfor at disse 
kandidatenes mulighet til å ta mastergrader i rettsvitenskap ved utenlandske læresteder, 
eller internasjonale mastergrader ved norske, ikke behandles i det hele tatt. I den grad 
slike mastergrader tas ved utenlandske læresteder, vil de etter omstendighetene kunne 
danne grunnlag for autorisasjon som advokatfullmektig og advokatbevilling, jf. 
advokatforskriften, forskrift 1996/1161, kapittel 9. 

 
 
 
Oslo 3. juni 2014 
 
 
 
Finn Arnesen 



Oppsummering av sak om 3+ 2-modell på dekanatmøte 04. juni 2014 

 

Tilstede:  

Hans Petter Graver, Alf Petter Høgberg, Trygve Bergsåker, Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen 

Lange, Marit Halvorsen, Finn Arnesen, Kåre Lilleholt, Kristin Steen Slåttå og Elisabeth Ulleberg (ref.) 

 

Oppsummering fra diskusjonen 

Formålet med møtet var at medlemmene av dekanatet og de inviterte skulle komme med råd med 

tanke på vurdering av omlegging til 3+2-modell for Master i rettsvitenskap ved UiO. Det ble i forkant 

av møtet sendt ut noen temaer og spørsmål som utgangspunkt til diskusjonen, samt et notat fra Finn 

Arnesen. 

 

I diskusjonen kom det fram at det er mange grunner til å være avventende med tanke på det videre 

arbeidet med dette.  Endringen i gradsforskriften, som åpner for en omlegging av master i 

rettsvitenskap er ikke ennå på plass, men fakultetet har fått opplyst om at dette sannsynligvis vil skje 

i løpet av året. Det kom heller ikke i diskusjonen fram tyngre, faglige argumenter for en omlegging 

slik sitasjonen er per i dag. Diskusjonen oppsummeres kort her: 

 

Generelt: 

- Det må være gode faglige argumenter som ligger til grunn for å endre studiemodell  

 

- Det kan være mer fornuftig å bruke ressursene våre til arbeid med å gjøre dagens 

studiemodell bedre. Vi kan få arbeidsro til å arbeide med kvalitet. 

 

- Selv om departementet (sannsynligvis) åpner for en 3+2-modell, er det ingen indikasjoner på 

at dette er noe som er forventet at alle universitetene skal gjøre. Det er ikke et press eller 

noe dramatikk rundt dette per i dag. 

 

- Det kan være en fordel for UiO å velge en annen retning enn Bergen og høyskolene. Det ser 

ut som at Bergen legger opp til en mer generell bachelorgrad med mulighet for spesialisering 

på masternivå. Høyskolene er gode på sin profil med jus i økonomisk-administrativ-

sammenheng. Vi bør følge med på det de andre gjør, og vurdere om vi også skal legge opp til 

spesialiseringer, eksempelvis gjennom profilene. Vi kan dyrke det vi er gode på, og få de 

beste kandidatene innenfor de fagene og det nivået vi tilbyr. 

 

- Det må være tydelig hva en student med bachelor i rettsvitenskap skal ha av kompetanse og 

hvilket behov det er for en student med denne kompetansen i arbeidsmarkedet. Dette er 

ikke godt nok utredet per i dag. 

 

- Den eksisterende studiemodellen har lagt opp til masternivå på emner allerede på de første 

studieårene, da dette er avsluttende fag. En omlegging av modell vil føre til at alle emner må 



gjennomgås og være tilpasset nivå 6 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, istedenfor nivå 7, 

som er masternivået. Det at vi forventer et høyere faglig nivå tidlig i studiet, kan føre til at 

det vil være vanskelig for andre studenter å få innpass i vår studiemodell. 

 

- Vi har stor søking til studiet og ingen problemer med å fylle studieplassene per i dag. Det er 

derfor ikke noe argument å ha et eget masteropptak. Det vil også kunne bli enda større 

konkurransepress blant studentene. 

 

- Det vil være viktig å følge med på konsekvenser for finansiering. Bergen legger opp til en 

modell der de får flest mulig fullfinansierte studenter, blant annet ved å ta inn studenter på 

suppleringsopptak ved frafall. 

 

 

Mulige utfordringer ved en omlegging: 

- Krav til fagmiljø og antall tilsatte med førstestilingskompetanse er lavere på bachelornivå enn 

det vi har i dag for vår integrerte mastergrad. Vil dette på sikt kunne gå ut over det samlede 

faglige nivået og være forringende for kvaliteten? 

 

- Hvordan skal studenter med bachelorgrad fra høyskolene vurderes ved et opptak til 

masternivå?  Hvordan sikre et like høyt nivå som i dag? Vil en omlegging føre til behov for 

felles nasjonale prøver og felles sensorkorps, eventuelt opptaksprøve for studenter fra 

høyskolene?   

 

Muligheter ved en omlegging: 

- Dagens studiemodell kan forholdsvis enkelt forandres. I studiereformsarbeidet gjorde 

fakultetet flere grep som samsvarer med en 3 + 2 modell, slik som ulik sidetallsnorm for 

emner på 1.-3. studieår (bachelornivå) og 4.-5. studieår (masternivå) og innføring av ulike 

læringskrav for valgemner på bachelor- og masternivå.   

 

- En bachelormulighet vil være positivt for studenter som faller fra i løpet av studiet. 

Alternativet er en «bachelorexit». Imidlertid er dette en mulighet som langt på vei er til stede 

i dag, da studenter som faller fra etter to års studier har anledning til å oppnå en fritt 

sammensatt bachelorgrad i kultur og samfunnsfag med en fordypning i juss, dersom de 

avlegger 40 studiepoeng ved et annet fakultet i tillegg.    

 

- Kan være en mulighet for fakultetet å arbeide med studiekvalitet på områder vi vet vi har 

forbedringspotensiale, slik som undervisning og vurderingsformer. 

 

 



Videre prosess 

 

Det er ønskelig å få tilbakemelding fra fagmiljøene på instituttene, administrasjonen og JSU med 

synspunkter til en eventuell omlegging til 3+2-modell for Master i rettsvitenskap før det foretas en 

beslutning på det videre arbeidet med dette.  

Frist for innspill fra instituttene er 26. september 2014, og blir satt opp som sak på instituttledermøte 

8. oktober 2014. 
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