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I forbindelse med at Instituttet er deltager i en etter – og videreutdannings joint degree;

progammet North Sea Energy Law programme (NSELP), søker vi om å få opprettet emnet; 

Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects.  NSELP er godkjent av fakultetet og 

opprettet som et akkreditert program av Universitetsstyret ved UiO våren 2014.  Emnet skal være 

modul («block») II innenfor dette programmet og skal undervises i januar hver gang programmet 

går.  Som deltager i et konsortium bestående av fire universitet i et Joint Degree program er vi 

forpliktet til å levere dette emnet. Les mer om NSELP her: http://www.nselp.eu/.

Se vedlagt emnemal. 
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Emnet Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects opprettes fra og med våren 
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Mal	for	opprettelse	av	nye	emner	ved	Det	juridiske	fakultet	
For saksforberedning og fremlegg til programråd/vedtaksorgan 

Emnenavn: NSELP2002 Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law 

Aspects

Behov,	økonomi	og	ressurser.
Begrunnelse for opprettelse av emnet 
Tekst adresseres til PMR 
Emnet er en del av etter- og videreutdanningsprogrammet North Sea Energy Law programme 

(NSELP). Programmet er godkjent av fakultetet og opprettet som et akkreditert program av 

Universitetsstyret ved UiO våren 2014. Emnet skal være modul («block») II i NSELP programmet og 

skal undervises i januar.  Som deltager i et konsortium bestående av fire universitet i et Joint Degree 

program er vi forpliktet til å levere dette emnet. Les mer om NSEL programmet her: 

http://www.nselp.eu/

Kostnadsberegning
PMR sekretær fyller ut dette 

Ressurser

- Finansiering av emnet NSELp er et EVU-program som krever studieavgift. Det er 

meningen at studieavgiften skal dekke alle kostnader.  

- Instituttilknytning Nordisk institutt for sjørett

- Faglig ansvarlig Knut Kaasen

- Faglærere Knut Kaasen/ Ivar Alvik/Ola Mestad/Henrik Bjørnebye

- Administrativt ansvarlig Kari Davies og Ida Stabrun

- Programtilknytning North Sea Energy Law Programme
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Emnets	innhold
Innhold 
Beskriv emnets faglige innhold, en kort presentasjon av innhold i emnet med fokus på faglige 
temaer. Teksten inngår på emnesiden og skal være statisk informasjon, dvs. ikke gjenstand for 
jevnlig revisjon.
Topics covered include:

 Legal Basis for offshore petroleum activities
 Production Sharing Agreements (PSA)
 Licensing
 Decommissioning
 Joint Operating Agreements
 Contracts: General Issues
 Contracts: Specific Issues
 Contractual Techniques.

Hva lærer du?
Skriv 1-2 setninger (spisset i forhold til læringsutbyttet). Det skal i forhold til forrige punkt; ”Innhold”, 
være fokus på sluttprodukt, kompetansemål/ konkrete ferdigheter. Eks: «Emnet skal gi studentene 
en grunnleggende forståelse av begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen[..] Etter emnet 
skal studenten[..]» Teksten inngår på emnesiden og skal være statisk informasjon, dvs. ikke 
gjenstand for jevnlig revisjon.

1. Thorough knowledge and understanding in the specializations of Energy Law, relevant for law practice, 
research and European integration

2. The competence to acquire, assess and use relevant facts and data, law, jurisprudence, research 
outcomes and literature in the field of Energy Law

Læringskrav 
Læringskravene fremgår på emnets semesterside og har klar sammenheng med litteraturlisten. 
Læringskravene skal deles inn i kvalifikasjonsrammeverkets tre kategorier. For å beskrive kunnskaper 
kan man for eksempel bruke formuleringer som ‘kjenne til..’, ‘forstå.’. For å beskrive ferdighetsmål 
kan man for eksempel bruke formuleringer som ‘anvende’, ‘analysere’, mm.: Generell kompetanse 
kan for eksempel være ikke-fagspesifikke kunnskaper, ikke-fagspesifikke (overførbare) ferdigheter, 
eller holdninger. Læringskravene bør ellers være korte og konsise, og bør settes opp som en 
punktliste.

Kunnskap Thorough knowledge and understanding of the legal basis and main legal 
aspects of European offshore petroleum exploration and production

Ferdigheter The competence to acquire, assess and use legally relevant facts and 
data, law, jurisprudence, research outcomes and literature in the field of 

offshore petroleum exploration and production 

Generell kompetanse - Competence to participate independently in the debate in the discipline of 
Energy Law
- Understanding of  the role of the discipline of Energy Law in society  

Litteraturliste
For emner som inngår i MiR programmet er sidetallsnormen 40 s. pr stp ved ba-nivå, 50-60 s. pr stp
ved ma-nivå. For samfunnsvitenskapelige emner som f.eks HUMR-emner gjelder maks 80 s. pr stp.  

Innføringslitteratur

Hovedlitteratur a. Energy Law in Europe – National, EU and International 
Regulation, Oxford University Press.

b. Articles in Petroleum Law (MarIus No. 404).
c. Greg Gordon, John Paterson and Emre Üşenmez (eds), Oil and 

gas law: current practice and emerging trends, Dundee University 
Press, 2011.
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d. Knut Kaasen, Formalism in complex offshore and offshore 
construction contracts, MarIus nr. 394.

Tilleggslitteratur

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Legislation, license documents and standard forms of contract from North Sea states, 
international concession documents (all to be provided to the students).
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Om	emnet

Generelle fakta om emnet

Emnekode i FS (fylles inn etter 
eventuelt vedtak om 
opprettelse)

Emnenavn – bokmål N.A.

Emnenavn – nynorsk N.A.

Emnenavn – engelsk Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects

Antall studiepoeng N.A.

Eksamenssemester (sett kryss) Høstsemesteret

Vårsemesteret

Undervisningssemester
(sett kryss)

Høstsemesteret

Vårsemesteret

Studienivå (sett kryss) BA (Bachelor)

MA (Master)

Hvis emnet inngår i en 
profil/emnegruppe, oppgi 
hvilken.

N.A.

Opptak og adgang

Hvordan oppnås studierett til 
emnet? Studieprogram, evt 
andre opptak.

Admission is only open for students enrolled in the North Sea Energy 

Law programme: http://www.nselp.eu/

The examination in this course is not available for external candidates. 

Only students admitted to the course may sit for the examination.

Har emnet obligatorisk 
undervisning?

All lectures are mandatory

Forkunnskaper

Obligatoriske • Bachelor degree in law and a minimum of two year’s relevant 
working experience. 
• Passed Module I of the NSELP: Electricity and Gas: Liberalising 
and Regulating the Market

Anbefalte

Faglig overlapp med andre emner

List opp emner og angi 
overlapp i studiepoeng
<2/3 overlapp = fullt overlapp 
Mellom 2/3 og 1/3 overlapp = 
halvt overlapp 
>1/3 overlapp = ingen overlapp 

Emne Studiepoeng

N.A.
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Undervisning

Undervisningsformer Sett kryss Antall timer

- Forelesninger

- Kurs/Seminar

- Frivillige kurs-/fak.oppgaver

- PBL-undervisning

- Basisgrupper

-Veiledning

Beskriv eventuelle obligatoriske 
arbeidskrav eller undervisning

Obligatory to participate in the lectures given in the  

Eksamen

Eksamensform • The NSELP is based on a modular system, which means that 
there are several independent blocks, taught consecutively. Based 
on this modular system, assessments in each block have the same 
structure and form: papers and oral presentations. Students write 
the first paper prior to the teaching on the location of each block 
and the second paper during the two week teaching period. These 
two papers will be presented by the students in the class. Students 
will be required to write a third paper after the teaching period 
has been concluded. 
• Master thesis following the completion of all four blocks. 

Eksamenstid N.A.

Karakterregel (sett kryss) A-F (bokstavkarakter)

Bestått/Ikke bestått

Gis det utsatt eksamen?
(sett kryss)

Ja

Nei

Inngår emnet i kvoteordning 
for gjentak av bestått 
eksamen? Gjelder emner som 
kan inngå i graden Master i 
rettsvitenskap

N.A.

Språk i undervisning, litteratur og eksamen

Norsk Engelsk

- Undervisning

- Litteratur (pensum)

- Eksamensoppgave

- Eksamensbesvarelse
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