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Forslag til vedtak 

Dekanen fattet onsdag 25.02.2015 følgende vedtak om innfasing av digital eksamen ved fakultetet: 

«Våren 2015 innfases digital eksamen for de juridiske emnene JUS1111, JUS1211 og JFEXFAC04.»  

 

Bakgrunn 

I forbindelse med dekanens vedtak 12/11-2014 om videre innfasing av digital eksamen ved 

fakultetet, så ble det ytret ønske om å se på innfasing av JUS111, JUS1211 og JFEXFAC04 fra og 

med våren 2015. Dette ønsket kom også fra PMR, som ønsket at JFEXFAC04 ble med fra våren 

2015, men at vi også burde se på muligheten for å få JUS1111 og JUS1211 digitale.  

JFEXFAC04 

Ser vi på tallene for JFEXFAC04 (tabell 4) så var det høyeste antall oppmeldte kandidater våren 

2013. Da var 438 oppmeldt, men 264 møtte (dette er også det høyeste oppmøtetallet). Snittet på 

oppmøte for de 3 siste semestrene er 206 kandidater. Som vi ser har aldri antall kandidater som 

har møtt til eksamen oversteget maks kapasiteten vår (400 per d.d.). Og antall oppmeldte 

kandidater har kun passert grensen 1 gang. 

JUS1111 

Ser vi på tallene for JUS1111 (tabell 2) så var det høyeste antall oppmeldte kandidater høsten 2013. 

Da var 462 oppmeldt, men 327 møtte (dette er også det høyeste oppmøtetallet). Snittet på oppmøte 

for de 3 siste semestrene er 309 kandidater. Som vi ser har aldri antall kandidater som har møtt til 

eksamen oversteget maks kapasiteten vår (400 per d.d.). Og antall oppmeldte kandidater har kun 

passert grensen 2 ganger. 

 

JUS1211 

Ser vi på tallene for JUS1211 (tabell 3) så var det høyeste antall oppmeldte kandidater våren 2013. 

Da var 371 oppmeldt, men 273 møtte. Det høyeste oppmøtetallet var våren 2014 med 281 

kandidater. Snittet på oppmøte for de 3 siste semestrene er 277 kandidater. Som vi ser har aldri 

antall kandidater som er oppmeldt eller har møtt til eksamen oversteget maks kapasiteten vår (400 

per d.d.). 
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Privatister 

Momentet som skaper størst usikkerhet rundt tallene for disse 3 emnene er antall privatister. Ser vi 

på tallene som presenteres i fakultetsstyret 15/12-2014 (tabell 1) så er det en klart nedadgående 

tendens for antall privatister på første studieår. Selv om det skulle flate ut vil det ikke ha 

innvirkning på vår evne til å gjennomføre digital eksamen for både JFEXFAC04, JUS1111 og 

JUS1211. Ut fra antall oppmøtte på disse emnene så vil vi også kunne håndtere en økning i antall 

privatister uten at vi må dele opp i flere eksamensdager. 

 

Anbefaling 

Basert på tallene for disse emnene, anbefaler vi å innfase digital eksamen på disse tre emnene fra 

og med våren 2015. JFEXFAC04 er alt lagt opp til å gå digitalt i planleggingen av vårsemesteret. Vi 

ønsker også å la JUS1111 og JUS1211 gjennomføres digitalt, selv om de per dags dato er satt opp 

som «penn og papir» eksamener. Studentene vil bli informert om dette så raskt som mulig, og vi 

ser på dette kun som et gode for dem. I planleggingen av eksamensdager er det tatt høyde for at 

disse emnene blir digitale, så det vil heller ikke by på utfordringer i så måte. Erfaringen med 

gjennomføring av digitale eksamen høsten 2014 tilsier så langt at det er mindre krevende for it-

seksjonen (og lokale it-ansvarlige) å arrangere digital eksamen for disse emnene, enn tilrettelagt 

eksamen med PC. 

 

Mulige utfordringer 

 

Tallene for JUS1111 og JUS1211 tilsier at det skal være fullt mulig å gjennomføre digital eksamen 

for disse emnene. Men ved en betydelig økning i antall privatister, ville man kunne få flere 

kandidater enn vi har kapasitet til (dvs over 400). Det er ikke noe som tilsier at vi kan forvente en 

økning av privatister, men dette nevnes ettersom fakultetet ikke kan påvirke i fht dette. 

 

Skulle dette inntreffe, kunne en mulig løsning kunne være å skille ut privatistene til en egen 

privatisteksamen. Andre mulige løsninger kunne være å lage to eksamensdager for et emne, men 

det kan vanskelig organiseres som en varig løsning, kun unntaksvis. Imidlertid antar vi at denne 

situasjonen ikke vil bli en realitet. 
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Tabell1

* Tallfor 2014er stipulert til 200(89på vårensomhar størstvolum,sådet overstigerneppe200)

Tabell2

* Tallfor høst2014er ikkeendelig
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Tabell 3 

 

* Tall for høst 2014 er ikke endelig 

 

Tabell 4 

 

* Tall for høst 2014 er ikke endelig 
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