Det juridiske fakultet

Notat

Gjennomgang av data knyttet til gjentak fra Felles studentsystem
(FS).
Administrasjonen har gjennomført en gjennomgang av data knyttet til gjentak på rettsstudiet fra
FS.
Tall hentet fra DBH viser at fakultetet står for 43 % av alle gjentak gjennomført ved UiO. Studenter
på rettsstudiet har en kvote på til sammen fire gjentak av bestått eksamen, kvoten gjelder for alle
emner som inngår i grad med unntak av ex.phil og ex.fac.
Hvor mange gjentak gjennomfører studentene i løpet av studiet?
Det har vært ønskelig å kunne si noe om hvor vanlig det er å bruke alle forsøkene i kvoten, for å
svare på det har administrasjonen gjennomgått kull i FS. Kullene som er valgt er de som startet på
studiet høsten 2011 og våren 2012, disse studentene hadde kun kvote og ingen emnesperre. Kun
studenter som har oppnådd mastergrad i rettsvitenskap er telt med, dette gav totalt 326 som har
gjennomført følgende antall gjentak i løpet av studiet sitt:
-

91 av disse hadde ingen gjentak, dvs. 28 %
93 av disse hadde ett gjentak, dvs. 29 %
59 av disse hadde 2 gjentak, dvs. 18 %
44 av disse hadde 3 gjentak, dvs. 13 %
39 av disse hadde 4 gjentak, dvs. 12 %

75 % av de 326 fullførte kandidatene med oppstart H11 og V12 hadde 2 eller færre gjentak. 25 % av
disse hadde 3 eller 4 gjentak. Gjennomsnittlig hadde alle studentene mellom 1-2 gjentak.
På hvilke emner gjennomføres det flest gjentak?
Fakultetet har fått hentet ut datafil fra FS med alle gjentak av obligatoriske emner gjennomført
mellom 2011 og 2017. I denne perioden ble det gjennomført 2998 frivillige gjentak. Disse fordeler
seg slik på studieårene:
-

11 % av alle gjentak ble gjennomført på 1. avd/1. studieår
13 % av alle gjentak ble gjennomført på 2. avd/2. studieår
29 % av alle gjentak ble gjennomført på 3. avd/3. studieår
47 % av alle gjentak ble gjennomført på 4. avd/4. studieår

Hvor stor andel av gjentakene fører til forbedret resultat?
Fakultetet har fått hentet ut datafil fra FS med alle gjentak av obligatoriske emner gjennomført
mellom 2011 og 2017. I denne perioden ble det gjennomført 2998 frivillige gjentak, av disse
gjenstår 912 med første eksamensforsøk som fortsatt gyldig, dvs. at i 30 % av de frivillige
gjentakene fikk kandidaten enten samme eller dårligere resultat. 1895 forbedret på 2 forsøk på
emnet og 108 forbedret karakter på 3 forsøk på emnet.
De ulike studieårene ble videre gjennomgått for å se hvor stor andel som forbedret sin karakter på
de ulike emnene her fant vi følgende:
-

av de som gjentok på 1. året så oppnådde 82 % forbedret resultat
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-

av de som gjentok på 2. året oppnådde 72 % forbedret resultat
av de som gjentok på 3. året oppnådde 69 % forbedret resultat
av de som gjentok på 4. året oppnådde 65 % forbedret resultat.

Gjennomgang av Karakterendringene for de som gjentar og forbedrer på 1. studieår:
Av de 2934 frivillige gjentakene gjennomført mellom 2011-2017 var 325 gjentak gjennomført på 1.
avdeling/1. studieår. For å undersøke karakterendringen til de som gjentar var det nødvendig å kun
skille ut 1. studieår, da 1. avdeling i datamateriale fremstår kun som bestått.
Det var gjennomført 306 frivillige gjentak av JUS1111 og JUS1211 i perioden 2011-2017. 244 av
disse tilfellene førte til at 1. gjentak står som gyldig resultat (betyr at karakteren er forbedret), og 7
av disse tilfellene førte til at 2. gjentak står som gyldig resultat.
Gjennomsnittskarakter for første beståtte eksamensforsøk på 1. studieår hvor kandidaten gjentar
og 2. forsøk står som gyldig er 62,3 dvs. svak D. For disse kandidatene stiger
gjennomsnittskarakteren til 64,01 dvs. en svak B.
Ved gjennomgang av de ulike sprangene ser vi at det vanligste sprangene fra karakter til karakter
er:
D-B: 54 tilfeller
C-B: 53 tilfeller
C-A: 42 tilfeller
D-C: 32 tilfeller
De andre sprangene har maks 19 tilfeller eller mindre.
Gjennomsnittlig forbedring på karakter på de ulike studieårene.
Gjennomsnittskarakter for første beståtte eksamensforsøk hvor kandidaten gjentar og 2. forsøk
står som gyldig er undersøkt på alle studieår:





På 1. studieår er gjennomsnittskarakteren på første eksamensforsøk 62,3, dvs. en svak D,
gjennomsnittskarakter på 2. forsøk som står som gyldig er 64,01 dvs. en svak B. Endringen
er på +1,71.
På 2. studieår er gjennomsnittskarakteren på første eksamensforsøk 62,10, dvs. en svak D,
gjennomsnittskarakter på 2. forsøk som står som gyldig er 63,55, dvs. en C. Endringen er på
+ 1,45.
På 3. studieår er gjennomsnittskarakteren på første eksamensforsøk 62,18 dvs. en svak D,
gjennomsnittskarakter på 2. forsøk som står som gyldig er 63,69 dvs. en sterk C. Endringen
er på + 1,51.
På 4. studieår er gjennomsnittskarakteren på første eksamensforsøk 62,13 dvs. en svak D,
gjennomsnittskarakter på 2. forsøk som står som gyldig er 63,61 dvs. en sterk C. Endringen
var på + 1,48.

1. studieår skiller seg ut med størst andel av de som gjentar som oppnår bedre resultat, videre er
det størst positiv endring mellom 1. og 2. eksamensforsøk ved frivillig gjentak på 1. studieår. Det
var overaskende at endringen mellom 1. og 2. eksamensforsøk var lavest på 2. studieår. Det er
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allikevel større andel som forbedrer resultatet sitt når de gjentar 2. studieår enn de som gjentar 3.
og 4. studieår.

