Jus i Trondheim
- campus og virtuelt
klasserom
1. år rettsvitenskap – et år med sentrale og
interessante juridiske fagområder

Der du er – når du vil

1. år rettsvitenskap – sentrale og interessante fagområder
Jussen møter oss over alt! Ett år med jusstudier gir deg nyttig innsikt og
forståelse for juridisk metode, og kunnskap om jussen innenfor flere
sentrale fagområder.
Hvem passer studiet for?
Nesten alle samfunnsområder blir styrt av rettsregler, og de fleste problemstillinger og spørsmål
har en rettslig side ved seg. Jussen er gjennomgripende i samfunnet og juridiske kompetanse er
derfor relevant om du ønsker;
➢
➢
➢
➢

å studere videre innenfor juridiske fag,
juridiske studier som et supplement til studier innenfor andre fagområder,
juridiske fag som etter- eller videreutdanning innenfor det fagområdet du jobber, eller
å kvalifisere deg for nye jobbmuligheter hvor juridisk kompetanse er etterspurt

Er du samfunnsengasjert og liker mennesker?
Er du løsningsorientert, teoretisk og praktisk anlagt?
- da vil du trives med å studere juss!

Studieopplegget
Undervisningen er tilpasset studieplan for 1. år master i rettsvitenskap ved Universitetet i
Oslo (UiO). Studieopplegget består av forelesninger, seminarundervisning og kollokvie/gruppearbeid. Det er i tillegg tilbud om flere oppgaveinnleveringer og individuell veiledning.
Det er mulig å delta som student på campus eller via løsningen «Virtuelt klasserom". Nettstudiet
er spesielt tilpasset de som bor langt unna studiestedet. Som nettstudent får du opptak av
forelesningene og deltar på interaktiv seminarundervisning og interaktivt gruppearbeid.
Studietilbudet er tilsvarende det som tilbys ved campus.
Med virtuelt klasserom kan du være student når det passer deg, uansett hvor du er. Se nærmere
under overskriften virtuelt klasserom om hvordan dette fungerer i praksis.

Lærebøker og materiell
Lærebøker, annet materiell og eksamensavgifter kommer i tillegg til studieavgiften.
Pensumliste oversendes, med annen praktisk informasjon, til påmeldte deltakere før studiestart.
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Fagområder – 1. semester
Examen philosiphicum (ex.phil.) – 10 stp
Exphil I forener temaene filosofi- og vitenskapshistorie
ved å trekke frem historiske bidrag som er særlig egnet
til å belyse vitenskapelig tenkemåtes filosofiske
bakgrunn.
Exphil II gir en systematisk innføring i etikk hvor
metaetikk, etiske teorier, anvendt etikk og feministisk
etikk blir fremstilt fra et samtidsperspektiv.

Privatrett I – 20 stp
Denne delen utgjør sammen med ex.phil. 1. semester,
og består at 3 fagområder:

Praktisk rettskildelære (1 stp)
Praktisk rettskildelære gir deg en oversikt over
mangfoldet av rettskilder og veier inn i rettskildene i
Norge, i EU/EØS og i folkeretten; både i trykt og – ikke
minst - elektronisk form.

Avtale- og kjøpsrett (10 stp)
Et utgangspunkt for avtaleretten er avtaleloven av
1918. Samtidig er tolkningslæren sentralt, der
rettspraksis og juridisk teori har stor betydning for
reglene om avtaleinngåelse.

Praktisk
rettskildelære

Avtale- og
kjøpsrett

Erstatningsrett

Kjøpsrett gir deg en første innføring i de grunnleggende
reglene om innhold og oppfyllelse av kontrakter.
Kjøpsavtalen er en av de viktigste kontraktstypene, og i
kjøpsretten finner vi regler om hva partene kan avtale i
et kjøp, hvordan loven utfyller kjøpsavtalen, og hvilke
virkninger det har at kontrakten ikke blir oppfylt som
den skal.

Erstatningsrett (9 stp)
Erstatningsretten lærer du om reglene for
erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontrakt,
og regulerer forholdet mellom en som volder skade
(skadevolder), og den som rammes av skaden
(skadelidte).
Hovedspørsmålet er når den skadelidte kan kreve sitt
tap erstattet av en ansvarlig skadevolder.
Erstatningsretten omhandler både vilkårene for
erstatningsansvar og utmålingen (beregning) av
erstatningen.
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Fagområder – 2. semester
Privatrett II – 30 stp
Privatrett II som utgjør 2. semester, består av 3
fagområder:

Juridisk metodelære (7 stp)

Juridisk
metodelære

Familieog
arverett

Fast
eiendoms
rettsforhold

I metodelæren skal du utvikle forståelse av grunntrekk
i juridisk arbeids- og tenkemåte, og oppøve evnen til å
stille juridiske spørsmål og til å finne, tolke og anvende
rettsregler, generelt og i enkelttilfeller. Faget belyser
spørsmål om juridisk metode og argumentasjon
knyttet til både lovtolking og anvendelse av ulovfestet
rett. Dette innebærer å finne frem til, tolke og anvende
sentrale rettskilder. Du får også en introduksjon til
rettslige grunnbegreper som rett, rettsregler,
rettigheter, skjønn, rettsanvendelse og subsumsjon.

Familie- og arverett (12 stp)
I familierett lærer du om det økonomiske rettsforholdet
mellom parter som lever i ekteskap og i
samboerforhold. Du lærer også om reglene om avtaler
mellom ektefeller. Ved ekteskapets opphør står
reglene om deling av felleseiet (skifteoppgjøret)
sentralt. Reglene om inngåelse og oppløsning av
ekteskapet danner en naturlig ramme rundt faget.
Emnet for arveretten er reglene om hva som skal skje
med en persons formue og gjeld etter at
vedkommende er død. Til arveretten hører også den
konkrete fordelingen av boets eiendeler, herunder det
sammensatte skifte hvor avdøde var gift og hadde
felleseie med sin ektefelle.

Fast eiendoms rettsforhold (11 stp)
Her får du en grunnleggende kunnskap om
eiendomsretten og andre rettigheter i fast eiendom, og
innsikt i rettsreglene om eiendomsrett til, og rettigheter
i, fast eiendom. Her lærer du om rettigheter i fast
eiendom og fast eiendom som rettighetsobjekt, bl.a.
offentligrettslig regulering av fast eiendoms utnyttelse,
naborett, servitutter, hevd, sameie, tomtefeste, husleie
og annen total bruksrett. Emner omfatter også
allemannsrett, allmenningsrett og former for eie av
naturressurser og "formuerettsliggjøring" av
naturressursforvaltningen.
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Virtuelt klasserom - hvordan fungerer det?
Virtuelt klasserom er ikke forelesninger i tradisjonell form, men onlineforelesninger hvor du møter foreleseren og de andre deltakerne via pcskjermen. Da kan du følge undervisningen fra hvor du vil, enten du sitter i
sofaen, på jobben eller et annet sted.
Hva er Virtuelt klasserom?
Det virtuelle klasserommet skiller seg fra
andre nettkurs fordi det benyttes
interaktivt. Det vil si at du som nettstudent
følger undervisningen i sanntid og er en
aktiv del av klassen; du kan se og
kommunisere med dine medstudenter og
foreleseren. Foreleserne vil bruke mange
av de samme pedagogiske undervisningsmetodene i det virtuelle klasserommet
som i vanlig klasseromsundervisning.

Hvordan foregår undervisningen?
Ved starten av hvert semester holdes et
informasjonsmøte på nett med praktisk
informasjon om det å være nettstudent, og
mulighet til å stille spørsmål til en
studierådgiver.
Nettforelesninger - alle forelesninger vil
være tilgjengelig via nett og du kan derfor
følge dem når det passer for deg, og så
mange ganger du ønsker.
Seminarer - det arrangeres interaktive
nettseminar for faglige diskusjoner og
erfaringsutvekslinger, der du ser og
kommuniserer med medstudenter og
seminarleder.

Kollokviegrupper og individuell veiledning
– det legges til rette for interaktivt
gruppearbeid med medstudenter og
seminarlederen er tilgjengelig for den enkelte
deltaker for individuell veiledning.

Læringsportal - Moodle
All informasjon rundt studiet er samlet i vår
læringsportal Moodle.
Her finner du ditt virtuelle klasserom,
læringskrav og pensum, oppgaver, lenke til ev.
gruppe-/kollokvierom og utdelt materiell. Her er
også forelesningsopptakene tilgjengelige hele
tiden.

Hva har du behov for av utstyr?
Det er ikke spesielle utstyrskrav til pc eller ny
programvare. Det eneste du har behov for er:
▪ PC
▪ Webkamera (kan også benytte innebygd
webkamera på PCen)
▪ USB-headset
▪ God internettforbindelse
Før studiestart vil vi gjøre en test med hver
enkelt deltaker for å sikre at utstyret fungerer.
Vi hjelper deg med mer informasjon rundt
spørsmål om utstyr.

E-post: uh.midt@folkeuniversitetet.no
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Praktisk informasjon
Opptakskrav

Stipend og lån

Det er ingen opptakskrav for å delta i
undervisningen.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og
tilsvarer full studieprogresjon. Det gis også
støtte for dekning av studieavgiften.

Eksamen
Les mer om vilkårene for støtte her. Søknad
sendes elektronisk til lånekassen på
www.lanekassen.no.

Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha
generell studiekompetanse eller godkjent
realkompetanse, og bli tatt opp som
enkeltemnestudent ved UiO.
1. år rettsvitenskap består av følgende
eksamener:
EXPHIL03
JUS 1111
JUS1112

Examen philosophicum (4 timer)
Privatrett I (6 timer)
Privatrett II (6 timer)

Både JUS 1111 og JUS 1112 er tverrfaglige
eksamener som omfatter alle emnene som inngår
i hhv. Privatrett I og II.
Siste mulighet
UiO har varslet at de legger om studietilbudet på
1. studieår slik at det ikke lenger vil være mulig å
avlegge eksamen som privatist. Endringen
innebærer at siste mulighet for å avlegge
eksamen i JUS1111 (1. semester) blir våren 2020.
Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i
søkeprosessen.

Studieavgift/betaling

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de
fleste ha stipendordninger du kan søke på.
.

Påmelding/avmelding
Påmelding til kurs og studier ved
Folkeuniversitetet er bindende fra det
tidspunkt du melder deg på.
Dersom det oppstår en alvorlig og
uforutsigbar hendelse (force majeure) som
gjør det umulig for deg å starte på eller
fullføre kurset, kan du melde deg av kurset.
Du må betale kursavgift fram til vi mottar
skriftlig dokumentasjon.
Avmelding må alltid sendes skriftlig. Ved
avmelding påløper i tillegg et
administrasjonsgebyr.
Vi tar forbehold om at vi får nok deltakere til å
kunne starte, og om at endringer i timeplan
og undervisningsopplegg kan forekomme.

Studieavgiften er kr 52 000 for hele året.
Studieavgiften faktureres ved oppstart av hvert
semester med kr 26 000.
Studieavgiften må betales innen forfall, ved
oppstart av studiet/semesteret.

Kontakt oss
uh.midt@folkeuniversitetet.no
www.folkeuniversitetet.no

