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Høringsuttalelse til studieordningskomiteens innstilling fra Høgskolen i Lillehammer.

Det vises til oversendelsedatert 24. mars av delinnstilling 1 til høring.
Høgskolen i Lillehammer (HiL) har siden 2008hatt et tilbud om et 3 årig bachelorstudium i
rettsvitenskap.I heleperiodenharHiL hattetgodtogkonstruktivtsamarbeidemedfakulteteti
Bergen. Vårt studium har hatt god og stadig økendesøkning. I 2014 var totalt søkerantall 1405.
Poenggrensefra videregåendeved ordinær kvote var 49,9 poeng. Vi har et økendeantall
førsteprioritetssøkere.I 2014 var dette 230 kandidater.Vårt studium har høy gjennomføringsgrad og
studenteneuttrykker i ulike undersøkelserstortilfredshetmedstudie—og læringsmiljø.Studieter
dimensjonertmed120studenterpr. årskull.
Medunntakavprøveordningeni 2014vil vårebachelorkandidatersomønskeråtamastervedetav
universitetene måtte søkevia samordnetopptak på basis av videregåendekarakterer.Ved opptak får
degodskrevetsinetre årvedHiL ogkanbegynnepå4. studieåri masterstudiet.Denneordningener
uheldig av flere grunner. Den fører til at studentene,selv om de har lykkes i jusstudiet, føler at de
kasterbort tid og penger ved å kanskje måtte ta opp igjen fag fra videregåendefor å nå opptakskravet
ved universitetene.
HiL har derfor med spenning sett frem til utredningen av endringer i studieordningen i Bergen. Håpet
var at ved en overgang til bachelor og master (3+2) ville dettemedføre at våre studenterville kunne
konkurrereom opptaktil masteri Bergenbasertpå sinekaraktererfrabachelorstudietvedHiL.
Innstillingenleggeri sitt forslagopptil en3+2løsninghvor opptakskjertil et 5 årigmasterløpsomi
dag. Endringen blir at studentenehar mulighet til å «stige av» med enbachelorgrad etter tre år. Dette
er en løsning som HiL mener er uheldig av flere grunner.
Studieplassertil masterensom måtte bli ledig etter at noen slutter etterbacheloreksamenkan søkesav
bachelorer fra andre læresteder.Det antasikke at det blir såmange ledige plasserat dette i særlig
grad vi avhjelpe våre kandidatersmuligheter til å komme inn på masterstudiet.
Det bør være et mål at masterstudietsikres debestestudentene.Dette vil fremme kvaliteten på
uteksaminertekandidater. Med den ordning somnå foreslåskan kandidater med svært svake
resultaterpåbacheloreksamenfå enfortrinnsrettforanbachelorkandidaterfra andreinstitusjonermed
glimrenderesultater.Detteer ikke engodordningogdenvil ikke sikrehøyestmulig kvalitet i
masterstudiet.
De argumentersomi innstillingeneranførtmotenordinær3+2løsningsynessterktoverdrevet.Med
den søkning det er til studiene i rettsvitenskap er det ingen grunn til å tro at en ordinær 3+2 løsning
vil føretil nedgangi søkningentil jusstudieti Bergen.
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Uavhengig av hvilken løsning som blir det endelige resultat i Bergen, håper HiL på et fortsatt godt
samarbeide. Vi har merket oss at det faglige innhold de tre første år foreslås endret i betydelig grad.
HiL vil måtte ta stilling til hvilke konsekvenser dette vil få for vårt bachelorstudium. En omlegging
av det faglige innhold i samsvar med det som foreslås vil ta tid. Dette involverer både ansatte som vil
måtte legge om undervisningsopplegg og omlegging av den litteratur studentene skal studere. En
overgang til ny ordning allerede fra høsten 2016 virker noe hastig. Uansett regner vi med at det vil bli
etablert overgangsordninger. Dette vil vi gjerne få diskutere nærmere når endelige beslutninger er tatt
ved fakultetet.

Med vennlig hilsen
Høgskolen i Lillehammer
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