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Svar på høring om endring i gradsforskriften - master i 

rettsvitenskap 
 

Det juridiske fakultet ved UiT Norges Arktiske Universitet har følgende merknader til de 

foreslåtte endringene i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert 

studietid ved universiteter og høyskoler.  

  

Vi er enige i at adgangen til å tildele graden master i rettsvitenskap kun skal ligge til de tre 

universiteter som per i dag har denne muligheten. Vi er også enige i at det skal være opp til 

fagmiljøene selv om man ønsker å dele masterstudiet i rettsvitenskap opp i en bachelor og master 

(3+2), eller beholde dagens integrerte master på 5 år. Vi ønsker imidlertid å knytte en merknad til 

denne valgmuligheten, slik at det fremkommer hvordan vi forstår endringsforslaget for § 4 i 

gradsforskriften. 

  

Per i dag tilbyr UiT Norges Arktiske Universitet en integrert femårig mastergradsutdanning i 

rettsvitenskap. Dette medfører blant annet at de kvalitetskrav som stilles for mastergradsnivå, 

gjelder for alle fem årene av mastergradsprogrammet i rettsvitenskap. Fastsettelsen av 

læringsutbytte i emnene de tre første år er direkte påvirket av at dette er en integrert femårig 

master, og ikke en bachelor og master (3+2). I tillegg kan forskrift om tilsyn med 

utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) § 7-3, om fagmiljø tilknyttet 

studiet, nevnes. Her fremkommer krav om en høyere andel ansatte med førstestillingskompetanse 

for masterstudier enn hva tilfellet er for bachelorstudier. Av det samlede fagmiljø tilknyttet et 

masterstudium skal minst 10 % være professorer eller dosenter, og ytterligere 40 % skal være 

ansatte med førstestillingskompetanse. Kravet for bachelornivå er minst 20 % med 

førstestillingskompetanse. For en integrert femårig master medfører dette et krav til fagmiljøet om 

flere ansatte med den påkrevde kompetanse, enn hva tilfellet er for et fagmiljø tilknyttet et 

studium bestående av en treårig bachelor og en toårig master. I sær gjelder dette for et studium 

som rettsvitenskap hvor det er svært mange studenter, og dertil behov for mange vitenskapelig 

ansatte tilknyttet studiet og fagmiljøet.  
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Vår forståelse av forslaget er derfor at selv om det nå åpnes for å velge mellom en integrert master 

(5 år) eller bachelor og master (3+2), medfører ikke dette at de tre første årene av den integrerte 

master likestilles med bachelornivå. Vi forutsetter derfor at dette er to helt separate utdanningsløp, 

selv om begge fører frem til graden master i rettsvitenskap. Videre forutsetter vi at det stilles ulike 

krav til de tre første årene (alt etter om de er del av en integrert master eller en bachelorgrad), slik 

at det ikke indirekte sies at de tre første årene av en integrert master, i praksis er på bachelornivå.  

 

For øvrig stiller vi oss bak de øvrige endringer i forskriften. 
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