
ELSA BERGEN

informasjonsmøte



Hvem er vi?

o Uavhengig undergruppe på fakultetet

o Lokalgruppe som er en del av en internasjonal organisasjon

o Tilbyr studenter faglige, sosiale og internasjonale muligheter 

o Alle registrerte studenter er automatisk medlem - 50.000 
medlemmer i Europa

Sjekk ut: www. elsa.no



Hvorfor bli med oss?

o Fellesskap

o Nettverksbygging

o Anerkjent organisasjon

o Internasjonale muligheter

o Faglige erfaringer

o Reise



Seminar- og aktueltgruppen

Hva driver vi med?

• Seminarer, foredrag, debatter m.m. om aktuelle og spennende temaer.

• Tidligere: foredrag i flyktningrett og medierett, bedriftsbesøk hos TV2, seminar i
forhandlingsteknikk & prosedyreteknikk, debatt om EØS med Jonas Gahr Støre.

• Årlig Legal English-kurs det største og mest populære arrangementet til ELSA 
Bergen

Hvordan engasjere seg?

• Søk på høstens ledige stilling: Leder, Nestleder & seks faglig ansvarlige

• Delta som aktivt medlem – meld deg inn I Seminar- og aktuelgruppen 
2018/2019 på facebook

Hvorfor være med?

• Bidra og delta i jussens faglige miljø

• Innblikk i ulike bransjer og yrker

• Mulighet til å dra på nasjonale og internasjonale ELSA-møter

• Ta del i ELSAs studentmiljø og bli kjent med ELSA som organisajon

https://www.facebook.com/groups/1943261752633275/?ref=group_header


ELSAs studieturer

Tora Forfang Ulvin 
3.trinn Bergen

“Studieturen til India ga meg 

mulighet til å bli kjent med indisk 

kultur, besøke noen av verdens 

underverker og få mange nye 

venner. Jeg syns det var spesielt 

spennende å besøke den norske 

ambassaden, og ikke minst 

Varanasi med morgentur på 

Ganges og rickshaw-turer rundt i 

byen”

Hva driver vi med?
• Arrangerer en stor studietur til hvor som helst i verden og to 

små studieturer til Europa
• Tidligere: Brasil, Sør-Afrika, Kina, India og i år til Kambodsja
• 20 plasser på den store studieturen, og 10-16 plasser på de 

små studieturene

Hvordan bli med?
• Søk som reiseplanlegger eller bli med som deltaker
• Stillinger for årets turer utlyses i høst – 10 planleggere for 

den store studieturen og 8 planleggere for den lille 
studieturen

• Som planlegger er du sikret plass på turen og du får være 
med å bestemme både destinasjon og opplegg for turen.

Hvorfor være med?
• Den beste måten å få en smakebit av internasjonal juss, og 

bli kjent med nye studenter og kultur!



ELSA LAW SCHOOLS

Hva er ELSA Law Schools?

• De ulike lokalgruppene i Europa arrangerer sommer- og
vinterskoler innenfor ulike juridiske felt 

• Varer fra 1-2 uker, maks 350 euro.

Hvordan delta? 

• Søknadsperiode sommerskoler: åpen fra mars til april.

• Søknadsperiode vinterskoler (desember-februar): åpen NÅ

• Ingen karakterkrav– opptak bygger på motivasjonsbrev, CV 
og ELSA-ERFARING

Hvorfor være med?

• Unik måte å bli kjent med andre rettsområder som ikke
tilbys av UiB

• Bli kjent med jusstudenter fra hele verden – bygg et 
internasjonalt nettverk

Stian Reitan 

3.trinn Tromsø

ELSA Innsbruck 

sportsrett
”Personlig synes jeg ELSA 

Law School reflekter det 

ELSA står for som

organisasjon – faglig og

sosialt utbytte, hånd i

hånd”



DELEGATIONS

Hva er ELSA Delegations?

• Reise som delegat (representant) for ELSA til ett stort utvalg 
internasjonale organisasjoner (FN, Europarådet, WTO m.m).

• Calls for Delegations annonseres hver andre til tredje måned og
består normalt av 15 ulike møter – hvor ELSA sender ca. fem 
delegater til hvert møte.

Hvordan delta? 

• Søk med motivasjonsbrev, CV og ELSA-ERFARING -
ingen karakterkrav

• Delta på skrivekurs

Hvorfor være med?

• Kommer tett inn på det internasjonale samfunn

• Møte diplomater, innflytelsesrike politikere og jurister - og til og
med (kanskje) statsoverhoder.

• Tidligere ELSA delegater har unyttet muligheten til å krydre CVn og
bygge nettverk som har hjulpet dem til å starte en internasjonale
karriere.

Helena Baugstø 4.trinn 
FN Geneva

”Dette var en fantastisk opplevelse. 

Jeg og de andre ELSA delegatene jeg 

reiste sammen med, fikk muligheten 

til å intervjue flere av komiteens 

medlemmer, noe som var en stor 

ære! Flere av dem er svært dyktige 

jurister, dommere og advokater i 

deres respektive stater. Du får en 

unik mulighet til å se hvordan 

internasjonal juss anvendes i praksis 

samt bli kjent med andre ELSA 

medlemmer fra andre land”.



STEP - Student trainee exchange programme
Hva er Student trainee exchange programme? 

• Traineeships over hele verden – både betalt og ubetalt – for alle ELSA-medlemmer

• Varighet mellom 2 uker og 2 år

• Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

• Oppdatert liste med traineeships publiseres to ganger i året

• Oppfølgning av den lokale ELSA gruppen

Hvordan delta?

• Søknadsprosess med motivasjonsbrev, CV og ELSA-ERFARING

• Krav: Fagkrav, språkkrav MEN INGEN karakterkrav

Hvorfor delta?

• Verdifull erfaring - internasjonal arbeidserfaring. Kjennskap til
et annet rettssystem. Forbedring av språklige og
profesjonelle ferdigheter. Kjennskap til andre kulturer

Engasjerer deg i STEP-Bergen!

• Opprette traineeships i Bergen, samt promotere og informere
om de internasjonale traineeshipene

• Passer for alle og enhver – både vervholdere og aktive medlemmer

• Lav terskel, verdifull erfaring og venner for livet!

Jonas Nikolaisen 4.trinn

Forvaltningsdistriktet

Innsbruck Land
”STEP gir deg en unik

mulighet til å få arbeidserfaring

samtidig som du blir kjent med 

mange nye folk, et nytt land og

nye kulturer. Søknadsprosessen

er enkel og det finnes mange 

aktuelle jobber allerede etter

første året”



ACADEMIC ACTIVITIES



Prosedyrekonkurransen

Hva driver vi med?

• Arrangerer kvar høst en av de mest prestisjefylte konkurransene på
fakultetet.

• Konkurransen er en fiktiv rettssak der deltakende jusstudenter
prosederer mot hverandre foran et panel med kvalifiserte jurister.

Hvordan engasjere seg?

• Sende inn en søknad på de utlyste stillingene.
• Lyses ut 4 verv som jobber i team sammen med meg.
• Delta som aktivt medlem ved å hjelpe til på de store arrangementene, 

stand etc.

Hvorfor være med?

• Ta del i studiemiljøet på fakultetet.
• Bidra til å gi jusstudenter endra mer praktisk erfaring.
• Blir godt kjent med jurister på skolen, samt rundt om i landet.
• Lærer mye om hvordan man jobber i team.



Forhandlingskonkurransen

Hva driver vi med?
• Forhandlingskonkurransen arrangeres hvert vårsemester.
• Konkurransen fokuserer på forhandlingene som foregår før

partene ender opp i en rettssal.

Hvordan engasjere seg?
• Søk på den utlyste stillingen for Forhandlingskonkurransen
• Delta som aktivt medlem

Hvorfor være med?
• Bli kjent med nye medstudenter
• Unik måte å få et innblikk i hvordan jurister jobber.
• Lærer mye om samarbeid og organisering av store arrangement.



Markedsføring
Hva driver vi med?

o Ta bilder under arrangementer

o Distribusjon av markedsføringsmateriale

o Flyers, plakater osv.

o Redigere bilder i Photoshop

o Ansvar for ELSA sine sosiale medier

o Markedsføre ELSA Bergen på en best mulig måte

o Nå ut til flest mulig studenter

Hvordan engasjere seg?

o To assistenter

Hvorfor bli med?

o Bli kjent med mange nye medstudenter

o Verdifull erfaring

o Mulighet til å delta på det ELSA Bergen arrangerer



Ønsker du å søke på en stilling eller bli aktiv medlem?

Send inn motivasjonsbrev: Skriv litt om deg selv, 

hvorfor du ønsker stillingen og hvofor du mener at 

stillingen passer for deg

Frist er 2. september kl. 23.59

Se stillingsbeskrivelse for mer informasjon!

Ta kontakt med ELSA på facebook for å bli aktiv

medlem!!


