
 

 

 
 

Veiledning for studiemodellen ved det juridiske fakultetet i Bergen 

Første studieår (ny studieordning) 
 

Arve- og familierett 

- Family and inheritance law (advanced) 
Juridisk Metode  

- Legal theory (general) 
Avtalerett 

- Contract law (general) 
Erstatningsrett 

- Tort law (advanced) 

Tings- og immaterial rett 

- Property law (general) 

 

Første studieår (gammel studieordning) 

 
Forvaltningsrett I 

- Administrative law (general) 

Juridisk Metode  

- Legal theory (general) 

Kontraktsrett I 

- Contracts law (general) 

Arve- og familierett 

- Family and inheritance law (advanced) 
 

 
Andre studieår 

 
Erstatningsrett 

- Tort law (advanced) 

Tingsrett 

- Property law (general) 

NIRI  
- Constitutional law (advanced) 

- Public international law (general) 

- European constitutional law (general) 



 

 

Forvaltningsrett II 

- Administrative law (advanced) 

- Environmental law (general)



 

 

Tredje studieår 

 
Obligasjonsrett 

- Contracts law (advanced) 

- Consumer protection law (general)  

- Banking law (general) 

- Insolvency law (general) 

- Consumer protection law (+ Kontraktsrett II = advanced) 

Menneskerettigheter 

- Human Rights (advanced) 

Rettskilde- og metodelære 

- Legal theory (advanced) 

Rettshistorie og komparativ rett 

- Legal history (general) 

- Comparative law (general) 
 

 
Fjerde studieår 

 
Strafferett 

- Criminal law (advanced) 

Rettergang 

- Civil Procedure (advanced) 

- Criminal Procedure (advanced) 

Allmenn formuerett 

- Securities - shares, stocks, bonds (general) 

- Insolvency law (advanced) 

- Property law (advanced) 
 

 
Femte studieår 

 
Se generelle retningslinjer på neste side. 



 

 

 
 

Fagkrav 
 
Generelle retningslinjer 

 
Når du skal krysse av for fagkrav må du først og fremst vurdere din egen kunnskap. Kunnskapen i fagene går 
hovedsakelig ut på hva du kan om de materielle reglene og anvendelsen av disse. Fagets varighet og størrelse kan 
ha betydning for hvor godt du har satt deg inn i de materielle reglene. 

 
Dersom du har tatt valgfag som ikke befinner seg på den veiledende listen under må du vurdere hvilken materiell 
kunnskap du har fått gjennom å ha faget. Har du for eksempel løst mange oppgaver, lest mye, hatt undervisning 
osv. I tillegg kan det være av betydning hvor mange studiepoeng faget er og hvor lang tid det strekker seg over. 

 
Du må vurdere det du lærer i kurset opp mot fagdisiplinen generelt. Et eksempel er Contracts law. Etter 
gjennomført kurs i Kontraktsrett I vil du besitte god kunnskap om avtalerett, men ikke kjøpsrett. Du vil 
derfor først nå nivået «advanced» når du har hatt Kontraktsrett II. Et annet eksempel er NIRI. Du får her god 
kunnskap om strukturen og institusjonene i EU, men ikke om de materielle reglene. Derfor vil NIRI-kurset 
kvalifisere til «general» kunnskap om EU-rett. 

 
Når det gjelder rettsområdet ”civil law” vil du lære deler av dette innenfor flere fag. Du vil kunne sette 
«advanced» her etter å ha fullført tredje studieår. 

 
Forskjeller på «general» og «advanced» 

 
For å krysse av for «advanced» er det påkrevd å ha gjennomført et kurs i faget. Under kan du finne hvilke fag i 
studiemodellen ved det juridiske fakultet i Bergen som isolert sett kvalifiserer til «advanced». 

 
For kravet «general» er det også en fordel å ha gjennomført kurs, men det er mulig å skaffe seg dette 
kunnskapsnivået på andre måter. Du kan for eksempel lese og løse oppgaver i et fag, du kan ha jobbet med det 
enten deltid eller som trainee osv. 

 
Husk at du må besitte en viss kunnskap om materielle regler også for å kunne krysse av for «general». Et 
traineeopphold på fire uker vil neppe være tilstrekkelig for å kunne krysse av for «general», men har du for 
eksempel både vært trainee innenfor rettsområdet og lest deg opp på egenhånd i tillegg kan det være tilstrekkelig. 

 
Når det gjelder arbeid må du vurdere hvilken kunnskap du får om rettsreglene på det aktuelle området gjennom 
arbeid. Det er eksempelvis forskjell på arbeid der du må kunne tolke og anvende de materielle reglene og mer 
rutinepreget arbeid som går ut på å sjekke om vilkår er oppfylt. 


