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Engelsk emnenavn
Studieprogrammet emnet inngår i

Bachelor i straffegjennomføring

Emnegruppe emnet inngår i
Studiepoeng
Semester

Før oppstart av studiet

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold – kort om emnet
Forkurset er et tilbud for søkere med fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004 som en
forberedelse til opptaksprøven til Bachelor i straffegjennomføring.

Læringsutbytte
Etter gjennomført forkurs og opptaksprøve skal deltagerne ha vist følgende læringsutbytte definert i
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten







har kjennskap til straffesakskjeden og kriminalomsorgens oppgaver
har kunnskap om mulige forklaringer på kriminalitet
har kunnskap om innsatte og straffedømte
kjenner straffegjennomføringsloven og andre sentrale bestemmelser innenfor nasjonalt og
internasjonalt lovverk vedrørende straffegjennomføring
har kunnskap om gjeldende forvaltningsrettslige prinsipper for fengselsbetjenter
har kjennskap til kravene for akademisk skriving og korrekt kildehenvisning

Ferdigheter
Studenten kan





anvende faglig kunnskap for å forstå mulige forklaringer på kriminalitet
identifisere og ta stilling til aktuelle juridiske problemstillinger
kan bruke juridisk kunnskap som grunnlag for rettsriktige vurderinger og beslutninger i sitt
arbeid som fengselsbetjent
kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og
formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse
Studenten



viser innsikt og forståelse for kriminalomsorgens samfunnsmandat
har bevissthet om de juridiske og etiske rammene for kriminalomsorgens maktutøvelse

Opptak og adgangsregulering
Undervisning
Arbeids og undervisningsformer
Forkurset er organisert som en todagers samling med forelesninger og arbeid med ulike temaer med
utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene. Studentene får opplæring i akademisk skriving i
sammenheng med prøven.

Obligatorisk undervisning og praksis
All undervisning er obligatorisk

Arbeidskrav
Det er ingen arbeidskrav

Vurderingsordning
Det skal gjennomføres en skriftlig individuell prøve hjemme med elektronisk innlevering. Oppgaven
skal ha et omfang på 1600-1800 ord og følge KRUS sine regler for oppgaveoppsett.
Det er ingen klagerett på prøveresultatet.

Karakterskala/Vurderingsuttrykk
Vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått

Hjelpemidler til vurdering
Alle hjelpemidler tillatt
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