Forkurs med opptaksprøve
Forkurset er et tilbud for søkere med fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004. Forkurset
er åpent også for andre søkere.
For å bestå opptaksprøven må deltagerne vise at de mestrer kravene til høyere utdanning, har
kunnskap om innsatte og straffedømte samt viser kjennskap til relevant jus. Forkurset skal
gjøre studentene i stand til å gjennomføre påbygningsstudiet med ordinært studieløp.

Læringsutbytte
Etter gjennomført forkurs og opptaksprøve skal deltagere 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

Organisering og opptaksprøve:
Det forventes at deltagerne arbeider med kursinnholdet over en periode på ca. 4 uker. Pensum
består av ca. 500 sider grunnleggende juridiske og samfunnsvitenskapelige tekster samt
innføring i akademisk skriving. Det forutsettes at pensumet i stor grad er lest før samling på
KRUS i Lillestrøm 6. og. 7 desember.
Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen: 1600 – 1800 ord. Vurderingsuttrykket er bestått/ikke
bestått. Muntlig eksamen?
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Eksamen
Individuell hjemmeeksamen: 2 dager
Oppstart mandag 17. desember kl. 08.00.
Innlevering: tirsdag 18. desember kl. 15.30

Det vil bli gitt to oppgaver der den ene har hovedfokus på samfunnsvitenskapelige temaer og
den andre har hovedfokus på menneskerettigheter. Begge oppgavene skal besvares.

