Informasjon Bachelor-påbygg våren 2020
Studenter som har akseptert tilbud om studieplass ved KRUS har, i tråd med forskrift, studierett
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-11-16-1811. KRUS plikter derfor å gjennomføre
studiet som er påbegynt etter vedtatt programplan.
På grunn av den kritiske situasjonen i samfunnet generelt og Kriminalomsorgen spesielt, har KRUS
besluttet å gjøre radikale endringer i siste del av BA-programmet denne våren. Den siste, fysiske
samlingen i alle emner omgjøres til tre dagers studiearbeid sett bort fra i emnet KRUS301
Radikalisering og voldelig ekstremisme i Kriminalomsorgen der læringsutbyttet forutsetter mye
ferdighetstrening i øvingsfengselet. I de øvrige BA-emnene er det også vektlagt ferdighetstrening på
denne siste samlingen, men i disse emnene vil vi kunne legge til rette for nettbaserte
ferdighetssimuleringer. Denne siste løsningen er ikke optimal, men vi mener den er fullt forsvarlig i
den situasjonen kriminalomsorgen står oppe i nå.
I praksis betyr dette at alle BA-studentene vil kunne oppnå det nødvendige læringsutbyttet gjennom
egenstudier og eventuelle gruppeoppgaver i stedet for å gjennomføre den planlagte samlingen på
KRUS. Det legges opp til et studiearbeid tilsvarende tre samlingsdager. Dette kan studentene
gjennomføre fleksibelt i løpet av en angitt tidsperiode, og i god tid før eksamen.
Eksamen i de ulike BA-emnene planlegges gjennomført som oppsatt i perioden 3. juni til 11.juni. I
noen av emnene gjennomføres eksamen som en tre dagers hjemme-eksamen mens i andre emner
gjennomføres muntlig eksamen som normalt ved KRUS eller via Skype eller en annen e-plattform.
Dersom studentene ikke kan gjennomføre eksamen etter oppsatt plan på grunn av arbeidsgivers
kritiske behov for arbeidskraft på oppsatt eksamenstidpunkt, vil studentene i tråd med forskrift ha
rett til gyldig fravær og kan ta eksamen på et senere tidspunkt
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-11-16-1811. Vi planlegger å gjennomføre ny, utsatt
eksamen i midten av august 2020.
Den siste samlingen for emnet KRUS301 Radikalisering og voldelig ekstremisme i Kriminalomsorgen
forskyves til medio august med påfølgende eksamen to uker etter denne siste samlingen.

