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EMNEBESKRIVELSE
ANA3100 Arbeidsrett i norsk arbeidsliv
Studieløpsemne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grad
Semester
Studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i HR og personalledelse
5.semester
7,5 stp.
Høyskolelektor Kjell Ove Ernes
36 timer
Kunnskap
Studenten skal etter endt emne ha grunnleggende kunnskap om:
 Reguleringen av arbeidsforholdet gjennom lov, tariffavtale og
arbeidsavtale
 Rettsreglene om stillingsvern og ikke-diskriminering.
 Rettsreglene om ansettelse, lønn, arbeidstid, permisjoner og
ferie
 Rettsreglene om tariffavtalen som avtaleform og tariffavtalers
rettsvirkninger
 Samvirket mellom tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler
 Lovgivningen om konfliktløsning i kollektive arbeidstvister
 Rettsreglene om arbeidstakeres representasjon i
virksomheters samarbeids- og besluttende organer
Ferdigheter
Studenten skal kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne
relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene.

Generell kompetanse
Studenten skal få innsikt i det vernehensynet som ligger til grunn
for ufravikelig lovgiving på arbeidsrettens område.
7. Innhold

Emnet inneholder rettsregler knyttet til hele løpet i et arbeidsforhold som
for eksempel ansettelse, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø og oppsigelse.
Gjennomgående tema i alle fasene er reglene om likestilling og ikkediskriminering. Emnet inneholder også hovedreglene i kollektiv
arbeidsrett – om tariffavtaler, arbeidskamp og kollektive tvister.

8. Gjennomføring

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og
praktisk anvendelse.

9. Samfunns-/
næringslivkontakt

Det vil bli søkt å nytte eksterne gjesteforelesere med
næringslivserfaring for å forsterke læringen.
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10. Vurdering

Hjemmeeksamen/prosjekt over 2-12 uker, som løses i gruppe på 23 studenter. Den teller 40 % av helhetlig vurdering. Alle
hjelpemidler tillatt.
Skriftlig individuell tre timers avsluttende eksamen. Den teller
60 % av helhetlig vurdering. Hjelpemidler tillatt: Godkjent
lovsamling/særtrykk av arbeidsmiljøloven.

11. Pensumlitteratur1

Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve Due Lund. 2014.
Arbeidslivets spilleregler. 3.utgave. Oslo: Universitetsforl.
ISBN: 9788215022802 . Pris: 899,Sider: ?
Antall sider i alt: 816

12. Anbefalt litteratur

1

Etter avtale med faglærer.

Med forbehold om prisendringer.
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