Rammeplan for bachelor i straffegjennomføring

Rammeplanen er gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), den 27.06.2017 og regulerer studiet
Bachelor i straffegjennomføring som er et påbygningsstudium på (60 stp).
Høgskolekandidatstudiet utgjør den grunnleggende delen av bachelorprogrammet og er regulert i egen
rammeplan for høyskolekandidat i straffegjennomføring, gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet
27.06.2017.

Virkeområde og formål
Rammeplanen gjelder for Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (heretter kalt
KRUS). Studiet er akkreditert 28.02.2012, delvis innlemmet under lov om universiteter og høyskoler
(Universitet- og høyskoleloven), av 1.4. 2005, jf. forskrift om delvis innlemming av
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) gitt av Kunnskapsdepartementet 26.10 2012, samt
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.
12. 2011. Med grunnlag i rammeplanen fastsetter KRUS studieplaner som samlet sett fører frem til
graden bachelor i straffegjennomføring.
Rammeplanens formål er å sikre at KRUS tilbyr profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning med
høy faglig kvalitet. Utdanningen skal være i tråd med de krav og føringer som i lover og forskrifter er
gitt for bachelorstudier. Utdanningsinnholdet skal holdes oppdatert og i tråd med praksisnær og
forskningsbasert kunnskap som utvikles ved KRUS og i andre relevante nasjonale og internasjonale
fagmiljøer. KRUS skal legge til rette for et internasjonalt perspektiv i utdanningen og ivareta
muligheter for studentutveksling.
Den skal reflektere formålet med straffegjennomføring gitt i lov om gjennomføring av straff mv
(straffegjennomføringsloven) av 18 mai 2001 nr. 21, §2, kriminalomsorgens mål og verdier.
Utdanningen skal tilrettelegge for og ivareta samspillet mellom individ og samfunn slik at
fengselsbetjenter kan utføre profesjonelt kriminalomsorgsfaglig arbeid i samsvar med nasjonale og
internasjonale bestemmelser.

Læringsutbytte
Ved fullført studium har studenten tilegnet seg teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og
generell kompetanse som kvalifiserer til graden bachelor i straffegjennomføring.
Kunnskaper
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Studenten





har bred og spesialisert kunnskap om straffegjennomføringens relevante fagområder som gir
begreper, perspektiver og metoder for straffegjennomføring i tråd med lov
har kunnskap om straffens og kriminalomsorgens historie, og plass i samfunnet, lovverk samt
innsatte og domfeltes sammensatte behov.
har kunnskap om nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning
for utøvelse av arbeid i kriminalomsorgen
kan oppdatere sin kunnskap om straffegjennomføring

Ferdigheter
Studenten





kan anvende faglig kunnskap om straffegjennomføring og relevante resultater fra forskningsog utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen ulike
straffegjennomføringsformer og treffe begrunnede valg
kan reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen oppgaveutførelse
kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser
problemstillinger som er relevante for arbeid i kriminalomsorgen
kan beherske utvalgte metoder og teknikker som bidrar til å fremme profesjonell
yrkesutøvelse som fengselsbetjent

Generell kompetanse
Studenten







har innsikt i relevante profesjonsfaglige og profesjonsetiske problemstillinger på individ- og
systemnivå
kan på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre, planlegge og gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver over tid i kriminalomsorgen, i tråd med etiske krav, retningslinjer og lov
kan på en nyansert og reflektert måte formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger
og løsninger både skriftlig og muntlig
har relasjons- og samarbeidskompetanse og kan bidra til utvikling av god praksis i
kriminalomsorgen gjennom utveksling av erfaring, kunnskap og synspunkter
kjenner til nytenkning og kan bidra i utvikling av praksisfeltet
har kompetanse til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper innsatte og domfelte

Struktur og innhold
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Påbyggingsstudiet består av fellesemner og valgfrie programemner:
Fellesemner:




Kriminalomsorgen som virksomhet (15 stp)
Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen (15 stp)
Bacheloroppgave (15 stp)

Bacheloroppgaven (emne på minimum 15 studiepoeng) er obligatorisk for alle og inngår i
fellesemner. Oppgaven er et begrenset, selvstendig forskningsarbeid og skal være forankret i reelle
kriminalomsorgsfaglige problemstillinger, skal bidra til innføring i vitenskapsteori og metode og
forskningsetiske retningslinjer.

Valgfrie programemner (minimum 15 studiepoeng):
Valgfrie programemner skal bidra til faglig spesialisering i dybden og / eller i bredden som gir en
tydelig retning og som utgjør en helhet i bachelorgraden. Emnene skal bidra til å bygge opp under
studentens faglige interesser og ha relevans for arbeidet i kriminalomsorgen. Anbefalte emner skal
støtte opp under faglig profil og læringsutbytte. KRUS godkjenner og anbefaler emner i denne
gruppen. Valgfrie programemner som tilbys fra KRUS skal være relevante for kriminalomsorgens
behov og vil derfor variere over tid. Utdanning fra nasjonale eller internasjonale universitet og
høgskoler kan innpasses som valgfritt programemne.
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Organisering av studiet

Påbygningsstudium
(deltid over to år)

Semester

Emner

8

KRUS3900 Bacheloroppgave (15 stp)

7

Valgfritt programemne (15 stp)

6

KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen
(15 stp)

Bachelorstudiet i straffegjennomføring

5

KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet (15 stp)

Pliktår
Høgskolekandidatstudiet i

4

straffegjennomføring
(heltid over to år)

2 og 3

KRUS2200

KRUS2300

KRUS2400

Sikkerhet og risiko II

Tilbakeførings- og

Profesjons-

(7,5 stp)

miljøarbeid II

forståelse og etikk

(15 stp)

(7,5 stp)

KRUS1300

KRUS2000

Introduksjon til

Sikkerhet og risiko I Tilbakeførings- og

fengselsbetjentrollen

(30 stp)

og kriminalomsorgen II

KRUS2100

miljøarbeid I
(20 stp)

(10 stp)

1

KRUS1000

KRUS1100

KRUS1200

Introduksjon til

Straffegjennom-

Kriminalitet og

fengselsbetjentrollen

føringsrett og andre

straff (10 stp)

og kriminalomsorgen I

juridiske emner

(10 stp)

(10 stp)
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