
Bachelor i straffegjennomføring er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert
studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005.

Studiet er regulert av rammeplan for Bachelor i straffegjennomføring, fastsatt av Kriminalomsorgsdirektoratet 14.09.2017.
Bachelor i straffegjennomføring ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er akkreditert av NOKUT i
vedtak av 23. februar 2018.

Bachelorprogrammet består av studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring (120 studiepoeng) og et
påbygningsstudium (60 studiepoeng). Det er eget opptak til påbygningsstudiet. Bestått fengselsbetjentutdanning fra KRUS
før 2012 (vitnemål Fengselsskolen) regnes som ekvivalent med høgskolekandidatstudiet. Ved bestått påbygningsstudium
danner fengselsbetjentutdanning (vitnemål Fengselsskolen) grunnlag for innpass av studiepoeng som er ekvivalent med
høgskolekandidatstudiet (120 studiepoeng).

Høgskolekandidatstudiet og påbygningsstudiet kvalifiserer til sammen til graden Bachelor i straffegjennomføring, 180
studiepoeng.

Påbygningsstudiet er et deltidsstudium over to år (fire semestre):

Normert studietid for utdanningen er 2 år og den har et omfang av 60 studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60
studiepoeng.

Bachelor i straffegjennomføring er en kvalifikasjon som inngår i første syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011.

MÅLSETNING
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS skal utdanne ansvarlige, aktive, omsorgsfulle og reflekterte
fengselsbetjenter. Bachelorstudiets innhold er basert på kriminalomsorgens samfunnsoppdrag gitt i Lov om gjennomføring
av straff (straffegjennomføringsloven) av 18. mai 2001 nr. 21. Utdanningen er profesjonsrettet og bygger på både
erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Utdanningen gir fengselsbetjenter både bredde- og dybdekompetanse i
straffegjennomføring og bidrar i utvikling av en sømløs, kunnskapsbasert kriminalomsorg. Bachelorstudiet vektlegger
samarbeid mellom profesjonsgrupper og aktører som arbeider målrettet med straffegjennomføring og forebygging av
kriminalitet i og utenfor kriminalomsorgen. Utvikling av profesjonsrollen inngår som et viktig element i hele studiet.

INNHOLD
Studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring er profesjonsrettet og består av emner basert på forskningsbasert og
erfaringsbasert innhold. Praksisstudier står sentralt. Høgskolekandidatstudiet er kriminalomsorgens grunnleggende
fengselsbetjentutdanning og kvalifiserer for arbeid med ulike straffegjennomføringsformer i fengsel og i samfunnet.
Høgskolekandidatstudiets innhold fremkommer i et eget vitnemål.  

Påbygningsstudiet består av fire emner. Disse emnene bygger videre på det grunnleggende innholdet fra
høgskolekandidatstudiet.

 KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet (15 studiepoeng)
 KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen (15 studiepoeng)
 Valgfritt programemne (15 studiepoeng)
 KRUS3900 Bacheloroppgave (15 studiepoeng)

Tre av emnene i påbygningsstudiet er teoretiske fellesemner. Et av disse er bacheloroppgaven. I tillegg skal studentene
gjennomføre et valgfritt programemne. Alle emner avsluttes med en eksamen.

Det første obligatoriske emnet (KRUS3000) gir studentene dybdekunnskap om kriminalomsorgen som virksomhet. I dette
emnet legges det også vekt på å videreutvikle studentenes kunnskap innen vitenskapsteori. Det andre emnet
(KRUS3100) gir studentene dybdekunnskap innen kunnskapsbasert praksis i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i
kriminalomsorgen. I dette emnet vektlegges systematisk og reflektert bruk av ulike kunnskapskilder for å styrke det faglige
beslutningsgrunnlaget i praksis. Det valgfrie programemnet bidrar til faglig spesialisering i dybden og/eller i bredden, og
skal bidra til å bygge opp under studentens faglige interesser. KRUS tilbyr valgfrie programemner ut fra
kriminalomsorgens behov og tilgjengelige ressurser. Relevante emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan etter søknad
innpasses som det valgfrie programemnet.

Formålet med bacheloroppgaven (KRUS3900) er å styrke studentenes analytiske evne og gi dybdekunnskap innen et
selvvalgt tema og gi studentene et bedre grunnlag til å bidra til utvikling av kriminalomsorgens praksis. Gjennom arbeidet
med bacheloroppgaven skal studentene vurdere yrkesrelevante problemstillinger i rammen av vitenskapsteoretiske
perspektiver, vise analytisk kompetanse og etisk refleksjon.
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ORGANISERING
Det grunnleggende høgskolekandidatstudiet (120 studiepoeng) er organisert som et heltidsstudium over to år. Studiet
gjennomføres på campus og i ulike opplæringsenheter i praksisfeltet.  

Påbygningsstudiet (60 studiepoeng) utgjør bachelorprogrammets andre del. Studiet er organisert som et samlingsbasert
deltidsstudium og strekker seg over to år (fire semestre). Det legges vekt på selvstudier, gruppearbeid og obligatoriske
arbeidskrav som gjennomføres mellom samlingene. Gjennom studiet skal studentene reflektere over egne erfaringer fra
arbeid som fengselsbetjent i kriminalomsorgen. For å kunne gjennomføre arbeidskravene kreves det at studentene har en
arbeidstilknytning til kriminalomsorgen eller tilsvarende.

LÆRINGSUTBYTTE
Ved fullført studium har studenten tilegnet seg teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og generell kompetanse
som kvalifiserer til graden Bachelor i straffegjennomføring.

Kunnskap
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 forsknings- og 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
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