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1.
INNLEDNING
Bachelor - politiutdanning er en 3-årig utdanning som gjennomføres ved Politihøgskolen.
Utdanningen er yrkesrettet og skal gi et bredt teoretisk og praktisk grunnlag for arbeid i
politiet.
Bachelor – politiutdanning er regulert gjennom forskrift om Bachelorgraden ved
Politihøgskolen, fastsatt av styret for Politihøgskolen 7. februar 2006 med hjemmel i lov 1.
april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler, jf. forskrift av 16. desember 2005 nr. 1576
om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov om universiteter og høyskoler.
Utdanningen bygger på prinsippet om at nyutdannede polititjenestemenn/-kvinner skal være
generalister, jf. Stortingsmelding nr 42 (2004-2005), samt Innstilling til Stortinget nr. 145
(2005-2006). En generalist er en tjenestemann/-kvinne som besitter grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter i politiets forebyggende, kriminalitetsbekjempende og
trygghetsskapende arbeid. I løsning av oppgavene skal generalisten ha kompetanse for å
foreta helhetsvurderinger, se sitt arbeid i en bredere samfunnsmessig sammenheng og trekke
inn relevant spesialkompetanse og samarbeidspartnere ved behov. Generalisten skal ha
utviklet grunnlag for fortsatt læring og utvikling gjennom utøvelsen av yrket.
Med grunnlag i rammeplanen fastsetter Politihøgskolens styre fagplaner for utdanningen.

2.

FORMÅL OG MÅL

2.1
FORMÅL
Formålet med studiet er å utdanne reflekterte og handlekraftige polititjenestemenn/-kvinner
som kan utføre forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet på en måte som ivaretar
borgernes rettssikkerhet og trygghet og samfunnets interesser for øvrig.
2.2
MÅL
Studentene skal etter endt utdanning være i stand til å utføre generalistoppgaver i politiet.
Gjennom teoretisk og praktisk opplæring skal studentene bli i stand til å løse politimessige
oppgaver.
De skal ha utviklet
 god forståelse av politiets rolle og funksjon i samfunnet
 kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir godt grunnlag for å forebygge og
bekjempe kriminalitet, samt fremme trygghet, orden og rettssikkerhet
 selvinnsikt og bevissthet om egen kompetanse, atferd og sitt personlige ansvar i
utførelsen av yrket
 evne til kritisk refleksjon og til å forstå sitt arbeid i en samfunnsmessig sammenheng
 kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan bidra til nytenkning og utvikling av
politi- og lensmannsetaten
 grunnlag for videre læring, utdanning og spesialisering i yrket

3.
INNHOLD
Studiet utgjør 180 studiepoeng og er delt inn i 5 hovedområder samt ett valgfritt emne.
Inndelingen er analytisk og skal systematisere kunnskapen på en logisk måte rettet mot
hovedoppgaver generalisten utfører. Erfaringsbasert kunnskap, forskningsbasert viten og etikk
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inngår i alle hovedområdene. Hovedområdene har nær tilknytning og vil i praksis kunne
overlappe hverandre.
Studentene arbeider med hovedområdene i alle tre studieårene.

Oversikt over hovedområder, fag og emner (praksisstudier er markert i kursiv):

1. Politi og samfunn

31 studiepoeng

Politilære
Forvaltningsrett og sivilrett
Sosiologi
Kriminologi
Yrkesetikk
Tverretatlig samarbeid
Politiets organisering, ordre og planverk
Forvaltningstjeneste og sivile gjøremål

2. Metode

12 studiepoeng

Juridisk metode
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Politiets datasystemer
Datasystemer

3. Operative oppgaver

82 studiepoeng

Ordenstjeneste
Vegtrafikkrett
Ordensjus, strafferett og -prosess
Fysisk trening
Arrestasjonsteknikk
Psykologi
Sosiologi
Kriminologi
Kriminalteknikk
Rapport- og etterforskningslære
Kommunikasjon og konflikthåndtering
Politioperative disipliner
Ordenstjeneste inkl. livreddende førstehjelp
Arrestasjonsteknikk og fysisk trening
Op-trening
Trafikktjeneste
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Utrykningskjøring

4. Forebyggende oppgaver

16 studiepoeng

Forebyggende politiarbeid
Kriminologi
Forvaltningsrett, strafferett og straffeprosess
Forebyggende arbeid

5. Etterforskning

33 studiepoeng

Rapport og etterforskningslære
Kriminalteknikk
Strafferett og straffeprosess
Psykologi
Etterforskning
Påtale

I tillegg kommer ett valgfritt emne med et omfang av 6 studiepoeng.

Hovedområde 1: Politi og samfunn
Hensikten med hovedområdet er at studentene skal tilegne seg forståelse av politiets oppgaver
og funksjon i samfunnet. De skal tilegne seg forståelse av politiets organisasjon, politirollen,
opptreden, plikter, myndighet og verdigrunnlag. Studentene skal vite hva
maktfordelingsprinsippet innebærer, og forstå hva det innebærer at politiet er en del av den
utøvende makt. Politiets inngripen skal ha hjemmel i lov (legalitetsprinsippet), og studentene
skal være i stand til å utføre politiets oppgaver i samsvar med dette.
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om politiets historie i Norge og om politiets plass i det
norske demokratiet. De skal også kunne redegjøre for politiets forvaltningsmessige gjøremål,
politiets ansvar innenfor den sivile rettspleien og internasjonalt politisamarbeid.
I tillegg til kunnskap om samfunnets formelle organisering, skal studentene kjenne til
avgjørende uformelle trekk ved samfunnet som har stor betydning for politiarbeidet; som for
eksempel strukturer som skaper og opprettholder sosial ulikhet, sosiale maktforhold, utstøting
og marginalisering.
Politiets arbeid i et samfunn preget av mangfold, skal stå sentralt. Studentene skal bli i stand
til å møte ulike grupper i samfunnet med respekt og toleranse, uavhengig av alder, kjønn,
kultur, livssyn og virkelighetsoppfatning. Menneskerettighetene skal vektlegges.
Gjennom praksisstudier skal studentene tilegne seg kunnskaper om politiets rolle i samfunnet.
De skal gjennom teori og praksis gjøre seg kjent med og reflektere over politiets plikter,
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arbeidsmiljø og organisasjonskultur. Yrkesetiske problemstillinger skal vektlegges, slik at
studentene blir i stand til å foreta begrunnede valg i holdningsspørsmål og i utførelsen av
konkrete handlinger. De skal videre utvikle beredskap i forhold til å håndtere etiske dilemma
som politiyrket innebærer. Politiets ansvar og plikter i informasjonssamfunnet skal gjøres
tydelig.

Hovedområde 2: Metode
Metode innebærer systematiske framgangsmåter som sikrer gyldig kunnskap. Hensikten med
hovedemnet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om de viktigste metodeprinsippene
innen de kunnskapsområdene politiet bygger sin virksomhet på.
I tjenesteutførelse er det nødvendig å kunne analysere situasjoner slik at handlingsvalg er
faglig begrunnet. De skal ha kunnskap om prinsippene for hvordan finne fram til gjeldende
rett og bli i stand til å anvende denne i praktisk politiarbeid. Studentene skal tilegne seg
redskaper for faglig vurdering. De skal utvikle forståelse for forholdet mellom
forskningsbasert viten og erfaringsbasert kunnskap. Studentene skal tilegne seg forståelse for
hvordan kunnskap utvikles gjennom erfaring. De skal videre tilegne seg kunnskap om sentrale
forskningsmetoder, slik at de blir i stand til å søke, vurdere og bruke fagkunnskap i sitt arbeid.
De må også mestre de sentrale dataverktøy som politiet bruker til daglig, og som er
avgjørende for utviklingen av politiets samlede kunnskapsbase.

Hovedområde 3: Operative oppgaver
Hensikten med hovedområdet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og
holdninger slik at de kan bidra til å opprettholde ro og orden, skape trygghet og sikkerhet og
yte service i samfunnet.
Studentene skal utvikle forståelse av sammenhenger mellom samfunnsforhold og kriminalitet.
De skal ha kunnskap om hva ordensproblemer innebærer, hvordan de oppstår og i hvilken
utstrekning politiet har forutsetninger for å bekjempe dem. Hovedfokus skal være ”første
enhet på stedet”. Innsatsen ved denne typen oppdrag forutsetter kunnskaper og ferdigheter om
politioperative metoder, livreddende førstehjelp, konflikthåndtering, polititaktikk,
bevissikring m.m.
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om regelverket som regulerer politiets adgang til å
anvende makt og tvang, samt være i stand til å gjennomføre tiltak i samsvar med
grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Videre skal studentene inneha ferdigheter for å
kunne bidra i taktisk oppgaveløsning. De skal trene på situasjonsvurdering og -mestring og
bruk av ulike kommunikasjons- og konfliktløsningsstrategier. Dagens politi står stadig oftere
overfor situasjoner der norsk ikke er tilstrekkelig som kommunikasjonsspråk. En del
kommunikasjonsøvelser skal derfor foregå på engelsk. Studentene skal ha god kunnskap om
grupper politiet møter i ulike situasjoner og være bevisst egne holdninger og atferd, slik at de
er i stand til å håndtere situasjoner og personer på en konfliktdempende og respektfull måte.
Utførelsen av politiyrket medfører psykiske og fysiske påkjenninger. Studentene skal derfor
tilegne seg kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til ivaretakelse av egen helse. De skal
kunne ivareta publikums, kollegers og egen sikkerhet.
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Hovedområde 4: Forebyggende oppgaver
Hensikten med hovedområdet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i
ulike forebyggende strategier. Studentene skal være i stand til å begrunne strategivalg og
gjennomføre praktisk forebyggende arbeid innenfor alle arbeidsfelt i politiet. De skal tilegne
seg kunnskaper om regelverk som pålegger politiet ansvar for tverretatlig samarbeid, bli i
stand til å delta i slikt samarbeid og reflektere over utfordringer knyttet til dette.
Forebyggende arbeid blant barn og unge skal vektlegges.
Det er vesentlig at politiet har kunnskap om aktuelle straffereaksjoner og hvordan straff
gjennomføres. Studentene skal tilegne seg kunnskap om straffens individuelle og
samfunnsmessige formål og betydning.

Hovedområde 5: Etterforskning
Hensikten med hovedområdet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og
holdninger slik at de kan avdekke, stanse og forfølge straffbare forhold. De skal være i stand
til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere etterforskning på generelt nivå, samt
kunne gjennomføre etterforskning i samsvar med lover og forskrifter, menneskerettighetene
og sentrale rettssikkerhetsprinsipper. Videre skal studentene kunne basere teknisk og taktisk
etterforskning på gyldig kunnskap. Emnet skal omfatte hele straffesakskjeden.
Studentene skal kunne uttrykke seg presist muntlig og skriftlig. De skal videre kunne vurdere
metodebruk og egne arbeidsmåter ut fra gjeldende regelverk og yrkesetisk fundament.

4.
ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER
Studiet utgjør 180 studiepoeng og inkluderer praksisstudier i et omfang av 60 studiepoeng.
Praksisstudiene skal knyttes til hovedområdene, og det skal være nær kobling mellom
teoristudier og praksisstudier. Hvert studieår gir 60 studiepoeng.
Utdanningen organiseres på følgende måte:


Første studieår gjennomføres ved høgskolen. Studentene tilegner seg grunnleggende
forståelse av yrket og utvikler en faglig plattform for videre læring.



Det andre studieåret er et praksisår og gjennomføres ved en opplæringsenhet i et
politidistrikt. Studentene deltar i ulike deler av politiets arbeid og får opplæring og
veiledning i arbeidet. I kortere perioder skal studentene hospitere ved institusjoner
med klientbehandling som politiet samarbeider med.



Tredje studieår gjennomføres ved høgskolen. Studentene bearbeider og videreutvikler
sine erfaringer og gis mulighet for faglig fordypning, kritisk refleksjon og
bevisstgjøring av holdninger og verdier.

I første studieår skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskaper i det enkelte emne og
fag og gradvis bli i stand til å se tverrfaglige sammenhenger. I det andre studieåret skal
studentene tilegne seg erfaringer fra praktisk politiarbeid i samhandling med erfarne
tjenestemenn og -kvinner. I det tredje studieåret vektlegges integrering av kunnskaper og
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ferdigheter fra alle studieårene. Det skal legges vekt på studentaktive læringsformer og
samarbeidslæring.
Studentene skal arbeide med en større individuell oppgave knyttet til ett av hovedområdene.
Oppgaven skal påbegynnes i andre studieår og avsluttes i tredje. Arbeidet skal være
utviklingsrettet og synliggjøre sammenheng mellom teori og praksis. Studentene skal vise
evne til å analysere faglige problemstillinger på en systematisk og reflektert måte.
Studentene skal i løpet av utdanningen gjennomføre et valgfritt emne med et omfang av 6
studiepoeng. Styret fastsetter hvilke valgfrie emner som tilbys ved godkjenning av
fagplanene.
Studentene skal gis mulighet for samarbeid og utveksling med studenter ved politiutdanninger
i andre land.

5.
VURDERING
Vitnemål tildeles studenter som har fullført utdanningen med bestått resultat. I dette ligger at
de har bestått alle eksamener, har oppfylt alle arbeidskrav og er funnet skikket til tjeneste i
politi- og lensmannsetaten. Med arbeidskrav menes krav til deltakelse i undervisning og
praksis og krav til godkjent nivå på innleverte oppgaver og ferdighetsprøver.
Evalueringsformene skal være varierte og gi grunnlag for å vurdere studentenes kunnskaper,
ferdigheter og holdninger, samt muntlige og skriftlige fremstillingsevne.
De obligatoriske arbeidskravene og eksamener som må bestås, fastlegges av høgskolens styre
ved godkjenning av fagplaner for utdanningen.
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