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Denne boka krysser grensene mellom litteratur, film og juss. Den hvordan familielivet har blitt skildret av
diktere og filmskapere, og hvordan fortellingene har fått betydning for lovgivningen fra 1800-tallet og frem til
i dag. Med eksempler fra en rekke berømte verker - bl.a. Et dukkehjem, Hellemyrsfolket, De vergeløse og
Kramer vs. Kramer - viser forfatteren hvordan kunstens og familierettens historie er tett sammenvevd. Fra
Ibsens og Skrams tematisering av kvinnen i og utenfor ekteskap, følges utviklingen gjennom "barnets
århundre" og frem til dagens lovgivning, med fokus på fedre og barns rettigheter. Gjennom sin tverrfaglige
tilnærming er boka et originalt bidrag til både litteraturfaget og rettshistorien - og til dagens familierettslige
samfunnsdebatt. Bjarne Markussen er dr.
art. i nordisk litteraturvitenskap, og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.
- Rettshistorie. Alle menneskelige kulturer styres av en indre rettsorden for at et samfunn skal kunne fungere.
Rettshistorien starter i hovedsak samtidig med. Fullført bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer for en rekke
stillinger i det private næringsliv samt lokal- og sentralforvaltningen. Næringsvirksomheter har behov.
Obligatoriske emner (190 studiepoeng) Ex.phil (10 studiepoeng) og Ex.fac (10 studiepoeng) Valgfritt juridisk
emne, bachelornivå (10 studiepoeng) Semi. Valgemner på masternivå er emner som skal inngå i graden
Master i rettsvitenskap på 4. og 5. studieår. Du kan velge emner fritt fra denne listen eller du kan. Regler for
skikk og bruk. Fram til skoleplikten var oppdragelsen din preget av regler om skikk og bruk. Det er uskrevne

sosiale normer som sier noe om de. Mer om Frederik Barth Faglige kompetanseområder Forståelse av og tiltak
for å høyne de sivilt ansattes faglige kompetanse, utarbeiding av studieplaner i. Stillinger innen forskning,
vitenskap og universiteter i Europa. Nord- og Sentral-Europas ledende karrierenettverk for universiteter,
høyskoler og forskningsinstitutter Emne: Underemne: Forfatter: Tittel: Årg.-hefte: År, side: Illustrasjon:
Kildehenvisning: Diverse: Administrasjon: Dokumenter: Fra Norsk Bergverksmuseum: Å strø. Dette
regelverket er et vedlegg til Programplan på nett. Hjelpemidler tillatt ved eksamen vedtas av PMR
(Programråd for Master i rettsvitenskap). Karriere nettverk for akademikere, forskere og vitenskapsmenn. Finn
og søk på jobber i forskning og høyere utdanning i dag!

