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Sakstittel: AVSLUTNINGSSEREMONI FOR STUDENTENE 

 

Følgende vedtak er fattet av dekanus, 11.02.09: 

"Avslutningsseremonien for mastergraden i rettsvitenskap flyttes til medio september for vårsemesteret og til 

medio mars for høstsemesteret. Endringen innebærer at vitnemålene heretter blir tilsendt kandidatene  

etter at sensur er falt. Endringen gjelder fra og med våren 2009. Fakultetet viderefører en 

avslutningsseremoni for de ferdige kandidatene, og forslag til innholdet i seremonien vil legges frem for 

fakultetsstyremøtet som diskusjonssak 19.03.09." 

 

Vedtaket om å skille avslutningsseremonien fra vitnemålene er primært fattet på bakgrunn av at 

vitnemålsarbeidet medfører en så stor arbeidsbelastning at det oppfattes av de ansatte som et 

arbeidsmiljøproblem. Saken ble derfor tatt opp på nytt. Den ble tatt opp i møte med verneombud for de faglig 

ansatte og for de administrativt ansatte 11.02.09, som sluttet seg til prinsippet om å skille utdelingen av 

vitnemålene fra seremonien. Saken ble deretter behandlet i dekanmøte samme dag. 

 

Vitnemålene vil heretter bli sendt ut til kandidatene fortløpende etter at kandidatene har oppnådd grad og vil 

ikke bli ferdig senere enn de blir i dag. Vi vil informere studentene på våre nettsider om tidspunkt for 

utsendelse. Se også dagens info om vitnemål for rettstudiet, 

http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/vitnemaal/ 

 

Fakultetsstyret bes ta stilling til om de ser behov for/ønsker å endre på innholdet i dagens 

avslutningsseremoni eller om man kan konkludere med å opprettholde den samme seremonien som vi hittil 

har hatt. Dagens seremoni er en verdig seremoni med innledende ”besøk” fra Corpsus Juris, tale til 

kandidatene ved en av fakultetets lærere, kunstnerisk innslag (musikk) av høy kvalitet, utdeling av vitnemål 

og til slutt tale fra en av kandidatene. Seremonien ledes av dekanus. (Se vedlegg 1) Etter vår vurdering 

oppfattes denne seremonien som en fin, høytidelig markering etter mange års studier. Spørsmålet er om det er 

ønskelig å tilføye denne seremoni noe nytt når utdelingen ikke lenger er en del av seremonien? Et alternativ 

er at man samler alle kandidatene til felles fotografering etter endt seremoni, et annet alternativ er at navnet 
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på alle kandidater som har fått utstedt graden det aktuelle semesteret blir lest opp av dekanus. Seremonien 

kan også videreføres som i dag, med unntak av selve utdelingen av vitnesbyrdene. 

 

 

Til diskusjon:  

Fakultetsstyret vurderer hvorvidt de ønsker at avslutningsseremonien skal ha annet innhold enn dagens 

seremoni, dette som følge av at det ikke lenger er utdeling av vitnesbyrd knyttet til avslutningsseremonien. 

 

 

Vedlegg: 

1. Program fra vitnemålsutdelingen 26.1.2009 
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Vedlegg 1 

 

 

 

PROGRAM VED VITNESBYRDUTDELINGEN –HØSTEN 2008 

 Mandag 26. januar 2009 kl. 1700 

  

I Gamle Logen, Store sal  

(adr. Grev Wedels plass 2) 

 

 
  

 MASTER I RETTSVITENSKAP 
  

 

 (Corpsus Juris) 

 

 Prodekanus Finn Arnesen ønsker velkommen 

 

 Tale ved professor Ståle Eskeland 

 

Musikk: 

Pianist Tor Espen Aspaas – klaver 

Professor ved Norges musikkhøyskole 

 

 Utdeling av vitnesbyrd 

 

 Tale ved master i rettsvitenskap, Anne-Silje Grytten 

 


