
Skisse til fremdriftsplan – jusstudiet i endring 
 

Beslutninger som må tas Beslutningsorgan/medvirkende Når de må tas 

(senest) 

Policyerklæringer i programplanen 

 

Avklaring av hva som skal legges frem for styret 

 Modellene fra Stenvik-utvalget? 

 Justerte modeller? 

 Ny(e) modeller? 

Dekan Februar/mars 

2010 

Fastsette rammene for programplanen på overordnet nivå 

 Prinsipper for valgfrihet i progresjon og gjennomføring 

 Fastsette prinsipper for overgangsordninger (undervisning og eksamen) 

 Prinsipper for valg av undervisningsformer 

 Prinsipper for valg av vurderingsformer 

 

Dekanus anbefaler til styret 

Saken forberedes av PMR 

Juni 2010 

Føringer og prinsipper 

 Implementering av kjønns- og likestillingsperspektiv 

 Hensyn til universell utforming 

 Hensynet til minoriteter 

Styret Juni 2010 

Studiereformbeslutninger 

 

Ressursbeslutninger 

 Gjennomgang av prinsippene bak godskrivingsreglene, vedtak om ev. endringer 

o Prinsipper for ressursutnyttelse (B-tillegg, eksterne lærere, pålegge oppgaver osv) 

 Budsjettmessige konsekvenser 

o Økte kostnader i implementeringen 

o Administrativ ressursbruk 

o Rombehov 

 Tekniske løsninger ift. Digitale læringsomgivelser 

Dekan/Styret Juni 2010 

Fastsette rammer for emnebeskrivelser 

 Fastsette undervisningsformer 

 Fastsette vurderingsformer 

 Fastsette krav til læringskrav og litteraturlister 

[PMR sin bestilling til faglærere, underv. Planlegging begynner i januar 2011] 

 September 2010 



Fastsette emnebeskrivelse for hvert enkelt emne 

 Navn på emnet 

 Beskrivelse 

 Undervisningsform 

 Vurderingsform 

 Innpassing av ekstern utdanning 

PMR Mars 2011 

Valgfrihet 

 Når i studiet 

 Valgemneprofiler 

 Valgemnenes størrelse og innhold 

 Valgemner på BA og MA-nivå ? 

 Hvor stor skal valgfriheten være (semiobligatorisk vs. Frie valg) 

 Antall valgemner – kriterier for valgemneportefølje 

 

PMR 

 

 

 

 

 

Dekan 

September 2010 

 

 

 

 

 

Juni 2010 

Internasjonalisering 

 Plassering av internasjonale fag 

 Undervisning på engelsk 

 Prinsipper for innpassing av emner fra andre studieprogrammer på andre språk i studiet (våre 

engelske mastergrader+studier i utlandet) 

 Utfasing av dublerte emner på norsk og engelsk 

PMR 

[Kan gå som diskusjonstema i 

styremøte] 

September 2010 

 

Håndteringen av yrkesetikk (eget emne) Dekanen September 2010 

Problemstillingene knyttet til privatistordningen 

[Dette påvirker vår planlegging og beslutninger] 

UIO/KD Desember 2010 

Forskerlinjen 

 Skal det utredes eller ikke? 

Dekan Mars 2011 

Studieadministrative beslutninger knyttet til studiereformen 

 

Detaljert milepælsplan for fremdrift av utredning og vedtak, må vedtas Dekan Så snart ny 

rådgiver er på 

plass 

Utrede om beslutninger har støtte i studieadministrative systemer [Kvalitetssikring Fortløpende] 

 Synliggjøre at dette er en løpende prosess både ift. Delbeslutninger og helheten 

 Har må ev. dekanatet og styret si noe prinsippielt – jf. Dekani mandat til Stenvikutvalget. 

FS-koordinator, STA  

Kommunikasjonsplan 

 Hvem skal informeres og hvordan 

 Når og hvordan skal fakultetet ha dialog med berørte interessenter 

 Studieinfo 

Dekan  



 Interne og eksterne målgrupper 

 Gjennomføringsplan på plass 

Synliggjøre når vedtak senest må være fattet 

 Oktober/november 2010 for programplan 

 Mars 2011 for emner 

 At disse er ”not negotiable” 

Alminnelige beslutninger 

 

Prinsipper for antall undervisningstimer pr. studiepoeng 

 Må avklares med Studieavdelingen (STA) om det er føringer 

Dekan (PMR anbefaler) Juni 2010 

Prinsipper for utvelgelse og beslutning av læringskrav og litteraturlister 

 Prinsipper for sidetall pr. studiepoeng 

 Fagfellevurdering 

Dekan (PMR anbefaler) Juni 2010 

Kliniske emner 

 Prosedyrekonkurranse 

 JURK og JUSBUSS som egne emner 

PMR September 2010 

Digitale læringsomgivelser 

 Prinsipielle beslutninger om disse ift. undervisning 

 Prinsipielle beslutninger om dette ift. eksamen (skal alle ha eksamen på PC) 

PMR September 2010 

 

 


