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Strategisk mål for UiO 2020:
UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende
forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning,
utdanning, formidling og innovasjon
Strategisk mål for fakultetet 2020:
Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for juridisk
kunnskap og forskning og styrke sin internasjonale posisjon som
et ledende forskningsfakultet gjennom et nært samspill mellom
forskning, innovasjon, utdanning og formidling.

Mål og profil
Vi skal medvirke til å videreutvikle Universitetet i Oslo som et internasjonalt fremragende
forskningsuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke
sammen på sitt beste. Universitetet skal være et faglig kraftsenter som bidrar med ny viten
og som utvikler samfunnets og individenes evne til å stille gode spørsmål og finne holdbare
svar. Helt sentralt i universitetets virksomhet står det kunnskapssøkende, innsiktsfulle og
kreative mennesket.
Den akademiske kultur skal kjennetegnes ved kritisk refleksjon, maktkritikk, debatt,
fordomsfrihet og saklighet. Universitetet må derfor ha arbeids- og læringsfellesskap som
er bygget på likeverd, respekt og åpenhet. Universitetsdemokrati og medvirkning er forutsetninger for at virksomheten skal være et fritt og uavhengig akademisk kraftsentrum.
Universitetet i Oslo må søke kvalitet i all sin virksomhet, og styrke en kultur for
kontinuerlig kvalitetsforbedring. Universitetet skal gjennomføre de vedtatte faglige
prioriteringene.
I 2020 skal Universitetet i Oslo være langt mer synlig, attraktivt og engasjert på den
internasjonale arenaen enn i dag.
Våre strategier for 2010 – 2020 er beskrevet under de samme overskrifter som UiO har
i sin strategiske plan:
Et grensesprengende universitet
Læringsuniversitetet
Et samfunnsengasjert universitet
Et handlekraftig universitet
Det gode universitetet

Et grensesprengende universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende
forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt
internasjonal samarbeidspartner
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom
tverrfaglig forskning og utdanning
2. Vi skal arbeide for økt nordisk og internasjonalt faglig samarbeid
3. Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal profil og
samarbeidet med utenlandske institusjoner skal økes for større relevans
og høyere kvalitet
4. En målrettet rekrutteringspolitikk skal øke omfanget av internasjonal
rekruttering
Prosess faglige prioriteringer (2007-2009) inneholder fakultetets faglige
prioriteringer for forskning og undervisning. De fire sentrale tematiske
områdene er: - rettens globalisering, - individenes rettsstilling, - rett, stat
og marked, og – rett og miljø. Flere gjennomgående perspektiver på
retten er: - rettsstatstanken, - retten og tiden, - rettstenkningen, og –
rett, samfunn og moral.
For å utnytte Universitetet i Oslos fortrinn som breddeuniversitet skal vi i
større grad identifisere og utvikle tverrfaglighet i forskning og utdanning.

Læringsuniversitetet

Mål: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på
linje med de fremste internasjonale læresteder
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter
som har forutsetninger for, og som engasjeres av studier ved et
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fremragende forskningsuniversitet. I samvirke og vekselvirke med
utvikling av framstående forskningsmiljøer, skal studiet utvikles til
ledende – så vel innen rettsvitenskap som innen sammenlignbare studier
2. Fakultetet vil legge vekt på best mulig utnyttelse av våre samlede
personalressurser innen forskning og undervisning.
3. Rettsstudiet skal fortsatt være et profesjonsstudium med faglig bredde
og dybde innen rettsvitenskap. Studiets verdi og anseelse skal økes ved å
fokusere på faginnhold, undervisning, litteratur, eksamensformer,
læringsmiljø
4. Vi vil øke studiets internasjonale anvendelsesmuligheter;
Internasjonalisere studieinnholdet, synliggjøre kompetansens
anvendelsesområde, bevisstgjøre studentene mht internasjonale aspekter
5. Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den
skal være internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal være integrert i
aktive forskningsmiljøer
Universitetet skal tilby landets mest krevende, engasjerende og givende
utdanning. Vi ønsker å fokusere på sammenhengen mellom forskning og
undervisning: Hvordan nytter vi forskernes tid best mulig i
undervisningen: hvilken undervisning (type – hvor i studiet – overfor
hvilke studentgrupper osv) bør vi bruke forskerne til for å optimalisere
nytten av innsatsen, og hvilke egenskaper skal vi etterspørre hos
eksterne underviserer for at undervisningen best mulig skal understøtte
programmets overordnete målsetninger?
Tidlig i strategiperioden skal fakultetet gjennomføre de vedtatte faglige
prioriteringene på utdanningssiden, særlig med tanke på pedagogisk
kvalitet, kobling til forskning, tverrfaglighet og internasjonalisering.
Studieprogrammene skal bidra til UiOs målsetting om å være et
fremragende internasjonalt universitet.
En heving av utdanningskvaliteten forventes å øke studentenes
gjennomføringstakt og frigjøre ressurser.
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Arbeidslivsrelevansen skal styrkes gjennom å bedre kontakten med
arbeidslivet gjennom studietiden. Offentlige og private virksomheter skal
være aktive deltakere i utvikling og evaluering av studieprogrammene.
Forskerutdannelsen skal prioriteres. Antallet stipendiater bør ligge
omtrent på det nivå vi har i dag. Det bør arbeides for flere post.docstillinger. Det skal arbeides for en bedre integrering av stipendiatene i
forskergruppene og fagmiljøene. Phd-programmet skal videreutvikles med
henblikk på bedre veiledning, midtveisevalueringer og seminarer. Det skal
arbeides for økt nordisk samarbeid om phd-seminarer. Alle stipendiater
skal så langt praktisk mulig ha et kortere eller lengre studieopphold i
utlandet.

Et samfunnsengasjert universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid
bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for
å løse det 21. århundrets store samfunnsutfordringer
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Vi skal arbeide for å øke kvalitet og relevans i rettsvitenskapelig
forskning blant annet gjennom å legge forholdene bedre til rette for den
enkelte forsker
2. Fakultetet skal videreutvikle flere forskningsmiljøer til et høyt
internasjonalt nivå og arbeide for økt nordisk og internasjonalt faglig
samarbeid
3. Den eksterne finansiering til rettsvitenskapelig forskning skal økes,
samtidig som vi arbeider for en riktig innretning av denne
4. Fakultetet skal medvirke i UiO’s arbeid for å styrke sin profil som
hovedstadsuniversitet

Rettsvitenskapelig forskning står overfor store og viktige utfordringer.
Samfunnets og rettens internasjonalisering og europeisering innebærer at
det er en stadig tettere interaksjon mellom nasjonal, regional og
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internasjonal rett. Det omfatter utviklingen av lovgivning og traktater,
kontraktsrett, selskaper, rettspraksis, domstoler og nye internasjonale
organisasjoner. Også nasjonal rett preges av at samfunnet står overfor
mange nye utfordringer herunder en økende internasjonal interaksjon og
påvirkning av mange områder av samfunnet. Å få kunnskaper og
forståelse om disse endringsprosessene er i dag en betydelig utfordring.
Samfunnet preges også av en betydelig rettsliggjøring både gjennom
lovgivning og bruk av kontrakter. Det innebærer også en økende
variasjon av de oppgaver jurister står overfor. På mange områder skal
retten regulere nye forhold i samfunnet som bruk av nye teknologier, nye
kommunikasjonsmedier, klimaendringer, økt migrasjon mv.
Rettsvitenskapelig forskning blir også relativt viktigere som en del av den
samlete samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskning. Fakultetet
skal arbeide for en bedre forskningspolitisk synliggjøring av dette i ulike
fora.
Fakultetet har en betydelig faglig bredde innenfor det rettsvitenskapelige.
For å møte de utfordringene vi står overfor, er det behov for forskning
både innenfor de enkelte disipliner og på tvers av disse, også ved bruk av
de ulike perspektivfagene. Juridisk forskning skal kjennetegnes ved
kvalitet, autonomi og grundighet, kritisk refleksjon og maktkritikk og ved
deltakelse i samfunnet. Det må fortløpende diskuteres hva som er god
kvalitet på rettsvitenskapelig forskning.
Tverrvitenskapelig juridisk forskning med innslag av rettssosiologi,
rettsfilosofi- og teori, rettsøkonomi og rettshistorie vil være en nødvendig
del av en respons på de utfordringer rettsvitenskapelig forskning står
overfor.
Det må arbeides for en bedre bruk av fakultetets forskning i fakultetets
undervisning. Det skal arbeides med bedre og økt formidling av
rettsvitenskapelig forskning på en bred front.
Det må skapes bedre og organiserte forskningsmiljø på flere områder.
Flere miljøer skal videreutvikles til et høyt internasjonalt nivå. Det skal
arbeides for en økt deltakelse i europeiske og internasjonale prosjekter.

5

Forholdene må samtidig legges til rette slik at den enkelte forsker kan
bruke sine muligheter så godt som mulig.
Det skal arbeides for en bedre integrering av de yngre forskerne i
forskergruppene og i andre forskningsmiljø. Det skal arbeides for mer
samarbeide på tvers av faggrenser innad på fakultetet og utad.
Det skal arbeides for en økt organisering av deltakelsen i det nordiske og
internasjonale forskningssamarbeidet. Forskerne og forskergruppene
oppfordres til å delta aktivt i internasjonale forskernettverk. Det skal skje
gjennom økt utveksling av både yngre og mer erfarne forskere, inngåelse
av flere samarbeidsavtaler med utenlandske universitet, økt deltakelse i
internasjonale konferanser og seminarer og gjennom økt internasjonal
publisering. Det skal arbeides for økt publisering i anerkjente
internasjonale tidsskrifter.
Fakultetet skal arbeide aktivt for økt finansiering til rettsvitenskapelig
forskning fra Nfr, ERC, EUs rammeprogrammer, departementene og fra
andre kilder.
Byen rundt universitetet og forholdet til næringsliv og samfunnsliv i Osloregionen spiller en avgjørende rolle for UiO. Universitetet skal øke sin
synlighet i byen gjennom videreutvikling av eiendommer og aktiviteter i
Oslo sentrum.
Andre momenter: Videreutvikle tematiske forskergrupper (SMR) /
Samspill mellom anvendt virksomhet og forskning (SMR)

Et handlekraftig universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede
ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte
kjerneaktivitetene
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Vi skal legge til rette for en best mulig utnyttelse av tilgjengelige
ressurser og arbeide for økte inntekter

6

2. Vi skal arbeide for hensiktsmessige lokaler for forskning og
undervisning
3. Vi skal videreutvikle og effektivisere de administrative og tekniske
funksjonene og bedre samspillet mellom faglige og administrative
funksjoner
4. Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i dimensjoneringen av
studietilbud og forskningsvolum. Dette skal ses i lys av en bedre nasjonal
og internasjonal arbeidsdeling

Fakultetet vil jevnlig foreta en kritisk gjennomgang av intern ressursbruk.
Vi vil opprettholde den nåværende interne fordelingsmodell, der fakultetet
avgjør disponering av lønnsmidler ved ledighet i vitenskapelige stillinger.
Vi vil medvirke i universitetets arbeid for å finne en mer samlet løsning
for de leide lokalene som vi disponerer i Oslo sentrum. Universitetet
ønsker en dialog med staten og Oslo kommune om disponeringen av
Tullinløkka og de ledige lokalene som vil følge av en mulig fristilling av
Nasjonalmuseet og Kulturhistorisk museum.

Det gode universitetet
Mål: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter
og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt
arbeids- og læringsmiljø
Strategier for Det juridiske fakultet:
1. Vi vil videreutvikle lederskap og legge til rette for medvirkning
2. Fakultetets personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby
gode muligheter for profesjonell og faglig utvikling
3. God intern organisering av forsknings- og undervisningsmiljøer
4. Arbeids- og læringsmiljøet skal prioriteres, herunder den fysiske
infrastrukturen
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5. Fakultetet skal ha en aktiv likestillings- og rekrutteringspolitikk
UiO skal i 2020 være et sted som tiltrekker seg de beste studentene og
de beste fagfolkene nasjonalt og internasjonalt. Arbeids- og
læringsmiljøet skal være så godt at det er en viktig grunn for å velge
Universitetet i Oslo som arbeids- og studiested.
Fakultetet skal øke profesjonaliseringen og kvaliteten i forvaltnings- og
støttefunksjonene ved å legge til rette for kompetanseutvikling og
attraktive karriereveier for teknisk-administrativt personale.
Arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet ved universitetet skal styrkes.
Det er avgjørende med systematiske rutiner, klare ansvarsforhold og god
intern kommunikasjon i forhold til å oppnå dette.
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