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Overordnet målsetning: Øke studiets verdi
o For søkerne (attraktivt studium – trekker til seg de beste søkerne – bør vi drøfte hvilke
søkere vi ønsker oss – opptakskravene/opptksforskriften?)
o For kandidatene (attraktiv arbeidskraft)
o For arbeidsmarkedet (nyttig arbeidskraft) – esterne styremedlemmer innleder
o For samfunnet (gode bidragsytere – problemløsere – utviklere)
Hvordan nytter vi fagpersonell-ressursen best mulig?
o Fordeling/integrering forskning – undervisning
o Hvilken type undervisning gir best læringsutbytte i forhold til innsatsfaktor?
 Hvordan operasjonaliserer vi ”læringsutbytte” – utelukkende vha karakterer?
o Hvor kan vi best nytte eksterne lærekrefter – og hvordan rekrutterer vi de som er best
egnet?
Hva er ”internasjonalisering” i våre programmer?
o Undervisning på engelsk?
o Arbeid med internasjonale/utenlandske rettskilder?
o Interlegalrett?
o Utveksling av studenter og lærere?
o Eller skal det (også) dreie seg om å utvikle fora/arenaer for nyskaping/nytenking i
skjæringspunktet mellom kulturene? (Det blir neppe optimal internasjonalisering av at
vi reiser til hverandre og gjør det utlendingene gjør og så reiser hjem og fortsetter som
før?)

Øvrige temaer knyttet til undervisning:
Fakultetets størrelse/vekst/dimensjonering – belyses i annen sammenheng:
Studiemodellen bygges opp og presenteres slik at man synliggjør ressursbehov og –bruk samt forventet
utbytte av innsatsen; av det kan utledes en matrise som viser konsekvenser av endret studenttall, økt
programtilbud eller andre endringer, mht redusert kvalitet eller økt ressursbehov.
Uttalt målsetning er at forholdstallet skal opprettholdes/bedres
DBH-tall for 2009: Vi har 4040 studenter og 70,5 fast ansatt vitenskapelige årsverk, det gir et
forholdstall på 57,3

Utvikling: Retning – hensyn – prioriteringer:
- Det er primært politiske myndigheter/sentraladministrasjon som definerer behov for jurister i
landet; vi kan evt. bidra med føringer dersom vi anser at vi har interesse i det
- Vår oppgave er å levre vegg-til-vegg-jurister; ”jus i fagkretsen” og andre tverrfaglige
tilnærminger overlates til høyskoler eller andre
- Etterutdanning rettet mot juridiske kandidater: enkeltemner, toårige mastere innen enkelte
fagområder? Sammenheng med forskningsprofilering?

