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Sakstittel: Strategi 2010 – 2020 for Det juridiske fakultet   
 

 

Tidligere behandling av saken i fakultetsstyret: 

Orienteringssake 16. februar 2010 og diskusjonssak 17.desember 2009. 

 

 

Utkast til UiO-strategi 2010 - 2020  

UiO skal vedta sin strategi i møte i Universitetsstyret 27. april 2010, jf utkast i vedlegg 2.  

 

 

Utkast til fakultetets strategi 2010 - 2020 
Formålet i arbeidet med strategien er å angi hovedmål og delmål som alle fakultetets ansatte kan 

identifisere seg med og strekke seg etter.  Strategiplanen skal peke på de overordnete målene i 

perioden, samt på sentrale virkemidler man tenker å nytte for å nå målene. Konkrete tiltak utformes i 

årsplaner på grunnlag av strategivedtak. Strategivedtakene må være klare nok til å gi retning for 

arbeidet, men ikke så konkrete at de avgrenser den dynamikk og utvikling som forutsettes å finne 

sted i perioden.  I arbeidet med strategien har vi tatt utgangspunkt i resultater fra faglige 

prioriteringer, utvikling av rettsstudiet og NFR-evalueringen. 

 

Fakultetets førsteutkast til strategi, jf vedlegg 1, følger samme disposisjon som utkastet til UiO-

strategi. Fakultetenes strategi skal understøtte UiOs 2010-2020-strategi, men samtidig ta hensyn til 

vårt eget ståsted og våre særskilte utfordringer. Vedlegg 3 inneholder innspill til fakultetets strategi.  

 

Styret inviteres til å diskutere utkastet under seminardelen av styremøtet 27. april. Lederne for våre 

fem grunnenheter er invitert til å delta i denne diskusjonen. Utkastet, med eventuelle justeringer, blir 

sendt på høring til enheter og utvalg. Styret skal vedta strategien i møtet 10. juni 2010. Vedlegg 4 

viser tidsplan for strategiarbeidet. 
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Diskusjonspunkter til styreseminaret  

 

Styret inviteres til å diskutere utkastet. Følgende problemstillinger synes spesielt aktuelle:  

 

- Dimensjonering av fakultetet – antall studenter, fast tilsatte og stipendiater – hvor store bør vi bli? 

 

- Nasjonal arbeidsdeling – bør vi gå inn i dette, det vil si nedprioritere områder som andre dekker? 

 

- Hvilke tiltak er de viktigste for å øke studiets verdi for søkere, kandidater og arbeidsmarkedet? 

 

- Er det behov for en tydeligere prioritering av fakultetets forskningsinnsats? Hva kan fakultetet selv 

gjøre for å bedre betingelsene for forskning ved fakultetet? 

 

- Hva er ”internasjonalisering” i våre studieprogrammer og i vår forskning og hvor sterkt skal vi 

prioritere dette?  Bør det legges større vekt på deltakelse i internasjonale nettverk og internasjonal 

publisering? 

 

- Hva betyr tverrfakultære satsninger innen juridisk undervisning og forskning? Hvor sterkt skal vi 

prioritere dette? 

 

Vedlegg 5 inneholder en nærmere omtale av aktuelle diskusjonspunkter innen undervisning. 

 

 

 
Vedlegg:  

1. Utkast til strategisk plan for Det juridiske fakultet 2010-2020  

2. Utkast til strategisk plan for UiO 2010-2020 – utkast per 13.april 2010 

3. innspill til fakultetets strategi  

4. tidsplan for fakultetets strategiarbeid  

5. notat om diskusjonspunkter av 15.04.10 fra Studieseksjonen 

 

 

 

 

 


