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Privatister i jusstudiet: Bekymringsmelding fra gruppe av advokater
Fakultetet har mottatt et brev der et forum av ”de største advokatfirmaene” presenterer et innspill til
forslaget om at privatister (i praksis) utestenges fra jusstudiet ved vårt fakultet.
Innspillet vedlegges til orientering.
Brevet er besvart herfra – også svaret vedlegges til orientering.
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FORSLAGET OM AT PRIVATISTER UTESTENGES FRA JUS STUDIET VED UIO
- ET INNSPILL FRA DE STØRSTE FORRETNINGSADVOKATFIRMAENE
De største advokatfirmaene møtes jevnlig for å diskutere forhold av fellesinteresse for
forretningsadvokatbransjen. I vårt forum er det en betydelig bekymring for at begrensningen i
antall studenter blir så dramatisk at det vil svekke rekrutteringsgrunnlaget ytterligere.
Firmaene ansetter årlig et stor del av de nyutdannede advokatfullmektigene.
Fakultetsstyret har nylig vedtatt å gjøre en større del av undervisningen på jusstudiet
obligatorisk. Reelt sett vil det innebære at studiet blir utilgjengelig for studenter uten
fakultetsopptak. Dersom vedtaket blir gjennomført vil privatister ikke lenger kunne avlegge
eksamen.
Saken skal styrebehandles ved UiO 25. november 2010. Landets største forretningsadvokat~
firmaer er bekymret for utviklingen. Vi ønsker en kvalitetshevning av undervisningen på
fakultetet. Og vi har stor respekt for arbeidet fakultetet gjør. Vår bekymring er i første rekke
at forslaget vil ha som konsekvens at avgangskullene ved fakultetet reduseres med 1/3 innen
3-5 år. Dette vil ha stor betydning for advokatbransjens rekruttering fremover og vil innebære
at kampen om de beste hodene blir så sterk at den kan bli usunn.
Ved å redusere antall studieplasser vil kun de svært skoleflinke studentene ha mulighet til å
slippe igjennom. Advokatfirmaene, særlig forretningsadvokatene, har blitt kritisert for å
rekruttere for ensartet og ikke ivareta mangfoldet. Det har vi tatt på alvor og rekrutterer så
langt det lar seg gjøre bredt. I tillegg til skoleflinke kandidater har vi nettopp sett verdien av
kandidater med visse ikke-målbare egenskaper som gjør at man senere kan bli både dyktig
jurist og ikke minst dyktig advokat. Ved å stenge privatister ute fra studiet vil man risikere at
ikke bare rekrutteringsgrunnlaget vil bli vesentlig mindre ved at det blir færre studenter å
rekruttere, men også at denne studentgruppen blir ytterligere ensartet.
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Dertil kommer at vi erfarer at studentene med bakgrunn fra private studenter har en sterk og
god juridisk grunnkompetanse når de rekrutteres til advokatfirmaer. Kvaliteten på
privatundervisningen er gjennomgående høy.

Vi ber om at advokatfirmaenes betydelige bekymring gjøres kjent for styret.

Med vennlig hilsen
ARNTZEN de BESCHE
Thomas Nordby
Managing Partner
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Privatisters rolle i rettsstudiet ved UiO - samfunnsmessige konsekvenser
Viser til henvendelse datert 1. oktober 2010, der det uttrykkes bekymring for de
samfunnsmessige konsekvensene av at rettsstudiet ved UiO omorganiseres med den følge at
privatister ikke vil kunne følge hele studiet og oppnå mastergrad i rettsvitenskap.
Privatistandelen av ferdige kandidater hos oss har til nå vært meget beskjeden. Tallet på
privatister i tidlige avdelinger er imidlertid økende. Ved planleggingen av den aktuelle
endringen har Det juridiske fakultet i samarbeid med UiO sentralt og med
Kunnskapsdepartementet utviklet en modell som i praksis innebærer at alle privatister som
blir ferdig med andre avdeling senest våren 2013, vil kunne gjennomføre studiet som
privatist, med avslutning senest høsten 2017. Det er altså ikke slik at påbegynte studieløp
blir avbrutt - det er følgelig heller ikke slik at endringen får umiddelbare konsekvenser for
kandidattallet.
De samfunnsmessige behovene for juridiske kandidater i framtiden er ikke i første rekke
fakultetets eller institusjonens anliggende - det vil primært være departementet som må
ivareta disse interessene, fortrinnsvis ved å opprette tilstrekkelig mange akkrediterte
studieplasser. Fakultetet og UiO har forelagt denne problemstillingen for departementet, og
vi konstaterer at i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 foreslås opprettet 190 nye
studieplasser i rettvitenskap. Vi anser at dette vil dekke de behovene departementet ser.
I henvendelsen fra Dem blir det bedt om at Universitetsstyret gjøres kjent med
advokatfirmaenes betydelige bekymring. Vi kan bekrefte at Deres henvendelse vil bli
oversendt Universitetsstyrets sekretariat - det samme gjelder svaret her.

Benedicte Rustad
fakultetsdirektør

Johanne Spjelkavik
22859310 johanne.spjelkavik@jus.uio.no
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med Ui0s reglement for elektronisk godkjenning.
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