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BAKGRUNN
Fakultetet skal i fm. iverksettingsplanen for faglige prioriteringer vurdere hvilke tiltak som må
gjøres for at alle studietilbud skal ha en tilfredsstillende økonomi, jfr. styresak 10.09.09.
Universitetet tar opp dette i disponeringsskrivet for 2010 av 04.01.10, jf side 2 pkt 8, ”Struktur i
emne- og programportefølje skal gjennomgås med sikte på å utnytte ressursene bedre. Det er et
mål å få bedre kvalitet til en lavere pris.”
På denne bakgrunn har fakultetet foretatt en gjennomgang av ressursbruk og inntekter for alle
studieprogrammer i 2009. Resultater fra gjennomgangen ble presentert for styret i møtet 09.12.10.
På bakgrunn av denne gjennomgangen har dekanatet besluttet at det skal innføres terskelverdier
og måltall for undervisnings- og sensurkostnad pr studiepoeng og for gjennomføringsgrad for alle
studieprogrammer ved fakultetet.
For programmer som i dag har høyere kostnad enn terskelverdiene er målet å komme ned på
terskelverdien. For programmer som har kostnad under terskelverdiene er målet å komme ned på
måltallet. Det er fastsatt en maksimalverdi på 300 kr i undervisningskostnad pr studiepoeng, og en
maksimalverdi på 120 kr i sensurkostnad pr studiepoeng. Følgende programmer har pr i dag
kostnader som er høyere enn maksimalverdiene:

Program

Undervisningskost > 300

Sensurkost > 120

BA Demokrati og rettigheter

X

X

Engelsk/fransk/tysk

X

Økonomiseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no

2

MA Forvaltningsinformatikk

X

MA Kriminologi
MA Rettssosiologi

X
X

X

X

Det er fastsatt et minimumstall på 0,6 for gjennomføringsgrad. Følgende programmer har pr i dag
gjennomføringsgrad som er lavere enn minimumsverdien:


BA Demokrati og rettigheter



MA Forvaltningsinformatikk



MA Human rights

Resultatet av gjennomgangen er behandlet i programrådene, som har kommet med innspill til
tiltak for å oppnå terskelverdier og måltall.
På denne bakgrunn foreslås det å iverksette tiltak innenfor fem av studieprogrammene i tillegg til
språkemnene. Tiltakene tar utgangspunkt i programrådenes egne forslag, supplert med tiltak som
innebærer tilpasning til studieprogrammene som er innenfor terskelverdiene.

 Studieprogrammene DRI og FINF må iverksette tiltak for kostnadsreduksjon i
undervisning og sensur, og tiltak for å øke gjennomføringsgrad. Tiltakene bygger på
forslag fra programrådet, og iverksettes med virkning fra høstsemesteret 2011.
Effekt av tiltakene vil bli målt høstsemesteret 2012. Fakultetet forutsetter at
ytterligere tiltak da vil bli iverksatt dersom det ikke er oppnådd synlig forbedring.
Tiltakene er beskrevet i vedlegg 1.
 Studieprogrammene MA Kriminologi og MA Rettssosiologi skal harmonisere
godskrivningsreglene slik at de følger de samme satser som gjelder for
masterstudiet i rettsvitenskap. I tillegg skal MA Rettssosiologi redusere
undervisningsomfanget fra 20 til 16 timer pr emne.
 Studieprogrammet MA Human Rights har iverksatt to tiltak knyttet til
gjennomføringsgrad for MA HUMR: Fra høsten 2010 ble opptaksrammen redusert
til 20 studenter. Fra samme semester ble det gjort endringer i strukturen i
undervisningen. Videre foreslås det å endre progresjonsreglene for programmet slik
at utsettelse på innlevering av masteroppgaven ikke gis med mindre studenten har
gyldig legeerklæring, slik at programmet følger vanlig praksis ved UiO.
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 Språkemnene engelsk/tysk/fransk står sentralt i den kommende satsningen på
internasjonalisering ved fakultetet. Disse emnene vurderes derfor ikke på samme
måte som studieprogrammene for øvrig i forhold til terskelverdier. Emnene skal
gjennomgås med sikte på å endre evalueringsformen slik at flere studenter
motiveres til å avlegge eksamen og dermed øke gjennomstrømmingen og antall
studiepoeng. I tillegg skal det utnevnes en egen emneansvarlig som skal følge opp
dette arbeidet.
Oppfølging av iverksatte tiltak:
Tiltak iverksettes med virkning fra høstsemesteret 2011. Effekt av tiltakene vil bli målt
høstsemesteret 2012. Fakultetet forutsetter at ytterligere tiltak da vil bli iverksatt dersom
det ikke er oppnådd synlig forbedring.
Med hilsen
Benedicte Rustad
Fakultetsdirektør
Trond Skjeie
rådgiver
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Økonomi i studieprogrammene - iverksettelse av tiltak

Vi viser til brev fra PFIN av 28.1.2011 angående forslag til tiltak for å forbedre økonomien og
gjennomføringsgraden i studieprogrammene Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet
(DRI) og Forvaltningsinformatikk (FINF).
Dekanatet har behandlet innspillene som har kommet til tiltak ift å oppnå de fastsatte
terskelverdier for kostnader og gjennomføringsgrad. Dekanatet har besluttet at
studieprogrammene DRI og FINF må iverksette tiltak slik at terskelverdiene nås. Dette innebærer
at alle kostnadstiltakene som er beskrevet i notatet fra AFIN 28.1.2011, kostnadstiltak 1 til og med
11 skal iverksettes. I tillegg skal tiltakene for inntektsøkning iverksettes. Som en konsekvens av
kostnadstiltak 1 og 3 vil retningslinjer for godskrivning i undervisningsregnskapet endres, slik at
det ikke lenger blir gitt godskrivning i for deltagelse i seminarene.
Tiltakene iverksettes med virkning fra og med høstsemesteret 2011. Effekt av tiltakene vil bli målt
høstsemesteret 2012. Fakultetet forutsetter at ytterligere tiltak da vil bli iverksatt dersom det ikke
er oppnådd synlig forbedring.

Med hilsen
Elisabeth Pedersen Lange
assisterende fakultetsdirektør
Trond Skjeie
rådgiver
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