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Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR) - endret sammensetning 

 

I henhold til styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 14, skal PMR ha 

følgende sammensetning: 

1. prodekanen for studier som leder 

2. studieårsansvarlige lærere for 1.-5. år oppnevnt av dekanen 

3. 1 representant for de teknisk og administrativt tilsatte 

4. 2 studenter oppnevnt av JSU 

Fakultetsstyret har myndighet til å vedta fakultetets interne organisering, herunder 

sammensetning av permanente utvalg/råd, mens dekanen har myndighet til å oppnevne 

medlemmene. 

I desember 2011 ble det oppnevnt nye medlemmer i Programrådet for master i rettsvitenskap 

(PMR) for perioden 2012-2016. Samtidig oppnevnte dekanus en representant for de 

engelskspråklige mastergradene. Det er ønskelig at slik representant kan inngå som fullverdig 

medlem av PMR med stemmerett. Oppnevningen av en representant for de engelskspråklige 

mastergradene medfører imidlertid endret sammensetning av PMR, og dette må vedtas av 

fakultetsstyret.  

De engelskspråklige mastergradene forholder seg til PMR som innstillings- og vedtaksorgan. 

Søknader om opprettelse og nedleggelse av emner, økning eller reduksjon i undervisningstilbud og 

endring i eksamensform er alle saker som enten innstilles til vedtak eller vedtas av PMR. Det har 

derfor blitt pekt på at det er naturlig at disse programmene også er representert med stemmerett i 

organet.  

Representasjon fra de engelskspråklige mastergradene kan gi økt fokus på internasjonalisering, 

bedre informasjonsutveksling og muliggjør synergieffekter ved tiltak som imøteser behovene til 

flere av fakultetets studieprogrammer.      
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PMRs sammensetning er styrt av § 14 i Styrings- og administrasjonsreglementet. Det foreslås 

herved at styret vedtar forslag til nytt punkt 3. i § 14.  

Forslag til vedtak  

Fakultetsstyret slutter seg til dekanvedtaket om endret sammensetning av PMR. Styrings- og 

administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 14, endres med virkning fom. våren 2012 til: 

PMR består av:   

1. prodekan for studier som leder  

2. studieårsansvarlige lærere for 1.- 5. studieår oppnevnt av dekanen  

3. 1 representant for de engelskspråklige mastergradene oppnevnt av dekanen  

4. 1 representant for de teknisk og administrativt tilsatte  

5. 2 studenter oppnevnt av JSU   

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 


