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Innmelding av studietilbud for studieåret 2013/2014 og langsiktig plan for utvikling
av studietilbudet.

Studietilbudet fastsettes hvert år av universitetsstyret. Grunnlaget for denne behandlingen er
konkrete forslag fra fakultetene om etablering og nedleggelse av studier.
Fakultetene blir i forkant bedt om å legge frem forslag om eventuelle nye etableringer eller
nedleggelser av allerede eksisterende programmer og eventuelle nye studieplasser i henhold til
dette.
I tillegg bes det om en langsiktig plan for utvikling av studietilbudet. Fristen for å legge frem dette
er 1. april 2012.
Samtlige av Det Juridisk fakultetets programmer er vurdert.
1. Komplett oversikt over det planlagte studietilbudet 2013/2014
Det juridiske fakultet har følgende grunnstudier med opptak gjennom samordnet opptak:
-

Master i rettsvitenskap, oppstart høst

-

Master i rettsvitenskap, oppstart vår

-

Bachelor i kriminologi

-

Bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonsamfunnet
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I tillegg tilbyr vi følgende studieprogram, hvor opptak skjer lokalt ved fakultetet:
-

Master i kriminologi

-

Master i forvaltningsinformatikk

-

Master i rettsosiologi

-

LL.M in Maritime Law

-

LL.M in Information and Communication Technology law

-

LL.M in Public International Law

-

Master of Philosophy in the theory and Practice of Human Rights

1.2 Etablering/nedleggelse av studietilbud studieåret 2013/2014.
Det juridiske fakultetets programmer/grunnstudier har blitt spurt om å uttale seg om eventuelle
etableringer eller nedleggelser i det kommende studieår, samtlige har svart at de ikke ønsker noen
endringer med hensyn til dette i kommende år.
Juridisk fakultet har de siste årene jobbet strukturert og målrettet med den nye studieordningen
som ble innført høsten 2011.
Dette fører til at fakultetet ikke ønsker noen ytterligere opprettelser eller nedleggelser studieåret
2013-14.
Studieåret 2011/2012 hadde fakultetet god dekning på sine studieplasser. Dette ser man ved en god
fordeling mellom opptaksrammen, antall tilbud gitt og antall studenter som møtte til studiet.
Tabellen under viser dette ved tall fra samtlige programmer ved Det juridiske fakultet studieåret
2011/2012.

Tabell A*1:

1

Tallene er hentet fra FS
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Studieprogram

Ramme Tilbud Jasvar Møtt

Master i rettsvitenskap, 5-årig
Start høst

220

407

297

260

Start vår

210

388

326

262

Bachelor i kriminologi

60

141

81

74

Bachelor i demokrati og rettigheter i
informasjonssamfunnet

25

81

45

35

Master i kriminologi

20

44

22

21

Master i forvaltningsinformatikk

10

14

13

12

Master i rettsosiologi

8

20

13

13

LL.M in Maritime Law

20

26

18

17

LL.M in Information and Communication Technology
law

20

28

21

17

LL.M in Public International Law

20

37

23

21

Master of Philosophy in the theory and Practice of
Human Rights

20

28

23

20

I tillegg skal det nevnes at disse endringene i studieplassene ble vedtatt og gjennomført i fjor:
- Opptaksrammen til LL.M in Maritime Law ble redusert fra 20 til 16 studieplasser.
- Opptaksrammen til LL.M in Public International Law ble økt fra 20 til 22 studieplasser.
- Opptaksrammen til LL.M in the Information and Communication Technology Law ble økt fra 20
til 22 studieplasser.
- Master i rettsvitenskap fikk til sammen 30 nye studieplasser, fordelt med 20 plasser oppstart høst
og 10 plasser oppstart vår.
Siden det juridiske fakultet ikke planlegger noen nedleggelser eller etablering av nye tilbud
kommende år, vil det heller ikke være aktuelt for oss med nye studieplasser/omfordeling av gamle
plasser i forbindelse med dette.
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2. Langsiktig plan for utvikling av studietilbudet
2.1. Generelt
Det juridiske fakultet vil fortsette arbeidet med utviklingen av rettsstudiet med utgangspunkt i den
nye studieordningen som trådte i kraft høsten 2011. Fortløpende arbeid med gjennomføringen av
denne vil sikre en god gjennomgående kvalitet i studietilbudet, og sikre tiltak som vil bedre
læringskvaliteten. Den nye studieordningen har ført til at våre langtidsplaner også i stor grad
konsentrerer seg om Master i rettsvitenskap.
Fakultetets hovedmål frem mot 2020 er å ivareta vårt nasjonale ansvar for juridisk kunnskap og
forskning. I tillegg vil fakultetet styrke sin internasjonale posisjon som et ledende
forskningsfakultet gjennom nært samspill mellom forskning, innovasjon, utdanning og formidling.
Dette gjelder samtlige av fakultetets programmer.
Fakultetet skal også øke den generelle kvaliteten i rettsstudiet og dimensjonere studiet ut fra
tilgjengelige ressurser.

2.2. Internasjonalisering av studietilbudet
Internasjonalisering av studietilbudet vil ha en direkte innvirkning ved at alle fakultetets
programmer skal gis en mer internasjonal profil. Dette skal ivaretas ved at andel pensumlitteratur
på andre språk en norsk skal økes og at fakultetet vil få flere studenter til å benytte de
internasjonale tilbudene som er tilgjengelige.
Fakultetet vil også sikte på en bedre integrasjon mellom norske og utenlandske studenter ved
innføringen av obligatorisk engelsk valgemne for alle studenter som ikke reiser ut på utveksling på
masterprogrammet i rettsvitenskap. Fakultetet vil i tillegg etablere utvekslingsavtaler med
institusjoner i Kina og USA.
Alt i alt vil fakultetet søke å gjøre det lettere å kombinere norske og utenlandske elementer i
jusutdanningen.

2.3. Implementering av ny studieordning
Fakultetet vil fortsette arbeidet med å forbedre studiekvaliteten på de programmene vi tilbyr, samt
fortsette arbeidet med å implementere den nye studieordningen på Master i rettsvitenskap. I dette
ligger iverksettingen av eksamen i alle nye emner i studiet, utvikling av rutinene knyttet til
obligatorisk aktiviteter og oppfølging av at fakultetet har iverksatt karaktersetting på
bacheloremnene.
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2.4. Valgemner på masterstudiet i rettsvitenskap
Det juridiske fakultet arbeider med å opprette utvalgte valgemneprofiler, der studentene får en
fordypning ved å velge emner som hører tett sammen, og der masteroppgaven skrives innenfor
samme emne . Fakultetet arbeider også med en gjennomgang av valgemneporteføljen på Master i
rettsvitenskap. Dette blir fulgt opp av PMR (programrådet for master i rettsvitenskap). Vi legger
opp til implementering av utvalgte profiler vår 2013.

2.5. Digital eksamen
Det juridiske fakultet jobber med pilotprosjektet «digital eksamen» som ett av fire fakulteter ved
UiO. Den langsiktge planen er å gradvis innfase digital eksamen for alle fakultetets
studieprogrammer som en del av studietilbudet. Fakultetet vil søke å tilrettelegge for å tilby
eksamen på pc til alle eksamenskandidater, i motsetningen til særtilfellene som får dette innvilget
per i dag.
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