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Grensesprengende universitet 
Strategi 1.1. 
 Det juridiske fakultet skal møte de utfordringer for 
rettsvitenskapelig forskning som er knyttet til 
rettsliggjøring og internasjonalisering ved å arbeide 
for å øke kvalitet og relevans i rettsvitenskapelig 
forskning. Fakultetet skal legge forholdene bedre til 
rette for den enkelte forsker og for samarbeid i 
forskergrupper og i fagmiljøer. Fakultetet skal bedre 
samfunnets utnyttelse av den kompetansen 
fakultetet innehar. 

Tiltak 1.1.  
Fakultetet skal bidra til økt internasjonalisering gjennom 
ordningene med stimuleringsmidler som gir 
vitenskapelige ansatte mulighet til å søke støtte til bl. a 
nettverksbygging og utarbeidelse av større 
eksternfinansierte prosjekter. Fakultetet skal fortsette å 
legge til rette for forskningsmessig samarbeid ved bruk 
av forskergrupper og andre faggrupper. 

Hele 
perioden 

Forsknings-
dekan 
/seksjonssjef 
Adm. 
seksjonen 

Prosess ift. 
Stimuleringsmi
dler følger 
plan. 
 
Følger planen. 

Foreslås 
videreført 

Strategi 1.2. 
Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda 
bedre gjennom tverrfaglig forskning og utdanning 
både med utgangspunkt i rettsvitenskap og i våre 
øvrige fagområder. Fakultetet skal øke sin deltakelse 
i tverrfaglig forskning. 

Tiltak 1.2 
Fakultetet vil løpende vurdere å øremerke 
stipendiatstillinger til fakultetets forskergrupper og 
de tverrfakultære satsningsområdene 
 

2012 Forsknings-
dekan 
/seksjonssjef 
adm. 
seksjonen 

Gjennomføres 
vanligvis ifbm 
kunngjøringer. 

Foreslås 
videreført 

Strategi 1.3. 
Fakultetet vil arbeide for økt norsk, nordisk og 
internasjonalt faglig samarbeid. Fakultetet vil øke 
sin deltakelse i internasjonale nettverk. Alle 
utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal 
profil og samarbeidet med utenlandske 
institusjoner skal økes for større relevans og 
høyere kvalitet. 
 

Tiltak 1.3.a 
Fakultetet vil arbeide for å gjøre det lettere å kombinere 
norske og utenlandske 
elementer i jussutdanningen. 
Tiltak 1.3.b 
Fakultetet vil arbeide for at så mange som mulig av 
stipendiatene får et 
utenlandsopphold. Fakultetet vil bidra med 
strategiske midler til deltakelse i internasjonale 
nettverk og organisering av forsker-workshops og 
konferanser ved UiO. 

1.3.a: 
 
 
 
1.3.b:  
Hele 
perioden 
 
 
 
 

Studiedekan 
 
 
 
Forsknings-
dekan 
 
 
 
 
 

Obl. emne i 
engelsk er 
innført. 
 
 
Følger planen. 
 
 
 
 
 

Tiltakene 
1.3. 1 – 1.3.f 
foreslås 
videreført i 
ny strategi 
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Tiltak 1.3.c 
Fakultetet vil bedre integrasjonen mellom norske og 
utenlandske studenter, gjennom å arbeide for å 
skape møteplasser for innreisende og egne 
studenter. 
Tiltak 1.3.d 
Fakultetet vil etablere utvekslingsavtaler med 2-3 
fremdragende institusjoner i 
Kina og USA for studenter på masterprogrammet i 
rettsvitenskap. 
 
 
 
Tiltak 1.3.e 
Fakultetet skal styrke det internasjonale 
forskningssamarbeidet bl. a gjennom 
deltakelse i EU-finansierte prosjekter, SFF-søknader, 
samt utvekslingsavtaler og felles nordiske seminarer på 
ph.d.-programmet. 
 
 
 
Tiltak 1.3.f 
Fakultetet vil øke andelen av pensumlitteratur på 
engelsk 
 

2012 
/2013 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hele 
perioden 
 
 

1.3.c og 
d:Studiedeka
n/seksjons-
sjef studie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsknings-
dekan/seksjo
nssjef adm.  
 
 
 
 
 
 
PMR/seksjon
ssjef studie 

Internasjonal 
uke 
gjennomført 
H-12  
 
 
Kina-tiltak lagt 
på is, inngått 
avtale med 
Cornell, og  
med  Hvite-
russisk eksis 
universitet 
 
 
2 ERC-
prosjekter, 
partnerprosj. 
på IKRS, Marie 
Curie-søknad 
IOR, med i 
finalerunden 
SFF 
 
OK 

 
 
 
 
Arbeider 
med 1-2 nye 
avtaler med 
USA i 2013, 
samt avtale 
med Sør-
Korea 
 
 
 
 
 

Læringsuniversitet Tiltak 2.1.a Hele Studiedekan, Ok Foreslås 
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Strategi 2 
Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som 
tiltrekker seg studenter som har forutsetninger 
for, og som engasjeres av, studier ved et 
fremragende forskningsuniversitet. 
Vi skal bedre studiekvaliteten gjennom 
bedre oppfølging av studentene kombinert 
med at studentene gis større krav og 
utfordringer. Forholdstallet lærer/student 
skal bedres vesentlig. 
 
 
 
 
 

Fakultetet vil fortsette arbeidet med utviklingen av 
rettsstudiet i resten av 
planperioden med utgangspunkt i studieordningen som 
trådte i kraft høsten 
2011. 
Tiltak 2.1.b 

Fakultetet vil sørge for en god kvalitetssikring av 
studiene og gjennomføre tiltak som bedrer 
læringskvaliteten, og arbeide for økt bruk av 
basisgrupper og annen smågruppeundervisning. 

 

Tiltak 2.1.c 
Fakultetet vil arbeide for å øke 
studiepoengsproduksjonen på masterstudiet i 
rettsvitenskap.   

perioden 
 
 
 
 
Hele  
Perioden 
 
 
 
 
Hele 
perioden 

fak. Dir, PMR 
 
 
 
 
Studiedekan/
PMR, 
seksjonssjef 
studie 
 
 
Studiedekan/
fak. Dir. 

 
 
 
 
 
Ok 
 
 
 
 
 
Ny metode for 
registrering av 
deltidskvivalen
ter, gir utslag i 
økt sp-prod.  
Tema på 
dialogmøte m. 
U-ledelsen h-
12 

videreført 
 
 
 
 
Foreslås 
videreført 
 
 
 
 
Foreslås 
videreført 

Strategi 2.2. 
Fakultetet vil legge vekt på best mulig utnyttelse av 
sine samlede personalressurser innen forskning og 
undervisning. 
 

Tiltak 2.2.a 
Fakultetet vil foreta rekruttering av faste vitenskapelige 
tilsatte og stipendiater 
så tidlig som mulig for å unngå at stillinger i perioder blir 
ubesatte. Fakultetet vil arbeide for å fastholde den 
bedring av forholdstallet mellom lærere og studenter 
som det er lagt opp til. 
 

Fortløpen
de 
 
 
 
 
 
 

I-ledere, k-
sjefer, 
forsknings-
dekan, 
seksjonssjef 
adm. 
Seksjonen 
 

Stillingsplan 
vedtatt og 
følges opp 
 
 
 
 
 

2.2. a – 2.2. c 
foreslås 
videreført. 
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Tiltak 2.2.b 
Fakultetet vil arbeide for en klarerer prioritering av 
lærernes undervisningsressurser 
Tiltak 2.2.c 
Fakultetet vil arbeide for å inkludere de eksterne lærerne 
i fagmiljøet ved fakultetet i større grad 

2013 22b og 22c: 
Studiedekan/
seksjonssjef 
studie 

Prosjekt følger 
plan 
 
 

Strategi 2.3. 
Rettsstudiet skal fortsatt være et profesjonsstudium 
med faglig bredde og dybde. Studiets verdi og 
anseelse skal økes ved å fokusere på faginnhold, 
undervisning, litteratur, eksamensformer og 
læringsmiljø. 

Tiltak 2.3.a 
Fakultetet arbeider for å organisere valgemnene i 
rettsstudiet i ”valgemneprofiler”. En egen arbeidsgruppe 
har startet dette arbeidet. 
 

2012 Studiedekan/
seksjonssjef 
studie 

Under arbeid, 
noe forsinket 
ift. Plan. 
Piotprofiler 
vår 2013 

Nei 

Strategi 2.4. 
Fakultet skal utvikle en fremtidsrettet infrastruktur 
for forskning og undervisning, særlig i form av 
lokaler og IKT- og bibliotekstjenester. 

Tiltak 2.4.a 
Fakultetet vil tilrettelegge for å tilby eksamen på PC til 
alle eksamenskandidater. 
Tiltak 2.4.b 
Fakultetet vil tilrettelegge for bruk av klikkere og podcast 
i undervisningen. 

2014 Fak. Dir. Følger plan, 
pilot h-2012 

Foreslås 
videreført 

Strategi 2.5. 
Forskerutdanningen skal videreutvikles og være 
fremtidsrettet. Den skal 
bli mer attraktiv for de beste kandidatene 
og bidra til bedre rekruttering av jurister 
med bakgrunn fra andre land. 

Tiltak 2.5.a 
Fakultetet vil foreta en gjennomgang av ph.d.- 
programmet i lys av nasjonal evaluering av 
doktorgradsutdanning og UiOs evaluering av kvalitet i 
ph.d.- utdanningen, samt i arbeidet med å implementere 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. 

2012 Forsknings-
dekan 
/seksjonssek
sa dm. 
seksjonen 

Jobber med 
Kvalifikasjons-
rammeverk 
som skal være 
på plass innen 
31.12. 

Avhengig av 
fremdriftspla
n 

Et samfunnsengasjert universitet 
Strategi 3.1. 
Arbeidslivsrelevansen av rettsstudiet skal 
synliggjøres bedre gjennom å øke kontakten med 

Tiltak 3.1.a 
Fakultetet vil synliggjøre og videreutvikle tilbudet om 
praksisordning i rettsstudiet, 

og arbeide for å inkludere JURK og Juss-Buss som emner i 

2012 
 
 
 

PMR, 
seksjonssjef 
studie 
 

Gjennomført 
 
 
 

Nei 
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arbeidslivet gjennom studietiden, blant annet ved å 
videreutvikle praksisordningene. Fakultetet ønsker 
offentlige og private virksomheter som aktive 
deltakere i utvikling og evaluering av 
studieprogrammene. Fakultetet skal legge til rette 
for samfunnsengasjerte og aktive studenter. 
 

rettsstudiet. 

Tiltak 3.1.b 

Fakultetet vil styrke kontakten med arbeidslivet gjennom 
seminar- og konferansevirksomhet og invitere studenter 
til faglige arrangementer der arbeidslivet er representert. 

 

 

Tiltak 3.1.c 
Som en del av prosessen grønn IT og grønt universitet skal 
fakultetet følge opp de sentrale vedtak. 

 
Hele 
perioden 
 
 
 
 
 
Hele 
perioden 

 
I-ledere, 
seksjonssjef 
komm. 
Seksjonen 
 
 
 
Seksjonssjef 
IT 

Mandat ferdig 
22.5, gruppe 
nedsatt (KS, 
SMH, JSU-
leder) 
Forsinket 
 
 
Følger plan, 
digitale møter 
/eksamen 

 
Bør 
videreføres 
 
 
 
 
 
Bør 
videreføres 

Strategi 3.2. 
Den eksterne finansiering til rettsvitenskapelig 
forskning skal økes, samtidig som vi arbeider for en 
riktig innretning av denne. 
Alle forskere og fagmiljøer ved fakultetet bør ha 
som ambisjon å søke prestisjefylte 
forskningsmidler som tildeles på grunnlag av 
faglig kvalitet (spesielt ERC og NFR). 
 

Tiltak 3.2.a 
Fakultetet vil bygge opp kompetanse på EU-søknader og 
EU-prosjekter 
Tiltak 3.2.b 

Fakultetet vil bidra til at erfaring fra vellykkede 
søknadsprosesser overføres og brukes inn i nye 
søknader 

Tiltak 3.2.c 

Fakultetet vil påvirke NFR til å sette av mer midler 
til juridisk forskning 
 

2013 
 
 
2013 
 
 
 
Hele 
perioden 
 

Ass. Fak. Dir. 
 
Ass fak. Dir. 
 
 
Forsknings-
dekan 

Følger plan 
 
 
Gjøres i liten 
grad 
 
 
 
Foreløpig ikke 

Bør 
videreføres 
 
Bør 
videreføres 
 
 
Bør 
videreføres 

Strategi 3.3. 
Fakultetet skal medvirke i UiOs arbeid for å styrke 
sin profil som hovedstadsuniversitet. Byen rundt 
universitetet og forholdet til næringsliv og 
samfunnsliv i Oslo-regionen spiller en avgjørende 
rolle for UiO. Fakultetet skal øke sin synlighet i byen 

Tiltak 3.3.a 
Fakultetet skal jobbe aktivt for å skaffe fakultetet nye 
lokaler i sentrum, se tiltak 4.1.A 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 

Dekan 
 
 
 
 
 

I arbeid 
 
 
 
 
 

Videreføres 
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gjennom videreutvikling av eiendommer for å finne 
en mer samlet løsning rundt Tullinløkka for de leide 
lokalene som vi disponerer i Oslo sentrum. 
Synliggjøring og styrking av jusstudentenes 
rettshjelptilbud kan være et praktisk bidrag fra 
Universitetet til hovedstadens befolkning. 
 

 
 
Tiltak 3.3.b 
Fakultetet vil arbeide for å inkludere JURK og Juss-Buss 
som emner i rettsstudiet, jfr. tiltak 3.1.A 
 
 

 
 
Hele 
perioden 

 
 
Studiedekan 

 
 
Kan strykes se 
3.1.a 

 
 
Nei 

Et handlekraftig universitet 
Strategi 4.1 
Fakultetet skal arbeide for hensiktsmessige 
lokaler for forskning og undervisning, samt gode 
arbeids- og møteplasser for studentene 
 
 

Tiltak 4.1.a 
Fakultetet skal arbeide for å skaffe fleksible lokaler i 
sentrum som ivaretar fakultetets behov, herunder 
kartlegge bruk av lokaler for studenter i forbindelse med 
nye behov som følge av ny studieordning 
Tiltak 4.1.b 
Fakultetet skal videreføre rehabilitering av Domus Media 
og Domus Bibliotheca 

Langsiktig 
 
 
 
 
2014 

Dekan 
 
 
 
 
TA /k-sjefer 

Gjentakelse av 
3.3.1 
 
 
 
Under arbeid 

 
 
 
 
 
Usikkert  

Strategi 4.2. 
Det juridiske fakultet skal videreutvikle og 
effektivisere de administrative og tekniske 
funksjonene og bedre samspillet mellom faglige og 
administrative funksjoner. Fakultetet skal øke den 
administrative kapasiteten til å støtte deltakelse i 
internasjonale forskningsprogrammer. 

Tiltak 4.2.a 
Fakultetet skal ha et tettere samarbeid med teknisk 
avdeling. 
Tiltak 4.2.b 
Revidert stillingsplan for vitenskapelig ansatte legges til 
grunn for langtidsbudsjettet. 
 

2012 
 
 
Hele 
perioden 

Fak. Dir. 
 
 
Seksjonssjef 
adm. 
seksjonen 
 

Følges opp 
 
 
Gjennomført 

Nei 
 
 
Foreslås 
videreført 

Strategi 4.3. 
Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i 
dimensjoneringen av studietilbud og forskning. 
Dette skal ses i lys av en bedre nasjonal og 
internasjonal arbeidsdeling. Fakultetet skal 
utnytte mulighetene ved nasjonal arbeidsdeling. 

Tiltak 4.3.a 

Fakultetet skal øke kvaliteten i rettsstudiet 
og dimensjonere studiet ut fra tilgjengelige 
ressurser. 

Tiltak 4.3.b 
Fakultetet skal arbeide med implementering av 

Hele 
perioden 
 
 
 
2012 

Fak 
dir./PMR/Stu
diedekan 
 
 
Seksjonssjef 

Se punkt 2.2.b, 
Aura 
 
 
 
Implementert 

Foreslås 
videreført 
 
 
 
Avhengig av 
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Sterke miljøer skal få muligheter til å utvikle seg 
videre, mens miljøer med kvalitetsmessige 
utfordringer skal vurderes med tanke på utvikling 
eller avvikling. 

kvalifikasjonsrammeverket for fakultetets øvrige 
bachelor- og masterprogrammer og ph.d.-programmet 

 

 

 

Tiltak 4.3.c 
Fakultetet skal følge opp gjennomgangen av 
publiseringsmønsteret og sikre at publiseringer ved 
fakultetet holder et høyt nivå bl.a. gjennom økt 
internasjonal publisering. 

 
 
 
 
 
 
2012 

studie 
 
 
 
 
 
Forskningsde
kan 
Seksjonssjef 
adm.  

v opprettelse 
av nye valg-
emner, 
forsinket på 
andre nivåer. 
 
Prosess er i 
gang, gjøres 
ifm. 
nominering til 
nivå 2 
 

plan 
 
 
 
 
 
Videreføres 

Strategi 4.4. 
Fakultetet skal jevnlig foreta en kritisk gjennomgang 
av intern ressursbruk 
 

Tiltak 4.4.a 
Som en del av prosessen internt handlingsrom skal 
fakultetet følge opp de sentrale vedtak. 
 

2013 Fak. dir IHR-prosesser 
internt, UiO-
sentralt, OK 

Foreslås 
videreført 

Strategi 4.5. 
Fakultetet ønsker å dele kunnskap og styrke 
dialogen med samfunnet. Fakultetets egne 
nettsider er styrket som et godt 
kommunikasjonsmiddel for forskningssamarbeid 
og informasjonsutveksling mot andre fagmiljøer, 
mot studenter og mot bredere målgrupper. 

Tiltak 4.5.a 
Fakultetet skal øke synliggjøringen av sin faglige aktivitet 
gjennom publisering i eksterne kanaler som forskning.no i 
tillegg til publisering på uio.no 
Tiltak 4.5.b 
Fakultetet vil stimulere til økt deltakelse i 
samfunnsdebatten 

Hele 
perioden 
 
 
Hele 
perioden 

Seksjonssjef 
komm. 
Seksjonen 
 
I-ledere 

Ok 
 
 
 
Tiltak 
gjennomført? 

Videreføres? 
 
 
 
Videreføres 

Det gode universitet 
Strategi 5.1. 
Det juridiske fakultet skal arbeide for et godt 
arbeidsmiljø der alle medarbeidere får realisert sitt 
potensial fullt ut. Fakultetet vil arbeide for at 

Tiltak 5.1.a 
Fakultetet vil ha fokus på rollen som bygnings- og HMS-
koordinator, og i sterkere grad involvere vernelinjen. 
Tiltak 5.1.b 
Fakultetet skal bidra til at studentarealer tilfredsstiller 

Hele 
perioden 
 
Hele 
perioden 

Seksjonssjef 
adm. 
 
Seksjonssjef 
adm. 

Se punkt 4.2.a 
 
Følges opp, 
tilsatt HMS-
koordinator 

Nei 
 
 
Nei 
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studentene skal ha et godt faglig, sosialt og fysisk 
lærings- og arbeidsmiljø. Fakultetet vil videreutvikle 
lederskap og legge til rette for medvirkning fra 
tilsatte og studenter. Arbeidet for bedre helse, 
miljø og sikkerhet ved fakultetet skal styrkes 
gjennom gode rutiner og klare ansvarsforhold. 
Fakultetet vil kartlegge om det er noen grupper av 
ansatte som føler at de ikke kan komme til orde 
med kritikk og forslag, og legge forholdene til rette 
for en åpen kommunikasjon. Behovet for nye 
lokaler er omtalt i strategi 4.1. 
 

HMS-krav 
 

 

Strategi 5.2. 
Fakultetets personalpolitikk skal ivareta alle grupper 
ansatte og tilby gode muligheter for personlig og 
faglig utvikling. 

Tiltak 5.2.a 
Fakultetet vil utvikle en handlingsplan mot diskriminering. 

2014 Seksjonssjef 
adm. 

Ikke påbegynt 
Skal vi stryke 
dette 

Utgår 

Strategi 5.3. 
Fakultetet skal legge til rette for god intern 
organisering av forsknings- og 
undervisningsmiljøer. Fakultetet skal 
videreutvikle vår forskning og undervisning 
gjennom bruk av henholdsvis forskergrupper og 
faglærergrupper. 
 

Tiltak 5.3.a 
Fakultetet vil oppfordre de vitenskapelig tilsatte til å bidra 
aktivt i faglærergrupper. 
 
Tiltak 5.3.b 
Fakultetet oppnevner høsten 2011 nye forskergrupper 
som trer i kraft 1. januar og 

vil følge opp disse kontinuerlig med utgangspunkt i 
forskergruppeevalueringen. 

Tiltak 5.3.c 

Fakultetet vil jobbe for studentaktiv forskning og åpne 
opp for at studenter får delta i forskergrupper i løpet av 

2014 
 
 
 
Hele 
perioden 
 
 
 
Hele 
perioden 

I-ledere / 
studiedekan 
Forskningsde
kan 
 
 
 
 
 
I-ledere, k-
sjefer,  
PMR, 

Status? 
 
 
 
Gjennomført 
 
 
 
 
Se punkt 3.1.b. 
Strykes? 

Utgår? 
 
 
 
Nei 
 
 
 
 
Nei 
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studiet. Fakultetet vil bidra til at masteroppgaver knyttes 
tettere opp til aktuell forskning gjennom bruk av 
kompetente veiledere og grundig oppfølging for 
vitenskapelige assistenter. 

studiedekan 
 
 

Strategi 5.5. 
Fakultetet skal øke profesjonaliseringen 
og kvaliteten i forvaltnings- og 
støttefunksjonene ved å legge til rette for 
kompetanse utvikling og attraktive 
karriereveier for teknisk-administrativt 
personale 

Tiltak 5.5.a 
Fakultetet vil se på utviklingsmuligheter for ansatte i 
teknisk-administrative stillinger og tilrettelegging for 
karriereveier for alle ansatte 
 

2012 Seksjonssjef 
adm. 

Satt i gang, 
følges opp h-
12 

Videreføres i 
revidert form 
– knyttes 
opp til kurs 
sentralt ved 
UiO 
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