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Årsplanen skal synliggjøre fakultetsledelsens utvalgte satsningsområder for 2013 samtidig som den 

beskriver tiltak som er resultat av føringer som følger av Universitetet i Oslos årsplan og strategi. 

Fakultetets årsplan knyttes nært opp til strategisk plan for 2010-2020 ved å følge samme struktur og 
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I 2013 er studiekvalitet og samlokalisering de viktigste satsningsområdene. 
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2013. 

 

 

Vedlegg: 

1. Årsplan 2013-2015 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikkje signert. 

 

 

 

 

Saksbehandlar: 

Trond Skjeie 

22859304, trond.skjeie@jus.uio.no 



 årsplan 2013-2015 – Det juridiske fakultet  

 
 
Årsplan 2013-2015 – juridisk fakultet 
 
 
INNLEDNING 
Det juridiske fakultets årsplan skal synliggjøre fakultetsledelsens utvalgte 
satsningsområder for 2013 samtidig som den beskriver tiltak som er resultat av føringer 
som følger av Universitetet i Oslos årsplan og strategi. 
 
Fakultetets årsplan knyttes nært opp til strategisk plan for 2010-2020 ved å følge 
samme struktur og synliggjøre utvalgte strategier, med tiltak for å nå de strategiske 
mål som er vedtatt. 
 
Fakultetets hovedmål i planperioden fram til 2020 er: 
Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for juridisk kunnskap og forskning 
og styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsfakultet gjennom nært 
samspill mellom forskning, innovasjon, utdanning og formidling. 
 
I 2013 er studiekvalitet og samlokalisering de viktigste satsningsområdene. 

 
Overordnet risikovurdering av hovedmålsetning i strategien: 
 

 

Sentrale faktorer som må innfris for at fakultetet skal lykkes i perioden: 
 
Fakultetet må ha fokus på best mulig utnyttelse av de samlede personalressurser for å 
oppnå de fastsatte målsetningene. Dette betyr å foreta tidlig rekruttering av faste 
vitenskapelige stillinger og stipendiatstillinger for å unngå at stillinger i perioder står 
ubesatte, samt å arbeide for bedre prioritering og utnyttelse av lærernes 
undervisningsressurser. 
 
Videre er det viktig å oppnå økt ekstern finansiering til rettsvitenskapelig forskning. 
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Et grensesprengende universitet 
 

 Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, 
utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal 
samarbeidspartner. 
 
Risikoer for at Det juridiske fakultet ikke når sine strategiske målsetninger 
 
De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at 
fakultetet ikke har nok stillinger, har for få faglige ressurser (midlertidige og 
faste), at fakultetet ikke rekrutterer nok internasjonale forskere, ikke har 
tilstrekkelig finansiering til internasjonalt og tverrfaglige 
forskningssamarbeid, og ikke tilstrekkelig fokus og interesse til å etablere 
kontakter i utlandet. 
 

Ekstern finansiering 

Fakultetet skal  bistå og oppmuntre forskere og fagmiljøer til å søke prestisjefylte 
forskningsmidler som tildeles på grunnlag av faglig kvalitet. 
 

Tiltak: 
 Stimulere individuelle forskere til å søke midler 

 Prioritere ressurser til søknad og drift av EU-prosjekter 

 Evaluere ordningen med sentralisert forskningsadministrasjon i større 

forskningsprosjekter 

Tidsfrist: 1.7.2013 
Ansvarlig: seksjonsleder Administrasjonsseksjonen, fakultetsdirektørene og 
kontorsjefene 
 

De siste utlysningene på EUs 7. rammeprogram har søknadsfrist høst 2012 og 
vår 2013, og fakultetet jobber for å få frem søknader til disse utlysningene. 
Samtidig vil fakultetet komme med innspill til Horizon 2020 slik at fremtidige 
utlysninger kan være bedre tilpasset våre forskere.  
 
Tiltak: 

 Erfaringsutveksling og dele suksesshistorier fra vellykkede søknader 

Tidsfrist: 1.7.2013 
Ansvarlig: forskningsrådgiverne, fagmiljøene og instituttene 
 

Internasjonalisering  

Den nye studieordningen krever at studentene har minst et semesters 
utenlandsopphold eller et fullt ut engelskspråklig valgemne. Fakultetet skal 
sørge for at blir hensyntatt i undervisningen i obligatoriske fag ved å vektlegge 
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internasjonale rettskilder og studentenes språkkunnskaper i fagbeskrivelser, 
læringskrav og pensum. 
Tiltak: 

 Evaluere den vedtatte ordningen med obligatoriske engelske 

valgemner/utenlandsopphold  

Tidsfrist: 2014 
Ansvarlig: Studiedekan og seksjonssjef studieseksjon 
 

 Evaluere/kartlegge status i forhold å innarbeide den internasjonale 

dimensjonen i emnene som inngår i mastergraden i rettsvitenskap. Videre 

foreslå endringer og tiltak som sikrer måloppnåelse og gjennomføre disse 

Tidsfrist: 2013 
Ansvarlig: Studiedekan og seksjonssjef studieseksjon 

 
Fakultetet skal benytte lærere med ikke-norsk faglig bakgrunn som en ressurs til 
internasjonale perspektiver i undervisningen. Samtidig må fakultetet jobbe med 
å sikre og inngå utvekslingsavtaler med gode internasjonale universiteter. 
 
Tiltak: 

 Ved tilsetting av lærere med ikke-norsk faglig bakgrunn skal det avklares 

hvordan de skal brukes som undervisningsressurs. Disse skal brukes som 

ressurs for å øke den internasjonale dimensjonen i obligatorisk 

undervisning. 

Tidsfrist: 2013 
Ansvarlig: instituttleder, studieårsansvarlige lærere og seksjonssjef 
studieseksjon 

 Eksisterende utvekslingsavtaler gjennomgås for å sikre at de avtalene vi 

har er med gode internasjonale universiteter 

Tidsfrist: 2013 
Ansvarlig: Internasjonaliseringsansvarlige faglig og administrativt 
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Læringsuniversitetet 
 
Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på 
linje med de fremste internasjonale læresteder. 
  
Risikoer for at Det juridiske fakultet ikke når sine strategiske målsetninger 
 
De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at fakultetet 
ikke har hensiktsmessige arealer på kort og lang sikt, at vi ikke har tilstrekkelige 
lærerressurser (interne og eksterne). 

Samlokalisering 

Fakultetet må avklare hvilke enheter og funksjoner som skal være i de ulike 
byggene. Som ledd i dette skal fakultetet gå gjennom de administrative 
tjenestene for å se om disse kan organiseres mer effektivt med 
samlokaliseringen.  
 
Tiltak: 

 Gjennomgang og plassering av hovedfuksjoner innen de arealer som er 

blir stilt til vår disposisjon. 

 Få til en god prosess dvs. involvering og medvirkning. og få til en 

hensiktsmessig organisering 

Tidsfrist: 2013-2015 
Ansvarlig: Hovedbrukergruppe 

 

 Sørge for at samlokalisering prioiteres gjennom hele perioden 

Tidsfrist: 2013 
Ansvarlig: Dekanatet 
 

 Konkret innplasseringsstudie inkl. alle bygninger som fak. kommer til å 

disponere. 

Tidsfrist: 2015 
Ansvarlig: Dekan og hovedbrukergruppe 
 

Studiekvalitet 

 
Oppfølging av ny studiemodell 
Tiltak: 

 Evaluering av undervisningsformer 

 Vurdering av nye prøvingsformer 

Tidsfrist:  hele perioden  
Ansvarlig: Studiedekan og leder for studie- og eksamensseksjonen   
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Undervisningsressurser 
Fakultetet skal ha klare strategier og prioriteringer for bruken av interne og 
eksterne lærerressurser og prioriteringer for bruken av de samlede 
lærerressursene. Studentene skal sikres bedre kontakt med interne lærere ved å 
prioritere bruk av interne lærerkrefter tidlig i studiet, til smågrupper og 
forskningsnær undervisning.  
 
Tiltak: 

 Prioritere bruk av interne på de første studieårene 

 Følge opp regelen om at det ikke skal holdes undervisning i valgemner  

hvor antall studenter ligger under den fastsatte grensen  

 Gjøre best mulig bruk av stipendiatenes undervisningsplikt 

 Prioritere å skaffe interne lærere i obligatoriske fag der vi mangler 

interne 

 Gjennomføre vedtaket om at alle interne skal ha noe obligatorisk 

undervisning der det er mulig 

 Kvalitetssikre bruk av eksterne lærere i sensur og veiledning på 

masteroppgaver 

Tidsfrist: hele perioden  
Ansvarlig: Studiedekan og leder for studie- og eksamensseksjonen   
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Et samfunnsengasjert universitet 
 
Mål 3: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid 
bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse 
det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. 
  

Risikoer for at Det juridiske fakultet ikke når sine strategiske målsetninger 
De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at fakultetet ikke er 
gode nok til å synliggjøre arbeidslivsrelevansen i rettsstudiet for studentene, at vi ikke 
har nok kontakt med arbeidslivet, og at vi ikke får sikret tilstrekkelig finansiering av 
forskningsaktivitetene. Tiltakene vil også redusere risiko for at fakultetet ikke har 
tilstrekkelige og gode nok arealer. 

Samlokalisering 

Fakultetet skal ha hensiktsmessige lokaler i Oslo sentrum, fortrinnsvis fordelt på et bygg 
i Tullinkvartalet og de nåværende bygningene på Karl Johansgate. Lokalene må 
tilfredsstille dagens krav til studie- og arbeidsmiljø, samt ha gode møteplasser og 
biblioteksløsninger. 
 
Tiltak: 

 Få vedtak på plass i universitetsstyret om at UiO ønsker å innlede et samarbeide 

med Entra med målsetting om å samle alle de leide arealene til fakultetet. 

 Universitetsstyret må ta en beslutning på bibliotekets plassering. 

Styringsgruppen for KAG-prosjektet går inn for en samling av biblioteket. 

Tidsfrist: Januar 2013 
Ansvarlig: 
 

Undervisningsressurser 

Eksterne lærere er en ressurs i både undervisning og veiledning. Fakultetet skal sørge 
for at eksterne lærere, veiledere og sensorer integreres i fakultetet og fagmiljøene. 
Fakultetet bør ha et program for kontakt med eksterne, som styres av studiedekan og 
leder av studieseksjonen og eventuelt eksamensseksjonen. 
 
Tiltak: 

 Styrke rollen til studieårsansvarlig ifht eksterne lærere 

 Integrere eksterne lærere og sensorer i større grad 

 Invitere eksterne til interne begivenheter på fakultet og instituttnivå så langt det 

er mulig, blant annet faggruppemøter 

 Et årlig sosialt og faglig arrangement for alle eksterne 

 Rutiner for informasjon, for eksempel et halvårlig nyhetsbrev 

 Seminar for nye (og erfarne) veiledere med jevne mellomrom 

Tidsfrist: Hele perioden 
Ansvarlig: Studieårsansvarlig og ledere for studie- og eksamensseksjon 
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Ekstern finansiering 

Fakultetet vil skape forståelse for at rettslige aspekter er viktige i de fleste av 
Forskningsrådets programmer, og at dette bør påvirke utformingen av programmene og 
behandlingen av søknadene. 
 
Tiltak: 

 Jobbe for å få med rettsvitenskapelig kompetanse i programkomiteer og styrer i 

NFR 

Tidsfrist: løpende hele perioden 
Ansvarlig: dekanatet 
 

Innovasjon 

Fakultetet vil fremme samarbeidet med privat og annen offentlig virksomhet. 
 
Tiltak: 

 Samlinger for eksterne lærere 

Ansvarlig: Studie- og Eksamensseksjonen 
Tidsfrist: løpende hele perioden 
 
Tiltak: 

 Avklare formene for eksterne oppdrag 

Ansvarlig: Administrasjonsseksjonen 
Tidsfrist: 1.7.2013 
 
Tiltak: 

 Faglunsjer der eksterne ressurser fra næringslivet trekkes inn 

Ansvarlig: instituttene og fagmiljøene 
Tidsfrist: løpende hele perioden 
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Et handlekraftig universitet 
 

Mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at 
de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene. 
 
Risikoer for at Det juridiske fakultet ikke når sine strategiske målsetninger 
De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at fakultetet ikke har 
tilstrekkelig internt handlingsrom for å utføre sine aktiviteter på en tilfredsstillende 
måte. Universitetsstyret har vedtatt en gjennomgang av administrative rutiner, og dette 
kan få konsekvenser for den administrative fordelingen ved fakultetet. 

Internt handlingsrom 

Fakultetet vil iverksette tiltak for gjennomføring av UiOs ihr-tiltak 
 
Tiltak: 

 Digital eksamen 

 Bilagslønn 

 EFP 

 Roller og ansvar 

 IT-systemer og organisering 

 Web 

 Utveksling 

 opptak 

 

Ansvarlig: Fakultetsledelsen 

Tidsfrist: løpende hele perioden 
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Det gode universitetet 
 
Mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter 
og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø 
  
Risikoer for at Det juridiske fakultet ikke når sine strategiske målsetninger 
De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at lærings- og 
arbeidsmiljøet på fakultetet ikke blir prioritert høyt nok. 
 

Undervisningsressurser 
Studenter og ansatte skal ha forutsigbarhet med hensyn til når det er undervisning og 
hvem som underviser. Dette forutsetter tydeliggjøring av roller og ansvar for faglig og 
administrativ oppfølging av undervisningsplanleggingen, og implementering av de 
vedtatte regler for omberamming. Fakultetet skal planlegge undervisningen for et 
studieår av gangen, og integrere AURA bedre som et verktøy i planleggingen. 
 
Tiltak: 

 Innføre planlegging av et helt studieår av gangen (fra sommer til  

sommer)  

 Styrke rollen til studieårsansvarlig i undervisningsplanlegging, og se på 

muligheter for økt godskriving 

 Reglene for omberamming må kommuniseres tydelig til alle ansatte før 

iverksetting 01.01.13..  

 Innføre planlegging av et helt studieår  

 Redusere sårbarheten på fag med få interne lærere 

 Økt standardisering av undervisningsplanleggingen i  

studieadministrasjonen  

 Få inn alle relevante data i Aura fra andre systemer som FS og SAP og 

vedlikeholde disse, og rutinebeskrivelser for dette 

Tidsfrist: 2013 
Ansvarlig: leder studieseksjonen og Studiedekan 
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Resultatindikatorer med ambisjoner 
 
Resultatindikatorer med ambisjoner Resultat Ambi-

sjoner 

2007 2008 2009 2010 2011 2014 

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 40,2 39,5 41,1 39,2 46,3 44  

Gj.snittlig gj.føringstid PhD 4,8 4,6 3,5 3,6 3,3  3,5 

Studentmobilitet - Andel 
utvekslingsstudenter 

5,10 % 5,00 % 5,50 % 5,50 % 5,00 % 6,00%  

Publikasjonspoeng pr vit. årsverk  1,28 1,96 2,12 1,63 1,88  1,72 

EU-tildeling - volum 381 661 2210 14 10 466  5 000 

NFR-tildeling - volum 17 116 26 614 22 178 20 480 23 256  36 000 

 
Link til resultater og definisjoner: https://styringskart.uio.no 

 
 
Grunnlagsdata for resultatindikatorene 
 
Grunnlagsdata for 
resultatindikatorene 

Resultat Ambi-
sjoner 

2007 2008 2009 2010 2011 2014 

Antall publikasjonspoeng 206 321 312 235 272,3  235 

Antall vit.årsverk inkl. stipendiater   161 164,3 147,4 143,4 143,7 164 

Antall utvekslingsstudenter 206 211 242 253 218 198 

Antall nye studiepoeng  2 739 2 614 2 801 2 788 2 994 2 310 

Antall heltidsekvivalenter (høsttall) 4 002  4 033 4 187,5 4 332 3 681,1  3 150 

 
For grunnlagsdata for oppnådde resultater 2007-2011 og ytterligere presisering av definisjoner 
for den enkelte enhet hevises det til Styringskartet: https://styringskart.uio.no. 

https://styringskart.uio.no/
https://styringskart.uio.no/
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