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Bakgrunn 

NOKUTs akkreditering av masterstudiet i rettsvitenskap i 2008 inneholdt en del anbefalinger for 

forbedring av kvaliteten og videre utvikling av studiet.  

På denne bakgrunn er det de senere år innført flere tiltak for å forbedre studiekvaliteten og 

redusere forholdstallet student/lærer: 

Opptaksrammen ble redusert fra 600 til 400 med virkning fra høsten 2009, samtidig som 

fakultetet beholdt tildelingen til studieplassene. Dette har gitt fakultetet mulighet til å forbedre 

studiekvaliteten, gjennom innføring av bl.a. basisgrupper og ny studiemodell med virkning fra 

høsten 2011. 

Våren 2012 nedsatte dekanatet en prosjektgruppe for å se på hvordan fakultetets 

undervisningsressurser kan benyttes på en best mulig måte. 

I 2013 er studiekvalitet hovedsatsning i fakultetets årsplan. På denne bakgrunn er det derfor 

iverksatt et prosjekt for iverksetting av studiekvalitetstiltak. 

Prosjektet skal iverksette en rekke tiltak med utgangspunkt i foreslåtte tiltak fra 

undervisningsressurs-prosjektet, og andre studiekvalitetstiltak som foreslås basert på NOKUT-

evalueringen, læringsmiljøundersøkelsen og andre sentrale styringsdokumenter. 

Nedenfor følger oversikt over tiltak som foreslås iverksatt. En prioritering av tiltakene som skal 

gjennomføres basert på en analyse av sannsynlighet og effekt er angitt i figuren nedenfor 

oversikten. 

Tiltakene som iverksettes deles inn i to delprosjekter. Ett delprosjekt for effektivisering av 

administrative prosesser, og ett delprosjekt for rene studiekvalitative tiltak. Effektivisering av 

administrative prosesser vil ha liten direkte effekt på studiekvalitet, men det vil på sikt kunne 

frigjøre administrative ressurser som kan brukes til undervisningstiltak. 
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Oversikt over foreslåtte tiltak: 

  Hovedmål Tiltak 
Referanse til 

rapport 
Resultatmål Delprosjekt 

I 
Å oppnå forutsigbar 

undervisningsplanlegging 
    

    

            

  Delmål         

1a-1 
Innføre standardisert 

undervisningsplanlegging 

Planlegging av to semestre av 

gangen (ett studieår) 
3.1 

  x 

1a-2   

Utarbeide standardiserte 

rutiner for undervisnings-

planleggerne 

3.1.1 

  X 

1b 

Overordnet styring av den 

faglige 

undervisningsplanleggingen 

Øke studieårsansvarliges 

innflytelse, endre instruks 
3.1.3.2 Andel interne lærere pr 

studieår Y 

1c 

Bedre samarbeid i 

fagmiljøene om 

undervisningen 

Sirkulasjon i vervet som 

ansvarlig faglærer 
3.1.4 

  Y 

    
Lage rutine for oppdatering av 

oversikt over faglærere 
3.1.2.2 

    

      

 

    

1d 
Minske flytting og avlysning 

av undervisningen 

Innføre og følge opp regler for 

omberamming 
3.1.5, s. Antall omberamminger 

reduseres X 

    
Sikre god informasjon ut til 

alle lærere 
3.1.5 

    

1e 
Minske sårbarheten på fag 

med få interne lærere 
Koordinere forskningstermin 3.1.6 Interne lærere på 50% 

av undervisning X 

    
Endre retningslinjer for 

forskningstermin 
3.1.6 

    

    

Bedre kommunikasjonen 

mellom administrasjons- og 

studieseksjonen og 

eksamenseksjonen 

3.1.6 

    

1f1 

Sikre god tilgang på erfarne 

og godt kvalifiserte eksterne 

lærere 

Oppdaterte lister over 

kvalifiserte eksterne lærere, 

veiledere og sensorer i alle fag 

  

  X 

1f2   
Eksterne veiledere og sensorer 

skal få nødvendig opplæring 
3.1.7 

  Y 

1f2   
Eksterne lærere skal få tilbud 

om å delta i lærernettverk 
3.1.7 

  Y 

1f2   
Plan for å ivareta kontakt med 

eksterne 
3.1.7 

  Y 
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II 

Se på bruken av interne og eksterne lærere i 

undervisningen og ha klare strategier og 

prioriteringer for bruken av lærerressursene 

    

  

             

  Delmål Tiltak     

 

2a-1 

Kvalitetssikre bruk av 

eksterne lærere i sensur 

og på veiledning på 

masteroppgavene 

Kvalitetssikre sensur på 

masteroppgaven 
3.2.1 

  Y 

2a2   

Trekke inn interne lærere som 

veiledere og medsensor der det er 

eksterne veileder 

  

  Y 

2a2   

Sende ut oppdatert liste over 

fakultetets lærere og deres 

fagområder til eksterne veiledere 

for å øke andel interne sensorer og 

veiledere 

2.2.3.4 

  Y 

 2a2 
 

Oversikt over internes 

sensurkompetanse 
3.2.1 

    

b 

Forbedre studentenes 

kontakt med interne 

lærere 

Bedre basisgruppetilbudet, hindre 

frafall 
3.2.2 Antall studenter pr 

lærer Y 

            

2b   
Tilby kurs i ledelse av 

basisgrupper 
3.2.6.2 

  Y 

2b   
Utnevne ansvarlig faglærer for 

basisgruppene 
  

  Y 

2b   

Utarbeide god informasjon om 

undervisningsformen og formålene 

ved basisgrupper 

  

  Y 

2c-1 

Ta hensyn til lærernes 

kompetanse og ønsker i 

forhold til 

undervisningsfag og 

form 

Innsamling av lærernes 

undervisningsønsker 
2.2.4 

Andel lærerer som 

underviser i ønsket fag Y 

2c-2   
Registrere lærernes 

undervisningsønsker i AURA 
2.2.3 

    

2c-3   

Etablere rutiner for å oppdatere 

læreres undervisningsønsker i 

AURA 

2.2.4 

    

2c-4   
Rutine for å bruke ønskene i 

undervisning 
  

  X 

2d 

Redusere bruk av 

undervisningsressurser 

på valgemner med få 

studenter 

Trappe ned /fase ut valgemner 3.2.4 
Antall 

undervisningstimer på 

valgemner Y 

2e 

Gjøre best mulig bruk av 

stipendiatenes 

undervisningsplikt 

Plan for stipendiatens fordeling av 

undervisningsplikt 
3.2.5, s. Andel stipendiater som 

underviser Y 
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Løpende kontakt mellom 

studiedekan og i-ledere for å 

orientere om hvilke 

undervisningsbehov fakultetet har 

3.1.3.1 

  Y 

2f 

Prioritere bruk av interne 

lærere på de første 

studieårene 

Sørge for at alle lærere holder 

undervisning i obligatoriske fag 
3.2.3 Andel interne lærere pr 

studieår Y 

2g 

Omdisponere 

lærerressursene – ikke 

tilby mer undervisning 

enn vedtatt for hvert fag 

Vedta rammer antall timer for 

hvert fag 
2.2.1, 3.2.6.1 

Antall timer pr 

studiepoeng pr fag Y 

h 

Rekruttere eksterne 

lærere til 

kursundervisning 

Utarbeide oversikt over 

standardiserte kursopplegg 
2.4 Andel eksterne og 

interne lærere pr kurs X 

2h-2   
Lasge standardiserte kursopplegg 

der det ikke fins  
  X 

i 
Bruk av interne og 

eksterne lærere 

Ansette universitets-lektorer i 

undervisnings-stillinger for å 

redusere andelen eksterne lærere 

3.2.6.2 

Antall univ.lektorer Y 

j   
Vedta retningslinjer for frikjøp fra 

undervisningsplikt 
  

  X 

III Nye prøvingsformer       

 a 
 

Digital eksamen 
   X 

b 
 

Digital innlevering av 

masteroppgave    X 

IV 
Redusere antall 

studenter   

Antall studenter pr 

lærer 

 
4a-1 

Forbedre 

gjennomstrømming 

Se på utvikling av en 

studentgruppe    Y 

4a-2 
 

Analyse av en studentgruppe 
   X 

4b-1 
Redusere antall studenter 

på enkeltemner Endre adgang til enkeltemner 

 

Antall enkeltemne 

studenter Y 

4b-2 

 

Analyse av enkeltemner 

 

  X 
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Prioritering av tiltak, jfr tiltakslisten ovenfor: 

 

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

 

 

Saksbehandler: 

Trond Skjeie 

22859304, trond.skjeie@jus.uio.no 
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