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Dato: 18.06.2013 

 Saksnr..: 2013/4392 RANDIRO 

Dekanvedtak: Tildeling av UNIFOR-legat Det juridiske fakultets reisefond av 1973 

(søknadsfrist 30.03.2013) 

Dekan har vurdert tildeling av det disponible beløpet på inntil kr 56.000,- for denne utdelingen, på 

bakgrunn av vedtekter, søknader og framleggsmateriale. 

UNIFOR gjør oppmerksom på at medlemmer av fag- eller utdelingskomiteer er omfattet av 

Forvaltningslovens §§ 6-10 om habilitet. Fagkomitéen skal bekrefte at habilitetsspørsmål er prøvet 

og ivaretatt.  

Søknadsfristen var 30. mars 2013. Det har innkommet 2 søknader (se vedlagte søkerliste).  

Kriterier for vurdering av søknadene er i følge fondets statutter § 2 at: 

”Det juridiske fakultet skal utdele den disponible avkastning som stipend til en eller flere juridiske 

kandidater til reiser i forbindelse med vitenskapelige studier til land utenfor de skandinaviske land, 

Island, Færøyene og Finland. Fakultetet bestemmer om utdelingen skal skje hvert år eller 

sjeldnere.” (Se vedlagte vedtekter). 

Praksis for Forskningsutvalgets tildeling av vitenskapelige stipender har vært at kun søkere med 

avsluttet embedsstudium/master, og som ved søknadstidspunktet er tilknyttet en 

forskningsinstitusjon, anses som støtteberettiget. Videre har praksis vært å ikke regne ettårige 

mastergrader som LL. M. eller Master of Laws som vitenskapelige studier.  

Begge søkerne er stipendiater ved Det juridiske fakultet, og søker om støtte til utenlandsopphold. 

De er derfor å anse som støtteberettigede.  

Tildeling:  

Søker nr. 1 Marte Eidsand Kjørven innvilges det hun søker om, totalt kr. 25.000. Søker nr. 2 Marie 

Nesvik innvilges resten av det disponible beløpet, totalt kr. 31.000.  

 

 

 

Med hilsen 
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Hans Petter Graver (signering) 

dekan 

Randi Rørlien 

forskningsrådgiver 

 

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

 

 

Vedlegg:  
- Følgeskriv fra UNIFOR  

- Søknader med relevante vedlegg  

- Oversikt over søkere  

- Vedtekter for Det juridiske fakultets reisefond av 1973  
 

 

 

 

Saksbehandler: 

Randi Rørlien 

22851980, randi.rorlien@jus.uio.no 


