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Oppdaterte gjennomføringsplaner for faglige prioriteringer, Det juridiske fakultet 

Dette notatet er en revisjon av Det juridiske fakultets gjennomføringsplaner for faglige 

prioriteringer datert 20. mars 2009. Notatet er revidert av administrasjonen og dekanatet og 

ferdigstilt etter tilbakemeldinger fra instituttene.  

 

1. Oppfølging av faglige prioriteringer. Virkemidler og tidsplan 

Forskning 

Det juridiske fakultet har som hovedmålsetting en generell vekst i forskning, herunder i ekstern 

finansiering, og økt kvalitet på forskningen. Videre vil fakultetet prioritere internasjonalisering av 

forskningen – i og utenfor Norden – samt gå inn for økt publisering og økt tverrfaglig og flerfaglig 

samarbeid.    

I sine faglige prioriteringer for forskningen har fakultetet satt opp følgende tematiske områder:  

 rettens globalisering  

 individenes rettsstilling 

 rett, stat og marked 

 rett og miljø 

Videre har fakultetet definert fire gjennomgående faglige perspektiver:  

• rettsstatstanken  

• retten og tiden 

• rettstenkningen  

• rett, samfunn og moral  

De forskningstema og perspektiver som er prioriterte i fakultetets planer, har en betydelig bredde, 

men de er definert på tvers av fakultetets disipliner og fagmiljøer for å kunne fange opp de faglige 

utfordringene vi står overfor. Bredden i temaene er dels knyttet til at Det juridiske fakultet er 

Norges klart største utdannings- og forskningsinstitusjon for rettsvitenskap og dermed har et 

særlig ansvar for å ivareta en viss bredde i forskningen, dels at fakultetet har et nasjonalt ansvar for 
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mange sentrale rettsområder, og dels at den utviklingen som retten nå er inne i med 

internasjonalisering og europeisering krever at forskningen er bred nok til å kunne behandle de 

nye rettslige tema på et høyt kvalifisert nivå. Samtidig er de brede temabeskrivelsene forsøkt 

spisset gjennom prosjekter og prioriteringer i fakultetets tematiske forskergrupper.      

Et helt sentralt virkemiddel for videre oppfølging av disse prioriteringene er en fortsatt satsning på 

fakultetets forskergrupper. En vesentlig del av den faglige prioriteringen skjer gjennom 

allokeringen av forskningstid til forskergruppene og de tema de arbeider med. Forskergrupper 

opprettes etter søknad og får tildelt driftsmidler fra fakultetet. I 2013 har fakultetet følgende 10 

forskergrupper med respektive vertsinstitutt:  

• internasjonal rett (IOR) 

• internasjonal kontraktsrett (NIFS) 

• konstitusjonelle studier (IOR) 

• marked, innovasjon og konkurranse (IfP) 

• menneskerettigheter og utvikling (SMR) 

• naturressursrett (NIFS) 

• rett, samfunn og historisk endring (IOR) 

• rettigheter, individer, kultur og samfunn (IOR) 

• samfunnskontroll og rettssikkerhet (IKRS) 

• selskaper, markeder, samfunn og miljø (IfP) 

I tillegg til disse forskergruppene har fakultetet også tematiske og tverrdisiplinære faggrupper 

innen blant annet følgende områder:  

• sjørett og petroleumsrett  

• Europarett   

• rettssosiologi og kriminologi  

• menneskerettigheter 

• offentlig rett  

• privatrett 
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Hele fagområdet rettsvitenskap ble evaluert av Norges forskningsråd i 2009, noe som resulterte i 

rapporten Rettsvitenskapelig forskning i Norge, samt en oppfølgingsrapport – Rettsforskningens 

framtid – fra 2010. Panelets rapport var noe kritisk overfor det de betegnet som en dobbelt-

organisering i institutter og forskergrupper, som de påpekte at kunne bli uoversiktlig. Fakultetet 

mente på sin side at evalueringspanelet på grunn av den systematikk de brukte, ikke tok 

tilstrekkelig hensyn til den betydning forskergruppene hadde som en del av fakultetets 

forskningsstrategi. 

I 2010 ble de åtte forskergruppene på fakultetet derfor evaluert av et nytt nordisk panel med fem 

medlemmer. I denne rapporten gis forskergruppene en overveiende positiv evaluering, med det 

metodiske forbehold at det er vanskelig å vite hva de samme forskerne hadde oppnådd uten en slik 

organisering. Våren 2011 ble det foretatt høringsprosesser med forskergruppene og instituttene. I 

egenevalueringsrapportene og i høringsuttalelsene fra forskergruppelederne vurderes 

forskergruppene i all hovedsak som et positivt og viktig virkemiddel. På bakgrunn av 

evalueringsrapporten og den påfølgende høringsprosessen vedtok fakultetsstyret (møte 2/2011) at 

fakultetet fortsatt bør bruke forskergrupper som en sentral del av sin forskningsorganisering og -

utvikling. Samtidig ble det påpekt i vedtaket at forskerne også kan danne faggrupper internt på ett 

institutt eller på tvers av flere institutter uten søknad til fakultetet.  

Dagens forskergrupper startet opp 1. januar 2012 med en varighet på 5 år. Oppstarten kom i 

kjølvannet av en utlysning til miljøene om oppretting av nye eller videreføring av gamle 

forskergrupper. Utlysningen la vekt på at formålet med forskergrupper skal være å styrke 

forskningssamarbeidet ved fakultetet, forskningens kvalitet, relevans og å bidra til en faglig 

utvikling av fakultetets forskning og nytenkning på områder som fakultetet ønsker å satse på. Det 

ble lagt vekt på om gruppene ville bidra til bedre forskningssamarbeid på fakultetet. Søkerne ble 

bedt om å sannsynliggjøre at de kunne danne et attraktivt og fruktbart fagmiljø for både rekrutter 

og seniorforskere, at det kunne utøves en systematisk forskningsledelse, og at det kunne dannes en 

plattform for å søke om ekstern finansiert forskning. Kravet om samarbeid i forskergruppene på 

tvers av instituttene fra forrige utlysning var gått bort fra. Alle de 8 eksisterende forskergruppene 

søkte om og fikk innvilget videreføring. I tillegg ble det opprettet to nye grupper.  

Fakultetet legger til grunn at de tematiske satsningene nevnt innledningsvis som fakultetets faglige 

prioriteringer i dag er godt dekket av de tverrgående forskergruppene som er opprettet, samt de 

tematiske faggruppene som tidligere nevnt. For ”rettens globalisering” er det særlig forskergruppen 

”internasjonal rett” og ”internasjonal kontraktsrett” som er viktig, men også forskergruppene 

”menneskerettigheter og utvikling”, ”marked, innovasjon og konkurranse” og ”selskaper, 

markeder, samfunn og miljø”. Også faggruppene sjørett, petroleumsrett og Europarett er relevante 

her. For området ”individenes rettsstilling” er det primært forskergruppene ”rettigheter, individ, 

kultur og samfunn” og ”menneskerettigheter og utvikling” som er sentrale, men også gruppen 

”samfunnskontroll og rettssikkerhet”. For tematikken ”rett, stat og marked” er gruppene ”marked, 

innovasjon og konkurranse”, ”samfunnskontroll og rettssikkerhet”, ”konstitusjonelle studier” og 

”internasjonal kontraktsrett” de mest sentrale, samt faggruppene sjørett og petroleumsrett. For 
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området ”rett og miljø” er det gruppen i ”naturressursrett” som er mest sentral, men også 

”menneskerettigheter og utvikling” og faggruppene sjørett og petroleumsrett  . Forskergruppen 

”rett, samfunn og historisk endring” skal kunne bidra på tvers av alle prioriterte tema.  

Fakultetet har også prioritert fire faglige gjennomgående perspektiver. Disse er også godt dekket av 

forskergruppene. Det forventes at alle forskergruppene i større eller mindre grad ivaretar alle eller 

de fleste av de fire perspektivene som er nevnt. ”Rettsstatstanken” ivaretas spesielt av 

”konstitusjonelle studier”-gruppen samt ”samfunnskontroll og rettssikkerhet” og ”rettigheter, 

individer, kultur og samfunn”. ”Retten og tiden” ivaretas av det rettshistoriske miljøet i gruppen 

”rett, samfunn og historisk endring”. ”Rettstenkningen” ivaretas på tvers av flere av gruppene, men 

spesielt i ”internasjonal rett”, ”samfunnskontroll og rettssikkerhet”, ”rettigheter, individer, kultur 

og samfunn” og ”rett, samfunn og historisk endring”. ”Rett, samfunn og moral” er også et 

gjennomgående perspektiv med stor relevans for alle gruppene. 

Fakultetet har de siste årene fått tre store eksternfinansierte prosjekter, ERC-prosjektene Crime 

Control in the Borderlands of Europe (Crimmigration) og The Legitimacy of Multi-Level Human 

Rights Judiciary (MultiRights) og et senter for fremragende forskning PluriCourts - The Centre for 

the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order. Prosjektet Crimmigration 

ivaretar blant annet området samfunnskontroll og rettssikkerhet og perspektivene rettsstatstanken 

og rett, samfunn og moral. Multirights og Pluricourts dekker områdene rettens globalisering og 

individenes rettsstilling og perspektivene rettsstatstanken og rett, samfunn og moral. 

Ph.d.-programmet er et annet sentralt virkemiddel for å øke forskningens bredde og kvalitet. Siden 

2001 har det vært en eksplosiv økning i antall ph.d.-kandidater. Vi har i dag ca. 90 kandidater 

totalt på ph.d.-programmet, hvorav ca. 30 er ansatt hos oss og finansiert med eksterne midler og 

ca. 20 er ansatt eksternt. 40 årsverk til enhver tid være basisfinansiert. Fakultetet legger til grunn 

at dette er et passende nivå for de neste årene, fakultetets størrelse og kapasitet for veiledning tatt i 

betraktning. Antallet doktordisputaser er beregnet til å ligge på 12-15 i årene fremover. De aller 

fleste stipendiatene ansatt ved fakultetet, så vel som postdoktorene, er tilknyttet en av 

forskergruppene.  

Det juridiske fakultet deltar i seks av de sju tverrfakultære satsningene ved UiO. Fakultetet er ikke 

vertsfakultetet for noen av satsningene. De seks satsningene vi deltar i, er:  

• Demokrati 

• Kulturell transformasjon i globaliseringens tidsalder 

• Miljø og energi 

• Religion i det pluralistiske samfunn 

• Kunnskap i skolen 
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• Levekår i utviklingsland: helse, miljø og fattigdom 

De tverrfakultære satsningene ble evaluert i 2012. Evalueringsrapporten konkluderer blant annet 

med at ledelsen ved fakultetene bør ta større ansvar for det tverrfakultære samarbeidet. Fakultetet 

vil aktivt delta i universitetets vurdering og oppfølging av denne rapporten.  

 

Utdanning 

”Juristutredningen” om behovet for juridisk utdanning og kompetanse frem mot 2025 behandler 

blant annet fremtidens juristutdanning. Fakultetet vil i løpet av juni 2013 inngi sitt forslag til UiOs 

høringssvar. 

Fakultetet tilbyr flere studieprogrammer, både norsk- og engelskspråklige, men vil i det følgende 

konsentrere seg om masterstudiet i rettsvitenskap, som er det studieprogrammet som har flest 

studenter på fakultetet. 

Høsten 2011 ble det innført en ny studiemodell for rettsvitenskap, som har medført en del 

endringer: Emnene har gått fra å være årsenheter på 50 og 60 studiepoeng til emner på mellom 10 

og 30 studiepoeng, og som følge av det avlegges eksamen hvert semester. Det er innført 

obligatorisk undervisning på enkelte emner, og det medfører at privatister kun kan avlegge 

eksamen på emner som inngår i første studieår.  

Det er innført større valgfrihet i studiet med ett valgemne på tredje studieår (på BA-nivå), ett på 

fjerde studieår (på MA-nivå), i tillegg til tre valgemner på femte studieår. Valgemnene er redusert 

fra 15 til 10 studiepoeng for å skape rom for flere emner og større valgfrihet.  

For å bidra til bedre integrasjon mellom norske og innreisende studenter, og for at studentene skal 

bli i stand til å beherske flere internasjonale rettskilder og møte engelsk fagterminologi, er det 

innført krav om at alle må ha minst ett engelskspråklig valgemne i studiet. Dette kan erstattes av 

studieopphold ved utenlandsk universitet. 

I tillegg er det innført valgemneprofiler, som innebærer at studentene velger en gruppe valgemner 

som samlet gir en spesialisering innen ulike fagfelt. Valgemner på masternivå og masteroppgaven 

inngår i valgemneprofilen. Valgemneprofilen skal fremgå av vitnemålet. 

I Læringsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i 2012 svarte jusstudentene blant annet at de i 

liten grad føler seg som en del av fagmiljøet, at kontakten med underviserne er liten, samt at 

læringsmiljøet preges av et negativt konkurranseforhold mellom studentene. Inntrykket bekreftes i 

en kandidatundersøkelse som ble gjennomført noe senere. Fakultetet har derfor satt i gang tiltak 

som bedrer kontakten mellom student og lærer, blant annet gjennom å lyse ut flere vitenskapelige 

stillinger. Fakultetet arbeider aktivt for å redusere overdrevet karakterpress, blant annet gjennom å 
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synliggjøre det mangfold av interessante yrkesmuligheter som finnes for jurister. Det legges 

spesielt vekt på å synliggjøre mulighetene innen offentlig sektor.   

Fakultetet vil også arbeide for at en større del av undervisningen i de obligatoriske fagene i 

masterstudiet ivaretas av fast ansatte lærere. Dette følges opp i det pågående 

studiekvalitetsprosjektet ved fakultetet.  

Fakultetet ønsker at det forskes på de obligatoriske undervisningsfagene, samtidig som det 

undervises i fagområder som prioriteres i forskningen. Dette vil sikre forskningsbasert 

undervisning og at studentene får et studietilbud som gjenspeiler aktuelle samfunnsbehov som tas 

opp i forskningen. 

  

2. Stillingsplan for Det juridiske fakultet 

Fakultetet har laget en stillingsplan (vedlagt) for utlysning av faste vitenskapelige stillinger ved 

fakultetet innenfor rammen av langtidsbudsjett.  

Planen oppdateres jevnlig etter innspill fra instituttene.  

Fakultetets forskningsprioriteringer og forskergruppenes aktiviteter tillegges vekt ved de løpende 

utlysninger av både midlertidige og faste stillinger. Det vil være et økende behov for 

postdoktorstillinger i de kommende år. Realistisk sett må flertallet av disse være eksternt 

finansierte.  

De faglige prioriteringene som knytter seg til utdanning, vil bli søkt realisert ved å angi 

undervisningsemner når stillingene lyses ut.  

 

Faste vitenskapelige stillinger 

Faste vitenskapelige stillinger lyses som hovedregel ut i stillingskode førsteamanuensis. Dette gir et 

bredere søkergrunnlag og bedre aldersspredning enn utlysning av professorater, og har i tillegg et 

likestillingsperspektiv, da det er flere kvinner med førsteamanuensiskompetanse enn 

professorkompetanse. Fakultetet legger til rette for at førsteamanuenser skal søke opprykk til 

professor etter kompetanse. I særlige tilfeller der stillingen krever det, kan den lyses ut som 

professorat, eventuelt med mulighet for professorstipend dersom det ikke melder seg kvalifiserte 

søkere.  

Kriterier som blir tatt hensyn til i utviklingen av stillingsplanen:  

• faglige prioriteringer 

• undervisningsbehov 
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• forskningskvalitet, ønske om å rekruttere de beste forskerne 

• behov for å sikre en kritisk masse innenfor fagmiljøene 

• rekrutteringsgrunnlag 

Det anses som lite hensiktsmessig å lyse ut stillingene helt åpent.  Utlysningene bør heller ikke 

være så avgrenset at de kan oppfattes som ”skreddersydd” for bestemte søkere.  Det er ønskelig i 

første omgang å begrense antall utlysninger med instituttilknytning, alternativt nevne flere 

fagområder som kan prioriteres.  Fakultetet har uteksaminert mange doktorgradskandidater i en 

periode da den økonomiske situasjonen ikke har gitt rom for utlysning av faste vitenskapelige 

stillinger. Det er derfor viktig å gi mulighet til en reell konkurranse om stillingene. Mange av våre 

stipendiater har også tverrfaglige doktoravhandlinger.  Vi vil vurdere kontinuerlig om det er behov 

for å avgrense utlysningene mer, både i forhold til forskning og undervisning.  Søkerne kan uansett 

bli bedt om å redegjøre for hvordan de kan bidra til å fremme fakultetets faglige prioriteringer.  

I de fleste tilfeller vil det være et krav at den som tilsettes skal undervise i norsk rett. Generelt bør 

stillinger likevel utlyses med tanke på internasjonal rekruttering.  

Fakultetsstyret har vedtatt opprettelse av nye faste stillinger innen alternativ tvisteløsning, 

erstatningsrett, energirett og arbeidsrett.  

Det er ikke gitt at en person som går av vil bli erstattet av en person med tilsvarende 

arbeidsoppgaver. Noen fagområder kan tilhøre flere institutter. På andre områder må det vurderes 

om fagområder kan kombineres på en ny måte, og om dette eventuelt kan følges opp med en 

samlokalisering av forskjellige enheter.  

Fakultetet ser det som en hovedutfordring å styrke rettsvitenskapelig kompetanse innen 

menneskerettigheter. Videre ønsker fakultetet at Norsk senter for menneskerettigheter skal styrke 

og videreutvikle sin posisjon som et sterkt flerfaglig senter for forskning, undervisning og 

formidling på menneskerettighetsområdet. 

Fakultetet vil arbeide videre med en strategi for ekstern finansiering av stillinger på 

førsteamanuensis- og professornivå, samtidig som målet er at alle i slike stillinger skal ha fast 

ansettelse. Nordisk institutt for sjørett har fått ekstern finansiering til de første fem årene av en fast 

førsteamanuensisstilling innen energirett. Denne stillingen ble lyst ut i 2011.  

 

Stipendiat- og postdoktorstillinger 

Fakultetet har som mål å lyse ut åpne stillinger innen rettsvitenskap to ganger i året, med 

søknadsfrist i februar og september. Antall stillinger som kan lyses ut vil variere. Fakultetets 

måltall for stipendiater finansiert fra basis er 40. Utlysning av stipendiatstillinger innen 
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kriminologi og rettssosiologi vil forekomme sjeldnere, men det er ønskelig at det opprettholdes et 

godt stipendiatmiljø på instituttet.  

Fakultetets måltall for basisfinansierte postdoktorstillinger er seks. Disse vil lyses ut etter hvert 

som det blir ledige stillinger.   

Det lyses årlig ut flere eksternfinansierte postdoktor- og stipendiatstillinger.  

 

3. Oppfølging i budsjettet  

 

Forskning 

Årsplan og strategisk plan gir føringer for budsjett og langtidsbudsjett. I forslag til årsplan for 

2013-2015 prioriteres seks områder: 

• Samlokalisering 

• Studiekvalitet 

• Ekstern finansiering 

• Internasjonalisering 

• Innovasjon 

• Internt handlingsrom  

For å møte kravet om bedret studiekvalitet er det vedtatt å øke tilsettingstakten, både for faste 

stillinger og stipendiatstillinger. Dette gjenspeiles i budsjettet og er det største og viktigste 

budsjettiltaket i perioden. Sammen med samlokalisering er dette fakultetets hovedprioritering. Når 

det gjelder samlokalisering, er fakultetet avhengig av økt basisbevilgning for å kunne gjennomføre 

det. 

 

Utdanning 

Fakultetet har gitt arbeidet med bedre studiekvalitet høy prioritet og har satt i gang flere tiltak som 

det knytter seg store forventninger til. Noen av disse tiltakene har som formål å redusere 

kostnadene, eksempelvis ved å øke gjennomstrømmingen og redusere gjentak av eksamen, mens 

andre tiltak har som formål å gi studentene økt studiekvalitet, eksempelvis gjennom digitalisering 

av eksamen og økt kontakt med fakultetets lærere. 
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Fakultetet er i ferd med å skaffe seg mer inngående kunnskap om studentenes studieatferd og egen 

opplevelse av studiet, dels gjennom utarbeidelse av analyseverktøy for datautrekk fra FS og dels 

gjennom kandidatundersøkelser i samarbeid med Juristforbundet. Data fra disse og tilsvarende 

kilder vil bli brukt aktivt i arbeidet med økt studiekvalitet. 

 

4. Økt innsats for eksterne midler  

Det har vært en klar økning i søknader og i tildelinger av eksterne midler. Det har resultert i flere 

stipendiat- og postdoktorstillinger. Eksterne midler har også gjort det mulig å arrangere 

internasjonale konferanser og seminarer. Dette har de siste årene gitt økte muligheter for aktivitet i 

forskergruppene.  

Det har videre vært en klar økning i søknader til EUs 7. rammeprogram (2007-2013). Per april 

2013 har fakultetet seks pågående EU-prosjekter:  

• MultiRights (ERC; IOR/PluriCourts)  

• Crimmigration (ERC; IKRS) 

• EFFACE (Cooperation; IKRS)  

• RASEN (Cooperation; IfP)  

• RESPECT (Cooperation; IfP) 

• SMART (Cooperation; IfP) 

I tillegg har fakultetet tre søknader om deltakelse som partner i konsortieprosjekter til vurdering.  

EUs nye rammeprogram Horisont 2020 (2014-2020) vil bestå av tre pilarer: Excellent science, 

Societal challenges og Industrial leadership, hvorav primært de to første er relevant for fakultetet. 

Excellent science inkluderer Det europeiske forskningsrådet (ERC) og andre instrumenter som 

finansierer prosjekter med forskerinitiert tematikk. Societal challenges skal finansiere 

samarbeidsprosjekter i internasjonale, flerfaglige konsortier som skal svare på EUs 

samfunnsutfordringer.   

Fakultetet vil legge til rette for at våre forskere skal delta i Horisont 2020. Slik deltakelse gir 

mulighet til økt internasjonalt og flerfaglig samarbeid, prestisje og økt andel RBO-midler. Den 

administrative kompetansen på EU er blitt styrket ved å øke til to forskningsrådgiverstillinger i 

fakultetsadministrasjonen.  Det skal arbeides kontinuerlig med å utforme administrative rutiner 

som skal gjøre at søknadsprosesser og prosjektdrift går så smidig som mulig.  
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

 

Vedlegg:  

1. Stillingsplanen per 23. januar 2013 

2. Juristutredningen – se http://www.jus.uio.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-

saker/2013/juristutredningen.html    

3. Rapport: Evaluation of the Interfaculty Research areas at University of Oslo 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Jenny Graver 

22842051, jenny.graver@jus.uio.no 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2013/juristutredningen.html
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2013/juristutredningen.html


Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Fakultetsstyret 

 

Dato: 28.10.2013 

   

Scenario 2025 – bakgrunnsinformasjon 

 

Ansatte ved Det juridiske fakultet 

Tallene i tabell 1 er et øyeblikksbilde pr. 1. oktober i år, og viser faktisk antall ansatte på fakultetet 

på dette tidspunktet. Tabellen tar ikke høyde for om de ansatte jobber heltid eller deltid.  

Tabell 1: Ansatte 1.10.2013 

Ansattgruppe Antall  

Faste vitenskapelige (professor, 

førsteamanuensis og amanuensis) 

79 

Midlertidig vitenskapelige (forskere og 

postdoktorer) 

18 

Stipendiater 67 

Vitenskapelige assistenter 44 

Teknisk-administrative – faste 77 

Teknisk-administrative – midlertidige 14 

Totalt 299 

 

Kommentarer til tallene: 

 Stipendiater: 1. oktober hadde fakultetet 95 stipendiater på doktorgradsprogrammet. I 

tillegg til de 67 som ble lønnet av fakultetet, var 16 lønnet av annen arbeidsgiver, 6 hadde 

levert og ventet på disputas, og 6 hadde sluttet uten å levere avhandlingen. 

 Vitenskapelige assistenter: tallene i tabellen inkluderer ikke Juss-Buss. Ansatte her tilsettes 

i stillingskoden vitenskapelig assistent. 

 Teknisk-administrative: tallene er for både faste og midlertidige, men inkluderer ikke 

ansatte på programmer ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). 
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Forholdstall lærer-student 

Tabell 2 viser forholdet mellom antallet vitenskapelig ansatte og studenter for perioden 2007-

2013. Vitenskapelige er denne tabellen definert som faste vitenskapelig ansatte ved Institutt for 

offentlig rett (IOR), Institutt for privatrett (IFP) og Nordisk institutt for sjørett (NIFS).  

Vi har foretatt denne avgrensningen, siden oversikten gjelder rettsstudiet. Det antas da at 

undervisningsleveransene fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) og SMR går opp 

i opp med leveranser fra IOR, IFP og NIFS til de øvrige programmene. 

Tabell 2: Studenter pr. vitenskapelig tilsatt for jusstudiet 

 

* Tilsatte i faste vitenskapelige stillinger, inkl. faglige lederstillinger, tall for 2013 er basert på en opptelling siden det 

foreløpig ikke er med i DBH 

** heltidsekvivalenter, egenfinansierte, tall for høstsemesteret fra DBH 

 

Studenter 

Tabell 3 viser utviklingen i antall registrerte studenter ved fakultetet og antall privatister som har 

avlagt eksamen de siste årene i faktiske tall. 

Tabell 3: Våre studenter og privatister 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Studenter 4002 4033 4188 4332 3681 3724 3611 

Privatister 573 736 775 996 1134 1444 752* 
* Kun for eksamen vår 2013 
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Forholdstall vitenskapelige – administrative  

Alle tall for årsverk er hentet fra Database for høyere utdanning (DBH). Tallene for ansatte i DBH 

oppdateres i oktober hvert år, men 2013-tallene er foreløpig ikke klare. 

Tabell 4 viser forholdstallet i prosent mellom vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte ved 

Det juridiske fakultet uten SMR. SMRs virksomhet skiller fra de øvrige instituttene med en stor 

andel programansatte i administrative stillingskoder. Det ville derfor gitt et skjevt bilde av 

forholdet mellom vitenskapelige og administrative ved fakultetet om tallene fra SMR var inkludert i 

tabellen. 

Gruppen vitenskapelige i tabellen under inkluderer alle i vitenskapelige stillinger med unntak av 

vitenskapelige assistenter. Gruppen administrative inkluderer alle i tekniske (IT-stillinger) og 

administrative stillinger. 

 

Tabell 4: Prosentfordeling vitenskapelige-administrative uten SMR 
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Årsverksutvikling 

Tabellene 5 viser årsverksutviklingen i faktiske tall for gruppene vitenskapelige og administrative 

med den samme definisjonen som ble brukt i tabell 4. 

Tabell 5: Årsverksutvikling for vitenskapelige og administrative uten SMR 

 
 

Tabell 6 er en utdypning av tabell 5 og viser utviklingen av årsverk innenfor gruppene faste 

vitenskapelige (professor, førsteamanuensis og amanuensis), midlertidig vitenskapelige (forskere 

og postdoktorer) og stipendiater. 

 

Tabell 6: Årsverksutvikling for vitenskapelige stillinger uten SMR 
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Vedlegg – årsverksutvikling inkludert SMR 

Tabellene under tilsvarer tabell 4, 5 og 6, men inkluderer SMR slik styrets medlemmer også orienteres om 

årsverksutviklingen for hele fakultetet. 

Prosentfordeling vitenskapelige – administrative med SMR 

 

 

Årsverksutvikling for vitenskapelige og administrative med SMR 
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Årsverksutvikling for vitenskapelige stillinger med SMR 
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