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Vedrørende studentpleiemidlene på HUMR og LLM- programmene ved Det juridiske 

fakultet   

 

De fire LLM-programmene ved Det juridiske fakultet tildeles hvert år 70 000,- kr i fakultetets 

budsjett som skal brukes på «studentpleie».   

Tidligere brukte HUMR og LLM- programmene disse midlene til en  studietur til utlandeti løpet av 

studieforløpet, da studenttallet var lavere og midlene dekket hele reisen og hotelloppholdet for hele 

gruppen.   

I de senere år har studenttallet på HUMR og LLM-programmene økt, og midlene rekker ikke 

lenger til studietur utenlands. De fire programmene bruker nå midlene ganske ulikt. Noen 

programmer velger fortsatt å sette opp en studietur, men da gjerne innenlands /evt i kombinasjon 

med en mindre egenandel for studentene. Studieturene har ofte et omfattende faglig innhold med 

egne og eksterne foredragsholdere. Videre brukes midlene til faglige seminarer og ekstra 

forelesninger i emner som inngår i LLM-programmene. HUMR-programmet engasjerer for 

eksempel andreårsstudenter som seminarledere, og Public International Law (PIL) bruker en stor 

del av midlene på deltagelse i Telders Moot Court Competition i den Haag hvert år. Ved 

avslutningen av studiet brukes noe av midlene på en sosial sammenkomst i forbindelse med 

utdeling av vitnemål på LLM-programmene.  

Det er ønskelig å fastslå hvilke type tiltak disse midlene kan brukes på, slik at programleder fritt 

kan godkjenne bruk av midlene innenfor disse.   

Forslag til vedtak  

Hvert LLM-program ved Det juridiske fakultet tildeles 70 000,- kr årlig til studentpleie. Midlene 

skal brukes på tiltak som er til gode for studentene som har opptak til studieprogrammet. 

Programleder står fritt til å godkjenne bruk av disse midlene innenfor følgende type tiltak:    

- Studiereiser   



Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 2 

 

- Mat/drikke i forbindelse med sosiale sammenkomster på studieprogrammet  

- Faglige seminarer  

- Ekstra undervisning i emner som inngår i studieprogrammet 

- Ekstra oppgaver/oppgaveretting i emner som inngår i studieprogrammet  

- Prosedyrekonkurranser  
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