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Orientering om det nye Ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet, universitetet i Oslo. 

Fra 1. januar 2016 trer et nytt Ph.d.-program i kraft ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Programmet er bygget opp som et alminnelig studieprogram, bestående av en obligatorisk fellesdel 

på 18 studiepoeng og en valgdel på 12 studiepoeng.  

Fellesdelen består av følgende emner: 

Fellesemne I – Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode (4 sp.) 

Fellesemne II – Internasjonalisering, overnasjonal rett og komparasjon (5 sp.) 

Fellesemne III Perspektivering: rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi (5 sp) 

Fellesemne IV Avhandlingsskriving og etikk (2 sp.) 

Fellesemne V Nasjonale doktorgradsseminarer i rettsvitenskap (2 sp.) 

Valgdelen består av følgende emner: 

Valgemne I – Internasjonale seminarer i rettsvitenskap (5 sp.) 

Valgemne II – Publiseringskral artikkel (7 sp.) 

De obligatoriske emnene er bygget opp som alminnelige emner i rettsstudiet i hht. 

kvalifikasjonsrammeverket, med angivelse av læringsmål og kunnskapskrav, samt et fast 

undervisningsopplegg og anbefalt innføringslitteratur, anbefalt hovedlitteratur og anbefalt 

fordypningslitteratur.  De enkelte delemner er tilpasset hverandre, samt i noen grad undervisningen 

på masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO. Alle emnene administreres av ansvarlige faglærere som 

også er medlem av PFF. Til hvert enkelt emne er det videre tilknyttet faglærere som deltar i 

undervisningen. Undervisningen avholdes til faste tider hvert år, og annethvert år på hhv. engelsk og 

norsk. 

Valgdelen består av deltakelse på internasjonale seminarer, samt ferdigstillelse av en publiseringsklar 

artikkel. PFF vil sørge for kvalitetssikring av det opplegg den enkelte følger, samt oppfølging og 

godkjenning av det skriftlige arbeide som ferdigstilles. 

Programet ble vedtatt i PFF’s møte den 26. oktober 2016, og erstatter de tre tidligere varianter eller 

linjer av Ph.d.-programmet (rettsvitenskap, menneskerettigheter og kriminologi/rettssosiologi). 

Programmet inneholder ingen elementer som ikke gjenfinnes i de tidligere varianter, og den enkelte 

vil således få godskrevet sin innsats på tidligere varianter dette fullt ut. Det vil derfor være en sømløs 

overgang til det nye programmet for samtlige deltakere på programmet, uten behov for 

overgangsordninger. 

 

Med vennlig hilsen 

Alf Petter Høgberg, forskningsdekan 


