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Sakskart til møte 1/2016 i fakultetsstyret
Mandag 15. februar, kl. 0900-1200, Lødrups kjeller, Domus Media

Møtet starter med fotografering av styret kl. 0900.

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra konstituerende styremøte 18. januar
Arkivsaksnr. 2016/564

Vedlegg:

1. Forslag til protokoll fra konstituerende styremøte 18. januar

Vedtaksforslag:

Protokollen fra det konstituerende styremøtet 18. januar godkjennes.

 

O-SAK 1 Presentasjon av Institutt for privatrett (IFP)
Instituttleder ved IPF, professor Trygve Bergsåker, presenterer instituttet.

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.12.2015
Arkivsaksnr. 2015/6797

Vedlegg (pdf):

1. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")

2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")

3. Ledelsesvurdering 31.12.2015

4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar årsregnskapet for 2015.

 

O-SAK 2 Muntlige orienteringssaker

a) Studiebarometeret. Vedlegg (pdf)

b) Oppfølging av 3+2 vedtaket

c) Klart språk

d) Presentasjon av enheter, prosjekter og fagmiljøer i 2015

 

O-SAK 3 Tilsettingssaker
Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 9. november 2015:

Bedømmelsen for opprykk av søkerne Johan Boucht, Henrik Bjørnebye og Ivar
Alvik godkjennes. Johan Boucht, Henrik Bjørnebye og Ivar Alvik tilstås opprykk til
professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2014.
(Arkivsaksnr. 2014/12292).

Maria Astrup Hjort tilsettes som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet,
Institutt for offentlig rett, for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt.
(Arkivsaksnr. 2015/5739)
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Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 14. desember 2015:

Sytske Besemer og Mareile Kaufmann tilsettes som postdoktor SKO 1352 ved
Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på
fire år med 25 % undervisningsplikt. Kaufmann tilbys tilsetting under forutsetning
av at hun får godkjent doktorgrad i løpet av vårsemesteret 2016. Dersom en eller
begge av de som får tilbud om stilling takker nei går tilbudet videre til de andre
innstilte i den rekkefølgen de er innstilt. (Arkivsaksnr. 2015/5740).

Ingvild Bruce, Erland Eriksen Gjein, Jørgen Sørgard Skjold, Astrid Iversen,
Daniele Vittorio Genner, Nora Naguib Leerberg og Maïmona-Lise Pouye tilsettes i
stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til
å bestemme om det skal være tre års tilsetting uten undervisningsplikt eller fire
års tilsetting med 25 % undervisningsplikt. Dersom noen av disse takker nei går
tilbudet videre til de andre innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.
Fem av stillingene var forbeholdt prioriterte fagområder ved fakultetet. Av de
innstilte søkerne har ITU prioritert søkere innenfor disse fagområdene. Da det er
ikke var godt kvalifiserte søkere til alle prioritere fagområder har fakultetet valgt
akseptere flere enn to stipendiater med prosjektbeskrivelse utenfor de prioriterte
områdene slik at det fortsatt kan ansettes i syv stillinger.
En av de som tilbys stilling får opptak på Edolad-programet, mens de andre tas
opp på fakultetets ordinære Ph.d-program i rettsvitenskap. Stillingen som
disponeres til Edolad-programmet medfører ikke ansettelse i færre frie stillinger,
og det går derfor ikke ut over andre søkeres berettigede forventninger.
(Arkivsaksnr. 2015/5737).

Bedømmelsen for opprykk av Jukka Mähönen godkjennes. Jukka Mähönen tilstås
opprykk til professor innenfor fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15.
september. (Arkivsaksnr. 2015/12838).

 

O-SAK 4 Fullmaktssaker

a) Dekanen fattet 18.11.15 vedtak om nedleggelse og opprettelse av valgemne
2015 (arkivsaksnr. 2015/1025). Vedlegg (pdf).

b) Dekanen fattet 01.12.15 vedtak om oppnevnelse av medlemmer i PMR for
perioden 2016-2020 (arkivsaksnr. 2015/1025). Vedlegg (pdf).

c) Dekanen fattet 15.12.15 vedtak om nye vurderingsformer (arkivsaksnr.
2015/15368). Vedlegg (pdf)

d) Dekanen fattet 23.12.15 vedtak om tildeling av to faste stillinger til PluriCourts
(arkivsaksnr. 2015/12150). Vedlegg (pdf).

e) Dekanen fattet 06.01.16 vedtak om fordeling av ekstraordinære driftsmidler
(arkivsaksnr. 2015/14981). Vedlegg (pdf).

f) Dekanen fattet 06.01.16 vedtak om Det juridiske fakultets egenandel på ITN-
prosjektet Produ:CE (arkivsaksnr. 1374842015/14840) Vedlegg (pdf).

g) Dekanen fattet 27.01.16 vedtak om oppnevning av Likestillings- og
mangfoldsutvalget 2016-2020 (arkivsaksnr. 2013/7024). Vedlegg (pdf).

h) Dekanen fattet 08.02.16 vedtak om oppnevning av fakultetsgruppe for faglig-
sosial planlegging 2016-2017 (arkivsaksnr. 2013/2297). Vedlegg (pdf)

i) Dekanen fattet 18.12.15 vedtak om undervisningledelse (arkivsaksnr.
2015/15532). Vedtaket deles ut i møtet.

 

O-SAK 5 Eventuelt
 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 8. februar 2016

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef
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Protokoll fra konstituerende møte i
fakultetsstyret
Mandag 18. januar kl. 1300-1430, Lødrups kjeller, Domus Media

Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes i møtet 15. februar.

 

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei,
Daniel Arnesson, Ida Stabrun, Ellen Mo, Jan Einar Barbo, Ivar-André Slettedal,
Gunnar Hiis og Anuschka Teresa Hager-Thoresen

Forfall: Henriette N. Tøssebro

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Lars Botten, Trond Skjeie og Eirik
Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 10. desember 2015
(Arkivsaksnr. 2015/2558)

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 10. desember godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Økonomiopplæring
Trond Skjeie og Lars Botten gjennomgikk og presenterte sentrale plan- og
budsjettprosesser og regnskapsprinsipper ved UiO og fakultetet.

 

O-SAK 2  Fakultetsstyrets oppgaver, mandat og sammensetning
Eirik Haakstad presenterte styrets sammensetning og mandat iht. Normalregler for
fakulteter og Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet.

 

V-SAK 2 Oppnevning av Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)
(Arkivsaksnr. 2015/9928)

Styret diskuterte om de midlertidig vitenskapelig ansatte burde ha vært representert i
ITU. Normalreglementet for fakultetet, § 8, gir ikke anledning til å utvide ITU. For å
ivareta en konsistent politikk i ITU legger styret til grunn at de faste vitenskapelige
medlemmer av styret også må sitte i ITU. Fakultetet vil se nærmere på om
representanten for midlertidig vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret kan og bør gis
observatørstatus i ITU.

Vedtak:

Følgende oppnevnes som medlemmer til ITU med virkning fra 01.01.16:

Professor Dag Michalsen, dekan og ITUs leder

Professor Ole-Andreas Rognstad

Professor May-Len Skilbrei

Seniorkonsulent Ida Stabrun

Student Ivar-Andre Slettedal
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Dekanens stedfortreder er vara for dekanen til ITU. Vararepresentantene for de faste
vitenskapelige og teknisk-administrative til fakultetsstyret er også vararepresentanter
til ITU. For studentrepresentanten er det andre JSU-medlemmet i styret vara til ITU.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Møtetider for fakultetsstyret i 2016
(Arkivsaksnr. 2016/564)

Vedtak:

Fakultetsstyret beslutter følgende møtetider for 2016:

mandag 15. februar, kl. 0900-1200

mandag 13. juni, kl. 1200-1500

mandag 17. oktober, kl. 1200-1500

mandag 12. desember, kl. 1200-1500

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 3 Skriftlige orienteringssaker (kommenteres ikke i møtet)

a) Budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2020 (arkivsaksnr. 2015/12150).

 

O-SAK 4 Eventuelt
Under eventuelt gjentok fakultetsstyret ønsket fra desembermøtet om at enheter,
forskningsprosjekter og fagmiljøer skal få presentere seg for styret. Fakultetet kommer
tilbake med den plan for presentasjonene i styremøtet 15. februar.

 

 

Det juridiske fakultet, 19. januar 2016

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
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1. Om studiebarometeret 

Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. 
studieår. Undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål om studentenes oppfatninger av kvalitet på 
sitt studieprogram. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2013. Det er NOKUT som er 
ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
 
Resultatene er publisert på nettsiden www.studiebarometeret.no, der søkere og studenter enkelt kan 
søke etter informasjon om og kan sammenlikne resultater fra ulike studieprogram. NOKUT og KD 
beskriver portalen som et naturlig sted å søke informasjon om studiekvalitet i Norge. Nettportalen 
viser svardata på studieprogram som tilfredsstiller definerte terskelverdier for svarprosent og antall 
svarende. I tillegg har den enkelte utdanningsinstitusjon fått tilsendt rapporter per fakultet og 
studieprogram med noe mer informasjon og analyser av spørsmålene enn det som foreligger i 
nettportalen.  
 
 
2. Kort om resultater nasjonalt – alle studieprogram  
 
Resultatene gjengis som gjennomsnitt av de enkelte svarene, og viser dermed ikke fordelingen 
mellom svarkategoriene 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er best. Resultatene nasjonalt viser i stor grad 
samsvar fra undersøkelsen i 2013 og 2014. Svarprosenten var 47 % i 2015. Totalt svarer 77 % av 
studentene at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet. Studentene er mest fornøyde 
med kategorien yrkesrelevans og minst fornøyd med medvirkning, undervisning og veiledning. Se 
tabell på neste side for sammenlikning av indeksverdier nasjonalt for 2013, 2014 og 2015.  
 
Utdanninger som scores høyest i studiebarometeret er politi, arkitektur og medisin. Utdanninger 
som scores dårligst er blant annet ulike ingeniørfag, grunnskolelærer og lektorprogram. Juridiske 
fag er ikke nevnt som verken topp eller bunn 10 utdanninger.  
 
Det er noen nye spørsmål i 2015-undersøkelsen. Dette gjelder blant annet spørsmål om omfang og 
tilfredshet med tilbakemelding og veiledning, studentenes forventninger og hva studentene opplever 
som viktig for deres overordnede tilfredshet. Dette for at NOKUT ønsker å undersøke dette 
nærmere. 
 
NOKUTs oppsummering av resultater fra 2015 kan leses her: 
http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/2016/Studiebarometeret_2015_hovedtenden
ser_1-2016.pdf  

http://www.studiebarometeret.no/
http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/2016/Studiebarometeret_2015_hovedtendenser_1-2016.pdf
http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/2016/Studiebarometeret_2015_hovedtendenser_1-2016.pdf
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Tabell hentet fra: http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/2016/Studiebarometeret_2015_hovedtendenser_1-2016.pdf 

 
 
 
3. Oppsummering av resultater – Master i rettsvitenskap  
 
3.1 Generelt om resultatene 
 
I denne oppsummeringen fremstilles de overordnede resultatene for Master i rettsvitenskap i 2015, 
det vises til utvikling i svarene fra 2013 til 2015, samt en sammenlikning av resultater fra 
rettsvitenskapsstudiet i Oslo, Bergen og Tromsø. 
 
Det var i 2015 en svarprosent på 25 % (213 respondenter) blant studentene på Master i 
rettsvitenskap ved UiO. Opplysninger om hvordan svarene fordeler seg mellom 2. år og 5. år har det 
(p.t) ikke vært mulig å få tak i.  
 
Resultatene for Master i rettsvitenskap er stort sett stabile fra 2013 og 2014. Innen kategoriene 
engasjement og arbeidslivsrevelans scorer studentene oss noe høyere enn snittet nasjonalt og UiO 
generelt. Innen de øvrige kategoriene ligger vi under (se framstilling under punkt 3.1.1 på neste 
side). Studentene gir 4,6 på om dette er studieprogrammet de helst vil gå på og gir en score på 4,0 på 
alt-i-alt-tilfredshet med studieprogrammet. 
 
Som den grafiske fremstillingen under punkt 3.1.2 viser, er det en svak fremgang innen enkelte av 
kategoriene fra tidligere år. Indeksen undervisning går opp fra et gjennomsnitt fra 3,0 til 3,3. Dette 
kan skyldes at spørsmålsformuleringen i enkeltspørsmål knyttet til undervisning ble endret i årets 
versjon, og det også er en bedring i denne kategorien på nasjonalt nivå (se tabellen over).  
 
Generelt ligger resultatene noe under gjennomsnittet for juridiske fag. Av de tre studiestedene i 
Oslo, Bergen og Tromsø, kommer svarene for Oslo generelt dårligst ut (se punkt 3.1.3).  
 
 

http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/2016/Studiebarometeret_2015_hovedtendenser_1-2016.pdf
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I oversiktene under fremgår kun hovedkategoriene. For svar på enkeltspørsmål, trykk på lenken 

oppgitt under oversiktene. Her vises også fordelingen av svarene mellom 1-5, ikke kun 

gjennomsnittsscoren.  

 

3.1.1 Rettsvitenskap UiO 2015 – hovedindekser fra rapport tilsendt institusjonene 

 

 

3.1.2 Rettsvitenskap UiO 2013/2014/2015

 

 

Kilde: http://www.studiebarometeret.no/no/Tidsserie/1110_JFM5-RV  

http://www.studiebarometeret.no/no/Tidsserie/1110_JFM5-RV
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3.1.3 Rettsvitenskap UiO, UiB og UiT 2015 

 

 

Kilde: http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1110_JFM5-RV/1130_IMA-JUS/1120_MAJUR  

 

3.2 Noen resultater fra enkeltspørsmål 
 
Nytt i rapportene som ble tilsendt institusjonene i 2015 er en innledende analyse av enkeltspørsmål 
der studieprogrammet avviker mest fra det nasjonale snittet. Disse svarene kan gi oss indikasjoner 
på hva som er styrker og utfordringer (se neste side). Disse resultatene synes å speile en del av de 
utfordringene vi arbeider med på studieprogrammet knyttet til læringsmiljø, både mellom studenter 
og mellom studenter og lærere, samt at studentene opplever studieprogrammet som faglig 
utfordrende og gir gode muligheter i arbeidslivet. 
 

http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1110_JFM5-RV/1130_IMA-JUS/1120_MAJUR
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4. Resultater fra øvrige studieprogram ved Det juridiske fakultet 
 
Her gjengis kun noen av hovedtendensene i resultatene fra øvrige studieprogram ved Det juridiske 
fakultet.  
 
I resultatene for Bachelor i kriminologi (svarprosent: 20 %) oppgir studentene i stor grad at 
studieprogrammet er engasjerende og faglig utfordrende og totalt gir studentene 3,9 på alt-i-alt-
tilfredshet med studieprogrammet. Det som mange rangerer lavere er om de opplever at 
studieprogrammet gir gode jobbmuligheter.  
 
Studenter på Master i kriminologi (svarprosent: 38 %) rangerer også jobbmuligheter lavt, men 
faglig og sosialt miljø høyt. Alt-alt-tilfredshet ligger er på 4,5.  
 
Studenter på Bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (svarprosent: 38 %) gir 
høy score på at studieprogrammet er engasjerende, faglig utfordrende og gir gode jobbmuligheter. 
De synes også å være tilfreds med tilbakemeldinger fra faglærere. De rangerer lokaler til 
undervisning og om de går på det studieprogrammet de helst vil gå på (sammenliknet med 
nasjonalt) noe lavere. De gir 4,1 i alt-i-alt-tilfredshet. 
 
Studentene på masterprogrammet Public International Law (svarprosent: 37 %) rangerer sin svar 
generelt høyt på alle kategorier og den faglige oppfølgningen og faglige diskusjoner spesielt høyt. 
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Lavest rangerer studentene om studieprogrammet gir yrkes- og fagspesifikke ferdigheter. 
Studentene gir 4,6 i alt-i-alt-tilfredshet. 
 
På masterprogrammet The Theory and Practice of Human Rights (svarprosent: 29 %) synes 
studentene å være motiverte, godt forberedt, tilfreds med informasjon og har mulighet til å påvirke 
opplegg for studieprogrammet. De rangerer faglig og sosialt miljø noe lavere. De gir 4,1 i alt-i-alt-
tilfredshet.   
 
Svarene til studenter på masterprogrammet Maritime Law (svarprosent: 54 %) ligger noe lavere 
enn nasjonalt snitt på flere av kategoriene. De rangerer tilfredshet med utstyr, IKT og at de er godt 
forberedt høyt. De oppgir også noe høyere enn snittet på spørsmål om tilfredshet med 
tilbakemelding på eget arbeids før endelig innlevering. De oppgir å være mindre tilfreds på spørsmål 
om læringsmiljø blant studenter og om studieprogrammet gir gode jobbmuligheter. Alt-i-alt-
tilfredshet er på 3,6. 
 
For masterprogrammene Forvaltningsinformatikk og Information and Communication Technology 
Law var det for få respondenter for å kunne publisere tall for 2015.  
 
 
5. Videre oppfølgning av resultatene 
 
Resultatene er relativt stabile, noe som gir større trygghet i at disse gjengir studentenes opplevelse 

av studietilbudet. Det synes ikke å være noen store overraskelser i resultatene da disse i stor grad 

samsvarer med andre undersøkelser. Rapporter på studieprogramnivå er sendt til programlederne 

som vil følge opp resultatene på sitt studieprogram.  

 

Det er allerede satt i gang en rekke tiltak for å bedre blant annet undervisningskvaliteten og 

studentens læringsmiljø, som forhåpentligvis på sikt vil kunne gi utslag i svarene i 

studiebarometeret. I fakultetets årsplan for 2016-2018 nevnes følgende aktuelle tiltak: arbeid med å 

bedre læringsmiljø for studenter, i større grad inkludere studenter i fagmiljøene, utvikle mer varierte 

undervisnings- og vurderingsformer, tiltak for i større grad å aktivisere studentene, samt arbeid for 

sikre og videreutvikle undervisningskvaliteten i samarbeid med lærerne. 

Vi ønsker til neste år å gjennomføre noen ekstra tiltak for å øke svarprosenten på undersøkelsen.  

 

 

Saksbehandler: 

Elisabeth Ulleberg 

22 85 93 47, elisabeth.ulleberg@jus.uio.no 
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Dekanvedtak – opprettelse av valgemne høsten 2015 

Programrådet for Master i rettsvitenskap ønsket den 10. november å gå inn for å legge ned det 
engelske valgemnet Criminology, for videre å opprette emnet på norsk som valgemne på 5. studieår 
som del av Masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet: 
 

Kriminologi opprettes med oppstart våren 2016 
 

Det vedtas herved at valgemnet opprettes etter PMRs innstilling. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Hans Petter Graver 
Dekan 

 

 

Saksbehandler: 
Eline Sørensen 
22 84 57 74, e.t.s.sorensen@jus.uio.no 
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Dekanvedtak – Oppnevnelse av medlemmer i PMR for perioden 2016-2020

Følgende personer oppnevnes som medlemmer av Programrådet for Master i rettsvitenskap for 
perioden fra og med januar 2016 til og med desember 2020:

Leder: Erling Hjelmeng

1. studieår: Henrik Bjørnebye

2. studieår: Christoffer Conrad Eriksen

3. studieår: Inger Berg Ørstavik

4. Studieår: Johan Boucht

5. studieår: Ingunn Ikdahl

LLM: Cecilia Marcela Bailliet

Representant for administrasjonen: Elisabeth Ulleberg

2 representanter fra JSU: Oppnevnes av JSU

Med hilsen

Hans Petter Graver
Dekan

Saksbehandler:
Eline Sørensen
22 84 57 74, e.t.s.sorensen@jus.uio.no
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Til:

Dato: 15.12.2015

Saksnr..: 2015/15368 RANDISA

Dekanvedtak - nye vurderingsformer for Master i rettsvitenskap

Dekanatet slutter seg til PMR sitt forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 og JUS3211 og 

vedtar de nye satsene for honorar. 

Endringen er som følgende:

JUS2211:

- En semesteroppgave med øvre ordgrense på 6000 ord

- En skoleeksamen på 4 timer

- En muntlig eksamen på ca. 20 min. En presentasjon av den innleverte semesteroppgaven, 

som forsvarer og utdyper oppgaven.

Det gis én karakter for hver vurdering, men en samlet karakter på emner/med én samlet karakter 

for JUS2211.

Det fremlagte forslaget innebærer at:

- Dagens obligatoriske 24 timers hjemmeoppgave erstattes av semesteroppgaven.

- En av dagens fakultetsoppgaver erstattes av et tilbud om å levere en prosjektbeskrivelse. 

- Innføring av muntlig eksamen.

JUS3211

- Rettshistorie skilles ut som et eget emne på 8 studiepoeng

- Emnet evalueres med hjemmeeksamen som går over 4 dager med ordgrense på 4000 ord.

- Skoleeksamen for JUS3211 foreslås videreført som en 6 timers skoleeksamen.
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Endringene medfører at undervisningen i rettshistorie vil bli konsentrert til de første ukene av 

semesteret og avsluttes med en hjemmeeksamen. Undervisningen i JUS3211 starter etter at 

hjemmeeksamen i rettshistorie er levert.

Iverksettelse fra og med vår 2017 for JUS2211 og fra og med høst 2016 for JUS3211. 

Dekanatet ønsker en nærmere vurdering av muligheten for å benytte én sensor ved innføring av 

nye vurderingsformer. Dekanatet anbefaler at man vurderer å innføre hjemmeeksamen på ex.fac. 

med én sensor og med karakterskalaen bestått/ikke bestått.  

NYE SATSER: 

Eksamensform Klokketimer Timesats Honorar pr 

besvarelse

Kostnad pr 

kandidat 

(2 sensorer)

Muntlig eksamen, 

20 min.

1,0 316 916 632 kr

Semesteroppgave, 

6000 ord

2,5 316 790 1580 kr

Hjemmeeksamen,

Max 4000 ord

1,5 316 474 948 kr

Økte kostnader

De foreslåtte endringene vil samlet medføre økte sensurkostnader på årsbasis med utgangspunkt i 

prognosen hentet fra eksamensbudsjettet for 2016 til:
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JUS2211: ca kr 850 000.-.

JUS3211: ca kr 400 000.-.

Kostnadene utgjør en total økning pr år i underkant av 1,3 mill fra og med 2017. Under 

forutsetning av at endring for JUS3211 iverksettes fra og med høst 2016, vil dette medføre en økt 

kostnad i eksamensbudsjettet på ca kr 200 000.- for 2016. 

Med hilsen

Hans Petter Graver 

Dekan

Randi Saunes

Seksjonssjef eksamensseksjonen

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

Saksbehandler:

Randi Saunes

+4722859875, randi.saunes@jus.uio.no
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Dato: 23.12.2015
Saksnr..: 2011/12844 MTHEODOR

Dekanvedtak - JF - utlysning av to faste stillinger ved PluriCourts

Fakultetet lyser ut en stilling i internasjonal økonomisk rett og en stilling i rettsteori/politisk 
filosofi.  Nærmere opplysninger er gitt i notatet "Utredning om faste PluriCourts-stillinger ved 
Juridisk fakultet" fra et utvalg bestående av Alf Petter Høgberg, Ola Mestad og Geir Ulfstein (se 
vedlegg).

De to stillingene kommer i tillegg til endringene som ble vedtatt i fakultetets stillingsplan DATO, 
men vil ikke få økonomisk virkning for fakultetet før PluriCourts avvikles. Forventet dato for dette 
er DATO

Med hilsen

Hans Petter Graver
dekan

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

Saksbehandler:
Mari Theodorsen
+4722859358, mari.theodorsen@jus.uio.no
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Dato: 06.01.2016
Saksnr..: 2015/14981 JENNYGR

Dekanvedtak: Fordeling av ekstraordinære driftsmidler for 2016 ved Det juridiske 
fakultet
Det er totalt kr 2,8 millioner tilgjengelig. Midlene fordeles under forutsetning av at de brukes i 
2016 og må rapporteres på.

Følgende tiltak støttes; resterende midler fordeles til instituttene etter ordinær fordelingsnøkkel. 

Open Access-publisering av kommentarutgave til Grunnloven (IOR) 300 000,- 

Faggruppe i forvaltningsrett (IOR) 335 000,- 

Nordområdearrangement (NIFS) 150 000,-

Forskningsmidler til grunnlovsprosjekt (NIFS) 170 000,-

Faggruppe i rettsosiologi (IKRS) 300 000,-

Utvikling av Horisont 2020-prosjekt Conflicts as Public Property: a Comparative 
Study of Democracy-Building through Restorative Justice (IKRS)

200 000,-

UNIDROIT-konferanse (IfP) 200 000,-

Forskningsprosjekt om menneskerettighetsutdanning (SMR) 200 000,-

Totalt: 1 855 000,-

Med hilsen

Dag Michalsen
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Dato: 06.01.2016
Saksnr..: 2015/14840 JENNYGR

Dekanvedtak om Det juridiske fakultets egenandel på ITN-prosjektet Produ:CE
Dekanen godkjenner den egenandelen som følger ved å ansette to stipendiater ved Det juridiske 
fakultet på prosjektet Produ:CE, koordinert fra Institutt for informatikk ved UiO, da EUs satser 
ikke når opp til lønnsnivået for juridiske stipendiater. Mellomlegget mellom EUs satser og norsk 
lønn skal dekkes av insentivmidlene som utløses på EU-prosjekter. 
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Dekanvedtak 3/2016 - JF - Oppnevning av Likestillings- og mangfoldsutvalget 2016-
2020
Likestillings- og mangfoldsutvalget oppnevnes med følgende medlemmer for perioden 2016-2020: 

1. For de faste vitenskapelig ansatte: Inga Bostad (leder) og Herman Bruserud. Heidi Mork 
Lomell og Catherine Banet er vara for henholdsvis Bostad og Bruserud. 

2. For de midlertidig vitenskapelig ansatte: Johannes Hygen Meyer. Daniel Arnesson er vara 
for Hygen Meyer. 

3. For studentene: Ingrid Stray Reutz. Vara for Stray Reutz er Avin Khadir. 

4. For de teknisk-administrativt ansatte: Cecilie Figenschou Bakke. Vara for Bakke er 
Christine Ødegaard Sten. 

5. For verneombudene: Mona Østvang Ådum. Vara for Østvang Ådum kommer. 

I henhold til Styrings- og administrasjonsreglementet ved Det juridiske fakultet er funksjonstiden 
for utvalgets medlemmer fire år, med unntak av de midlertidig vitenskapelig ansatte og studentene, 
hvis funksjonstid er ett år. Stipendiatene, JSU og verneombudene foreslår sine egne 
representanter. 
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Dekanvedtak 4/2016 - JF - Oppnevning av fakultetsgruppe for faglig-sosial 
planlegging 2016-2017 ved Det juridiske fakultet
Ut av ARK-undersøkelsen kom det et entydig ønske fra alle ansattgrupper om å ha mer 
regelmessige faglige og sosiale hendelser på fakultetet eller i regi av fakultetet, det være seg rent 
faglige saker som foredrag eller debattkvelder eller mer sosiale hendelser som eksempelvis 
ekskursjoner og filmfremvisninger.

På bakgrunn av dette oppnevner dekanen følgende gruppe for faglig-sosial planlegging:

 Førsteamanuensis Margrethe Buskerud Christoffersen (leder)
 Førsteamanuensis Thomas Ugelvik
 Postdoktor Maria Astrup Hjort
 Kontorsjef Kari Marie Pound Davies
 Førstekonsulent Katrine Hoel Paulsen (sekretær)

Gruppen skal lage program for faglig-sosiale arrangementer for årene 2016 og 2017. Fakultetet ber 
om at det utarbeides program for et passende antall arrangementer pr. år. 

Arrangementene bør kombinere faglig innhold og sosial sammenkomst. Det er viktig at gruppen 
finner en rimelig balanse mellom – og hensyn til både – de vitenskapelige og administrativt 
ansatte.
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