
Sakskart til møte 3/2016 i fakultetsstyret 

Mandag 13. juni, kl. 1200-1500, Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica.

Lunsj fra kl. 1200, møtestart kl. 1215.

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. mai

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 23. mai

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 23. mai godkjennes.

O-SAK 1 Presentasjon av Nordisk institutt for sjørett

O-SAK 2 Presentasjon av The European Joint Doctorate in Law and Development 

(EDOLAD)

O-SAK 3 Presentasjon av spørreundersøkelse blant utreisende studenter

V-SAK 2 Regnskap pr. 30.04.16

Arkivsaksnr. 2016/6383

Vedlegg (pdf):

1. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")

2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")

3. Ledelsesvurdering 30.04.16

4. Oppsummerende presentasjon

UiO Det juridiske fakultet 

Page 1 of 5Sakskart til møte 3/2016 i fakultetsstyret - Det juridiske fakultet

06.06.2016https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/160613/sakskart.html



Vedtaksforslag:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

V-SAK 3 Budsjett og hovedprioriteringer for 2017

Arkivsaksnr. 2016/6501

Vedlegg (pdf):

1. Årsplan 2016-2018 status pr 1. tertial 2016

Vedtaksforslag:

Styret vedtar prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling med budsjettiltak for 2017 som 

foreslått. Der det iverksettes flate kutt justeres disse dersom universitetsstyrets vedtak endrer reduksjonen for 

fakultetet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

V-SAK 4 Endring av administrasjonsreglement og rutiner for tilsetting i faste 

vitenskapelige stillinger

Arkivsaksnr. 2016/6908

Vedlegg (pdf):

1. Utdrag fra administrasjonsreglementet med foreslåtte endringer

2. Rutinebeskrivelse for tilsetting i faste vitenskapelige stillinger

3. Fakultetets fullmaktsstruktur ved tilsettinger

4. Mal for kunngjøringer - førsteamanuensisstillinger

5. Mal for saksfremlegg til dekanatet

Vedtaksforslag:

De foreslåtte endringene i administrasjonsreglementet godkjennes.

V-SAK 5 Forskningstermin for universitetslektorer

Arkivsaksnr. 2016/5561

Vedlegg (pdf):

1. Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved UiO
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2. Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet

3. Retningslinjer for forskningstermin ved HF

4. Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

5. Forskningstermin ved KHM

Vedtaksforslag:

Følgende endringer gjøres i andre avsnitt i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet:

Faste vitenskapelige ansatte ved Det juridiske fakultet har rett og plikt til ett semester forskningstermin etter tre 

år, eller to semestre forskningstermin etter seks år. Universitetslektorer/førstelektorer i faste stillinger tjener opp 

en måned per år, og gis rett til seks måneders forskningstermin etter seks års opptjening, eventuelt tre måneder 

etter tre års opptjening, det vil si halv arbeidsplikt i ett semester.

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende forskningsvirksomhet. 

Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale 

forskningskontakter og faglig fornyelse mer allment. Tilsatte i universitetslektorstillinger skal bruke 

forskningsterminen til faglig og pedagogisk oppdatering.

O-SAK 4 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet)

O-SAK 5 Muntlige orienteringssaker

O-SAK 6 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 8. februar:

a) Oversikt over forskningsprosjekter. Vedlegg (pdf).■

b) Studentstatistikker. Vedlegg (pdf).■

c) Tilsatte- og doktorgradsstatistikk. Vedlegg (pdf).■

d) Publikasjonspoeng. Vedlegg (pdf).■

e) SAB 4 - høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet. Vedlegg (pdf).■

a) Rettstrans.■
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Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 17. mars:

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 26. april:

O-SAK 7 Fullmakssaker

Peris S. Jones tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige fag ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom han 

takker nei går tilbudet videre til søkeren innstilt som nummer to. Det foreligger ingen klar begrunnelse for å 

innstille kun to av tre kvalifiserte søkere. Dersom de to første takker nei ber ITU om at Norsk senter for 

menneskerettigheter vurderer å innstille også nummer tre. (Arkivsaksnr. 2014/11416).

■

Claudio Corradetti tilsettes i stilling som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, i 

perioden 15.04.2016 til 17.07.2016.

■

Jacob Elster tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SK O1011 ved Det juridiske fakultet, Norsk 

senter for menneskerettigheter. Dersom han takker nei går tilbudet videre til neste innstilte søker. 

(Arkivsaksnr. 2014/11416).

■

Tone Linn Wærstad tilsettes ved Det juridiske fakultet i stiling som postdoktor SKO 1352 for en periode på 

fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2015/12361)

■

a) Dekanen fattet 06.01.16 vedtak om Det juridiske fakultets egenandel på ITN-prosjektet Produ:CE 

(arkivsaksnr. 2015/14840). Vedlegg (pdf).

■

b) Dekanen fattet 06.01.16 vedtak om fordeling av ekstraordinære driftsmidler for 2016 ved Det juridiske 

fakultet (arkivsaksnr. 2015/14981). Vedlegg (pdf).

■

c) Dekanen fattet 27.01.16 vedtak om oppnevning av Likestillings- og mangfoldsutvalget 2016-2020 

(arkivsaksnr. 2013/7024 ). Vedlegg (pdf).

■

d) Dekanen fattet 01.02.16 vedtak om oppnevning av fakultetsgruppe for faglig-sosial planlegging 2016-

2017 (arkivsaksnr. 2013/2297). Vedlegg (pdf)

■

e) Dekanen fattet 09.03.16 vedtak om oppnevnelse av medlemmer til arbeidsgruppe om 

prosedyrekonkurranser i Masterstudiet i rettsvitenskap (arkivsaksnr. 2016/1416). Vedlegg (pdf)

■

f) Dekanen fattet 11.03.16 vedtak om disponering av studentarealer i samlet arealløsning for Det juridiske 

fakultet (arkivsaksnr. 2016/3749). Vedlegg (pdf)

■

g) Dekanen fattet 21.03.16 vedtak om oppnevnelse av medlemmer til arbeidsgruppe om oppfølging av 

fakultetsstyrets vedtak i 3+2-saken (arkivsaksnr. 2014/14552). Vedlegg (pdf).

■

h) Dekanen fattet 29.03.16 vedtak om veiledningsbasert undervisning og differensiert forberedelsesfaktor 

for stipendiater og postdoktorer (arkivsaksnr. 2016/4170). Vedlegg (pdf).

■

i) Dekanen fattet 18.04.16 vedtak om opprettelse av nytt valgemne våren 2016 (arkivsaksnr. 2016/1416 ). 

Vedlegg (pdf).

■
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O-SAK 8 Eventuelt

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

Det juridiske fakultet, 6. juni 2016

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 6. jun. 2016 10:26 - Sist endra 6. jun. 2016 10:28 

j) Dekanen fattet 04.05.16 vedtak om overbooking av studieplasser 2015/2016 (arkivsaksnr. 2012/7018). 

Vedlegg (pdf).

■
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Protokoll fra ekstraordinært møte i fakultetsstyret 

Mandag 23. mai, kl. 0900-1100, Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes av fakultetsstyret i møtet 13. juni.

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Henriette N. Tøssebro, 

Ida Stabrun, Siri Teigum, Ellen Mo, Ivar-Andre Slettedal og Gunnar Hiis.

Forfall: Jan Einar Barbo og Anuschka Teresa Hager-Thoresen.

Fra administrasjonen: Oddrun Rangsæter, Lars Botten (o-sak 1) og Eirik Haakstad (referent)

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. februar

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedtak:

Prokollen fra styremøtet 15. februar godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

V-SAK 2 Høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet til rapporten "En organisasjons- og 

beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål"

Arkivsaksnr. 2016/6146

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til hovedtrekkene og innholdet i utkastet til høringsuttalelse, men ber om at fakultetets 

syn presiseres tydelig i lys av styrets behandling av høringsuttalelsen. Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille 

høringsuttalelsen.

(Enstemmig vedtatt)

O-SAK 1 Muntlige orienteringssaker

UiO Det juridiske fakultet 

a) Regnskapet pr. 30.04.16 - foreløpig orientering. Lars Botten orienterte kort om resultatene i regnskapet 

for 1. tertial. Fakultetsstyret får saken tilbake i møtet 13. juni.

■
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O-SAK 2 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Det juridiske fakultet, 25. mai 2016

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 26. mai. 2016 10:05 - Sist endra 26. mai. 2016 10:23 
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Universitetet i Oslo Notat 
Fakultet/Institutt/Avdeling/Navn 
 

 

 

Til: Fakultetsstyret 
 
Møtenr: 3/2016 
Møtedato: 13.06.16 
Sak i møtet: V-sak 3 
 
Arkivsaksnummer: 2016/6501 
Dato: 6. juni 2016 

Budsjett og årsplan 2017 – prinsipper for behandling av budsjettrammer og 
internfordeling  

I forbindelse med oppstart av arbeidet med budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-2021 er det 
behov for å avklare prinsipper for arbeidet, i lys av signaler fra universitetsledelsen om endrede 
rammebetingelser og mulige rammereduksjoner  

Oppsummert er tiltakene som foreslås for universitetsstyret: 

Tiltak Anslått effekt for jus 

Flatt kutt -Ca. 5 mill. kr 

Avbyråkratisering -5,8 mill. kr (2,8 mill. kr iverksatt i 2016) 

Reduserte forskningsinsentiver -Ca. 0,9 mill. kr 

Driftskostnader digital eksamen -0,4 mill. kr + 

Endret internhusleie Ingen effekt i 2017, senere effekt uvisst 

Sum beregnede reduksjoner - Ca 12 mill. kr (herav ca. 9 mill. kr nye i 2017) 

Satsninger (antatt andel av positive effekter for jur.fak.) + ca. 5 mill. kr 

Sum beregnet netto endring - Ca. 7 mill. kr 

 

PROSESSAVKLARINGER: 

• Intern fordeling: det er lagt opp til at interne rammer fordeles gjennom skriv til instituttene 
i august. Dersom det skal gjøres endringer i prinsipper for intern fordeling bør dette 
avklares i fakultetsstyret i juni. Det er ikke ønskelig med endring av selve budsjettmodellen, 
men det er behov for og ønskelig med endringer av enkelte momenter som ligger utenfor 
selve modellen. Kort omtale/vurdering av de enkelte deler i fordelingen følger nedenfor 
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• Stillingsplan: denne er vesentlig i fakultetets budsjett og vil inngå i saken til fakultetsstyret i 
oktober om budsjett og årsplan. Det betyr at eventuelle vedtak som gjelder stillingsplan og 
som har budsjetteffekt for 2017 bør fattes senest i september. 

BUDSJETTILTAK FOR 2017 
Fakultetsledelsen ønsker på denne bakgrunn at det skal utredes mulige innsparingstiltak og 
omfordelinger 

Gjennomføring av innsparingstiltak vil øke handlingsrommet på fakultetet, både sentralt og på 
institutt, mens omfordelinger i rammen vil øke handlingsrommet sentralt og redusere 
handlingsrommet på instituttnivå. 

1. Mulige innsparingstiltak: 

Tiltak Effekt på 
handlingsrom 

Sannsynlighet for 
suksess  

Forslag til styret Anslag for 
effekt i beløp 
kr for 2017 

Administrative stillinger: gjennomføre 
gjennomgang av arbeidsprosesser og 
organisering med mål om å redusere samlet 
omfang av administrasjon med ca. 1 årsverk 
i 2017  

Høy Middels Iverksettes 750 000 

 

Stipendiatstillinger: tilpasse antall stillinger 
til måltall for basisfinansierte stillinger ved å 
redusere antall fremtidige utlysninger 

Høy Høy Iverksettes ved å 
ikke lyse ut 5 
planlagte stillinger 
våren 2017 

1 400 000 

Driftskostnader i fakultetsadministrasjonen: 
redusere aktivitet med mål om 15 % kutt i 
kostnader for 2017 

Liten Høy Iverksettes 675 000 

 

2. Mulige omfordelinger: 

Tiltak Beløp til institutt Administrasjonens 
kommentar/anbefaling 

Forslag til 
styret 

Anslag for 
effekt i 
beløp for 
2017 

Fastlønn vitenskapelige og 
stipendiater 

110 mill. kr styres gjennom stillingsplanen og kvote 
for antall stipendiater. Denne ønskes 
videreført på dagens nivå, med en 
justering for antall stipendiater til 
måltall, jfr. omtale under 
innsparingstiltak 

  

Driftsmidler ordinære 7,6 mill.  styres gjennom budsjettmodellen etter 
resultatkriterier. Bør i størst mulig grad 
skjermes for å opprettholde insentiver. 

Iverksette 
15 % flatt kutt 
på tildeling 

1 240 000 
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Flatt kutt kan vurderes 

Driftsmidler ekstraordinære  2,8 mill.  Engangsmidler i 2016. Bør ikke 
videreføres 

Ikke 
videreføre 

2 800 000 

Fastlønn administrative 15 mill.  tildeling etter historisk 
bemanningsplan. Eventuelle 
justeringer bør sees i sammenheng med 
gjennomgang av adm. stillinger på 
fakultetet, jfr. omtale under 
innsparingstiltak 

  

Internhusleie 17 mill. tildeling etter faktisk kostnad. Evt. 
justering bør sees i sammenheng med 
evt. endringer i UiOs sentrale modell 

  

Stimuleringsmidler midlertidig 
ordning 

650 000 kr Midlertidig ordning fra 2013 som er 
videreført. Bør vurderes; enten tas 
ut eller gjøres varig. 

Overføre til 
driftsmidler 
ordinære, og 
inngå i 15 % 
flatt kutt på 
denne post 

 

Instituttlederpakke 150 000  kan vurderes, men ta hensyn til 
effekt av insentiver for instituttledere 

  

Undervisning BA- og MA-studier 
ved IKRS 

260 000  Bør sees i sammenheng med 
økning i antall stillinger og ikke 
videreføres 

Ikke 
videreføre 

260 000 

Internasjonale MA-studier 280 000  Spesialordning for 
studieprogrammer unntatt 
jusstudiet. Bør vurderes 

  

EU-midler større prosjekter 800 000  to større prosjekter utgår i 2016 
(Crimmigration og Multirights). Et nytt 
prosjekt håndteres utenfor modellen. 

  

EU-midler mindre prosjekter 1,5 mill. kr insentivmidler viderefordeles i sin 
helhet til institutt. Omfordeling 
mellom institutt/fakultet kan 
vurderes 

Iverksette 
flatt kutt på 
15 % av 
tildeling 

225 000 

Stimuleringsmidler SFF 2 mill. insentivmidler viderefordeles i sin 
helhet til institutt. Omfordeling 
mellom institutt/fakultet kan 
vurderes 

Iverksette 
flatt kutt på 
15 % av 
tildeling 

300 000 

Forskergruppemidler 660 000 kr endret fom 2016   

 

I tillegg til ovennevnte er der en del enkeltstående tildelinger (midlertidige) som ligger utenfor 
modellen som er innvilget av dekanatet. Dette gjelder f.eks. underskuddsdekning Multirights, og 
egenandeler i div. prosjekter, mindre tildelinger til enkeltinstitutter. Disse vil utgå, men det er 
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sannsynlig at spørsmål om tilsvarende vil dukke opp i fremtiden. En mer restriktiv politikk fra 
dekanatet på dette området anbefales derfor. 

3. Sjablonmessige justeringer i budsjettet: 

I budsjettet for 2016 er det lagt inn noen sjablonmessige justeringer basert på historikk med ca. 7,5 
mill. kr. Det gjelder bl.a. vakansfaktor i fast lønn p.g.a. ledighet i stillinger, effektiviseringsfaktor i 
refusjoner p.g.a. reelle innsparinger på undervisning og administrasjon, ubruktfaktor 
driftskostnader m.m. Dette er gjort som engangstiltak for 2016, og på toppnivå for fakultetet som 
helhet, med motposter for tre ekstraordinære kostnadsposter i budsjettet for 2016. Dersom disse 
sjablonmessige justeringer videreføres i langtidsperioden vil det bidra til økt handlingsrom. En 
foreløpig analyse av regnskapet pr 1. tertial viser at det er grunnlag for videreføre flere av disse: 
 

• Vakansfaktor i fast lønn p.g.a. ledighet i stillinger med en reduksjon i total kostnad på 1 
mill. kr årlig 

• Effektiviseringsfaktor i refusjoner p.g.a. reelle innsparinger på undervisning og 
administrasjon med en økning i budsjetterte refusjoner på 1,8 % av fastlønnsmasse, 
tilsvarende ca. 2,7 mill. kr i 2017 

• Ubruktfaktor på 30 % reduksjon av totale driftskostnader for forskerutdanning, tilsv. ca. 0,7 
mill. kr 

• Ubruktfaktor på 15 % reduksjon av totale driftskostnader for annen faglig aktivitet, tilsv. ca. 
0,9 mill. kr 

• 40 % økning av totale investeringskostnader, tilsv. ca. 1 mill. kr. 
 

OPPSUMMERING AV FORSLAG TIL BUDSJETTILTAK FOR 2017 

1. Innsparingstiltak i henhold til tabell i pkt. 1: 2,8 mill. kr 

2. Omfordelinger i henhold til tabell i pkt. 2: 4,8 mill. kr 

3. Sjablonmessige justeringer i henhold til pkt. 3: 4,3 mill. kr 

Netto total beløp av forslagene er på 11,9 mill. kr. Dette tilsvarer omtrentlig forventet reduksjon 
i fakultetets ramme for 2017. 

 

ANDRE FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT 2017 

Overføring av midler fra 2016 til 2017: 

Fakultetsstyret har vedtatt begrensning i instituttenes mulighet til å overføre midler. For 2017 
antas det at dette vil inntreffe for IFP og NIFS med en samlet effekt på ca. 3-4 mill. kr. Dette er 
innarbeidet i fakultetets langtidsbudsjett. 
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Kjente kostnadsøkninger som følge av nylig vedtatte tiltak: 

• Utlysning og tilsetting av 2 universitetslektorer. Dette bør sees i sammenheng med 
stillingsplanen og innarbeides i budsjett på samme måte som øvrige stillinger. 

• Nye evalueringsformer. Helårsvirkning og opptrapping fra og med 2017 medfører 
merkostnader på ca. 1,3 mill. årlig. Finansiering av dette er foreløpig ikke avklart. 

• Kontorsjefstilling NIFS. Vedtatt finansiering med fakultære midler fom 2017, ifm med 
bortfall av prosjektmidler fra NMR. Kostnad ca. 900 000 kr. Utsettelse av bortfall tilsier at 
fakultetsfinansiering også bør utsettes. 

 

Mulig inntektsreduksjon på grunn av bortfall av prosjekter: 

I langtidsbudsjettet er det lagt opp til en videreføring av dagens nivå, etter en reduksjon i 2017, 
som krever tilvekst av nye prosjekter av et større omfang enn det vi har oppnådd i 2015 og hittil i 
2016. 

Utvikling i langtidsbudsjett 2016-2020 

I langtidsbudsjettet planlegges det en nedbygging i akkumulerte midler frem mot 2020 for å 
iverksette stillingsplanen for vitenskapelige stillinger. Det er årlige underskudd hvert år i perioden. 
Prognosen for 2016 er noe forbedret etter 1. tertial og overførte midler fra 2016 til 2017 vil dermed 
bli noe større enn tidligere antatt.  

Tall i 1000 kr, tall fra fakultetsstyresak i desember 2015 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Årsresultat -5 918 -1 782 -4 585 -8 202 -4 162 

Akkumulert resultat 31 987 30 205 25 620 17 418 13 256 

 

Utvikling i stillingsplan, prognose  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Undervisnings- og 
forskerstillinger 

82,85 86,12 89,95 91,45 90,45 
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ÅRSPLAN 2017-2019 
Gjeldende årsplan for 2016-2018 ble behandlet i fakultetsstyret i juni 2015, og oktober 2015. 

Hovedprioriteringer for perioden 2016-2018 ble vedtatt i fakultetsstyret i juni og er skissert slik 
innen UiOs hovedområder: 
 
UiOs hovedområde Utdanning Forskning samfunnskontakt organisasjon og 

støttefunksjoner 

Fakultetets 
hovedprioriteringer 

Læringsmiljø Faglige 
prioriteringer 

Tiltak i tillegg til 
fakultetets vedtatte 
hovedprioriteringer i 
gjeldende årsplan 

Areal og 
samlokalisering 

Etikk Ekstern 
finansiering 

 Oppfølging av 

Arbeidsmiljø-
undersøkelsen 

   Oppfølging av SAB 

 
Det foreslås at hovedprioriteringene fra årsplan 2016-2018 videreføres og at det på grunnlag av 
denne utarbeides reviderte tiltak for årsplan 2017-2019. Denne vil bli fremmet for behandling i 
fakultetsstyret i oktober 2016.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling 

med budsjettiltak for 2017 som foreslått. Der det iverksettes flate kutt justeres disse 

dersom universitetsstyrets vedtak endrer reduksjonen for fakultetet. Dekanen gis 

fullmakt til å foreta mindre endringer. 
 

Vedlegg: 

1. Årsplan 2016-2018 status pr 1. tertial 2016 



Hovedområde
Hoved-

prioritering

Årsplan tiltak Referanse til UiOs årsplan Aktivitet Milepæl Frist Ansvarlig Resultatmål 2016 Resultatmål 2018 Status Kommentar

(administrativ 

fremdriftsansvarlig uthevet)

1. tertial 2. tertial 3. tertial

Mottak av studenter og studentmiljø på alle 

studieprogram

Tiltak 1 Sørge for god oppstart for studentene og 

videreføre samarbeidet med 

studentforeningene, herunder motvirke 

negativt karakterpress. Tilrettelegge for 

faglig samarbeid mellom studentene.

Kontinuerlig oppfølging 31.12.2018

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Gjennomført kampanje i 

samarbeid med JSU. Følge opp 

ordning med kollokviegrupper 

for studenter. 

Gjennomføring av en 

undersøkelse blant studentene i 

2018

OK Kontinuerlig arbeid med å forbedre studiestart, 

gjennomført møte med studentforeningene, bidratt 

til KJSUs kampanje mot negativt karakterpress vår 

16. Viderefører påmelding til kollokviegrupper 

underveis i studiet.

Inkludering av studenter i fagmiljøene, herunder å 

redusere avstand mellom studenter og lærere

Tiltak 1 Videreføre studentenes spørretime på 1.-4. 

studieår, og se på muligheter for i større 

grad å invitere studenter til faglige 

arrangementer på instituttene.  

Kontinuerlig oppfølging 31.12.2018

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Gjennomført spørretimer. 

Instituttene har invitert 

studenter til flere faglige 

arrangementer 

Oppnådd integrering av lærere i 

mottak av studenter. Utvalgte 

forskergruppeledere delta i 

mottaket på 1. studieår 

delvis ok Spørretimer er gjennomført på  1.-4. studieår med 

to samlinger per studieår. Studentene inviteres til 

en del faglige arrangementer, dette følges opp 

videre.

Undervisningskvalitet herunder arbeid med 

varierte lærings- og vurderingsformer

Tiltak 2 Utvidet samarbeid med pedagogisk 

forskningsinstitutt (FUP). Avholde to 

undervisningsseminarer for interne og 

eksterne lærere. Arbeide med å dele god 

undervisningspraksis.  Implementere nye 

vurderingsformer. Bruke viderekomne 

studenter i undervisningen. Se på 

muligheten for å undervise emner i 

parallelle løp og koble forelesninger og kurs 

bedre sammen.   

Plan ferdig innen 1.3. 31.12.2018

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Avholdt 

undervisningsseminarer. 

Kvalitetssikre tilbakemeldinger 

på kurs- og fakultetsoppgaver

Implementert nye 

vurderingsformer ihht. Vedtak 

H15. 

delvis ok Gjennomført undervisningsdag 19.5 i samarbeid 

med FUP

Forbedre gjennomstrømming i studieprogrammer 

utenom rettsstudiet

Tiltak 1 IKRS:  Forbedre informasjonen på  nett for å 

tydeliggjøre programmets innhold og bedre 

rekrutteringen. Ha mer gruppebasert 

veiledning til masteroppgave. AFIN: bruke 

pågående programevaluering til å 

identifisere faktorer som kan forbedre 

gjennomstrømmingen

Følge med på 31.12.2018

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

IKRS: Forbedre og øke 

undervisningsmengden på de to 

teoriemnene i graden.

Oppnådd bedre 

gjennomstrømming, eller 

studieprogram vurdert nedlagt 

dersom ikke økt 

gjennomstrømming

delvis ok

Sikre og videreutvikle god undervisningskvalitet og 

ivaretakelse av lærere.  

Tiltak 2 Kartlegge behov for ulik oppfølging av 

lærere og lærergrupper (for eksempel nye 

lærere/eksterne lærere mv). Videreutvikle 

systemer for oppfølging og utivide de 

studieårsansvarliges rolle.  

kartlegging innen 1.9.16 31.12.2017

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Utført prøveprosjekt innenfor 

evaluering av undervising og 

lærere

Ha et system for evaluering av 

undervisnig og lærere på plass

ikke ok

Utvide bruk av digitale læringsmidler i 

undervisningen

Tiltak 2 Iverksette prøveprosjekt med bruk av 

digitale ressurser i samarbeid med IT-

seksjonen og DML-gruppen ved UiO.  Mer 

aktiv bruk av digitale plattformer  i 

undervisningen,  og for kommunikasjon 

mellom lærere og studenter. 

Mandat for prøveprosjekt på plass innen 30.0631.12.2017

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Skal ha tatt i bruk digitale 

læringsressurser, herunder 

videoforelesninger som et 

prøveprosjekt innen 31.12.16

Ha tatt i bruk ulike digitale 

læringsmidler i undervisningen

delvis ok Dekanatet har behandlet sak om midler til innkjøp 

av opptaksutstyr 25.5, tas sikte på å starte opp i 

utvalgte emner H16. Undesøkelser  vedr. 

elektronisk underveisevaluering er i gang, og følges 

videre opp H16

Optimalisere ressursbruk i forhold til 

kursundervisning og studentdeltakelse

Tiltak 2 Vurdere ulike muligheter for 

kursgodkjennelse for å øke tilstedeværelse, 

studentdeltakelse og studentaktivitet. 

kartlegging innen 1.9.16 31.12.2018

Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Gjennomgått og vurdert 

sammenhengen mellom 

forelesninger og 

kursundervisning, og sett på 

mulighet for flere muntlige 

elementer i kursundervisingen 

Videreutviklet 

undervisningstilbudet.

ikke ok

Likestilling og mangfold. Det juridiske fakultet 

ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like 

muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og 

funksjonsevne.

Tiltakene fremgaår av fakultetets 

handlingsplan for likestilling og mangfold 

for 2015-2017 som er vedtatt av 

Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU)

31.12.2017 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

dekan

Iht. LiMUs 

implementeringsplan.

Iht. LiMUs 

implementeringsplan.

delvis ok Gjøres fortløpende.

Etikk

Implementering av vedtak om integrering av etikk i 

enkeltfagene

Utenfor UiOs årsplan Lage en plan for implementering med 

milepærer og frister i samråd med 

studieårsansvarlige som følges opp 

gjennom rapportering.Gjennomgå øvrige 

fag med sikte på integrering av etikk. 

Involvere ansvarlige faglærere på øvrige 

emner. 

Lage en plan for 

integrering av etikk, og 

Identifisere de fagene der 

det er naturlig å integrere 

etikk innen 31.12.16. 

31.12.2017 Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Plan for integrering av etikk 

foreligger

Ha integrert etikk i de fagene 

det er besluttet 

ikke ok

Følge opp resultatet av arbeidet med innholdet i 

metode- og rettskildefagene med tanke på å 

ivareta vekt på etikk

Utenfor UiOs årsplan Følge opp arbeidsgruppens plan for 

arbeidet med metode- og rettskildefagene

Arbeidsgruppen leverer 

sin rapport  

31.12.2017 Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Arbeidsgruppens rapport er 

behandlet  

Etikk er integrert i metode- og 

rettskildefagene

ikke ok

Mer fagspesifikke kunngjøringer rettet mot 

fagområder med særlige undervisnings- og 

forskningsbehov

Tiltak 4 Utarbeide ny mal for kunngjøringstekster 

ved fakultet

30.06.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Kravene for stillingene er 

tydelige for både søkere og 

bedømmelseskomiteer

Tydelige krav gir færre 

irrelevante søkere og kortere 

behandlingstid

delvis ok Prøves nå på 2 kunngjøringer som førsteamanuensis 

(IOR og IFP)

Innføring av tydeligere rutiner ved tilsettinger i 

faste vitenskapelige stillinger for å sikre at både 

forsknings- og undervisningssiden blir tilstrekkelig 

ivaretatt

Tiltak 4 Utarbeide veiledning for ledere og 

medlemmer av bedømmelseskomiteer

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Forvetningene til komiteene er 

tydelige, eventuelle 

rollekonflikter mellom komité, 

administrasjon og faste utvalg 

er avklart.

Bedre samarbeid mellom 

komiteer, administrasjon og 

faste utvalg gir både økt kvalitet 

og kortere behandlingstid.

delvis ok Nye rutiner innarbeides i Administrasjonsreglemtet, 

styrebehandles i juni 2016

Fakultetet vil jobbe for å få mer midler til 

rettsvitenskapelig forskning nasjonalt

Arrangere seminar for relevante 

fagpersoner og finansiører som NFR og 

departementer. 

Gjennomført seminar 31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Større forståelse for behovet 

for finansiering av 

rettsvitenskapelig forskning

Økte bevilgninger til 

rettsvitenskapelig forskning 

nasjonalt

delvis ok Rettstrans-møter i juni og november 2016.

Vi vil arbeide aktivt og systematisk med å gi innspill 

til Eus arbeidsprogrammer for å synliggjøre 

relevansen for rettsvitenskapelig forskning i Eus 

utlysninger

tiltak 3 Samle og sende inn innspill til EUs 

arbeidsprogrammer 

Fortløpende 31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

De tematiske utlysningene blir 

mer relevante for våre fag.

Økt innhenting av EU-midler 

grunnet mer relevante 

utlysninger for våre fag.

ikke ok

Faglige 

prioriteringer

Ekstern finansiering

Forskning

Læringsmiljø



Areal og 

samlokalisering

Detaljprosjektere nye leide lokaler i Tullinkvartalet 

med bruk av hovedbrukergruppe, 

temabrukergrupper og referansegrupper

Detaljprosjektering gjennom hele 2016 Signering av avtale høst 

2015

31.12.2016 Seksjonsledere IT-seksjonen , 

Kommunikasjonssekjonen og 

dekan

Fakultetets leveranser følger 

UiO og Entra sin prosjektplan

Fakultetets leveranser følger 

UiO og Entra sin prosjektplan

ok Forprosjekt gjennomført og avsluttet 30/april. 

Prosjektet noe forsinket ift opprinnelig fremdrift. 

Våre leveranser er ihht. Bestillinger.

Tilpasning av eksisterende bygningsmasse for 

videre bruk av fakultetets enheter og studenter

Avklare budsjett, prosess og gjennomføring 

i samarbeide med fakultetes enheter og  

Eiendomsavdelingen. 

Enhetenes behov for 

tilrettelegging i de 

eksisterende bygningene 

er kartlagt

31.12.2017 Seksjonsledere IT-seksjonen , 

Kommunikasjonssekjonen og 

dekan

Fakultetets leveranser følger 

UiO  sin prosjektplan

Fakultetets leveranser følger 

UiO sin prosjektplan

delvis ok Prosessen er startet opp, men er forsinket gr. 

sykdom hos prosjektleder i EA

Gjennomgang av administrative tjenester for 

bedre og mer hensiktsmessig organisering, og 

identifisere og planlegge for mulige endringer

Gjennomgang av adm. 

Tjenester: 31.12.2016

31.12.2017 Seksjonsleder 

Adminstrasjonsseksjonen og 

dekan

ikke ok Ikke igangsatt, men kan sees litt i sammenheng med 

forskerstøtteprosjektet.

Oppfølging av 

arbeidsmiljøundersø

kelsen

Alle enheter ved fakultetet følger opp tiltakene 

som ble vedtatt i ARK-undersøkelsen høsten 2015

Alle enheter har iverksatt og gjennomført 

tiltak innenfor sine prioriterte områder 

etter ARK-undersøkelsen.

Alle enheter har utviklet 

tiltak: 28.02.2016 

30.06.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen

delvis ok Gjennomføringsfase nærmer seg slutten, 

rapportering fra ledere med frist 17. juni (faktaark 

II)

Tiltak for å styrke undervisningsledelse. 

Tydeliggjøre roller og ansvar for undervisningen 

mellom studieårsansvarlige, ansvarlig faglærere og 

instituttene, og sette opp en plan for videre 

rullering ift verv i henhold til vedtak som fattes 

høsten 2015.

Gi en god og tydelig beskrivelse av  

forventninger til de nye studieårsansvarlige 

lærerne og hvilken  rolle de har i 

undervisningoppfølging og 

undervisningsplanlegging.   

Ha på plass nye 

studieårsansvarlige lærere 

og ansvarlig faglærere 

30.06.2016. 

30.06.2017 Seksjonsleder studieseksjonen 

og studiedekan

Ha personer på plass i de ulike 

vervene (studieårsansvarlige og 

ansvarlig faglærere) og ha 

gjennomført endringer i 

oppfølgingen av 

undervisningsledelse  

Ansvaret for undervisnings-

ledelse er tydelig plassert 

mellom studieårsansvarlige og 

instituttledere

OK Nye studieårsansvarlige lærere er på plass fra 

januar 2016, nye ansvarlige faglærere starter opp 

fra høst 16. 

Gjøre det mer attraktivt å søke om større 

forskningsprosjekter ved å profesjonalisere den 

forskningsadministrative støtten ytterligere og 

bidra til å styrke incentivordningene.

Gjennomgang av administrasjonens og 

instituttenes roller og ansvar i store 

søknadsprosesser.

Evaluering av nylig 

avsluttede store 

prosesser: 30.06.2016

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

forskningsdekan

Roller og ansvar i 

søknadsprosesser er tydlige for 

alle involverte. 

Forskerne opplever smidige 

søknadsprosesser.

delvis ok Oddruns prosjekt - bør bytte adm. ansvarlig (hilsen 

Eirik)

Innføre nytt elektronisk system for bilagslønn Ta i bruk nytt bilagslønnsystem for 

undervisnings- og sensuroppdrag iht. UiOs 

utrullingsplan.

30.06.2016 Seksjonslederne 

administrasjons-, studie- og 

eksamensseksjonen

Elektonisk flyt av 

bilagslønnskontrakter for 

eksterne lærere og sensorer

Elektronisk flyt av alle 

bilagslønnskontrakter, avhengig 

av UiOs utrullingsplan.

OK

Oppdatere fakultetets beredskapsplan Oppdatere fakultetets beredskapsplan i 

tråd med den reviderte planen for hele UiO.

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

dekan

ikke ok Planlegger oppstart rundt sommeren 2016.

Synliggjøre fakultetets forskning i UiOs egne 

kommunikasjonskanaler, i etablerte 

forskningskommunikasjonskanaler som 

forskning.no og i nyhetsmedier samt fagpresse

Tiltak 5

Tiltak 6

1. Delta på  Forskningsdagene 2016 og  UiO-

festivalen 2016

2. Ta i bruk NTB sin pressemeldingstjeneste

3.  Produsere flere populariserte artikler 

med internasjonalt nedslagsfelt for 

publisering også på engelsk.                                                                            

4. Delta i UiOs Kommunikasjonsnettverks 

fellesprosjekt for forskningskommunikasjon

1. Deltagelse i festivalene                            

2. Januar 2016                       

3. Kontinuerlig                        

4. Følger prosjektet

seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen og 

kontorsjefer

1. Deltagelse fra fagmiljøer 

fakultetet på Forsknings-dagene 

og UiO-festivalen         2. 

Nyheter og arrangementer med 

almenninteresse formidles via 

NTB                                                   

3. Flere artikler fra fakultetet på 

Sciencenordic.com og 

alphagalileo.org          

1. Deltagelse fra fagmiljøer 

fakultetet på Forsknings-dagene 

og UiO-festivalen         2. 

Nyheter og arrangementer med 

almenn interesse formidles via 

NTB                                                      

3. Flere artikler fra fakultetet på 

Sciencenordic.com og 

alphagalileo.org          

delvis ok 1. Skilbrei deltok på UiO-festival, fire bidrag planlagt 

for Forskningsdagene                                      2. På vent                                                                                           

3. Kontinuerlig arbeid med økt produksjon                        

4. Følger prosjektetfremdrift

Fakultetet skal profesjonalisere den 

kommunikasjonsfaglige støttefunksjoner 

ytterligere, og øke forståelsen i organisasjonen for 

nytten av planmessig og strategisk kommunikasjon

Tiltak 5

Tiltak 6

1. Utarbeide årsplan med  mål for 

produksjon av nettartikler av forskning.no-

kvalitet i ulike sjangere i samråd med faglig 

ledelse. 

2. Kurse kommunikasjons-medarbeidere i 

popularisert formidling.                                                                     

3. Delta i UiOs Kommunikasjonsnettverks 

fellesprosjekt for forskningskommunikasjon

1. Plan og rutiner for 

rullering klar 1. juni 2016 

2. Kontinuerlig                     

3. Følger prosjektet

seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen og 

kontorsjefer

1. Planverk, maler og rutiner for 

en strategisk tilnærming til 

forskningskommunikasjon er 

etablert                                        2. 

Flere kommunikasjons-

medarbeidere produserer 

forskningsinnhold

1. Fakultetets 

forskningskommunikasjon 

planlegges og gjennomføres ut 

fra en strategisk tilnærming                                       

2. Flere kommunikasjons-

medarbeidere produserer 

forskningsinnhold

delvis ok 1.Publiseringsplan foreligger som dynamisk 

dokument 

2. Kommunikasjonsforeningens kurs og interne 

kurs/frokostmøter følges                                                       

3. Følger prosjektetfremdrift

Øke ansattes tilstedeværelse på etablerte 

debattarenaer, og skape egne arenaer der ansatte 

kan gi faglige kommentarer og debatterer 

dagsaktuelle spørsmål

Tiltak 5

Tiltak 6

1. Utrede konsept for faglige 

foredragsserier/frokostmøter

2. Utrede muligheten for ”jusblogg” der 

fagpersoner kommenterer dagsaktuelle 

hendelser i et faglig perspektiv                                                                         

3. Utrede behov og  løsninger for 

streaming/filming av arrangementer ved 

fakultetet. 

4. Utarbeide kriterier for hva slags og hvilke 

forskningstiltak og -resultater som skal 

profileres og formidles

1. Konsept utredet og 

interesse fra fagmiljøene 

kartlagt innen 01.09.16                      

2. Tekniske muligheter og 

interesserte fagpersoner 

kartlagt innen 01.06.16                       

3. Tekniske muligheter og  

kostnader utredet innen 

31.8.16

seksjonsleder 

kommunikasjonsseksjonen og 

kontorsjefer.                                   

Pkt. 3: Seksjonsleder IT

1. Konsept for faglig 

foredragsserie/frokostmøter 

utredet                                              

2. Løsning for "jusblogg" 

utredet og testet                           

3. Fagmiljøenes ønsker og 

behov karlagt og løsninger for 

streaming/filming av 

arrangementer utredet. Behov 

er meldt inn til budsjett 2017

1. Faglig foredragsserie/ 

frokostmøter etablert som fast 

arrangement                         2 

"Jussblogg" etablert som 

formidler av faglig perspektiv på 

dagsaktuelle hendelser                                                       

3. Fagmiljøene er kjent med 

hvilke løsninger for 

streaming/filming som er 

tilgjengelig, og har tatt dem i 

bruk.

delvis ok 1.Gjennomført  tre foredrag i UiOs "På flukt"-serie 

som del av akademisk dugnad V16

2. Utredet, venter på iverksettelse                                                                         

3. Utredes av IT/studie i samarbeid med 

studiedekan. 

4.Gjennomført møte med dekanatet som har gitt 

føringer

Samfunnskontakt

tiltak utenfor 

fakultetets 

hovedprioritering

er innenfor uios 

årsplan

Oppfølging av SAB 

(Strategic Advisory 

Board)

Organisasjon og 

støttefunksjoner
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Endring av administrasjonsreglement og rutiner for tilsetting i faste vitenskapelige 

stillinger  

 

Det er behov for å gjøre enkelte endringer i dagens administrasjonsreglement for å forbedre 

prosesser ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Fakultetsstyret bes om å godkjenne de 

foreslåtte endringene i reglementet.  

Samtidig har fakultetet utarbeidet en ny rutinebeskrivelse for tilsettinger i faste vitenskapelige 

stillinger og enkelte maler til hjelp i prosessen. Disse er lagt ved for å vise helheten i saken.  

Bakgrunnen for endringene som foreslås er todelt. Dette er til dels en oppfølging av en sak om 

tilsettingsrutiner som ble behandlet i fakultetsstyret i oktober 2015, med målsetning om blant 

annet å forankre kunngjøringer bedre i ledelsen. Dette er foreslått ivaretatt gjennom tidligere 

involvering av dekanatet, at dekanen oppnevner bedømmelseskomiteer og at studiedekanen får en 

tydelig rolle i innstillingsarbeidet.  I forslaget til ny rutine for tilsettingsprosesser er det også 

integrert noen av forslagene fra SAB4-rapporten for å gjennomføre tilsettingsprosesser mer 

effektivt.  

De foreslåtte endringene er diskutert i dekanatet og instituttledermøte.  

Oversikt over de mest sentrale endringene med kortfattet begrunnelse: 

1. Endring av administrasjonsreglementet 

De sentrale endringene er at dekanen oppnevner bedømmelseskomite og eventuell 

sorteringskomite for faste vitenskapelige stillinger, samt at dekanen er observatør i IVA. 

Bakgrunnen for dette er at dekanen skal komme inn på at tidligere tidspunkt, og sikre at komiteen 

som oppnevnes er egnet til å vurdere hele bredden av kvalifikasjoner.  Endringen følger direkte av 

styrevedtaket i oktober.  

Endringene i IVA og ITUs mandat er en språklig forenkling og ingen realitetsendring.  

Enkelte mindre endringer i PFFs mandat og instituttleders rolle er tydeliggjøring av praksis.  
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2. Rutinebeskrivelse for tilsettingsprosesser 

Fra fakultetsstyret i oktober ble det understreket behovet for at rollefordelingen i 

tilsettingsprosessen er klarere. En slik veiledning som kan være tilgjengelig på nettsidene vil bidra 

til det. En klarere forståelse av hele prosessen vil også gjøre det enklere å planlegge prosessen godt, 

som framheves som viktig i SAB4. Dette vil også gjøre prosessen mer forutsigbar for søkere.  

De viktigste endringene fra dagens rutine:  

 dekanatet involveres i oppstarten av prosessen 

 mer informasjon må foreligge tidlig, som forslag til bedømmelseskomite og tentativ tidsplan 

for hele tilsettingen 

 dekanen oppnevner bedømmelseskomite 

 åpning for at komiteen kan oppnevnes før søknadsfrist/stående bedømmelseskomiteer 

 

3. Oversikt over fullmaktsstruktur ved tilsettinger 

En tydeliggjøring av fullmaktsstrukturen som kan publiseres på nettsidene vil bidra til bedre 

avklaring av roller og ansvar.  

 

4. Mal for kunngjøringstekster 

 

Det vedlagte forslaget er basert på de sist vedtatte kunngjøringstekstene på Institutt for offentlig 

rett og Institutt for privatrett. En mal for kunngjøringstekster vil bidra til mindre tidsbruk når 

tekster skal utformes, mer gjennomarbeidede formuleringer og at fakultetets kunngjøringstekster 

blir mer like. I noen tilfeller vil det være behov for å fravike malen, dette må da begrunnes før 

kunngjøringsteksten vedtas.    

 

5. Mal for saksframlegg til dekanatet 

 

En mal som viser hvilken informasjon dekanatet etterspør kan bidra til å gjøre saksbehandlingen 

enklere. Man vil for eksempel unngå at saker sendes fram og tilbake fordi informasjonen er 

ufullstendig.  

 

Videre oppfølging 

 

Endringene i administrasjonsreglementet oversendes Rektor for godkjenning etter vedtak i 

fakultetsstyret. 

 

Administrasjonen vil jobbe videre med å opprette nettsider for å presentere rutinene på en 

hensiktsmessig måte. Vi vil også sette i gang med å utarbeide en skriftlig veiledning for leder og 
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medlemmer av bedømmelseskomiteer for å sikre en enhetlig rolleforståelse og 

bedømmelsespraksis.  

 

Forslag til vedtak:  

De foreslåtte endringene i administrasjonsreglementet godkjennes.  

 

Vedlegg:  

 Utdrag fra administrasjonsreglementet med foreslåtte endringer 

 Rutinebeskrivelse for tilsetting i faste vitenskapelige stillinger 

 Fakultetets fullmaktstruktur ved tilsettinger 

 Mal for kunngjøring – førsteamanuensisstillinger 

 Mal for saksframlegg til dekanatet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Mari Theodorsen 

+4722859358, mari.theodorsen@jus.uio.no 



Styrings- og 

administrasjonsreglement, Det 

juridiske fakultet  

Vedtatt av Fakultetsstyret 8. juni 2011, godkjent av rektor 11. september 2011, med 

endringer av 13. februar 2012 og 1. desember 2014. 

I. FAKULTETET 

§ 1. Fakultetets organer og enheter 

Fakultetet har disse organer: 

1. Fakultetsstyret 

2. Dekan 

3. Prodekan for studier og prodekan for forskning. Dekanen utpeker en av 

disse som sin stedfortreder. 

4. Programråd for studieprogrammer 

5. Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte 

6. Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) 

7. Likestillingsutvalg 

8. Lokalt arbeidsmiljøutvalg 

9. Fakultetsdirektør 

Fakultetet har følgende grunnenheter: 

1. Institutt for offentlig rett 

2. Institutt for privatrett 

3. Nordisk institutt for sjørett 

4. Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

5. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 

Grunnenhetene har egne administrasjonsreglementer/vedtekter. 



III. DEKANAT 

§ 9. Dekanens oppgaver og myndighet 

Dekanen er fakultetets øverste leder og leder fakultetets virksomhet innenfor rammer 

satt av universitetsstyret og etter instrukser fra rektor og universitetsdirektør og 

gjennom vedtak fattet i fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet 

for alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og 

har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor 

rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde i henhold 

til universitets- og høgskoleloven § 15. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor 

universitetsdirektøren. Dekanen kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon. 

Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt 

fullmaktsområde til prodekaner, fakultetsdirektør og ledere av grunnenheter. 

Stillingsbeskrivelse for dekan 

Dekan skal ivareta overordnet, strategisk planlegging og oppfølging i forhold til 

fakultetets virksomhet. Dekanen representerer fakultetet utad. Lederfunksjonen 

inkluderer budsjettplanlegging og oppfølging, tilsyn og kontroll med ressursbruken, 

og at fakultetet drives effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av 

overordnede instanser. Dekan har generell anvisningsmyndighet. Ansvars- og 

fullmaktsforhold knyttet til dekanfunksjonen er regulert gjennom Normalregler for 

fakulteter § 4. 

Dekanen er leder av fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet 

saksfremlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger under fakultetsstyrets 

myndighetsområde, jf. § 2, samt ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av 

fakultetsstyret. 

Dekanen har linjeansvar for ledere ved grunnenheter og sentre, prodekaner og 

fakultetsdirektøren. Personalansvaret for direkte underordnede ledere innebærer 

individuell oppfølging, evaluering og stimulering, samt vurdering av virkemidler med 

sikte på optimal kompetanseutnyttelse. 

Faglig ledelse innebærer overordnet ledelse av drift og utvikling av enhetens 

forskning, undervisning, forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet. Det 

omfatter blant annet langsiktig planlegging, faglig målformulering, prioritering, 



kvalitetssikring og profilering. Likeledes utadrettet nettverksbygging, markedsføring 

og kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Dekanen ivaretar forholdet til 

studentenes organer. 

Dekanen foreslår bedømmelseskomité for rektor i saker om opprykk til professor. 

Dekanen oppnevner bedømmelseskomité og i saker om opprykk til professor og ved 

tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger. Dekanen oppnevner 

sorteringskomite ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger.  

Dekanen er også ansvarlig for tilrettelegging av materielle vilkår og organisatoriske 

forhold. 

Gjennom overordnet personalledelse skal dekanen sørge for oppfølging av UiOs og 

fakultetets lokale lønns- og personalpolitikk, rekruttering og personalutvikling, HMS-

arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer. 

Operativ ledelse av de ulike grunnenheter vil delegeres fra dekan til de respektive 

instituttledere/direktør for SMR. Likeledes vil oppfølging av HMS-arbeid, samarbeid 

med tjenestemannsorganisasjonene, ledelse av administrasjonen på fakultetsnivået 

samt å påse at den administrative virksomheten ved fakultetet utøves i samsvar med 

lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet 

og universitetets organer, bli delegert fakultetsdirektøren. 

Dekan rapporterer til rektor/universitetsdirektør og fakultetsstyret.Arbeidsdeling 

mellom dekan og prodekaner avtales særskilt. 

Dekan utnevner prodekan for studier eller prodekan for forskning som sin 

stedfortreder. 

§ 10. Dekan og prodekan 

Dekan og prodekaner skal velges blant fakultetets ansatte og studenter i henhold til 

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter. 

Hvis fakultetstyret har besluttet at valget skal gjennomføres som direkte valg, gjelder 

følgende: Dersom det innen forslagsfristen bare er kommet ett forslag til hvert av 

vervene som dekan og prodekaner, gjør valgstyret dette kjent, og fastsetter en 

forlenget frist for å fremme forslag. Dersom det innen den nye fristen fortsatt bare er 

ett forslag, erklærer valgstyret den foreslåtte som valgt. Dersom det kommer inn flere 

forslag, gjennomføres direkte valg etter de vanlige regler for valg av dekan/prodekan. 



Fratrer dekanen vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar 

dekanens stedfortreder vervet som dekan. Fratrer dekan eller en prodekan før dette 

tidspunkt, skal nyvalg foretas, jf. universitets- og høyskoleloven § 14 nr. 4. 

Stillingsbeskrivelse for prodekan 

Prodekan for studier er leder av programråd for masterstudier i rettsvitenskap, jf. 

styrings- og administrasjonsreglementet § 14. 

Prodekan for studier har i samråd med dekan et særlig ansvar for studiesaker, som 

blant annet omfatter: 

1. å delta som representant for fakultetet i universitetets sentrale 

studiekomité 

2. å initiere og ivareta tverrfakultært samarbeid 

3. å fatte vedtak ved eventuell uenighet mellom grunnenheter og 

programstyrer, blant annet om leveranse av emner 

4. å ivareta nasjonalt og internasjonalt samarbeid om studier og 

studentutveksling i samarbeid med utenlandsansvarlig 

5. å ivareta fakultetets etter- og videreutdanningsvirksomhet 

Prodekan for forskning er leder av Programråd for forskerutdanning, jf. § 20. 

Prodekan for forskning er leder av Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte, jf. § 22. 

Prodekan for forskning fatter vedtak i forskningssaker hvor mandatet ikke tilligger 

andre utvalg. 

Prodekan for forskning har i samråd med dekanen et særlig ansvar for 

forskningssaker, som blant annet omfatter: 

1. å delta som representant for fakultetet i universitetets sentrale 

forskningskomité 

2. å initiere og ivareta tverrfakultært samarbeid 

3. forskning- og formidlingspolitikk 

4. nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid i samarbeid med 

utenlandsansvarlig 

5. forholdet til Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder 

for forskning 

6. forskerrekruttering 



Prodekanene rapporterer til dekan. 

IV. FASTE UTVALG; GENERELLE 

REGLER 

§ 19. Programrådet for forskerutdanning, mandat 

Utvalget fungerer som programråd for forskerutdanningen, og er delegert det 

overordnede og koordinerende ansvaret for fakultetets forskerutdanningsprogram. 

Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder i utvalget i henhold til §12 nr. 2, 

skal programrådet: 

1. trekke opp rammene for driften av PhD-programmet 

2. avgjøre søknader om opptak til PhD-programmet og formalisere 

veilederforholdet 

3. påse at grunnenhetene har et tilfredsstillende system for oppfølgning av 

stipendiater 

4. oppnevne bedømmelseskomiteer for doktorgrader 

5. gi anbefaling til Innstillings- og tilsettingsutvalget eventuelt til grunnenhet 

ved utlysning av og tilsetting i stipendiatstillinger 

6. PFF tilsettertilsetting på delegasjon fra ITU ved forlengelser av 

stipendiatstillinger i inntil seks6 måneder som ikke grunnes i rettskrav, 

og avgi uttalelse til ITU ved tilsvarende forlengelser ut over seks 

måneder 

VI. FASTE UTVALG; 

INNSTILLINGSRÅDET FOR 

VITENSKAPELIG TILSATTE 

§ 21. Innstillingsrådet; mandat 

Innstillingsrådet gir anbefaling til Innstillings- og tilsettingsutvalget eventuelt til 

grunnenhet ved utlysning av og tilsetting i postdoktorstillinger. Innstillingsrådet er 

innstillingsorgan der ITU er tilsettingsorgan ved tilsetting i professorater. 



Innstillingsrådet er innstillingsorgan i førsteamanuensisstillinger og forskerstillinger 

der myndigheten ikke tilligger en enhet. 

Innstillingsrådet skal påse at fakultetet ivaretar de likestillingsmessige hensyn i 

fakultetets forskningsvirksomhet. 

Innstillingsrådet er innstillingsorgan ved tilsetting i  

1. professorater der ITU er tilsettingsorgan 

2. postdoktorstillinger 

3. lektorstillinger 

4. førsteamanuensis- og forskerstillinger der stillingen ikke er tillagt en 

grunnenhet  

Innstillingsorganet skal innstille og foreslå kunngjøringstekster til ITU, samt påse at 

likestillingsmessige hensyn er ivaretatt i tilsettingsprosessen.  

 

§ 22. Innstillingsrådet; sammensetning 

Innstillingsrådet består av: 

1. prodekan for forskning som leder 

2. instituttlederne og direktør ved SMR 

3. 1 medlem tilnyttet PhD-programmet som stipendiat 

4. 1 teknisk-administrativt tilsatt 

Innstillingsrådet er vedtaksført når mer en halvparten av representantene er til stede. 

Dekanen deltar som observatør. JSU kan gis observatørstatus etter anmodning. 

Prodekan for forskning oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i utvalget som 

nestleder. 

VII. FASTE UTVALG; 

INNSTILLINGS- OG 

TILSETTINGSUTVALGET (ITU) 

§ 23. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU); mandat 



ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter i professorater i henhold til 

Fakultetsstyrets innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) innstiller og foreslår 

kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets 

tilsettingsutvalg tilsetter. 

ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der 

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg ikke tilsetter. 

ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekst for fakultetsdirektør, dersom dette er 

delegert til fakultetet. 

ITU vedtar opprykk til professor 

ITU vedtar permisjoner og forlengelser, som ikke er lov- eller tariffestet, ut over 6 

måneder for stipendiater og postdoktorer, jf. § 19, punkt 6. 

1. Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger § 14. 

2. ITU innstiller til professorstillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg 

er tilsettingsorgan. 

3. ITU vedtar opprykk til professor. 

4. ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter i forsker- 

og  førsteamanuensisstillinger tillagt en grunnenhet etter innstilling fra 

grunnenheten. 

5. ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter i postdoktor-, lektor-, forsker- 

og førsteamanuensisstillinger som ikke er tillagt en grunnenhet etter 

innstilling fra Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte. 

6. ITU vedtar kunngjøringstekster til og tilsetter i stipendiatstillinger etter 

innstilling fra PFF. 

7. ITU vedtar kunngjøringstekst til og tilsetter fakultetsdirektør, dersom 

dette er delegert til fakultetet. 

8. ITU vedtar permisjoner og forlengelser, som ikke er lov- eller tariffestet, 

ut over 6 måneder for stipendiater og postdoktorer, jf. § 19, punkt 6. 

ITU holder sine møter for lukkede dører. 

§ 24. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU); sammensetning 

Innstillings- og tilsettingsutvalget har 5 medlemmer: 

1. dekan 



2. 2 vitenskapelig tilsatte 

3. 1 student 

4. 1 teknisk-administrativt tilsatt 

Dekan er leder. 

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget blant 

fakultetsstyrets medlemmer. Vararepresentantene for medlemmene i fakultetsstyret 

oppnevnes også som vararepresentanter for Innstillings- og tilsettingsutvalget. Det 

andre fakultetsstyremedlemmet fra Juridisk studentutvalg er vararepresentant for 

studentmedlemmet. 

X. LEDELSE VED ENHETENE OG 

ADMINISTRASJON 

1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON VED 

GRUNNENHETENE 

§ 28. Stillingsbeskrivelse for instituttleder/direktør for SMR 

Instituttleder/direktør for SMR er øverste leder for all virksomhet i sin grunnenhet 

innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan 

og gjennom vedtak fattet i enhetens styre. Instituttleder/direktør for SMR har på 

dekanens vegne det operative ansvaret for enhetens totale virksomhet, og 

rapporterer til dekanen, men i saker hvor enhetens styre er delegert myndighet 

rapporterer lederen til styret. Instituttleder leder enhetens styre/råd. 

Instituttleder/direktør for SMR har generell anvisningsmyndighet. 

Instituttleder/direktør for SMR leder innstillingsorgan ved tilsetting i 

førsteamanuensis- og forskerstillinger som er tillagt grunnenheten. Ansvars- og 

fullmaktsforhold knyttet til lederfunksjonen er regulert gjennom Normalregler for 

institutter § 4. 

Følgende områder faller inn under delegerte fullmakter: 

Faglig ledelse omfatter styring og utvikling av enhetens forskning, 

forskningsformidling, undervisningsressurser og annen faglig basert virksomhet med 



sikte på å innfri faglige mål og forskningsstrategiske satsninger, og innebærer blant 

annet: 

1. overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av enhetens faglige 

mål og forskningsstrategiske satsninger. 

2. fremme kvalitet og produktivitet i den vitenskapelige virksomheten 

3. underbygge initiativ og kreativitet med sikte på etablering av slagkraftige 

forskningsmiljøer 

4. målrettet profilering, nettverksbygging, utadrettet markedsføring 

5. kommunikasjon med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt 

6. tilrettelegging av materielle vilkår (som forskningsstøtte, utstyr, 

infrastruktur, driftsmidler o.l.) 

7. tilrettelegging av organisatoriske forhold 

8. identifisere og utvikle kommersialiserbare forskningsresultater 

Økonomistyring innenfor enhetens økonomiske ramme, med oppgaver som: 

1. utforming av årsplan og budsjett innenfor rammebevilgninger gitt av 

fakultetsstyret 

2. å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor enhetens finansielle 

grunnlag 

3. kontakt med eksterne finansieringskilder/bidra til å hente inn eksterne 

bevilgninger 

4. legge frem økonomirapporter for enhetens styre/råd 

Personalledelse av alt personale som er organisatorisk tilknyttet grunnenheten. 

Personalledelsen innebærer blant annet: 

1. individuell oppfølging og vurdering av virkemidler med sikte på optimal 

kapasitets- og kompetanseutnyttelse 

2. medarbeidersamtaler 

3. organisering av arbeidsplikter 

4. personalplanlegging innenfor rammen fastsatt av fakultetsstyret 

5. funksjon som koordinator, pådriver og tilrettelegger for samhandling, 

resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø 



6. bruk av tilgjengelige incitamenter for å stimulere og kontinuerlig forbedre 

de individuelle arbeidsvilkårene 

7. kompetanseutvikling av personalet 

8. UiOs lokale lønns- og personalpolitikk 

Instituttlederen/direktør for SMR kan delegere arbeidsoppgaver innenfor sitt 

fullmaktområde til stedfortreder, kontorsjef og andre ved enheten. 

Instituttleder/direktør for SMR rapporterer til dekan. 

 



1 
 

Forslag:  

Beskrivelse av prosessen som kan ligge på nettsidene.  

Mål:  

 Klarere rollefordeling 

 Bedre forståelse av prosessen 

 Bedre planlegging – kortere tid 

 Bedre forankring i fakultetsledelsen 

 Studiedekanen involveres mer for å ivareta undervisningssiden  

Rutinebeskrivelse – tilsetting av førsteamanuensis 

1. Før stillingen utlyses 
Fakultetets budsjett, stillingsplan og faglig prioriteringer vil gi føringer på utlysning av stillinger.  

1.1 Innstillingsorganet oversender et notat med ønske om stillingsutlysning til dekanatet 

Hvilken informasjon dekanatet trenger finner du i denne malen [lenke].  

Hvem som er innstillingsorgan finner du i denne oversikten [lenke]. 

Dekanatet kvalitetssikrer at faginnretningen er i tråd med fakultetets og instituttets forsknings- og 

undervisningsbehov og det er budsjettdekning for stillingen, og godkjenner at stillingen lyses ut på 

vilkårene i notatet.  

Dekanen fastsetter lønnsspenn i kunngjøringen.  

Dekanen oppnevner bedømmelseskomite (og eventuell sorteringskomite) basert på forslaget fra 

innstillingsorganet. Dekanen kan etter diskusjon i instituttledermøte oppnevne stående 

bedømmelseskomiteer/komiteledere som fungerer for en lengre periode. Medlemmer av dekanatet 

skal normalt sett ikke delta i bedømmelseskomiteer til faste stillinger.  

1.2 Utforming av endelig kunngjøringstekst 

Innstillingsorganet oversender endelig forslag til kunngjøringstekst til personalkonsulent.  

Forslaget baseres på fakultetets mal [lenke] for kunngjøringstekster. Dersom det er ønskelig å fravike 

malen må dette begrunnes.  

1.3 Godkjenning av kunngjøringstekst 

ITU fatter endelig vedtak om godkjenning av kunngjøringstekst. Personalkonsulent oversender saken.  

1.4 Oversendelse til tjenestemannsorganisasjonene 

Tjenestemannsorganisasjonene har drøftingsrett på lønnsspenn og skal ha tre hele arbeidsdager med 

mulighet til å kreve drøftinger.  
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1.5 Publisering av kunngjøringsteksten 

Personalkonsulent legger teksten inn i rekrutteringssystemet og publiserer kunngjøringen med 

søknadsfrist i henhold til tidsplan. Søknadsfristen skal være minimum fire uker.  

2. Etter søknadsfristen 

2.1 Hvis sorteringskomite (hvis ikke, se neste punkt) 

Om man vil bruke sorteringskomité må dette framgå klart av kunngjøringsteksten.  

Innstillingsorganet utformer en kort beskrivelse av sorteringskriteriene.  

Sorteringskomiteen oppnevnes av dekanen, jf. pkt. 1.1.  

Personalkonsulent gir sorteringskomiteen tilgang til alle søknader og sørger for at de får tilsendt 

oppnevningsbrev og relevant regelverk.  

Sorteringskomiteens vurdering sendes til alle søkerne. Utvalgte søkere bes samtidig om å sende inn 

vitenskapelige arbeider innen frist på 1-2 uker.  

Det er ikke anledning til å komme med merknader til sorteringskomiteens vurdering før den 

vitenskapelige bedømmelsen foreligger, da bedømmelseskomiteen har mulighet til å inkludere flere 

søkere enn sorteringskomiteen har anbefalt.  

2.2 Oppnevningsbrev og oversendelse til bedømmelseskomiteen 

Dekanen oppnevner bedømmelseskomiteen, jf. pkt. 1.1.  

Personalkonsulent sender oppnevningsbrev, sørger for at komiteen har tilgang til alle søknader og 

relevant regelverk og avklarer at alle komitemedlemmene er habile.  

Personalkonsulent informerer alle søkere om sammensetning av bedømmelseskomiteen.  

2.3 Bedømmelsen 

Komiteens leder har ansvaret for å kontakte de andre, sette i gang arbeidet og at bedømmelsen 

leveres innen fristen på tre måneder.  

Komiteen jobber som et faglig uavhengig utvalg. Mens arbeidet med bedømmelsen pågår bør 

komiteen ikke diskutere saken med utenforstående, unntatt for å avklare spørsmål om regelverk og 

formaliteter.  

Ved behov kan dekanen oppnevne en eller flere spesialsakkyndige som supplerer komiteen.  

Utvalget avgir en felles bedømmelse. Om det er dissens i utvalget skal begrunnelsen for de ulike 

standpunktene framgå i bedømmelsen.  

Den vitenskapelige bedømmelsen gir et grunnlag for videre behandling i fakultetets organer, men er 

ikke bindende.  
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3. Etter at bedømmelsen foreligger 

3.1 Bedømmelsen sendes til søkerne  

Personalkonsulent mottar bedømmelsen fra komiteen. Bedømmelsen sendes dekanat og den 

aktuelle instituttleder/kontorsjef til orientering.  

Alle søkerne får 14 dagers frist til å komme med merknader til bedømmelsen. Merknader oversendes 

normalt til bedømmelseskomiteen, og komiteen har mulighet til å komme med et tilsvar. Dersom det 

er tvil om merknadene bør sendes til komiteen avgjøres det av leder av innstillingsorganet.  

Er det merknader som påpeker feil ved saksbehandlingen som kan ha påvirket resultatet skal 

personalkonsulent varsle sekretær for universitetets sentrale tilsettingsutvalg (TU) slik at de kan 

utøve sin tilsynsfunksjon. 

Universitetet i Oslo praktiserer meroffentlighet på vitenskapelige bedømmelser etter at 

merknadsfristen er ute og eventuelle spørsmål er avklart fra fakultetets side. 

Personalkonsulent sender samtidig bedømmelsen til fakultetets Likestillings- og mangfoldsutvalg til 

orientering.  

3.2 Hvis prøveforelesninger (hvis ikke, se neste punkt) 

Innstillingsorganet oppnevner en egen gruppe som vurderer prøveforelesningene. Dekanatet bør 

være representert, fortrinnsvis ved studiedekanen. Studentene bør også være representert i gruppen. 

Både søkerne og de som vurderer forelesningene bør få utdelt et kort notat om vurderingskriterier 

og målgruppe.  

Ved organisering av prøveforelesning bør det legges vekt på å få til en ramme som gjør at det ligner 

på en vanlig undervisningssituasjon.  

3.3 Intervjuer 

Hensikten med intervjuer er todelt:  

 å vurdere søkerens personlige egnethet for stillingen 

 å avklare forventninger fra begge sider – til stillingen og stillingsinnehaver 

Innstillingsorganet oppnevner en gruppe til å gjennomføre intervjuene. Dekanatet skal være 

representert, fortrinnsvis ved studiedekanen. En representant for tjenestemannsorganisasjonene bør 

også være til stede.  

Det skrives referat fra intervjuene.  

3.4 Referanseintervjuer 

Hensikten med referanseintervjuer er å undersøke om inntrykket man har fått av søkeren så langt i 

prosessen stemmer overens med tidligere erfaringer, og eventuelt om det er andre forhold 

arbeidsgiver burde være klar over.  

Referanseintervjuene bør gjennomføres av en leder som har deltatt i intervjuene. En kort 

oppsummering av hovedinntrykkene fra referanseintervju skrives inn i intervjureferatet.  
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Hvis det framkommer forhold som bør undersøkes nærmere i referanseintervju er det mulig å 

innkalle søkeren til et annengangsintervju.  

4. Innstilling 
Innstillingsrådet for vitenskapelige tilsatte (IVA) er innstillingsorgan der stillingen ikke er tillagt en 

grunnenhet.  

Der stillingen er tillagt en grunnenhet ligger innstillingsmyndigheten på instituttet. Instituttleder 

oppnevner en innstillingsgruppe der studiedekanen skal være representert, dersom ikke 

innstillingsmyndigheten er lagt til instituttstyret.  

Innstillingsorganet skal foreta en helhetsvurdering og rangere søkerne som er best kvalifisert til 

stillingen. Vurderingen skal være basert på kriteriene i kunngjøringsteksten og UiOs retningslinjer. 

Innstillingsorganet skal vurdere likestillingshensyn.  

Det skal som hovedregel innstilles minst tre søkere i prioritert rekkefølge.  

Innstillingsorganet fremmer forslag til vedtak til tilsettingsorganet.  

5. Tilsetting 

5.1 Tilsettingsvedtak 

ITU fatter endelig tilsettingsvedtak.  

ITU skal påse at saksbehandlingen har vært forsvarlig og likestillingshensyn er ivaretatt.  

ITU skal ikke overprøve den faglige vurderingen av søkernes kvalifikasjoner, men skal påse at 

vurderingen er gjort basert på kriterier i kunngjøringen og UiOs retningslinjer.  

ITU kan sende saken tilbake og etterspørre mer informasjon hvis de mener saken ikke er tilstrekkelig 

opplyst til å treffe vedtak.  

ITU kan bare vedta tilsetting av søkere som er innstilt. I visse tilfeller kan ITU fatte vedtak som ikke er 

i tråd med rangeringen i innstillingen. Dette er spesielt der ITU er uenige i bedømmelsesnormen som 

er lagt til grunn eller vektleggingen av ulike kvalifikasjoner 

5.2 Kontrakt 

Dekanen fastsetter lønn innenfor lønnsspennet i kunngjøringsteksten etter forslag fra instituttleder.  

Instituttleder/kontorsjef avtaler tidspunkt for første arbeidsdag.  

Personalkonsulent utformer kontrakten.  

5.3 Etterarbeid 

Personalkonsulent gir beskjed til alle søkere om at stillingen er besatt og avslutter saken i arkiv og 

rekrutteringssystem.  

5.4 Mottak av nyansatt 

Følges opp på instituttnivå.  



Fullmaktsstruktur ved tilsettinger, Det juridiske fakultet 

Stillingstype Innstilling Tilsetting 

Teknisk-

administrative 

stillinger 

Innstillingsråd sammensatt 

etter tjenestemannsloven – to 

representanter fra arbeidsgiver 

og en fra 

tjenestemannsorganisasjonene 

Tilsettingsråd med ni 

medlemmer. Fire av 

medlemmene med 

vara oppnevnes av 

fakultetet. NTL, 

Forskerforbundet, 

Akademikerne og 

Parat oppnevner et 

medlem hver. 

Tilsettingsrådet ledes 

av fakultetsdirektøren. 

Fakultetsdirektør 

 

Universitetsdirektøren. Det 

oppnevnes et utvalg som bistår 

under vurdering av kandidater. 

Dekanen og en representant 

for 

tjenestemannsorganisasjonene 

skal være med i utvalget.  

Universitetsstyret 

Direktør ved SMR Senterrådet Fakultetsstyret 

Professor SKO 1404 
ITU 

Universitetsstyrets 

tilsettingsutvalg 

Professor –

kunngjøring 

IVA ITU 

Professor – kallelse ITU Universitetsstyrets 



tilsettingsutvalg 

Professor II – 

kunngjøring  

IVA ITU 

Professor II - 

kallelse 

IVA  ITU 

Førsteamanuensis – 

tillagt en 

grunnenhet 

Instituttet v/ instituttstyre eller 

oppnevnt innstillingsgruppe 

ITU 

Førsteamanuensis – 

ikke tillagt en 

grunnenhet 

IVA ITU 

Lektor IVA 

IVA oppnevner en egen gruppe 

som ledes av studiedekanen til 

å forberede saken.  

ITU 

Postdoktor IVA ITU 

Stipendiat PFF ITU 

Forsker – tillagt en 

grunnenhet 

Instituttet  ITU 

Forsker - ikke tillagt 

en grunnenhet 

IVA ITU 

Vit.ass Instituttet Instituttet 



Tilsettinger under ett år kan vedtas av fakultetsdirektør/dekan.  

Tilsettinger i forskerstillinger som samlet sett utgjør mindre enn tre måneder er delegert til 

instituttleder.  

 



Forslag:  

Vi utarbeider en mal for førsteamanuensis i rettsvitenskap som brukes på andre fagområder så langt 

den passer.  

Malen kan fravikes hvis det begrunnes tilstrekkelig.  

Det som må vurderes spesielt for hver enkelt stilling er satt i [klammeparentes].  

Utkast til mal:  

Universitetet i Oslo 

Det juridiske fakultet, [grunnenhet] 

Førsteamanuensis i rettsvitenskap – [eventuelt fagområde] 

Beskrivelse 

Ved Det juridiske fakultet, [grunnenhet], er det ledig stilling som førsteamanuensis i [fagområde]. 

 [kort beskrivelse av grunnenhet/stillingen] 

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5 % forskning, 47,5 % undervisning og eksamen og 5 % 

administrasjon. 

Kvalifikasjonskrav 

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå 

(doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Søkere må også dokumentere grunnutdanning 

tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap. Minst ett av de mer omfattende arbeidene må gi en 

grundig behandling av et rettdogmatisk emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige 

rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold. [eventuelt: krav til/fordel 

med/vil bli lagt vekt arbeider på arbeider innenfor et bestemt fagområde] 

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen 

innenfor rettsstudiets obligatoriske [privatrettslige/offentligrettslige/annet] fag på ett av de 

skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene, 

[eventuelt: herunder fagområde], fra tiltredelse. Søkere må også være villige til å påta seg 

administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. 

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og 

pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Også internasjonal 

prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig 

egnethet vil bli tillagt vekt. Fakultetet oppmuntrer ansatte til å søke ekstern finansiering til 

forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler skal vektlegges. 

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. 

Vi ber derfor søkere utarbeide: 



 et notat som redegjør for sin pedagogiske tilnærming, herunder synspunkter på pedagogiske 

metoder og hvordan kontakten mellom studenter og lærere kan forbedres 

 en plan for egen forskning de kommende år 

 et notat om erfaringer fra formidling på eget felt, og forslag til framtidig formidling 

Vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige faglige og andre kvalifikasjoner. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og det kan også være aktuelt med prøveforelesning. 

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i 

løpet av to år etter tilsetting. Den som tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre 

oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet. Tilsettingen skjer med forbehold om de 

endringer i fagområder, arbeidsoppgaver og instituttilknytning som fakultetet senere måtte 

bestemme. 

Vi tilbyr  

 lønn etter lønnstrinn  

 et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø 

 god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 

 stilling i en IA-virksomhet 

 gode velferdsordninger 

 Informasjon 

Følgende bes lastet opp som vedlegg til den elektroniske søknaden: 

 søknadsbrev 

 CV 

 fullstendig oversikt over den vitenskapelige produksjon og kort redegjørelse for inntil fem 

vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen 

 vitnemål og attester 

 notat om undervisning, forsknings- og formidlingsplaner 

 en oversikt over øvrige kvalifikasjoner bilagt dokumentasjonen 

I tillegg kan inntil fem vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 

0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller 

engelsk med mindre instituttet samtykker til noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere 

forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring. 

http://www.uio.no/for-ansatte/ansatt/velferd/


UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, 

herunder rettigheter til forskningsresultater. 

Tilsettingsprosedyrer er for øvrig regulert i ”Regler for tilsetting i professorater og 

førsteamanuensisstillinger”. Vi viser også til "Veiledning for søkere og medlemmer av 

bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting 

/ opprykk i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo". 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I tråd med 

Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, uavhengige av kjønn 

og etnisitet. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om 

søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/stilling/rettigheter-arbeidsresultater/
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html


Forslag:  

Brukes for godkjenning av utlysning av alle faste vitenskapelige stillinger.  

Teksten kan utformes fritt og kan gjerne være kort, men vi lager en mal med hvilke punkter 

som skal omtales. Så blir det lettere å huske og vi unngår at saker sendes fram og tilbake for 

å etterspørre mer informasjon.  

Notatet arkiveres på tilsettingssaken i ePhorte.  

Hva vi ønsker å oppnå:  

Dekanatet inn tidligere for kvalitetssikring – ivaretar kunngjøringen både instituttet og 

fakultetets behov? 

Raskere og mer strømlinjeformede prosesser gjennom bedre forarbeid og planlegging, jf. 

SAB4. 

Mal for saksframlegg til dekanatet – kunngjøring av stillingen 

1. Kort begrunnelse for faginnretning 

 forsknings/undervisningsbehov 

2. Budsjettdekning 

 basis/prosjekt 

3. Er det spesielle kompetansekrav  

  mer spesialisert faginnretning, annerledes vekting av kompetanse? 

4. Rekrutteringsgrunnlag 

5. Tentativ tidsplan 

 ITU-behandling av kunngjøring, søknadsfrist, ferdigstilt bedømmelse, 

 intervjuer/prøveforelesninger 

6. Innstillingsorgan 

7. Forslag til bedømmelseskomite (eventuelt sorteringskomite) 

 

 

Vedlegg:  

Utkast til kunngjøringstekst 
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Forskningstermin for universitetslektorer 
Fakultetet er i ferd med å ansette universitetslektorer i faste stillinger, med 75 % 
undervisningsplikt, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Det er derfor ønskelig å 
presisere i fakultetets regler for opptjening av forskningstermin hva som gjelder for 
universitetslektorer. UiOs retningslinjer for tildeling av forskningstermin sier følgende om 
hensikten med forskningstermin og hvem reglene gjelder for:  

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende 
forskningsvirksomhet. Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring 
forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale forskningskontakter og faglig fornyelse 
mer allment. Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til å søke om forskningstermin 
etter retningslinjene.1 

Det juridiske fakultets lokale regler for opptjening av forskningstermin har stort sett samme 
ordlyd.2 Det er med andre ord åpning for å si at universitetslektorer, som fast tilsatte i 
vitenskapelig stilling, faller inn under dagens regler. Det er imidlertid også rom for å gi utfyllende 
regler som spesifiserer noe annet, og slik gjennomgangen nedenfor viser, har flere av de andre 
fakultetene gjort dette.  

Saken er behandlet på sirkulasjon hos instituttlederne. På bakgrunn av utfallet av denne 
behandlingen, foreslås det at universitetslektorer skal ha muligheten til halv arbeidsplikt i ett 
semester hvert tredje år eller fullstendig undervisningsfri i ett semester hvert sjette år.   

 

 

 

                                                           
1 http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/forskningstermin.html  

2 http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/jus/  

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/forskningstermin.html
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/jus/
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Vedtaksforslag 

Følgende endringer gjøres i andre avsnitt i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det 
juridiske fakultet:  

Faste vitenskapelige ansatte ved Det juridiske fakultet har rett og plikt til ett semester 
forskningstermin etter tre år, eller to semestre forskningstermin etter seks år. 
Universitetslektorer/førstelektorer i faste stillinger tjener opp en måned per år, og gis rett 
til seks måneders forskningstermin etter seks års opptjening, eventuelt tre måneder etter 
tre års opptjening, det vil si halv arbeidsplikt i ett semester. 

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende 
forskningsvirksomhet. Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring 
forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale forskningskontakter og faglig fornyelse 
mer allment. Tilsatte i universitetslektorstillinger skal bruke forskningsterminen til faglig 
og pedagogisk oppdatering. 

 

Bakgrunn: Andre enheters regler om forskningstermin i undervisningsstillinger  

- HF: «Ansatte i stillinger uten forskningsplikt (lektorstillinger) opparbeider ikke rett til å 
søke forskningstermin.»3 

- UV: «Universitetslektorer/førstelektorer i faste stillinger tjener opp en måned pr. år, og gis 
rett til seks måneders forskningstermin etter seks års opptjening, evt. tre måneder etter tre 
års opptjening, dvs. halv arbeidsplikt i ett semester.»4 

- KHM: «Forskere i stillingskategori 1108/1109 [forskerstillinger, adm.anm.] omfattes ikke 
av de ordinære opptjeningsreglene, men kan tildeles forskningstermin etter individuell 
vurdering. Tilsatte i universitetslektor- eller museumslektorstillinger kan søke om termin 
for faglig egenutvikling og oppdatering etter samme regler som gjelder for forskere i 
stillingskategori 1108/1109.»5 

 

                                                           
3 http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/hf/  

4 http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/uv/utfyllende-
retningslinjer-uio.pdf  

5 http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/khm/  

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/hf/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/uv/utfyllende-retningslinjer-uio.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/uv/utfyllende-retningslinjer-uio.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/khm/
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Retningslinjer for tildeling av 

forskningstermin ved UiO 

Vedtatt av kollegiet 12. juni 1990, revidert 14. desember 1993 og 6. 

mars 2008

Innhold

1 Formål

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende 

forskningsvirksomhet. Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon 

omkring forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale 

forskningskontakter og faglig fornyelse mer allment. Alle fast tilsatte i 

vitenskapelig stilling har rett til å søke om forskningstermin etter 

retningslinjene.

2 Søknad

Begrunnet søknad om forskningstermin sendes instituttet på eget skjema. 

Med søknaden skal det følge en plan for hvordan terminen er tenkt 

benyttet. Søknadsfrist fastsettes av det enkelte fakultet.

Skjema

Veiledende skjema for 

søknad om 

forskningstermin 

(word) - nynorsk (word)

Se også

Forskningstermin

UiO Universitetet i Oslo 

1 Formål■

2 Søknad■

3 Tildeling■

4 Opptjening■

5 Rettigheter og plikter i terminen■

6 Rapport■

7 Utfyllende bestemmelser■

Page 1 of 3Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved UiO - Universitetet i Oslo

02.06.2016http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/forskningstermin.html



3 Tildeling

Forskningstermin tildeles av det enkelte fakultet, eventuelt av grunnenhet 

etter delegering fra fakultetet. Tildelingen forutsetter at grunnenheten 

finner søkerens arbeidsplan for forskningsterminen tilfredsstillende. En 

søker som uten gyldig grunn (særlig tyngende arbeidsoppgaver av annen 

art, sykdom e.l.) over lengre tid ikke har vært forskningsaktiv, kan nektes 

forskningstermin eller bli bedt om å delta i bestemte 

kompetanseutviklende kurs e.l. Tildeling er normalt avhengig av at 

tilfredsstillende vikarordning kan etableres og finansieres. 

Bistillingsinnehavere må selv ordne med permisjon og lønn fra sin 

hovedarbeidsgiver.

Dersom det blir behov for en prioritering av søkere, skal det legges vekt 

på opptjent ansiennitet (jf. punkt 4), de framlagte forskningsplaner, 

tidligere forskningsinnsats, behov for å legge forskningsvirksomheten til et 

annet sted enn egen institusjon, særlig innsats i undervisning, veiledning 

eller annen universitetsvirksomhet som ikke dekkes av bestemmelsene i 

punkt 4, særlig tyngende omsorgsarbeid, og kvinners muligheter til å 

kvalifisere seg til toppstillinger. I vurderingen skal det videre tas hensyn til 

arbeidssituasjonen ved den enkelte enhet og til eventuelle tidligere 

forskningsterminer med annen vikarfinansiering enn universitetets. Den 

enkelte enhet bør søke å unngå å avbryte veiledningsforhold til 

hovedfagsstudenter eller doktorgradskandidater, eventuelt sørge for at 

veiledningsoppgavene kan overføres slik at de berørte 

studenter/kandidater ikke blir skadelidende. Dersom to søkere står 

tilnærmet likt etter en samlet vurdering ut fra ansiennitet og faglige og 

arbeidsmessige kriterier, skal en kvinnelig søker gå foran en mannlig 

søker.

Eventuelt avslag på søknad om forskningstermin kan ankes til høyere 

nivå.

Page 2 of 3Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved UiO - Universitetet i Oslo

02.06.2016http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/forskningstermin.html



4 Opptjening

En fast vitenskapelig tilsatt tjener opp ansiennitet til to måneders 

forskningstermin pr. tjenesteår når de undervisningsoppgaver og 

administrative plikter som ordinært hører til stillingen er ivaretatt. Opptjent 

tid kan benyttes til en forskningstermin på seks måneder etter tre års 

tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste. Når særlige hensyn 

(f.eks. til tilsatte i kombinerte stillinger) tilsier det, kan et fakultet innvilge 

kortere terminer, med tilsvarende avkortning i opptjeningstid. Særavtale 

for valgt og tilsatt ledelseved UiO, inngått 5. desember 2006, gir rektor, 

prorektor, viserektor og dekan full undervisningsfri og rett til 

forskningstermin i ett år etter fungeringstidens utløp. Det samme gis 

instituttleder som går tilbake til ordinær forskerstilling ved UiO. 

Prodekanen kan gis undervisningsfri i halv stilling og rett til 

forskningstermin i ett år etter fungeringstidens utløp. Se for øvrig 

særavtalen om andre vilkår når det gjelder lederstillinger under hundre 

prosent stilling og om tidspunkt for forskningsterminen.

Fravær pga. fødselspermisjon skal ikke trekkes fra ved beregning av 

forskningstermin. Dette gjelder også i forbindelse med adopsjon, mens 

annen rettighetsbestemt permisjon ikke gir tilsvarende rett.

5 Rettigheter og plikter i terminen

Den tilsatte har permisjon med full lønn i sin forskningstermin. Den som 

har forskningstermin skal ikke, uten i samråd med sitt institutt, påta seg 

undervisning, eksamensarbeid eller annet arbeid som kan være til hinder 

for konsentrasjon om forskningsvirksomheten. Den tilsatte er fritatt for alle 

valgte universitetsverv under forskningsterminen med mindre annet er 

spesielt avtalt. I terminen kan den tilsatte legge sin forskningsvirksomhet 

til et annet egnet sted enn egen institusjon.

6 Rapport

Innen en måned etter forskningsterminens utløp skal den tilsatte sende en 

kortfattet rapport til innvilgende instans om hvordan terminen ble benyttet.

7 Utfyllende bestemmelser

Det enkelte fakultet kan gi utfyllende bestemmelser til disse 

retningslinjene.
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Regler for tildeling av forskningstermin ved Det 

juridiske fakultet 

Vedtatt av AU 2. desember 2003, med endringer vedtatt av Fakultetsstyret 16. mars 2005, 

i dekanvedtak 27.01.10 og dekanvedtak 1. april 2010 og i Fakultetsstyret 17.06.13 og 

08.04.14.

Faste vitenskapelige ansatte ved Det juridiske fakultet har rett og plikt til ett semester forskningstermin etter tre 

år, eller to semestre forskningstermin etter seks år.

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende forskningsvirksomhet. 

Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale 

forskningskontakter og faglig fornyelse mer allment.

For uttak av forskningstermin gjelder for øvrig følgende regler:

A. Opptjening og uttak

For å få forskningstermin må søkeren ha vært tilsatt i minst 3 år i fast stilling ved Det juridiske fakultet og/eller 

annet norsk lærested på universitetsnivå. For å få et helt års forskningstermin må søkeren ha vært i tilsvarende 

stilling i minst 6 år. Permisjoner medregnes normalt ikke i opptjeningstiden.

En tilsatt tjener opp to måneders forskningstermin pr. tjenesteår med fullt oppfylte plikter. Etter nærmere regler 

gir også tyngre administrative verv ved fakultetet rett til forskningstermin.

Det kan som hovedregel ikke tas ut mer enn ett års forskningstermin av gangen. Dette gjelder likevel ikke tilsatte 

som har opptjent rett til ekstraordinær forskningstermin på grunn av utførte verv.

Dersom det er undervisningsmessig mulig etter at de med ordinær opptjening er tildelt forskningstermin, kan 

tilsatte som ikke fullt ut har tatt ut sine forskningsterminer fra tidligere år ta ut inntil full ny forskningstermin etter 

tre år. Denne retten er dog begrenset til to gangers uttak av full forskningstermin.

Dekanen, prodekanene og instituttledere gis ett års ekstraordinær forskningstermin etter fungeringstidens utløp 

(jf. Særavtale for valgt og tilsatt ledelse ved Universitetet i Oslo 05.12.2006). Ved kortere eller lengre 

fungeringstid enn 4 år justeres forskningsterminens lengde tilsvarende. Dersom det er undervisningsmessig 

mulig etter at de med ordinær opptjening er tildelt forskningstermin, kan den ekstraordinære forskningstermin tas 

ut umiddelbart etter fungeringstidens utløp.

B. Rutiner

1. Den tilsatte kan velge å ta ut to semestre forskningstermin etter seks års opptjening eller ett semesters 

forskningstermin etter tre års opptjening, jf. punkt 3.

UiO Universitetet i Oslo 
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2. Det settes opp en fast plan for når de ulike tilsatte skal ha forskningstermin de kommende år. Denne 

settes opp av administrasjonen basert på tidspunkt for avslutning av forrige forskningstermin pluss seks 

år. De som nylig er tilsatt settes opp med forskningstermin i det syvende år etter tiltredelsestidspunkt.  

3. Den enkelte ansatte får anledning til å komme med ønsker om justeringer i sin plan, herunder melde inn 

eventuelt ønske om å avvikle et halvt års forskningstermin etter 3 års opptjening.

4. Administrasjonsseksjonen vedlikeholder jevnlig oversikten over opptjening, uttak og plan for avvikling av 

forskningsterminer og distribuerer denne til ledelsen ved instituttene, undervisningsplanlegger og andre 

som måtte trenge den.

5. Administrasjonsseksjonen sender en oppdatert plan for avvikling av forskningsterminer til alle tilsatte i 

november hvert år.

6. Ledelsen ved det enkelte institutt ser til at de tilsatte leverer en kortfattet redegjørelse for hvordan 

forskningsterminen vil bli benyttet senest ½ år før starten av forskningsterminen. Instituttledelsen kan 

nekte den tilsatte å få forskningsfri dersom en tilfredsstillende redegjørelse ikke leveres.

7. Den tilsatte leverer et forslag til hvordan undervisningen skal dekkes til studie- og eksamensseksjonen 

innen en nærmere fastsatt frist

8. Dersom den tilsatte ønsker å utsette tidspunkt for avvikling av forskningstermin meldes dette til 

administrasjonsseksjonen så tidlig som mulig.  Slike ønsker skal normalt innvilges med mindre det 

forårsaker vesentlige problemer med å få avviklet undervisningen. Tilsatte som står for tur til å få 

forskningsfri etter den fastlagte planen vil alltid ha fortrinnsrett fremfor tilsatte som velger å endre 

tidspunkt.

9. Andelen tilsatte som til en hver tid har forskningstermin vil normalt ligge på en av syv eller 14 %. Av 

hensyn til undervisningen bør det ikke innvilges så mange forskningsterminer for ett år at andelen 

overstiger 18 % av de tilsatte.

10. Dersom man har vært sykemeldt i mer enn 2 uker av sin forskningstermin kan man søke om å få 

forlenget forskningstermin tilsvarende sykefraværet.

Publisert 24. jun. 2015 09:39 - Sist endret 22. jul. 2015 11:05 
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Retningslinjer for forskningstermin ved HF 

De reviderte retningslinjene ble vedtatt av fakultetsstyret 30.9.2011.

Innhold

§ 1 Formål

Ordningen med forskningstermin har som primært formål å stimulere forskning ved Det humanistiske fakultet.

§ 2 Definisjoner

Forskningstermin er fritak for undervisning (og i størst mulig grad administrasjon) slik at hele stillingen kan 

benyttes til forskning. Dette berører ikke arbeidsforhold eller rettigheter på andre måter enn at arbeidsoppgavene 

i stillingen endres for perioden. Foruten konsentrasjon om forskning gjør dette flytting av arbeidssted enklere.

Forskningstermin er et tilbud som vitenskapelig ansatte kan søke om og som tildeles etter bestemte 

retningslinjer, ikke en rettighet ansatte opparbeider automatisk etter et visst antall semestre/år.

Ansatte i stillinger uten forskningsplikt (lektorstillinger) opparbeider ikke rett til å søke forskningstermin.

UiO Universitetet i Oslo 
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§ 3. Grunnlag for å søke om forskningstermin

3.1. Generelt om grunnlag for å søke

Forskningstermin skal normalt kun tildeles personer med i gjennomsnitt minst 0,7 publikasjonspoeng per år i 

løpet av de siste seks år. Dette kriteriet kan avvikes hvis særlige årsaker (ekstraordinær belastning i form av 

undervisning eller administrasjon) tilsier det. For nyansatte siste tre år, er kravet 0,7 publikasjonspoeng per år i 

løpet av siste tre år.

3.2. Ansiennitetsgrunnlag og forskningsterminens lengde

Grunnlaget for opptjening av rett til å søke om forskningstermin er tjeneste i fast vitenskapelig stilling, hvor den 

ansatte ivaretar de forpliktelser med hensyn til undervisning/samlingsoppgaver, forskning og administrasjon som 

er tillagt stillingen.

Ved utregning av ansiennitetsgrunnlag skal tjenestetid i midlertidig vitenskapelig stilling med undervisningsplikt, 

som følges av direkte tilsetting i fast stilling samme sted, telle på lik linje med tjenestetid som fast ansatt.

Man tjener ikke opp rett til forskningstermin den tiden man har forskningstermin etter disse retningslinjene, eller 

permisjon eller frikjøp fra hele eller deler av ordinær stilling, betalt av andre enn ens egen enhet ved UiO. Ved 

frikjøp i deler av stilling tjener man opp rett til å søke forskningstermin kun tilsvarende den resterende 

prosentsatsen man er ansatt ved UiO.

En fast vitenskapelig ansatt i professor-, førsteamanuensis- eller amanuensisstilling tjener opp rett til å søke om 

to måneders forskningstermin pr. tjenesteår når de undervisningsoppgaver og administrative plikter som 

ordinært hører til stillingen er ivaretatt. Etter søknad kan det innvilges forskningstermin på seks måneder etter tre 

års tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste.

Maksimal sammenhengende forskningspermisjon er normalt 12 måneder.

For dekan, prodekan og instituttleder som går tilbake til ordinær vitenskapelig stilling ved UiO, gjelder regler i 

Særavtale for valgt og tilsatt ledelse ved Universitetet i Oslo.

3.3. Forskningsterminens innhold

Ansatte som har fått innvilget forskningstermin, fritas med det fra all undervisning og alle administrative oppgaver 

ved institutt og fakultet. Det må søkes særskilt om fritak for veiledningsplikt på master- og doktorgradsnivå. 

Normalt skal en ikke kunne pålegges bedømmelsesoppdrag for doktorgrader og stillingsansettelser i terminen.

§ 4. Innvilgende myndighet og saksbehandling

Instituttleder/senterleder prioriterer og innvilger søknader om forskningstermin på grunnlag av de vedtatte 

retningslinjer. Tildeling er normalt avhengig av at tilfredsstillende vikarordninger kan etableres og finansieres.
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§ 5. Krav for tildeling av forskningstermin og kriterier for prioritering mellom 

søkere

De som søker om forskningstermin, må legge fram en tilfredsstillende faglig plan for terminen. En 

prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider skal følge søknaden. Her skal det redegjøres nærmere for 

forskningsprosjektet som skal gjennomføres under forskningsterminen. Det må også foreligge tidsplan og plan 

for publisering av forskningsresultatene.

Instituttleder skal i vurderingen og prioriteringen av søkerne som fyller minimumskravene (jf. § 3.1), særlig legge 

vekt på følgende forhold:

Særlig tyngende omsorgsarbeid og kvinners muligheter til å kvalifisere seg til toppstillinger skal tillegges vekt. 

Dersom to søkere står tilnærmet likt etter en samlet vurdering ut fra ansiennitet og faglige og arbeidsmessige 

kriterier, skal en kvinnelig søker gå foran en mannlig søker.

§ 6. Søknad og søknadsfrist

§ 7. Rapport

Publisert 30. jun. 2015 12:42 - Sist endret 9. okt. 2015 17:11 

Tidligere forskningstermin og resultatet av denne.■

Faglig produksjon de siste seks årene, eventuelt siden forrige forskningstermin.■

Byrdefulle administrative oppgaver ved institusjonen siden forrige forskningstermin.■

Faglige bedømmelsesoppgaver siden forrige forskningstermin.■

Status for undervisningsregnskap. Forskningstermin skal normalt gis til søkere uten betydelige 

underskudd i undervisningsregnskapene. Betydelige underskudd tilsvarer normalt ett semesters 

undervisningsplikt eller mer.

■

Søknad om forskningstermin sendes instituttet innen søknadsfrist fastsatt ved instituttet.■

I søknaden må søkerne opplyse om når de sist hadde forskningstermin eller permisjon for å utføre 

forskning uten hensyn til hvem som finansierte den.

■

UiOs ut søknadsskjema (word) - nynorsk (word) - engelsk (word) skal benyttes.■

Den som har hatt forskningstermin, skal innen en måned etter avsluttet termin levere en rapport til 

instituttledelsen. Instituttet bestemmer rapporteringens form.

■

Rapporten skal gjøre rede for resultatene av forskningsterminen og planer for publisering.■

Rapporten kan følges opp i medarbeidersamtaler eller senere vurdering av søknad om forskningstermin.■
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Forskningstermin ved KHM 

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Kulturhistorisk museum.

1. Formål

Disse retningslinjene utfyller retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Universitetet i Oslo, sist revidert 6. 

mars 2008. Formålet med forskningstermin å styrke forskningen ved Kulturhistorisk museum gjennom rom for 

sammenhengende forskningsarbeid. Disse retningslinjene omfatter ikke bestemmelser gjeldende for 

museumsdirektør og seksjonsledere som går over i ordinær vitenskapelig stilling ved Universitetet i Oslo, avtaler 

inngått med vitenskapelig personale som kompensasjon for krevende oppgaver utført på museets vegne eller 

individuelle avtaler om pensjonsbetingelser.

2. Hvem som omfattes av ordningen

Alle fast tilsatte i ordinær vitenskapelig stilling har rett til å søke om forskningstermin, men har ikke krav på slik 

termin. Forskere i stillingskategori 1108/1109 omfattes ikke av de ordinære opptjeningsreglene, men kan tildeles 

forskningstermin etter individuell vurdering. Tilsatte i universitetslektor- eller museumslektorstillinger kan søke 

om termin for faglig egenutvikling og oppdatering etter samme regler som gjelder for forskere i stillingskategori 

1108/1109.

3. Omfang av vikarordninger

Behovet for vikar vurderes i hvert enkelt tilfelle, og midler til eventuelle vikarstillinger skal maksimum ta sikte på å 

dekke tilsvarende 60 % av normal stilling.

4. Grunnlag for å søke om forskningstermin

4.1 Generelle minimumskrav.

Forskningstermin skal kun tildeles søkere som dokumenterer i gjennomsnitt 1,5 publikasjonspoeng per år i løpet 

av de siste seks år, samt dokumenterer at kravene til avlevert pliktarbeid er oppfylt. Normen kan avvikes hvis 

særlige årsaker (ekstraordinær belastning) tilsier det. For nyansatte siste tre år gjelder kravet til gjennomsnittlig 

produksjon av publikasjonspoeng de siste tre år.

4.2 Ansiennitetsgrunnlag og forskningsterminens lengde.

Grunnlaget for opptjening av rett til å søke om forskningstermin er tjeneste i fast vitenskapelig stilling, hvor den 

ansatte ivaretar de forpliktelser med hensyn til undervisning/samlingsoppgaver, forskning og administrasjon som 

er tillagt stillingen. Ved utregning av ansiennitetsgrunnlag skal tjenestetid i midlertidig vitenskapelig stilling med 

ordinært pliktarbeid, som følges av direkte tilsetting i fast stilling samme sted, telle på lik linje med tjenestetid 

som fast ansatt.

UiO Universitetet i Oslo 
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Man tjener ikke opp rett til forskningstermin den tiden man har forskningstermin etter disse retningslinjene, har 

permisjon eller er frikjøpt fra hele eller deler av ordinær stilling, betalt av andre enn ens egen enhet ved UiO. Ved 

frikjøp i deler av stilling tjener man opp rett til å søke forskningstermin kun tilsvarende den resterende 

prosentsatsen man er ansatt ved UiO.

En fast vitenskapelig ansatt i professor-, førsteamanuensis- eller amanuensisstilling tjener opp rett til å søke om 

to måneders forskningstermin pr. tjenesteår når de pliktarbeidsoppgaver og administrative plikter som ordinært 

hører til stillingen er ivaretatt. Etter søknad kan det innvilges forskningstermin på seks måneder etter tre års 

tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste.

Maksimal sammenhengende forskningspermisjon er normalt 12 måneder.

5. Forskningsterminens innhold

Ansatte som har fått innvilget forskningstermin, fritas med det fra all pliktarbeidsoppgaver og alle administrative 

oppgaver ved museet. Det må søkes særskilt om fritak for veiledningsforpliktelser. Normalt skal en ikke kunne 

pålegges bedømmelsesoppdrag for doktorgrader og stillingsansettelser i terminen.

6. Innvilgning av forskningstermin

Museumsdirektøren i samarbeid med ledergruppen prioriterer og innvilger søknader om forskningstermin på 

grunnlag av de vedtatte retningslinjene. Eventuelle tildelinger er uansett avhengig av at økonomiske og 

organisatoriske betingelser ligger til rette.

7. Krav for tildeling av forskningstermin ut over minimumskrav og kriterier for prioritering 

mellom søkere

De som søker om forskningstermin, må legge fram en tilfredsstillende faglig plan for terminen. En 

prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider skal følge søknaden. Her skal det redegjøres nærmere for 

forskningsprosjektet som skal gjennomføres under forskningsterminen. Det må også foreligge tidsplan og plan 

for publisering av forskningsresultatene.

Ut over minimumskravene vil det bli lagt særlig vekt på følgende forhold:

Særlig tyngende omsorgsarbeid og kvinners muligheter til å kvalifisere seg til toppstillinger skal tillegges vekt. 

Dersom to søkere står tilnærmet likt etter en samlet vurdering ut fra ansiennitet og faglige og arbeidsmessige 

kriterier, skal en kvinnelig søker gå foran en mannlig søker.

Tidligere forskningstermin og resultatet av denne.■

Byrdefulle administrative oppgaver ved institusjonen siden forrige forskningstermin.■

Faglige bedømmelsesoppgaver siden forrige forskningstermin.■
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8. Søknad og søknadsfrist

Søknad om forskningstermin sendes forskningsrådgiver innen søknadsfrist fastsatt av museumsdirektøren.I 

søknaden må søkerne opplyse om når de sist hadde forskningstermin eller permisjon for å utføre forskning uten 

hensyn til hvem som finansierte den. UiOs søknadsskjema (word) - nynorsk (word) - engelsk (word) skal 

benyttes.

9. Rapport

Publisert 24. jun. 2015 09:39 - Sist endret 9. okt. 2015 17:11 

Den som har hatt forskningstermin skal innen en måned etter avsluttet termin levere en rapport til 

museumsdirektøren etter fastsatt form.

■

Rapporten skal gjøre rede for resultatene av forskningsterminen og planer for publisering.■

Rapporten kan følges opp i medarbeidersamtaler eller senere vurdering av søknad om forskningstermin.■
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Fakultetsstyret 13. juni 
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Eksternt finansierte forskningsprosjekter ved Juridisk fakultet 2016 

IKRS: 

Fra fengesel til frihet (EPtrans) 

En etnografisk studie av løslatelsen av rumenske innsatte 
Prosjektperiode: 2014 – 2017 
Budsjett: 1,44 mill 
Finansiering: EØS-midler 
Prosjektleder: Thomas Ugelvik, forsker 
Om prosjektet: 
«An ethnography of prisoners' transitions» er en etnografisk studie av tilbakeføring til samfunnet etter 

fengselsstraff for utenlandske innsatte. Prosjektet skal frambringe kunnskap om overganger fra fengsel til frihet 

fra perspektivet til rumenske innsatte. Prosjektet vil undersøke om og hvordan kulturelle og sosiale omgivelser, 

strukturar og institusjonar virker inn på løslatelses- og reintegreringsprosessen. Studien vil også kaste lys over 

ulike aspektar ved tilbakeføringsprosesser generelt. Studien gjennomføres både i norske og rumenske fengsler. 

«An ethnography of prisoners' transitions» (EPTrans) er et samarbeid med Universitetet i Bukarest. Prosjektet 

ledes av et konsortium bestående av Ioan Durnescu, Universitetet i Bukarest, og Thomas Ugelvik, Universitetet 

i Oslo. 

MIGMA -Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå  

Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine 
Prosjektperiode: 2014 – 2017 
Budsjett: 10 mill 
Finansiering: NFR 
Prosjektleder: May-Len Skilbrei, professor 
Om prosjektet:  
Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå - Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine 
(MIGMA) undersøker Noregs forsøk på å returnera migrantar frå Nigeria, og korleis forsøket på å 
ekskludere og fjerne personar er ein del av prosjektet med å byggje opp styringsmakt. 
MIGMA vil gi ei teoretisk fundert, empirisk undersøking av kva for nokre juridiske verktøy som er 
sentrale i å oppretthalde den noverande migrasjonshandteringa, og undersøke kva for ein effekt desse 
har. Prosjektet har tre delprosjekt:  

 The Legality of Return: Comparative perspectives 

 The Bureaucracy of Return: Opening up 'the host state' 

 How migrants manage: (Self-) Representations of migrants 
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IOR 
PluriCourts (SFF som ligger under IOR, og som er dannet av miljøer ved IOR i samarbeid med 
Andreas Føllesdal fra SMR) 
Prosjektperiode: 2013 – 2022 (2018) 
Budsjett: P.t. ca 278 millioner (Tilsagn fra NFR på 175 mill., estimert egenandel fra UiO ca 62 mill. og 
resten fra andre kilder, herunder ett EU-prosjekt.  Aina Nessøe eller Ken-Erling Jensen kan gi detaljene.) 
Finansiering: NFR og UiO 
Prosjektleder/senterleder: Geir Ulfstein, professor 
Om prosjektet/senteret:  
PluriCourts studies the legitimacy of international courts and tribunals (ICs) from legal, political science 
and philosophical perspectives. 
The number of ICs grows, as does concern about their legitimacy. Research at PluriCourts concerns the 
origins of ICs, how they function, and their effects. PluriCourts draws on these findings to assess the ICs 
by principles of legitimacy, and develops plausible, sustainable models for each IC and for their 
interaction. 
To address these questions, PluriCourts focuses on five sectors of international law: Human Rights, 
Trade, Criminal Law, Investment, and Environment - where the latter lacks a judiciary. 
 
PluriCourts sprang ut av et EU-prosjekt som nå er et underprosjekt av PluriCourts, MULTIRIGHTS, som 
avsluttes i mai 2016: 

The proliferation of human rights treaties at regional and global levels may offer moral foundations for 

international law. However, many worry that this growth of supervisory organs is illegitimate.The 

MultiRights project scrutinizes such claims of legitimacy deficits, and considers reform 

proposals.MultiRights is a 5-year project financed by an Advanced Grant from the European Research 

Council. 

 

Utviklingsland, skatteforvaltning og internasjonal informasjonsflyt  

(143708 Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency – DeSTaT) 
Prosjektperiode: 01.06.2012 – 31.07.2017 (forlenget 1 år) 
Budsjett: 9,1 mill (NFR 5000’ + UiO 4131’) 
Finansiering: NFR og UiO 
Prosjektleder: Frederik Zimmer, professor 
Om prosjektet:  
Prosjektet tar for seg hvordan effektiv skatteforvaltning kan bidra til å sikre utviklingslandenes 
skatteinntekter og hindre kapitalflukt til skatteparadis, med særlig sikte på betydningen av internasjonal 
informasjonsflyt. 
 

Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett  

(143782 Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law 
Prosjektperiode: 01.01.2013 – 31.12.2017 
Budsjett: Rapportert 5,2 mill (NFR 4543’ + UiO 656’ + Lovsamlingsfondet 77’)  
Finansiering: NFR og UiO 
Prosjektleder: Anne Hellum, professor 
Om prosjektet:  

http://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/
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Prosjektet tar utgangspunkt i situasjonen til mennesker som ikke passer inn i den tradisjonelle 
tokjønnsmodellen. Fokuset settes på retten til rettslig identitet, retten til helse og retten til verdighet, 
integritet og selvbestemmelse. 
Formålet med prosjektet er å gi en beskrivelse og vurdering av norske lovregler og forvaltningspraksis i 
lys av nye kjønnsidentiteter slik de manifesterer seg i samfunnslivet, rettsutviklingen i andre land og i 
internasjonale menneskerettigheter. 
 

Kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter i det sørlige og østlige Afrika  

(200903 Masters, PhD and research programme for capacity building in law faculties to mainstream 
gender, non-discrimination, human rights and socio-economic rights framework and analysis into the 
application and administration of the law) 
Prosjektperiode: 2014 – 2018 
Budsjett: Tilsagn fra Norad på 2,1 mill, 
Finansiering: Norad (NORHED-programmet) 
Prosjektleder: Anne Hellum, professor 
Om prosjektet:  
Prosjektet fokuserer på kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter på universiteter i Zimbabwe, Malawi, 
Zambia, Kenya og Norge. Formålet er å bidra til demokratisering og utvikling gjennom integrasjon av 
prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter i 
juridisk pensum, undervisning og forskning. Prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid 
mellom Avdeling for kvinnerett ved UiO og Southern and Eastern African Regional Center of Women’s 
Law (SEARCWL) om oppbygging av master og Phd undervisning i afrikansk kvinnerett. 
"Master- og PhDprogram for kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter: mainstreaming av 
diskrimineringsvern og sosiale og økonomiske rettigheter i juridisk undervisning og forskning i det sørlige 
og østlige Afrika." 
Universitetet i Oslo sin hovedoppgave er å bidra med undervisning og veiledning. 
Dette prosjektet er en videreføring av et samarbeid med afrikanske fagmiljøer som har bestått i over 30 

år. De økonomiske betingelsene var langt bedre før – nå har UD kanalisert midlene via NORADs program 

NORHED, med sterke begrensninger på overhead o.l. 

Pasientsentrert IKT plattform for genomisk medisin 

(190682) 
Prosjektperiode: 01.01.2016-31.12.2019 
Budsjett: 865 000 (NFR-midler fra OUS 850’ + egenandel 15’) 
Finansiering: NFR og UiO 
Deltakere fra IOR: Anne Kjersti Befring og Aslak Syse (+ vit.ass’er som vil bli ansatt) 
Om prosjektet: 
Dette er et NFR-prosjekt som har blitt tildelt Oslo Universitetssykehus, hvor målet er å utvikle løsninger 
og prosesser for å innhente og ta i bruk genetisk informasjon i diagnostikk og forskning. Institutt ved 
offentlig rett er 3.part/delpartner i prosjektet, for å se på de juridiske problemstillingene. I første 
omgang finansierer prosjektet to vitass-stillinger ved IOR, pluss noe driftsmidler. En håper prosjektet kan 
ha potensial for å bli et mer omfattende prosjektsamarbeid med OUS. 
 

Vold i nære relasjoner 

(211470) 
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Prosjektperiode: Til 14.08.2019 (kan forlenges) 
Budsjett: 
Finansiering: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
Prosjektleder: Kristin Skjørten 
Om prosjektet:  
Prosjektet er ganske enkelt finansiering av Kristin Skjørtens stilling som professor II, fullfinansiert av 
NKVTS. Vi sender faktura for lønns- og personalutgifter ved årets slutt.  
 
 

IFP 

Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa)  

Prosjektperiode: 2008 – 2017 
Budsjett: 42 mill 
Finansiering: Egen bevilgning i Statsbudsjettet og Institutt for privatrett 
Prosjektleder: Stein Evju, professor 
Om prosjektet:  
Arfa er et faglig utviklingsprogram for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig 
kompetanse. 
Det overordnede formålet med det arbeidsrettslige fagutviklingsprogrammet er å sikre at faglig 
kompetanse blir bevart og utviklet på høyt nivå, for å ivareta samfunnsmessige behov for kunnskap om 
arbeidslivets og arbeidsmarkedets regelverk og institusjoner. I formålet inngår det å styrke 
fagkompetansen nasjonalt, og å utvikle internasjonale relasjoner som kan bidra til kunnskaps- og 
kompetanseutvikling.  
 
BFE-prosjektet: Brukerfokusert – Forenklet – Effektivt  
Prosjektperiode: 2014 - 2017 
Budsjett: 1 mill 
Finansiering: NFR og Asker kommune 
Prosjektleder: Dag Wiese Schartum, professor 
Om prosjektet:  
Hvilke rettslige grunnlag har offentlige instanser for å behandle personopplysninger? Når må de ha 
samtykke fra den de gjelder? Går det an å utvikle et IKT-verktøy som kan innhente samtykke fra 
borgerne, og informere om hvordan personopplysningene deres brukes? Dette er sentrale spørsmål i 
«BFE-prosjektet: Brukerfokusert, Forenklet, Effektivt». 
Senter for rettsinformatikk (SERI)deltar her i et samarbeid med Asker kommune, Karde AS og More 
Software Solutions. Det overordnede målet med prosjektet er å analysere arbeidet Barne- og 
familieetaten (BFE) i Asker kommune utfører overfor sine brukere/klienter. 
En sentral del av SERIs arbeid er spesifisering av en internettbasert prototyp av et system for innhenting 
og administrasjon av samtykke til behandling av personopplysninger. Systemet skal kunne brukes som 
felleskomponent hos ulike forvaltningsorganer. En annen viktig del av prosjektet består av juridiske og 
forvaltningsinformatiske analyser. Spesiell vekt vil bli lagt på regulering av informasjonsflyt knyttet til 
etatens saksbehandling. 

COCO-CLOUD: Confidential and Compliant Cloud 

Prosjektperiode: 2013 -2016 
Budsjett: ca 300 000 Euro 
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Finansiering: EU FP7 (Koordinator: Hewlett Packard Italy) 
Prosjektleder: Tobias Mahler, førsteamanuensis 
Om prosjektet:  
The Confidential and Compliant Cloud (COCO-CLOUD) project aims to provide new methods for 
disseminating and sharing data in the cloud while also meeting regulatory and compliance requirements. 
A main goal of the project is to increase user trust in cloud services, leading to a wider adoption of cloud 
computing. COCO-CLOUD is aligned with the European Commission’s strategy towards building a legally 
compliant and flexible framework for cloud computing. The project outcome will be evaluated via three 
pilot products in the Health-Care, Corporate Security, and Public Administration domains. 
 
 
Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner og effektivitet  
Prosjektperiode: 2010-2016 
Budsjett: 4,43 mill 
Finansiering: Finansmarkedsfondet (administrert gjennom NFR) 
Prosjektleder: Mads Andenes, professor 
Om prosjektet:  
Grunnleggende begreper gjennomgår en fullstendig omdefinering som konsekvens av den finansielle 
krisen. Det gjelder også hva som er det optimale nivå for regelutvikling, tilsyn og annen 
myndighetsutøvelse. En samlet analyse av disse kompliserte institusjonelle spørsmålene er påtrengende 
nødvendig. Prosjektet skal bl.a. vurdere handlingsrom og optimale institusjonelle løsninger på norsk nivå. 
Dette inkluderer former for tilslutning til de europeiske løsningene, f eks de nye europeiske 
tilsynsorganene og i forhold til sentralbankens arbeid. Et spørsmål her er rollen til ESA (EFTA Surveillance 
Authority) og alternative assosieringsformer fra norsk side. 
 
Legal Regulation of Information Processing relating to Personalized Cancer Medicine (PCM) 
Prosjektperiode: 2015-2018 
Budsjett: 350 000 
Finansiering: NFR via Medisinsk fakultet 
Prosjektleder: Lee A. Bygrave, professor og Dag Wiese Schartum, professor 
Om prosjektet:  
Legal Regulation of Information Processing relating to Personalized Cancer Medicine (LegRegPCM) is a 
legal research project aimed at addressing the legal questions pertaining to genetic testing, and to the 
processing of human biological samples and DNA data, including reuse and data sharing. 
The project is a collaborative effort between The Centre for Medical Ethics at The Faculty of Medicine 
and The Norwegian Research Center for Computers and Law at The Faculty of Law, both at The 
University of Oslo. It is the legal research project in The Norwegian Cancer Genomics Consortium’s ELSA 
work package. 
 

Security in Internet Governance and Networks: Analysis of the Law (SIGNAL)  

Prosjektperiode:  2016 - 2019 
Budsjett: 17,3 mill 
Finansiering: NFR, UNINETT Norid AS og Institutt for privatrett 
Prosjektleder: Lee Andrew Bygrave, professor 
Om prosjektet: 
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Basic remit: SIGNAL examines changes in legal frameworks for internet security by focusing on 
established, new and proposed legal security requirements – at both international and national levels – 
directed at critical internet infrastructure (CII) and cloud computing. 
Overarching issues to be studied, include: 

 To what degree does relevant law take sensible account of internet development and impact 
upon governance of critical internet infrastructure? 

 To what extent are intergovernmental organisations (IGOs) exercising increasing influence on 
internet governance due to growing preoccupation with internet security and cybercrime 
prevention? 

 To what degree are security requirements engendering fragmentation of the internet 
(“splinternet”)? 

  

Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)  

Prosjektperiode: 2016 – 2020 
Budsjett: 2,5 mill Euro 
Finansiering: EU Horizon2020 
Prosjektleder: Beate Sjåfjell, professor 
Om prosjektet:  
Prosjektet "Sustainable Market Actors for Responsible Trade" (SMART) skal undersøke hvordan rettslig 
regulering av private og offentlige markedsaktører innen EU kan bidra til å nå EUs og FNs bærekraftsmål. 
SMART tar utgangspunkt i europeiske selskaper som selger produkter til europeiske forbrukere og 
offentlige anskaffere, hvor produktene har et internasjonalt livsløp og helt eller delvis kommer fra 
utviklingsland og kanskje også ender opp der som søppel. Prosjektet vil undersøke både den sosiale 
dimensjonen og den miljømessige dimensjonen av bærekraft. 

Fra rettskilder til digitalisert bygningsrett – metoder, verktøy og organisering 

Prosjektperiode: 2015-2016 

Budsjett: ca 1 mill 

Finansiering: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Prosjektleder: Dag Wiese Schartum, professor 

Om prosjektet:  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Senter for rettsinformatikk ved Universitet i Oslo har 

inngått et samarbeid om et forskningsprosjekt om digitalisering og regelverksutvikling knyttet til 

byggsektoren. Prosjektet skal være en kartleggings-/planleggingsfase med sikte på opprettelsen av en 

doktorgradsstilling innen samme tematikk, og i første omgang vare i ett år. Målet med prosjektet er å 

danne et kunnskapsgrunnlag som skal bidra til å kvalitetssikre valg og presisering av mest mulig egnet 

tema, metode og perspektiv i doktorgradsprosjektet. 

Arbitration and Party Autonomy 

Prosjektperiode: 2009-2017 

Budsjett: 1,8 mill 

Finansiering: Statoil, Selmer, Orkla, DLA Piper og Yara 

Prosjektleder: Giuditta Cordero-Moss, professor 
Om prosjektet:  

Internasjonalt kommersielt samarbeid er stadig mer utbredt. Dette fører med seg behov for å avklare de 
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juridiske rammene for samarbeidet, utover den materiellrettslige regulering som anvendes på interne 

juridiske forhold. 

Hovedtema i prosjektet er hvilken rekkevidde partenes autonomi har i kommersielle internasjonale 

forhold som ikke er ren kontraktsrettslig. Kommersielle avtaler kan ha implikasjoner som går utover det 

bilaterale forhold mellom partene og kan ha relevans for tredje part (for eksempel kreditorer) eller 

spesiell betydning for samfunnet (for eksempel ved konkurransevridning). 

NIFS 

Europa i endring 

Prosjektperiode: 2015 – 2018 
Budsjett: 1 mill. 
Finansiering: NFR 
Prosjektleder: Finn Arnesen, professor 
Om prosjektet:  
Prosjektet tar for seg forholdet mellom små stater og EU i en tid preget av endringer og kriser. 
EU og Europa er utfordret av ulike former for endringer eller kriser – et globalt maktskifte, økonomiske 
kriser, sikkerhetspolitiske kriser i naboregionene - og nå også en flyktningkrise. 
Hvilken betydning har EU for små stater i en tid preget av europeiske endringer og globale skifter? Blir 
unionen viktigere eller mer utdatert? 
Som en del av EUNOR-prosjektet utforsker vi hvordan små stater balanserer mellom selvstendighet og 
integrasjon i den nye europeiske og globale situasjonen. Hovedoppmerksomheten er rettet mot Norge – 
og hvordan landet, som en liten stat, reagerer på endringene. På mange områder er Norges forhold til 
EU ikke ulikt medlemsstatenes forhold til unionen, men fra et formelt ståsted har Norge både mindre 
innflytelse og flere «exit-muligheter». Dette gjør at det er viktig å utforske handlingsrommet på policy-
områder som er av strategisk og økonomisk betydning. 

Regulering av kraftmarkedet 

Prosjektperiode: 2016 – 2018 
Budsjett: 4,5 mill 
Finansiering: NFR 
Prosjektleder: Henrik Bjørnebye, professor 
Om prosjektet:  

Kraftmarkedet har vært gjenstand for betydelig regelverksutvikling de siste tiårene. De regulatoriske 
utfordringene som oppstår ved tilretteleggingen av et samfunnsmessig rasjonelt kraftmarked som 
ivaretar hensynene til forsyningssikkerhet og miljøet – i et nasjonalt, nordisk og europeisk perspektiv – 
danner er viktig bakteppe for prosjektet. Prosjektets hovedmål er så langt det er mulig å analysere de 
juridiske problemstillingene som oppstår i kraftsektoren i lys av den stadige regelverksutviklingen, både 
på nasjonalt og EU-/EØS-rettslig plan. Gjennom dette arbeidet er det et mål å sikre et godt fagmiljø med 
høy juridisk kompetanse som gjennom forskning kan bidra til forståelsen av og utviklingen av 
energiretten. 

Petrosam-prosjektet 

Prosjektperiode: 2015 – 2016 
Budsjett: 950.000  
Finansiering: NODE-klyngen, Menon Business Economics og NFR 
Prosjektleder: Ivar Alvik, professor 
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Om prosjektet:  
Prosjektet tar sikte på å klarlegge hvilken betydning innkjøp og kontraktsreguleringer har i forbindelse 
med de utfordringer en har på norsk sokkel med økte kostnader og kostnadsoverskridelser. 
Den stadig økende kompleksiteten i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel krever mer avansert og 
dermed dyrere utstyr. Dette kan være en årsak til de utfordringer en har knyttet til 
kostnadsoverskridelser. Dette skulle imidlertid tilsi en tilsvarende økning i leverandørenes driftsmarginer, 
noe som ikke er tilfellet. Kostnadene knyttet til oljeselskapenes innkjøp av generiske produkter er 
dessuten høyere enn for tilsvarende produkter i andre bransjer. 
En mulig forklaring på dette er oljeselskapenes anvendelse av detaljerte spesifikasjons- og 
dokumentasjonskrav som påvirker både oljeselskapenes og leverandørenes driftsmargin negativt.    

Preventing environmental effects of products through producer responsibility  

Prosjektperiode: 2011 – 2017 
Budsjett: 3,67 mill 
Finansiering: NFR 
Prosjektleder: Endre Stavang, professor 
Om prosjektet:  
This project studies producers’ and importers’ responsibility for hazardous environmental effects of 
products during use and as waste. 
The project will look into various aspects of producers and importers responsibility to prevent negative 
environmental effects of products, such as duty to know their products characteristics and possible 
environmental effects, duty to inform about this, and not least obligations in relation to the disposal of 
the product as waste, including 'take back- obligations'. It will study the general responsibilities of 
producers and importers in Norwegian and international law, independently or in addition to the special 
rules for certain groups of products. 
The main element of the project will be a PhD thesis on one or a few selected topics within the broad 
field of producer responsibility. Topics related to the transnational problems and relations between 
national law and international law, will have a priority.  

Prosjekt Nordsjøen og videre  

Prosjektperiode: 2016 – 2020 
Budsjett: 560 000 
Finansiering: Advokatfirma Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, Sociedade de 

Advogados, RL. 
Prosjektleder: Eduardo G. Pereira, forsker 
Om prosjektet:  
Erfaringer fra Nordsjøen: Hva karakteriserer i hovedsak norske og britiske modeller for petroleumsleting, 
produksjon og forsyninger? I hvilken utstrekning er disse modellene relevante for å utforme tilsvarende 
modeller i andre land som har betydelige eller potensielle oljeressurser? 
Modellene vil bli sammenliknet med jurisdiksjon i Brasil, Øst-Timor, Angola, Mosambik, Sao Tomé og 
Principe, Ekvatorial-Guinea og Uganda. 
Dette toårige prosjektet skal resultere i bokutgivelse og seminarer for å spre resultater og anbefalinger 
til utvalgte land og industrivirksomhet. 

Bruk og misbruk av havbunnen 

Prosjektperiode: 2016  
Budsjett: 132 000 
Finansiering: NFR 
Prosjektleder: Catherine Banet, 1. amanuensis 
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Om prosjektet:  
Utnyttelsen av havbunnen er stadig økende uten at et tilstrekkelig juridisk rammeverk nødvendigvis er 
på plass. Bruk av havbunnen omfatter leting og utvinning av olje og gass, legging av infrastruktur 
(inkludert rørledninger og kabler), mineralutvinning, avfallshåndtering, bruk av biologiske ressurser, 
militære anvendelser, utnyttelse av energiressurser i havet, kulturminner og rekreasjonsområder. Ny 
bruk av havbunnen kan også omfatte lagring av karbondioksid, økt utvinning av mineralressurser, og et 
økende antall infrastruktur-innretninger som legges på havbunnen. 
 
Den teknologiske utviklingen gjør tilgangen til havbunnen enklere og skaper nye muligheter, men 
samtidig øker risikoen for unødige inngrep, konflikter og forurensning. Havbunnens store miljømessige 
verdi skaper bekymring, fordi havbunnen er gitt som en felles arv til menneskeheten. Derfor er det viktig 
å få på plass regler som kan beskytte den. 
 
Politiske virkemidler og utviklingen av fornybar energi i Europa (Remix)                                        

Prosjektperiode: 2015-18                                                                                                                                            

Budsjett: 680 000                                                                                                                                                      

Finansiering: NFR                                                                                                                                                            

Prosjektleder: Catherine Banet, 1. amanuensis                                                                                                                      

Om prosjektet: Prosjektets mål er å etablere et sett av velfungerende regler som kan bidra til en god 

fordeling av fornybar energi i Europa. Grunnen til dette er flere: Finanskrisen har lagt press på offentlig 

finansiering av fornybar energi, og det er utfordringer knyttet til en voksende produksjon av fornybar 

elektrisitet. I tillegg viser den pågående krisen i Ukraina at det er viktig å sikre tilgang på rimelig energi. 

Prosjektet tar for seg to hovedspørsmål: I hvilken grad har EUs politikk på området vært styrende for 
landenes utvikling innen fornybar energi - og hvordan er utsiktene fremover?  
Hvilke tiltak kan gjøres for å forbedre reglene på dette området? EUs klima- og energipolitiske mål 
(2030-målene) og EUs regler for statsstøtte vil bli drøftet.  
 
Kystsoneforvaltning (i samarbeid med bla NMBU)                                                                                                                                 
Prosjektperiode: (mer info kommer)                                                                                                                                                            
Budsjett: 9 mill totalt, hvorav 1 mill. til NifS.                                                                                                       
Finansiering: NFR                                                                                                                                                            
Prosjektleder: Catherine Banet, 1. amanuensis                                                                                                                      
Om prosjektet: (mer info kommer). 

SMR 
The Consensus Paradox: Does Agreement Impede Rational Public Discourse? 
213547/F10 
Prosjektperiode: 2015 – 2016? 
Budsjett: 5,5 mill (UiO 3 390 000,- og NFR - 2 139 000). 
Finansiering: UiO og NFR 
Prosjektleder:  
Om prosjektet:  
I prosjektet inngår en postdoc og et avtalt samarbeid med Universitetet i Gøteborg med en 
universitetslektor der i deltidsstilling.  
Prosjektet skulle opprinnelig sluttføres 31.12.16, men er utsatt/forlenget et lite år grunnet 
pappapermisjon. 

x-apple-data-detectors://0/
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I tillegg til de større eksternt finansierte forskningsprosjektene finnes en rekke mindre eksternt 
finansierte aktiviteter rundt om på instituttene, som for eksempel seminarstøtte, arrangementsstøtte og 
publiseringsstøtte. 
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Til: Fakultetsstyret  

 

Møtedato: 13.06.2016 

Møtenr: 2/2016  

Sak i møtet: 4b – skriftlig orientering  

Dato: 02.06.2015  
 J.nr.: 2016/ 

 
 
ORIENTERINGSSAK – STUDENTSTATISTIKKER 
Notatet inneholder sentrale tall for fakultetets undervisningsvirksomhet, herunder utviklingen i 
resultatvariabler som studiepoeng og fullførte studieprogrammer. Videre vises studenttall, opptak og 
privatister, samt eksamensrelatert statistikk innen karakterer, stryk, gjentak og klager.  
 
Statistikkene er hentet fra Databasen for høyere utdanning (DBH, http://dbh.nsd.uib.no/) fra Universitetets 
egne statistikker og fra felles studentsystem (FS). 
 
Innledningsvis viser vi de seks indikatorene universitetet vurderer enhetene etter:  

 Resultater Ambisjon 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 

 
Nye studiepoeng pr heltidsekvivalent 40,4 38,7 49,3 45,0 46,4 44,6 44,4 45,5 

 
Gj.snittlig gj.føringstid ph.d. 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 3,5 3,41 3,5 

 
Studentmob. - Andel studenter 5,50 % 5,50 % 5,00 % 5,94 % 7,15 % 7,54 % 7,20 % 8,00 % 

 
Publikasjonspoeng pr vit. årsverk 2,12 1,63 1,88 1,62 1,86 1,62 1,66 2,00 

 
EU-tildeling - volum 2 210 14 10 466 950 9 567 8 838 6 472 8 000 

 
NFR-tildeling - volum 22 178 20 480 23 256 21 412 20 926 25 390 22 491 25 000 

 
Følgende statistikker er vedlagt:  

1. Søknadsdata, karaktersnitt for søkere, opptakstall 
2. Registrerte studenter (og privatister) 
3. Studenter per faglige årsverk  
4. Innreisende studenter 
5. Utreisende studenter 
6. Studiepoeng per student  
7. Studiepoengproduksjon 
8. Kandidater (fullførte studieprogrammer)  
9. Karakterfordeling  
10. Strykprosent  
11. Gjentak  
12. Klager på sensur 

I det følgende vises grafer og noen kommentarer til de som er markert med gul farge (2, 3, 6, 7, 8 og 11).  

http://dbh.nsd.uib.no/
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Antall registrerte studenter - heltidsekvivalenter, egenfinansierte registrert i 
vårsemesteret jf vedlegg 2: 

 
Reduksjonen i antall registrerte studenter har sammenheng med reduksjonen i opptaksramme fra 595 i 
2008 til 400 i 2009 (rammen er nå 430 per år). Det faktiske studenttallet har gått ned mindre enn 
reduksjonen i opptaksrammen skulle tilsi, dette grunnet relativ høy overbooking.  Dekanatet vedtok å 
redusere overbookingen for studieåret H15/V16 og igjen ytterligere for studieåret H16/V17. . Vi er 
overrasket over at studenttallet har økt fra 2015 til 2016 og har sett nærmere på årsaker til dette.  78 flere 
er registrert med opptak kun til masteroppgaven (de fleste privatister). 40 flere er registrert på de 
engelskspråklige mastergradene som følge av noe større overbooking i opptaket.  36 flere er registrert på 
juridiske valgemner lavere grad. Vi tror også at et dårligere arbeidsmarked kan medvirke til at studenter blir 
værende hos oss etter endt grad for å forbedre karakterer. 
 
 

Studenter per årsverk i faste vitenskapelige stillinger, jf vedlegg 3 
De tre juridiske fakultetene: 
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Fakultetene ved UiO: 

 
 
Studieprogrammene ved vårt fakultet*: 

 

* Disse tallene er så godt det lar seg gjøre beregnet etter samme kriterier som foregående tall, men vi har brukt 2016-
tall for tilsatte.  

 
Som det fremgår av vedlegg 3 har vi forbedret forholdstallet fra 61 til 43 siden 2009. Fakultetet skiller seg 
ut med å ha det svakeste forholdstallet ved UiO og arbeider videre for å forbedre dette.  
 
 
 



 4 

4 
 

Studiepoeng per student (heltidsekvivalent, DBH) jf vedlegg 6 
 

 
 
Tallet studiepoengsproduksjon per student lå i perioden 2006-2010 på ca. 40 stp på rettsvitenskap. Siden 
2011 har dette økt til ca. 45 stp. Økningen kan kobles til bedret forholdstall student/lærer og ny 
studieordning fom. 2011. 
 
Studiepoengsproduksjonen per rettsvitenskapsstudent er ca. 4% bedre i Bergen og Tromsø. Når en ser på 
dette tallet for hele UiO og sammenligner seg med Bergen og Tromsø er det en tydelig tendens at det er 
fakulteter med studiemodeller med kullundervisning, tett oppfølgning (klasseromsundervisning) og høy 
grad av obligatoriske elementer som peker seg ut med høye tall for studiepoengsproduksjon per student.  
Fakultetet har innført noen obligatoriske elementer og beveger seg således noe i retning studiemodeller 
hvor produksjonen er høyere. Imidlertid må innføringer av slike elementer alltid være faglig begrunnet.   
 

Fakultetet fortsetter sitt arbeid med økt studiekvalitet og tiltak knyttet til dette er beskrevet slik i 

ledelseskommentar sendt til UiO i mai 2016, (sitat fra vedlegg til sak 2 om regnskap): 

«Konkrete tiltak som er iverksatt i 2016 er utlysning av to universitetslektorstillinger, rettet mot master i 

rettsvitenskap, et utvidet ansvar for de studieårsansvarlige som legger opp til tettere oppfølgning av lærere 

gjennom medarbeidersamtaler ved instituttene. Fra høsten 2016 vil det bli lagt til rette for filming av 

forelesninger samt andre varianter av "flipped classroom", og det arbeides med å implementere digitale 

verktøy for å spisse og effektivisere evalueringen av lærerne. Videre fortsetter fokuset på "rødlistede" fag 

ifm. nyansettelser.  Av andre tiltak nevnes en omlegging av basisgruppene på første studieår, slik at disse 

rettes mot metodeundervisning som legges til tre bolker i løpet av studieåret (implementeres H16). Endelig 

arbeides det med økt innslag av skriftlig og muntlig trening i studiet, bl.a. gjennom skriveopplæring 

integrert i kurs i kjøps- og avtalerett (1. semester), og semesteroppgave og muntlig presentasjon (4. og 5. 

semester). Det er grunn til å tro at disse tiltakene samlet sett vil bedre studiepoengsproduksjonen.»   
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Studiepoeng innen rettsvitenskap målt i antall 60-poengsenheter ved de tre Juridiske fakulteter, tall uten 
privatister*, jf vedlegg 7: 

 
 
* de privatister som har opptak til enkeltemner, blant annet masteroppgaven, står som ordinære studenter i 
DBH og er inkludert i tallene. Likeledes er andre studenter som tar valgemner inkludert 

 
Vi ser en nedgang i total studiepoengsproduksjon de siste fem år som i stor grad skyldes at opptaksrammen 
ble redusert fra og med 2009. Når produksjonsnedgangen ikke er større, skyldes det blant annet høy 
produksjon på valgemner, at antall privatister som avlegger masteroppgaven har økt og overbooking ved 
opptak kan ha vært i høyeste laget. Ved nærmere undersøkelse av de detaljerte tallene for rettsvitenskap 
ser man en jevn og noe stigende tendens på de nye obligatoriske emnene i studiet.   
  
Bergen har produsert 1634 helårsenheter og Oslo 2399, som utgjør en differanse på 47 prosent. 
Opptaksrammen i Oslo er 13 prosent større enn i Bergen (430 mot 380 tas opp hvert år).  
 
I en tidligere presentasjon av disse tall, blant annet til Instituttlederne i april, brukte vi tall for rettsstudiet 

uten valgemner. Siden valgemner inngår i studiet har vi nå kommet til at det blir mest riktig å ta med disse. 

Ulempen er at vi da også får med poeng fra et antall «eksterne» studenter som ikke er programstudenter i 

rettsvitenskap (enkeltemnestudenter og studenter fra andre programmer). Vi har kommet til at det å 

inkludere valgemner gir en mere korrekt sammenligning med andre fakulteter. Vi har så langt ikke funnet 

en enkel måte å skille ut de «eksterne» studentene verken i studiepoengstallene eller i tallet for registrerte 

studenter.  
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Ferdige kandidater  
Rettsvitenskap - fullførte studieprogrammer (=ferdige kandidater) basert på tall i vedlegg 8: 

 
 
Økningen i antall fullførte studieprogrammer fra 2012 til 2014 er overraskende siden vi reduserte 
opptaksrammen fra 595 i 2008 til 400 i 2009 (den er nå 430 per år). Forklaringen ligger i antall privatister og 
av de 508 kandidatene i 2015 var hele 175 registrert med opptak til kun masteroppgave (og de fleste av 
disse er privatister). I 2014 var det 157 med opptak til kun masteroppgave.  Dersom vi kun ser på ordinære 
studenter har antall kandidater gått ned fra 492 til 333. Dette er relativt lavt og vi vil følge spesielt med på 
den videre utvikling i dette tallet.   
 
Kriminologi, Forvaltningsinformatikk, Rettssosiologi - fullførte studieprogrammer 
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Engelskspråklige mastergrader - fullførte studieprogrammer 

 
 
Vi antar at de store svingningene fra år til år skyldes at det på noen kull har vært forsinket innlevering av 
masteroppgaver. I 2013/14 ble innleveringsrutinen endret og vi gikk vekk fra en fleksibel frist for levering av 
oppgaven. Dette er trolig grunnen til at tallene er så høye i 2014. 
 

Gjentak 2008 – 2015, målt i helårsenheter (60-studiepoeng), basert på tallene i 
vedlegg 11: 

 
Vedlegg 11 viser at vi skiller oss ut som det fakultetet ved UiO med flest gjentak. Vi så en klar nedgang i 
antall gjentak fra 2012 til 2013. Fra 2013 har antallet ligget nokså flatt. UiB innførte for kort tid siden kvote 
på gjentak og den kraftige nedgangen har trolig sammenheng med dette. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
12 vedlegg, se egen liste 
 

 

 

 

Saksbehandlere:  

Eline Therese Storhaug Sørensen (22845774, e.t.s.sorensen@jus.uio.no), Christine Skogrand Havgar (22 85 98 55, 

c.s.havgar@jus.uio.no) Kristin Steen Slåtta (22859861, k.s.slatta@jus.uio.no), Eivind Roll (22859832 

eivind.roll@jus.uio.no) 
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STUDENTSTATISTIKKER TIL STYRESAK 13. JUNI - VEDLEGG:   

Statistikk om: VEDLEGG

Søknadsdata 1

Karaktersnitt for søkere 1

Opptakstall 1

Registrerte studenter 2a

Privatister 2b

Studenter per faglige årsverk 3

Innreisende studenter 4

Utreisende studenter 5

Studiepoeng per student 6
Studiepoengproduksjon (fordelt på 

studieprogram som emnet primært tilhører) 7

Kandidater (fullførte studieprogrammer) 8

Karakterfordeling 9

Strykprosent 10

Gjentak 11a og 11 b

Klager på sensur 12



Søknads- og opptakstall 2008 - 2015 for Det juridisk fakultet, UiO Vedlegg 1
 21. april 2016

Fakultet    Kode   Søknadsalternativ                                                                                   Ramme      Søknader      1. pri      Tilbud       Jasvar        Møtt          OrdKv            PrimKv

--- ----- ----------------------------------------- ------ -------- ------ ------ ------ ------ ----- -----

2016
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      701     74

      874 Kriminologi                                   60     3752    687

      724 Rettsvitenskap (jus), høst 2016              220     5147   1724

      725 Rettsvitenskap (jus), vår 2017               210     4574    843

2015
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      925     91     80     46     34    49.2    42.1

      874 Kriminologi                                   60     3885    601    176     94     87    53.6    47.6

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2015        220     5757   2029    397    281    252    60.6    53.8

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2016         210     4534    692    383    326    257    58.5    51.2

2014
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      875     88     81     41     38    50.0    41.5

      874 Kriminologi                                   60     3304    470    150     81     68    54.0    46.4

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2014        220     5544   1981    398    288    260    60.3    52.6

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2015         210     4324    611    381    317    281    58.3    50.3

2013

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      833     67     80     36     26    49.0    41.6

      874 Kriminologi                                   60     3568    550    150     81     66    53.3    47.7

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2013        220     5664   2059    412    315    283    59.8    52.7

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2014         210     4496    695    392    338    268    57.8    50.0

2012

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      796     40     80     37     32    48.6    41.8

      874 Kriminologi                                   60     3527    540    150     90     79    53.9    46.7

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2012        220     5991   2196    412    323    286    59.4    52.3

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2013         210     4526    646    392    320    263    57.2    49.6

2011

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      905     63     81     45     35    50.0    41.8

      874 Kriminologi                                   60     3423    503    141     81     74    53.3    47.5

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2011        220     5538   1975    407    297    265    58.1    50.9

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2012         210     4069    549    389    325    285    55.7    49.3

2010

JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      800     62     80     43     37    47.2    42.3

      874 Kriminologi                                   60     3411     487    140     85    71    52.8    46.6

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2010        205     5352    1991    361    267   242    57.6    52.0

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2011         195     4018     530    347    288   235    54.8    49.6

2009
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25     708      63     80     42     36    46.7    38.8

      874 Kriminologi                                   60     3424     483    140    84     74    51.6    46.7

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2009        210     5318    1993    351    259    231   58.0    51.2

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2010         190     3714     425    333    278    233   54.7    48.8

2008
JF    841 Demokrati og rettigheter i informasjonss      25      663     53     82     48     41    47.3    43.3

      874 Kriminologi                                   60     3232    551    122     65     54    55.0    50.3

      724 Rettsvitenskap (jus), start høst 2008        295     5025   1917    445    355    320    59.8    55.4

      725 Rettsvitenskap (jus), start vår 2009         290     3573    432    513    454    395    56.1    52.3

Kilde: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/

Kommentarer til tabellen:

OrdKv: Alle søkere til studieprogrammet faller inn under denne kvoten. Viser poenggrensen for denne søknadsgruppen for å komme inn på studieprogrammet. 

Her konkurrerer søkere på grunnlag av sine konkurransepoeng (karakterer fra videregående skole) og eventuelle tilleggspoeng. 

Her er det mulig å få tilleggspoeng for alder (maks 8 poeng) og folkehøgskole/militærtjeneste/høyere utdannelse (maks 2 poeng).

PrimKv: Her konkurrerer søkere som er 21 år eller yngre i opptaksåret. Poengene beregnes utifra førstegangsvitnemål. 

Dette innebærer at eventuelle forbedringer i vitnemålet ikke teller. Viser poenggrensen for denne søknadsgruppen for å komme inn på studieprogrammet. 

Poenggrensen er høyere for de som søker om opptak i den ordinære enn den primære kvoten. Årsaken til dette er tilleggspoengene som den ordinære kvoten kan legge til. 

Den totale opptaksrammen på Masterstudiet i rettsvitenskap er 430 studieplasser, hvorav 220 studieplasser er fordelt til oppstart høst og 210 

studieplasser er fordelt til oppstart vår. Grunnen til denne fordelingen er at det erfaringsmessig er et høyere antall søkere til høstopptaket

enn det er til våropptaket. Karaktersnittet for å komme inn på studieprogrammet er vanligvis lavere ved våropptaket.

Vi gir langt flere tilbud enn hva opptaksrammen tilsier på våre studieprogrammer som har opptak gjennom Samordna opptak. 

Overbooking av studieplasser må sees i sammenheng med antall studenter som møter til studiestart og frafall tidlig og utover i studiet. 

På denne måten kan fakultetet sikre at antall studenter på studieprogrammene er i samsvar med de vedtatte opptaksrammene.

Slik det fremgår i tabellen over har antall møtt vært stabilt de siste årene, men det er fortsatt en del av de som får tilbud som ikke takker ja, eller

 som ikke møter til studiestart.



01.06.2016 Vedlegg 2 a
Registrerte studenter, heltidsekvivalenter (egenfinansierte) 2009 - 2015 VÅRTALL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Det juridiske fakultet, Oslo 4039 4209 4144 3771 3719 3648 3634 3841

Det juridiske fakultet, Bergen 1951 1955 1976 1982 1973 1865 1943 2089

Det juridiske fakultet, Tromsø 491 513 513 510 566 610 695 777

DETALJERT OVERSIKT - OSLO:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR VÅR

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet58 67 66 57 52 50 57 64

Forvaltningsinformatikk 24 23 20 20 27 24 26 23

Information and Communication Technology Law24 27 22 24 38 35 38 51

Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. 6 9 2 9 12 32 45 54

Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak.76 84 88 80 84 62 48 48

Juridiske emner lavere grad 175 276 331 157 154 148 179 215

Juridiske valgemner masternivå 202 226 239 91 94 90 108 105

Kriminologi BA 115 118 118 132 143 130 130 145

Kriminologi MA 42 47 51 49 47 45 40 43

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi71 90 127 35 32 29 26 18

Maritime Law 19 25 20 22 19 25 25 30

North Sea Energy Law 7

Public International Law 28 31 27 31 35 40 34 38

Rettssosiologi 19 17 22 23 27 23 20 25

Rettsvitenskap (jus) 2 727 2 901 2 787 2 853 2 751 2 673 2 580 2 615

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 372 174 91 49 31 17 12 10

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 19 41 97 98 123 179 211 289

Språkkurs for juridiske studenter 1 3 1 1 1 2

The Theory and Practice of Human Rights 43 41 27 39 47 44 48 65

Det juridiske fakultet, Oslo 4 039 4 209 4 144 3 771 3 719 3 648 3 634 3 841

herav rettsvitenskap

Juridiske emner lavere grad 175 276 331 156,75 154,44 148,17 178,86 215

Juridiske valgemner masternivå 202 226 239 90,75 94,05 90,09 107,91 105

Rettsvitenskap (jus) 2727 2901 2787 2853 2751 2673 2580 2615

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 372 174 91 49 31 17 12 10

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 19 41 97 98 123 179 211 289

Språkkurs for juridiske studenter 0 1 3 1 1 1 0 2

Sum rettsvitenskap i Oslo 3 495 3 619 3 548 3 249 3 154 3 108 3 090 3 236

Andre fakulteter i Oslo:

Det humanistiske fakultet 5 885 6 004 5 767 4 936 4 759 4 563 4 543 4 560

Det juridiske fakultet 4 039 4 209 4 144 3 771 3 719 3 648 3 634 3 841

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet3 550 3 799 4 012 3 636 3 833 4 078 4 330 4 472

Det medisinske fakultet 1 927 1 900 1 921 1 910 1 907 1 938 1 953 2 036

Det odontologiske fakultet 409 394 392 363 340 334 378 379

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 5 111 5 215 4 860 4 079 3 970 3 917 3 878 3 893

Det teologiske fakultet 327 277 270 218 228 261 249 232

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1 925 3 001 3 009 2 816 2 815 2 896 2 976 3 055

Examen philosophicum 71 71 69 66 73 61 59 60

UiO (uspesifisert underenhet) 1 028 239 286 123 167 143 244 279

Universitetet i Oslo, sum 24 273 25 109 24 730 21 918 21 811 21 838 22 245 22 807



01.jun.16 Vedlegg 2b

Privatister - utvikling 2009 - 2015

Antall eksamensmøtte privatister 2009-2015, 1.-4. studieår/avdeling Masterstudiet i rettsvitenskap (tall hentet fra FS) 

Emne 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. år 377 447 469 496 250 186 179

2. år 186 264 247 318 230 - -

3. år 152 169 252 270 351 402 -
4 år 62 116 137 205 222 271 480

Sum 777 996 1105 1289 1053 859 659

Antall registrerte studenter uten studierett (privatister) fra DBH

Studieprogramnavn 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Juridiske emner lavere grad 7
Rettsvitenskap (jus) 276 359 330 392 361 367 302

Sum 276 359 337 392 361 367 302

Studiepoengsproduksjon privatister, 60-poengsenheter (helårsenheter) fra DBH

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sum alle privatister ved fakultetet 400,6 393,7 515,8 520,2 405,5 389,5 320,7

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 1,2 0,8 0

Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 104,2 - -

Privatisteksamen i 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 155 180 28

Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 84,8 160,5 249,33

Privatrett I 30,3 21,7 17,33

Privatrett II 30 26,5 26

Kommentar: 

Vi ser en nedadgående kurve på antall privatister på 1. studieår, noe som er forventet. Imidlertid kan dette tallet gå noe opp fremover, fordi 

kandidater fra Høyskolen i Molde nå kommer hit for å gjennomføre eksamen. Eksamen i 4. avdeling gis tom våren 2016.  

Grunnen til at det i 2015 er noe studiepoengsproduksjon på 3. avdeling er utsatt eksamen etter at 3. avdeling gikk for siste gang høsten 2014. 

Disse fremgår ikke av oversikten fra FS fordi de i FS registreres på høsten 2014.



Studenter per årsverk i faste vitenskapelige stillinger  Vedlegg 3 14. 03 2015

Fakultet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Trendlinje

antall studenter** 4187,5 4332 3681,12 3723,67 3610,75 3657,41 3704,97

antall faste vitenskapelige* 69 71 67 74 83 82,5 86,5

studenter per årsverk 61 61 55 51 43 44 43

antall studenter 2098 2134 2116 2150 2084 2100 2268

antall faste vitenskapelige 39 28 36 39 47 47,7 46,83

studenter per årsverk 54 75 60 56 44 44 48

antall studenter 536 543 555 619 670 744 823

antall faste vitenskapelige 19 15 18 23 27 28,05 31,65

studenter per årsverk 29 36 30 27 25 27 26

*DBH-kategori "Undervisnings- og forskerstillinger" + instituttledere ved UiO, eget grunnbudsjett

***DBH-kategori Studenter, egenfinansiert, høstsemesteret

Rettsvitenskap, Oslo Beregnet ut fra antall lærere ved IFP, NIFS og IOR, 2016-tall 57

Øvrige fakulteter på UiO:

Humanistisk fakultet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Trendlinje

antall studenter*** 6702,27 6556,56 5790,48 5681,54 5486,54 5420,23 5424,64

antall faste vitenskapelige* 340 328 326 313 320 324,15 330,7

studenter per årsverk 20 20 18 18 17 17 16

Mat.nat. fakultet

antall studenter 4111,88 4321,76 3994,49 4224,21 4463,06 4680,74 4840,96

antall faste vitenskapelige* 334 338 336 338 360 368,43 379,11

studenter per årsverk 12 13 12 12 12 13 13

Medisinsk fakultet

antall studenter 1944,35 1975,22 1941,05 1931,08 1999,59 1976,78 2020,02

antall faste vitenskapelige* 209 204 197 198 198 203,88 214,46

studenter per årsverk 9 10 10 10 10 10 9

Odontologisk fakultet

antall studenter 407 405 406 382 361 355 375

antall faste vitenskapelige* 58 61 63 65 66 65,61 66,56

studenter per årsverk 7 7 6 6 5 5 6

Samfunnsvitenskapelig fakultet

antall studenter 5659,18 5212,88 4590,04 4466,61 4397,8 4345,32 4446,59

antall faste vitenskapelige* 172 170 166 186 189 184,16 192,62

studenter per årsverk 33 31 28 24 23 24 23

Teologisk fakultet

antall studenter 320,54 300,65 251,83 247,76 281,69 277,15 250,13

antall faste vitenskapelige* 18 18 18 18 19 18,87 20,06

studenter per årsverk 18 16 14 14 15 15 12

Utdanningsvit. fakultet

antall studenter 3180,19 3122,59 3014,57 3014,24 3061,22 3087,1 3162,51

antall faste vitenskapelige* 113 113 108 109 109 122,3 128,9

studenter per årsverk 28 28 28 28 28 25 25

Det juridiske fakultet i Oslo

Det juridiske fakultet i Bergen

Det juridiske fakultet i Tromsø



04.apr.16 Vedlegg 4

Oversikt over innreisende utvekslingsstudenter/kvotestudenter (tall fra DBH):

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

JF, Universitetet i Oslo 148 148 140 159 183 202 218

JF, Universitetet i Bergen 108 87 94 132 167 153 195

JF, Universitetet i Tromsø 15 11 15 11 6 7 7

SV, UiO 255 266 215 274 263 226 272

UV, UiO 32 40 48 52 61 50 55

HF, UiO 274 281 312 348 321 345 357

UiO totalt 1 862 2 089 1 953 2 084 2 131 2 138 2 178

Kilde: DBH (http://dbh.nsd.uib.no/)



04.apr.16 Vedlegg 5

Oversikt over Utreisende utvekslingsstudenter (tall fra DBH):

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

JF, Universitetet i Oslo 94 105 78 94 117 113 91 *

JF, Universitetet i Bergen 123 116 135 208 192 127 124

JF, Universitetet i Tromsø 13 8 13 9 10 8 11

SV, UiO 225 248 254 211 199 195 185

UV, UiO 95 97 60 49 31 31 37

HF, UiO 338 344 296 301 297 325 278

Kilde: DBH (http://dbh.nsd.uib.no/)

* tallet for 2015 kan være for lavt og vi har bedt avdeling for fagstøtte om å kontrollere dette

Alle utreisende fra norske universiteter registrert i DBH 2009-2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 118 131 170 158 153 129 168

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 706 918 860 964 928 1 000 995

Universitetet i Agder 244 283 328 382 339 356 382

Universitetet i Bergen 574 598 649 761 758 684 649

Universitetet i Nordland - - 45 52 67 71 55

Universitetet i Oslo 902 1 051 936 961 957 918 892

Universitetet i Stavanger 180 209 139 156 183 165 214

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 133 160 156 159 232 175 180

Sum 2 857 3 350 3 283 3 593 3 617 3 498 3535

Alle utreisende fra UiO registrert i DBH 2009-2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

Det humanistiske fakultet 338 344 296 301 297 325 278

Det juridiske fakultet 94 105 78 94 117 113 91

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 61 197 159 217 223 167 214

Det medisinske fakultet 70 55 80 75 87 80 79

Det odontologiske fakultet 5 4 3 7 3 1 4

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 225 248 254 211 199 195 185

Det teologiske fakultet 8 1 3 5 0 3 3

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 95 97 60 49 31 31 37

UiO (uspesifisert underenhet) 0 0 0 0 0 2 -

Universitetsstyret 6 0 3 2 0 1 1

Sum 902 1 051 936 961 957 918 892

Alle utreisende fra UiO minus kategorien «individ» registrert i DBH 2009-2015.

«Individ» er de som tar eksamen hjemme, «free-movers» etc. Vi får ikke mobilitetstilskudd for denne kategorien.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

Det humanistiske fakultet 338 344 296 301 297 325 278

Det juridiske fakultet 94 105 78 94 117 113 91

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 61 197 159 217 223 167 214

Det medisinske fakultet 70 55 80 75 87 80 79

Det odontologiske fakultet 5 4 3 7 3 1 4

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 225 248 254 211 199 195 185

Det teologiske fakultet 8 1 3 5 0 3 3

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 95 97 60 49 31 31 37

UiO (uspesifisert underenhet)

Universitetsstyret 6 0 3 2 0 1 1

Sum 690 722 712 699 702 661 586

Institusjon

Avdeling/Fakultet

Avdeling/Fakultet



VEDLEGG 6
Studiepoeng per student (DBH, Studiepoeng per heltidsekvivalent, hele året) 01.jun.16

Jurfak UiO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 33,42 37,3 40,34 40,9 40,17 41,42

Forvaltningsinformatikk 39,33 33,48 32,5 40,4 17,97 34,34

Information and Communication Technology Law 54,68 51,8 48,21 47,67 55,96 48,37

Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. 59,33 50 0 67,5 61,8 63,33

Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 63,5 61,33 0 57,56 56,03 61,83

Juridiske emner lavere grad 8,2 12,26 32,35 24,64 31,76 25,96

Juridiske valgemner masternivå 18,73 32,2 48,99 65,03 71,23 66,39

Kriminologi BA 43,56 46,12 45,5 44,09 44,72 47,47

Kriminologi MA 30,5 43,42 44,62 43,84 45,65 46,74

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 16,32 29,9 62,08 55,81 54,87 52,6

Maritime Law 54,66 52,81 60,36 59,07 55,47 56,72

Public International Law 46,33 58,29 45 41,22 58,41 46,03

Rettssosiologi 29,49 39,6 25 37,04 27,56 28,94

Rettsvitenskap (jus) 44,64 51,71 45,32 46,65 44,74 45,34

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 33,42 21,43 24,4 17,87 13,79 9,57

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 23,77 32,64 33,33 32 28,11 31,24

The Theory and Practice of Human Rights 46,71 48,03 47,58 46,84 49,79 49,46

Sum Jur.fak Oslo 39,21 46,37 45,92 45,72 44,67 44,91

kun rettsvitenskap: 

Antall 60-poengsenheter fra oversikt over studiepoeng 2520,5 2691,7 2456,3 2447,1 2379,1 2398,58

Antall studenter fra oversikt over heltidsekvivalenter 3619 3548 3248,5 3154,49 3108,26 3089,77

Rettsvit. Oslo 41,79 45,52 45,37 46,55 45,92 46,58

Jurfak UiB 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rettsvit. Bergen 47,19 46,8 47,37 50,17 48,06 48,55

Jurfak UiTø 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rettsvit. Tromsø 46,82 47,79 47,32 47,87 47,83 48,57

UiO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HF, Oslo 34,81 37,88 39,95 39,69 39,86 38,64

Det juridiske fakultet 39,21 46,35 44,69 45,71 44,66 44,91

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 38,23 41,24 42,89 43,19 43,46 43,71

Det medisinske fakultet 48,12 48,29 48,58 48,49 49,64 49,91

Det odontologiske fakultet 51,33 53,89 50,46 52,77 48,15 48,72

SV, Oslo 38,29 41,29 44,62 44,43 44,24 44,19

Det teologiske fakultet 30,84 33,55 40,54 40,14 37,89 38,82

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 42,56 45,37 46,67 46,52 46,95 47,23

Examen philosophicum 39,48 38,42 43,01 44,13 38,52 36,63

UiO, alle enheter 38,59 42,46 44,08 44,16 44,14 44,12



  01.06.2016 Vedlegg 7
Studiepoengsproduksjon i helårsenheter (60 studiepoeng) fordelt på studieprogram som emnet primært tilhører (DBH)

antall 60-poengsenheter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rettsvitenskap Oslo 2312 2350 2502 2521 2692 2456 2447 2379 2399

Rettsvitenskap Bergen 1613 1527 1584 1555 1545 1574 1641 1526 1634

Rettsvitenskap Tromsø 361 385 401 402 412 431 481 519 592

Jurfak UiO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Antall helårsenheter alt utenom PH-d program

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 6 2 4 1 4 4 3 3 3

Forvaltningsinformatikk 11 11 10 13 12 12 15 8 14

Information and Communication Technology Law 10 15 20 19 17 7 10 16 11

Juridiske emner lavere grad 113 125 136 153 134 215 233 264 273

Juridiske valgemner masternivå 224 241 316 323 409 407 413 437 442

Kriminologi 43 31 35 24 42 41 38 41 37

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 143 150 144 142 160 155 157 148 151

Maritime Law 9 9 18 13 11 14 14 16 15

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 16 12 27 11 23 26 24 28 32

Public International Law 5 8 8 10 11 7 7 14 7

Rettssosiologi 15 10 16 11 17 10 17 10 10

Rettsvitenskap (jus) 1976 1984 2050 2045 2149 1834 1801 1678 1684

Språkkurs for juridiske studenter 4 5 3 3 1 2 4 4 9

The Theory and Practice of Human Rights 5 9 9 17 4 10 12 13 12

div 159 3 5 4 2 - - - -

Sum 2739 2615 2801 2788 2994 2742 2749 2679 2700

Rettsvitenskap detaljert 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 386 397 443 330 327 93 - - -

2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 348 320 348 460 342 78 - - -

3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 522 463 452 411 459 119 - - -

4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 455 472 497 456 446 153 - - -

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 59 57 60 100 76 59 71 55 54

Formuerett I - - - - 62 163 173 199 205

Formuerett II - - - - - 98 103 116 128

Forvaltningsrett - - - - - 132 173 197 200

Juridisk praksis - - - - 7 22 13 18 15

Juridisk praksis: Juridisk rådgivning for kvinner - - - - - - 7 11 3

Juridisk praksis: Jusstudentenes rettshjelpsarbeid - - - - - - 6 9 9

Masteroppgave 30 sp 146 203 198 220 227 208 239 250 234

Masteroppgave 60 sp 22 45 37 51 47 46 44 46 48

Metode og etikk - - - - 36 62 34 47 62

Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 84 - -

Privatisteksamen i 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 28 36 5

Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 58 46 75

Privatrett I - - - - 62 150 147 140 133

Privatrett II - - - - - 177 215 206 190

Prosess og strafferett - - - - - 175 277 167 195

Statsforfatning og internasjonal rett - - - - 44 100 133 137 130

Sum rettsvitenskap uten valgemner 1976 1984 2050 2045 2149 1834 1801 1678 1684

Juridiske emner lavere grad 113 125 136 153 134 215 233 264 273

Juridiske valgemner masternivå 224 241 316 323 409 407 413 437 442

Rettsvitenskap med valgemner 2312 2350 2502 2521 2692 2456 2447 2379 2399

UiO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Det humanistiske fakultet 4392 3947 3959 3983 3949 3863 3758 3722 3 639,6

Det juridiske fakultet 2739 2615 2801 2788 2994 2742 2749 2679 2 700,1

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2482 2353 2345 2475 2629 2707 2864 3035 3214

Det medisinske fakultet 1621 1497 1560 1528 1523 1509 1530 1559 1583

Det odontologiske fakultet 352 352 349 333 343 303 295 263 281

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 3527 3349 3357 3271 3213 3176 3113 3066 3036

Det teologiske fakultet 240 204 176 152 145 154 154 161 163

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1742 1686 1622 1687 1742 1658 1685 1718 1 783

Examen philosophicum 464 437 453 387 481 512 460 450 420

Universitetsstyret 175 187 197 209 202 207 203 204 218

Sum 17731 16627 16817 16813 17222 16829 16810 16858 17038



KANDIDATER (FULLFØRTE STUDIEPROGRAMMER) Vedlegg 8
JURIDISK FAKULTET I OSLO 01.04.2016

2010 vår 

og høst

2011 vår 

og høst

2012 vår og 

høst

2013 vår og 

høst

2014 vår og 

høst

2015 vår og 

høst

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 4 11 6 1 9 9

Forvaltningsinformatikk 6 3 2 8 2 3

Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag 1 8 17 13 14 12

Kriminologi BA 25 17 27 32 33 31

Kriminologi MA 13 20 18 18 19 13

Rettssosiologi 3 7 4 6 6 4

Information and Communication Technology Law 16 22 18 18 42 19

Marine Insurance and Risk Management 1 2

The Theory and Practice of Human Rights 29 4 13 15 23 12

Public International Law 14 23 19 5 38 17

Maritime Law 17 18 16 9 27 15

Rettsvitenskap (jus) 394 401 325 391 402 333

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 67 25 9 9 7 0

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 23 89 96 120 157 175

Sum Juridisk fakultet i Oslo 612 648 570 645 779 645

JURIDISK FAKULTET I OSLO - KANDIDATENES KJØNNSFORDELING
2010 2011 2012 2013 2014 2015

kvinner 382 406 370 451 500 410

kvinner i prosent 62 % 63 % 65 % 70 % 64 % 64 %

menn 230 242 200 194 279 235

menn i prosent 38 % 37 % 35 % 30 % 36 % 36 %

Sum Juridisk fakultet i Oslo 612 648 570 645 779 645

MASTER I RETTSVITENSKAP I BERGEN, TROMSØ OG OSLO
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rettsvitenskap - Bergen 268 270 325 345 292 299

Rettsvitenskap - Tromsø 59 70 75 66 70 78

Rettsvitenskap - Oslo 484 515 430 520 566 508
Tallet for Oslo er summen av : 

Rettsvitenskap - Oslo 394 401 325 391 402 333

Rettsvitenskap - Oslo, 3., 4. og 5. avdeling 67 25 9 9 7 0

Rettsvitenskap - Oslo kun masteroppgave 23 89 96 120 157 175

TOTALSUM 811 855 830 931 928 885
Link: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/fullforte_programmer_rapport.cfm

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)



Karakterfordeling (DBH) vedlegg 9

01.apr.16

2015

JURFAK UiO
Karakter 

A %

Karakter 

B %

Karakter 

C %

Karakter 

D %

Karakter 

E %

Karakter F 

%

Karakter 

A %

Karakter 

B %

Karakter 

C %

Karakter 

D %

Karakter 

E %

Karakter F 

%

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0

Forvaltningsinformatikk 20,0 10,0 50,0 20,0 0,0 0,0 28,6 42,9 28,6 0,0 0,0 0,0

Information and Communication Technology Law 23,8 52,4 19,1 0,0 4,8 0,0

Juridiske emner lavere grad 13,8 23,5 32,1 16,7 8,5 5,4

Juridiske valgemner masternivå 12,9 26,5 34,2 16,9 6,0 3,5

Kriminologi 15,8 29,8 42,1 7,9 1,8 2,6 21,4 50,0 21,4 7,1 0,0 0,0

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 10,9 26,8 33,5 16,4 7,7 4,8

Maritime Law 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 31,3 25,0 6,3 0,0 0,0

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 16,6 34,9 34,3 9,7 2,9 1,7

Public International Law 42,9 35,7 21,4 0,0 0,0 0,0

Rettssosiologi 14,8 63,0 18,5 3,7 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 0,0 0,0 20,0

Rettsvitenskap (jus) 8,1 25,1 36,6 20,0 7,1 3,2 27,6 34,9 24,8 9,0 1,9 1,9

Språkkurs for juridiske studenter 37,5 37,5 20,8 4,2 0,0 0,0

The Theory and Practice of Human Rights 10,3 24,1 27,6 17,2 20,7 0,0 38,5 53,9 7,7 0,0 0,0 0,0

Gjennomsnitt for fakultetet 11,2 25,7 34,8 17,8 6,9 3,7 28,0 36,0 24,5 7,9 1,8 1,8

JURFAK detaljert

Karakter 

A %

Karakter 

B %

Karakter 

C %

Karakter 

D %

Karakter 

E %

Karakter F 

%

Karakter 

A %

Karakter 

B %

Karakter 

C %

Karakter 

D %

Karakter 

E %

Karakter F 

%

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 8,7 22,4 31,8 22,1 10,3 4,8

Formuerett I 6,3 23,2 35,0 26,1 6,5 3,0

Formuerett II 8,5 27,6 40,6 13,9 6,5 3,0

Forvaltningsrett 7,3 24,9 39,9 17,9 8,2 1,8

Masteroppgave 24,7 35,6 26,0 9,6 1,9 2,1

Masteroppgave 56,3 27,1 12,5 2,1 2,1 0,0

Metode og etikk 9,5 27,4 36,2 21,0 3,7 2,3

Privatrett I 7,8 22,4 37,8 22,4 6,7 2,8

Privatrett II 9,3 31,4 39,1 14,0 4,7 1,6

Prosess og strafferett 8,1 23,4 33,0 23,6 7,1 4,8

Statsforfatning og internasjonal rett 7,6 23,6 36,0 17,8 10,6 4,5

Gjennomsnitt for fakultetet 8,1 25,1 36,6 20,0 7,1 3,2 27,6 34,9 24,8 9,0 1,9 1,9

Emne Masteroppgave

Emne Masteroppgave



UiB

Karakter 

A %

Karakter 

B %

Karakter 

C %

Karakter 

D %

Karakter 

E %

Karakter F 

%

Karakter 

A %

Karakter 

B %

Karakter 

C %

Karakter 

D %

Karakter 

E %

Karakter F 

%

Det juridiske fakultet 10,4 27,0 37,6 16,8 5,8 2,4 33,5 35,2 25,4 4,9 0,7 0,3

UiTø

Karakter 

A %

Karakter 

B %

Karakter 

C %

Karakter 

D %

Karakter 

E %

Karakter F 

%

Karakter 

A %

Karakter 

B %

Karakter 

C %

Karakter 

D %

Karakter 

E %

Karakter F 

%

Det juridiske fakultet 7,6 19,2 35,3 23,0 10,8 4,1 27,5 30,4 30,4 10,1 0,0 1,5

UiO

Karakter 

A %

Karakter 

B %

Karakter 

C %

Karakter 

D %

Karakter 

E %

Karakter F 

%

Karakter 

A %

Karakter 

B %

Karakter 

C %

Karakter 

D %

Karakter 

E %

Karakter F 

%

Det humanistiske fakultet 15,6 27,3 31,0 15,3 5,7 5,2 16,0 33,9 35,1 11,8 2,0 1,2

Det juridiske fakultet 11,2 25,7 34,8 17,8 6,9 3,7 28,0 36,0 24,5 7,9 1,8 1,8

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 12,1 22,0 29,6 16,0 8,4 12,0 20,9 41,1 25,7 8,3 1,7 2,3

Det medisinske fakultet 14,4 29,1 31,1 13,2 6,3 5,9 19,8 44,0 26,4 8,8 1,1 0,0

Det odontologiske fakultet 1,5 19,9 43,4 17,7 5,9 11,8

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 11,7 28,4 32,4 15,8 6,6 5,2 25,9 45,1 24,2 2,8 0,6 1,4

Det teologiske fakultet 12,8 20,9 30,1 17,3 8,0 11,0 26,1 30,4 30,4 4,4 4,4 4,4

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 9,4 28,3 36,2 15,9 5,9 4,4 19,9 41,2 24,6 9,7 2,3 2,3

Examen philosophicum 12,2 22,6 27,6 17,3 7,0 13,4

Universitetsstyret 23,5 34,8 26,5 11,1 1,1 3,1 33,3 22,2 38,9 5,6 0,0 0,0

Gjennomsnitt for UiO 12,8 25,9 31,6 15,9 6,7 7,1 22,6 39,0 26,8 8,1 1,7 1,8

Kommentar: 

Fakultetets karakterfordeling er fin. For Rettsvitenskap er det en overvekt av karakterene B-D. Strykprosenten er lav. 

JURFAK UiO har en lavere strykprosent enn de fleste andre fakultet på UiO.

Fordelingen for JURFAK UiO er relativt lik som for JURFAK UiB. UiTø har noe lavere resultater enn UiO og UiB. 

Emne Masteroppgave

Emne Masteroppgave

Emne Masteroppgave



vedlegg 10
Strykprosent (DBH) 01.apr.16

Jurfak UiO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 10,9 8,4 4,9 6,9 3,7 3,5 6,9

Forvaltningsinformatikk 3,3 0 0 0 7,5 12,5 3,3

Information and Communication Technology Law 1 0 0,8 0,7 1,8 0,5 0,5

Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. - - - 9,1 1,2 2,9 2,1

Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. - - - 3 2,7 1,1 2,1

Juridiske emner lavere grad 15,2 18,2 23,3 10,3 11,1 11 12,2

Juridiske valgemner masternivå 2,1 5 3,8 3 3,7 2,7 6,4

Kriminologi 4,7 5,1 1,9 3,5 3,1 3,3 3,1

Kriminologi 0 0 1,6 3,2 2,6 0,9 0,8

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 9,3 22,9 12,8 9,8 11,8 20,7 11,7

Marine Insurance and Risk Management 0 0 0 0 - - 0

Maritime Law 0,9 2 0,8 2,9 1,4 1,8 1,9

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 8,3 0 0 0 0 6,7 0

Public International Law 4,3 4,3 1,2 4,6 2,3 2 0,6

Rettssosiologi 2,2 2,6 3,7 4,7 2 5,1 2

Rettsvitenskap (jus) 6,3 8,2 7,7 6,1 6 5,3 5

Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 3,6 8,1 10,8 8,2 10,3 25 35

Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 0 0 1 1 3 1,3 3,3

The Theory and Practice of Human Rights 2,4 2,5 0 0,5 4 0 0,4

Gjennomsnitt 6 7,9 7 5,6 5,5 4,9 4,8

Jurfak UiB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sum 3 2,3 2 2,4 2,3 1,9 2,1

Jurfak UiTø 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sum 8,6 7,7 6,6 5,5 4 4,2 4

UiO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Det humanistiske fakultet 4,8 5,0 5,0 5,5 5,2 5,3 5,9

Det juridiske fakultet 6,0 7,9 7,0 5,6 5,5 4,9 4,8

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 12,3 11,1 10,4 10,1 11,3 11,9 8,9

Det medisinske fakultet 7,1 5,6 5,6 6,1 5,4 5,3 4,9

Det odontologiske fakultet 10,7 11,4 9,3 12,0 10,5 10,1 8,8

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 3,9 3,8 3,3 3,5 3,3 3,2 3,8

Det teologiske fakultet 5,5 5,8 7,3 5,0 5,1 7,9 11,1

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 4,3 5,6 4,7 4,4 4,5 5,0 5,5

Examen philosophicum 33,5 45,0 43,0 39,4 29,2 32,2 34,8

Universitetsstyret 3,9 4,0 4,5 1,5 2,4 4,5 3,3

Gjennomsnitt 6,6 6,7 6,3 6,3 6,4 6,7 6,2

Kommentar: 

Strykprosenten på Rettsvitenskap er gått noe ned også i 2015, som sannsynligvis har sammenheng med nedgangen i antall privatister. 

Strykprosenten på de engelskspråklige masterprogrammene er lav.

 Jurfak UiO har  høyere strykprosent enn Jurfak UiTø og Jurfak UiB, men ligger ikke så langt unna UiTø. JURFAK UiO ligger også lavere 

enn flere andre emner på UiO. 



Vedlegg 11 a

Gjentak (DBH) -målt i 60-poengsenheter (helårsenheter) 01.apr.16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Oslo 648,8 650,3 479,2 389,3 371 356,3 211,5 221 218,1

Bergen 265,7 249,4 275,2 370,4 349,6 333,7 262,1 169,7 169,7

Tromsø 51 55,7 62,6 66,2 85,4 74,4 70 82,9 107,6

Jurfak UiO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cand.jur.-studiet 32 - - - - - - - -

Forvaltningsinformatikk - - - - - 0,5 - - -

Information and Communication Technology Law - - 0,8 0,5 1 - - - -

Juridiske emner lavere grad 3,2 2,8 2 2,7 3,5 2,8 6 6 5

Juridiske valgemner masternivå 22 10,8 12 12,8 33,3 11,5 21 21,2 20

Kriminologi 1,2 0,3 - - - - - - -

Kriminologi - - 0,3 - 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3

Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi - 0,3 0,7 0,8 1,2 2,3 3,5 1,3 1,3

Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter - 0,3 - 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 1,3

Rettssosiologi - 0,3 - - - - - - -

Rettsvitenskap (jus) 590 635,5 463,5 372,3 330,9 338,3 180 191,8 190,2

Språkkurs for juridiske studenter 0,5 - - - - - - - -

Sum 648,8 650,3 479,2 389,3 371 356,3 211,5 221 218,1

Rettsvitenskap UiO detaljert 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 64,2 91,7 15,8 15 15 34,2 - - -

2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 174,2 112,5 61,7 35,8 36,7 21,7 - - -

3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 182 241 172 157 128 86 - - -

4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 167 188 212 162 148 124 - - -

Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 2,7 2,3 2 2,5 3 1,7 1,5 2,7 1,7

Formuerett I - - - - - 30,5 42,5 31 40,5

Formuerett II - - - - - 6 13,7 17,3 21,3

Forvaltningsrett - - - - - 1 5 9 15

Masteroppgave - - - - - 1,5 - - -

Metode og etikk - - - - - 7,3 16,3 12 8,7

Praksisordning - - - - 0,3 - - - -

Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 4,2 - -

Privatisteksamen i 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 13 31 3

Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - - - - - - 15 8 17

Privatrett I - - - - - 1,7 2,7 7 10,3

Privatrett II - - - - - - 4 4 10,5

Prosess og strafferett - - - - - 17,5 58,5 62,5 52,5

Statsforfatning og internasjonal rett - - - - - 5,3 3,7 7,3 9,7

Sum 590 635,5 463,5 372,3 330,9 338,3 180 191,8 190,2

Jurfak UiB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sum 265,7 249,4 275,2 370,4 349,6 333,7 262,1 169,7 169,7

Jurfak UiTø 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sum 51 55,7 62,6 66,2 85,4 74,4 70 82,9 107,6

UiO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Det humanistiske fakultet 78,1 67 59,2 61,7 67,2 66,3 49,5 45,3 49

Det juridiske fakultet 648,3 650,3 479,3 389,3 371 356,3 211,5 221 218

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 61,4 60,6 61,7 68,8 83,9 88,5 93,1 100,4 94

Det medisinske fakultet 6,1 5,5 5,2 9,5 12,9 14,9 14,1 8,9 10

Det odontologiske fakultet 1,1 - - 2,6 0,5 1,2 2,1 1,8 9

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 214,5 147 157,6 160,5 139,6 117,6 139,5 140,4 122

Det teologiske fakultet 2,7 2,6 2,3 0,5 0,6 0,7 0,2 1,2 1

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 23 16,7 26,7 22,1 17,2 20 23,3 28,4 32

Examen philosophicum 4,5 2,5 1,8 4,5 3,3 4,5 3,8 4,5 5

Universitetsstyret 3,6 2,3 3,4 1,6 1,2 1,5 2,5 2,7 4

Sum 1043,3 954,6 797,3 721,1 697,4 671,4 539,6 554,7 544

Kommentar: 

Jurfak skiller seg fortsatt ut som det fakultetet ved UiO med flest gjentak. Vi så en klar nedgang i antall gjentak fra 2012 

til 2013 etter innføringen av kvote på gjentak. Antall gjentak har gått noe opp igjen i 2014 og 2015.

Grunnen til at totalsummen for gjentak er lavere i 2015 enn i 2014,er at JUR3000P utgikk i 2015, og at tallene er noe lavere for  Prosess og strafferett.

UiB innførte for kort tid siden kvote på gjentak og den kraftige nedgangen har trolig sammenheng med dette. 

UiTø har hatt en relativt stor økning i gjentak fra 2014 til 2015.



Gjentak (FS detaljert) 01.apr.16    Vedlegg 11 b

Sum studiepoengsproduksjon gjentak, møtt jurfak (tall hentet fra FS) 

Semester Kandidater møtt Studiepoengsproduksjon møtt 

V11 375 14287

H11 210 10771

V12 269 11650

H12 375 13434

V13 259 4950

H13 366 8699

V14 325 6390

H14 357 10220

V15 321 6695

H15 326 7592

Kommentar: 

Det er tendenser til at flere tar gjentak i høstsemesteret enn vårsemesteret.

3. og 4. studiepr skiller seg ut med flest gjentak. 

Antall kandidater som gjentar emner er relativt stabile fra 2011-2015, og ligger på 

200-400 kandidater hvert semester. 

Høst 2015 detaljert 

Emne Kandidater Eksamensmøtt Bestått 

Rettsvitenskap 

JFEXFAC04 Ex.fac., rettsvit. v 8 5 4

JUS1111 Privatrett I 16 15 15

JUS1211 Privatrett II 10 10 10

JUS2111 Statsforfatning og i 22 17 17

JUS2211 Forvaltningsrett 16 16 15

JUS3111 Formuerett I 49 43 42

JUS3211 Formuerett II 37 35 35

JUS4111 Metode og etikk 32 25 22

JUS4121 Rettsøkonomi 1 5 3 2

JUS4122 Rettssosiologi 1 3 2 2

JUS4211 Prosess og straffere 65 53 52

JUR4000P 4. avdeling priv. 25 24 17

Valgemner ba

JUR1260 1 0 0

JUR1285 1 1 1

JUR1310 EU Competition Law 1 0 0

JUR1430 1 1 1

JUR1511 Arbeidsrett (ind.) 7 6 4

JUR1550 Helserett 2 1 1



Valgemner ma 

JUS5260 English Law of Contr 3 2 2

JUS5280 3 2 1

JUS5310 1 0 0

JUS5401 Maritime Law: Contra 3 2 2

JUS5402 Maritime Law: Liabil 4 3 3

JUS5430 Petroleumskontrakter 2 2 2

JUS5502 1 0 0

JUS5511 Arbeidsrett (ind.) 15 10 9

JUS5520 International Enviro 1 1 1

JUS5540 Public International 4 4 4

JUS5550 Helserett 8 3 2

JUS5590 3 0 0

JUS5641 Electronic Communica 4 3 3

JUS5660 Intellectual Propert 6 5 5

JUS5680 Internet Governance 5 2 2

JUS5730 1 0 0

JUS5810 Opphavsrett 3 2 2

JUS5850 International Trade 3 3 3

JUS5880 2 0 0

JUS5980 Skatterett 3 3 2

KRIM og RSOS

KRIM1000 Innføring i kriminol 3 3 3

KRIM2000 Sentrale teoretiske 2 0 0

KRIM2101 Fordypningsoppgave i 1 0 0

KRIM2950 2 2 2

KRIM4001 Sentrale teoretiske 1 1 1

HUMR

HUMR5131 Introduction to the 8 4 4

HUMR5132 1 1 1

HUMR5133 1 0 0

HUMR5140 Introduction to Huma 3 3 3

JUROFF

JUROFF1201 Forvaltningsrett 11 6 6

SUM 384 300 286



Vedlegg 12

Klageprosent (FS) 01.apr.16

Institusjon Antall eksamensmøtte Antall klager Klageprosent 

UiO Jurfak (H14 og V15) 11383 1667 15 %

UiO Jurfak H15 5819 859 15 %

UiB Jurfak V15 4742 776 16 %

UiB Jurfak H15 3573 510 14 %

Rettsvitenskap detaljert 

Emne Antall eksamensmøtte Antall klager Klageprosent 

Høst 2014 

Privatistemner 

JUR3000P 167 54 32 %

JUR3000P-U 49 34 69 %

JUR4000P 91 9 10 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 264 26 10 %

JUS1211 251 32 13 %

JUS2111 231 45 20 %

JUS2211 211 30 12 %

JUS3111 255 48 19 %

JUS3211 208 44 21 %

JUS4111 188 55 29 %

JUS4211 243 49 20 %

Masteroppgaver 227 31 14 %

Vår 2015

Privatistemner 

JUR4000P 230 61 27 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 284 27 10 %

JUS1211 282 18 6 %

JUS2111 229 41 18 %

JUS2211 234 55 24 %

JUS3111 243 43 18 %

JUS3211 247 35 14 %

JUS4111 207 26 13 %

JUS4211 268 70 26 %

Masteroppgaver 284 35 12 %

Høst 2015

Privatistemner 

JUR4000P 249 69 28 %

Obligatoriske emner 

JUS1111 247 22 9 %

JUS1211 237 11 12 %

JUS2111 221 46 21 %

JUS2211 209 31 15 %

JUS3111 272 82 30 %

JUS3211 249 50 20 %

JUS4111 230 59 26 %

JUS4211 256 65 25 %

Masteroppgaver 194 25 13 %

Kommentar: 

Klageantallet er like stort for høsten 2015 som det var for høsten 2014/våren 2015.

Vi antar at muligheten for elektronisk klage har bidratt til at klageprosenten ikke har gått ned, til tross 

for at innføring av blind klagesensur har ført til større variasjon i klageresultatene.

JUR4000P skiller seg  ut med høyest klageprosent, men det er også en økning på flere av studieårene. 

Tilsynssensor vil også denne runden ha et fokus på klager når tilsynssensuren for 3. studieår gjennomføres. 
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Publisering  

Det juridiske fakultet 

2011-2015 



NY PUBLISERINGSINDIKATOR 

• Bakgrunn: evalueringen av den norske 

publiseringsindikatoren i 2013 

• Et av funnene: ikke fagnøytral indikator 

• Endring i måten å regne publiseringspoeng 

fra og med 2015. 

• Mer fagnøytral publiseringsindikator 

• Øke stimulans til internasjonalt samarbeid 

• Motvirke ønske om å bruke indikator på 

individnivå. 

 



PUBLISERINGSPOENG 



PUBLISERINGSPOENG 



Hva skjuler seg bak 

publikasjonspoengene? 

• Mengde (antall publikasjoner) 

• Publikasjonsform (tidsskift, antologi og 

monografi) 

• Publiseringsnivå (nivå 1 eller 2) 

 

Også informasjon om blant annet: 

• Kjønn  

• Alder 

• Internasjonalt samarbeid 

 

 



Variasjon over tid i poeng 

 

 

Hvilke faktorer kan føre til endringer i 

publiseringsmønsteret? (eksternt finansierte 

prosjekter, ansettelser mm) 

 



Publikasjonspoeng 

Kategori Nivå 1 Nivå 2 

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift og serier (ISSN) 1 3 

Artikkel i antologi (ikke ISSN) 0,7 1 

Monografi 5 8 
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 Saksnr..: 2016/4546 EIRIHAAK 

SAB 4 - Høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet 

Vi viser til invitasjonen til å komme med høringsuttalelse om SAB 4 rapporten «En organisasjons- 

og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål», datert 11. april 2016. 

Det juridiske fakultet ønsker med denne høringsuttalelsen å kommentere de delene av SAB 4s 

rapport som vi finner viktigst. Uttalelsen bygger på et allmøte for alle ansatte 9. mai, skriftlige 

innspill fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Institutt for privatrett, Institutt for offentlig 

rett og Nordisk institutt for sjørett, samt behandling i fakultetsstyret 23. mai. Fakultetet er også 

innforstått med at grunnenhetene og ansatte kan sende egne uttalelser direkte til UiO sentralt. 

Det juridiske fakultet er et profesjonsfakultet der omlag 70 prosent av ressursene går til 

undervisning og forskning tilknyttet profesjonsstudiet og dette er styrende for vår organisasjons- 

og beslutningsstruktur. Fakultetet har fem grunnenheter, et senter for fremragende forskning og en 

fakultetsadministrasjon. Hovedtyngden av studie- og eksamensadministrasjonen, samt personal- 

og økonomiforvaltningen er sentralisert til fakultetsadministrasjonen. I henhold til tall fra 

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) fra høsten 2015 har fakultetet totalt ca. 350 

årsverk, hvorav 180 vitenskapelige, og drøyt 4000 studenter. 

Det juridiske fakultet ser positivt på at UiO setter i gang prosesser som fremmer refleksjon over hva 

slags universitet vi er, og hvordan vi ønsker å utvikle universitetet vårt. Rapporten fra SAB 4 

inneholder, etter fakultetets mening, mye bra som det er uproblematisk å slutte seg til. I sin 

rapport legger imidlertid ikke SAB 4 opp til noen overprøving av hverken den opprinnelige SAB 

rapporten «Build a Ladder to the Stars» eller UiOs Strategi 2020. Virkelighetsbeskrivelsen i de to 

sistnevnte dokumentene aksepteres som grunnlag for anbefalingene i rapporten fra SAB 4.  

For det første er fakultetet av den oppfatning at rapporten «Build a Ladder to the Stars» i for liten 

grad hensyntar verdifulle prinsipper i det norske utdanningssystemet. Eksempelvis skal utdanning 

i Norge være tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi, noe som medfører at UiO og andre norske 

universiteter har dårligere økonomiske rammebetingelser enn utenlandske universiteter som SAB 

ønsker å sammenligne oss med. For det andre mener Det juridiske fakultet at forholdene ikke er så 

dårlige som dokumentene gir inntrykk av. UiO ligger eksempelvis ganske godt an ut fra flere av 

KDs parametere som publisering, sitering, EU-finansiering og studentutveksling, og utviklingen 

går i riktig retning til tross for at vi er et typisk breddeuniversitet. For det tredje har ledere på de tre 
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øverste nivåene, og særlig på nivå 1 og 2, allerede store formelle fullmakter og i mange tilfeller stor 

reell påvirkningskraft. Den aktive lederen har, etter fakultetets syn, ikke så dårlige arbeidsvilkår 

som SAB-leseren kan få inntrykk av. 

Det juridiske fakultet er ikke enig i virkelighetsbeskrivelsen om at UiOs nåværende organisasjons- 

og beslutningsstruktur er et vesentlig hinder for suksess. Dette betyr ikke at det ikke er rom 

forbedringer i en så stor og kompleks organisasjon som UiO. Fakultetet mener imidlertid at 

forbedringene kan gjøres gjennom justeringer og tilpasninger i tråd med SAB 4s anbefalinger, 

snarere enn gjennom så gjennomgripende endringer som arbeidsgruppen på enkelte punkter 

foreslår. 

1) Tiltak for klarere prioritering av kvalitet og nyutvikling på alle nivåer i 

organisasjonen 

a) Prioritering av kvalitet ved fordeling av interne midler til forskning/prosjekter? 

Det juridiske fakultetet forutsetter at kvalitet i forskning og undervisning er grunnleggende for 

UiOs virksomhet, og at alle nivåer må strebe etter å opprettholde og forbedre denne kvaliteten.  

UiO må hele tiden arbeide for økte ressurser til forskning og undervisning og må kontinuerlig 

utvikle seg og skape en organisasjon som best mulig legger til rette for at våre forskere kan nå opp i 

konkurransen om eksterne forskningsmidler, både nasjonalt og internasjonalt 

b) Rekruttering av vitenskapelige? 

Det juridiske fakultet er enig i at tilsettinger i vitenskapelige stillinger ofte kan bli for tidkrevende, 

og også vi har mistet gode kandidater på grunn av lange rekrutteringsprosesser. Særlig viktig er det 

å redusere den passive tidsbruken, all tidsbruk bør være enten faglig eller juridisk begrunnet. 

Fakultetet støtter derfor tiltakene som SAB 4 foreslår for raskere tilsettinger gjennom bedre 

planlagte rekrutteringsprosesser, endringer i innstillingsmyndigheten og klarere beskrivelser av 

hva bedømmelseskomiteer skal vurdere. Disse tiltakene bør være uproblematiske ettersom vi selv 

har kontroll med dem. Derimot kan tidsbruk i bedømmelseskomiteer fortsatt være en utfordring da 

det til faste vitenskapelige stillinger kreves ekstern representasjon, både fra en annen norsk 

institusjon og fra en utenlandsk institusjon, i bedømmelseskomiteer. 

Vi støtter også forslaget om å justere mandatet til universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) slik at 

TU blir et organ dels for prinsipielle avklaringer og dels som en siste klageinstans. TUs rolle vil da 

bli tydeligere, og samtidig vil dette i noen saker kunne redusere tidsbruk i tilsettinger når sakene 

kan sluttbehandles på fakultetsnivå. 

Det juridiske fakultet støtter også SAB 4s betraktninger om og tiltak for rekruttering og 

karriereutvikling for yngre forskere. Langvarig midlertidighet blant vitenskapelige er en utfordring 

for UH-sektoren. Som landets neststørste forsknings- og utdanningsinstitusjon bør UiO være en 

pådriver for å gjøre UH-sektoren generelt og universitetet spesielt til en attraktiv arbeidsplass for 
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yngre forskere. Rapporten fra SAB 4 peker på flere viktige tiltak for bedre ivaretakelse av 

midlertidig vitenskapelige, som forutsigbarhet i stillingsutlysninger, karriereplaner og 

mentorordninger. Dette arbeidet krever en innsats fra alle nivåer i organisasjonen, fra 

tilrettelegging og utvikling av systemer og rutiner på mer overordnede nivåer og ned til 

oppfølgingen fra nærmeste leder. 

c) Rekruttering av ledere? 

Det juridiske fakultet mener at valgte ledere bør være utgangspunktet for de tre øverste nivåene. 

Valg vil, etter fakultetets syn, best ivareta grunnleggende universitetsverdier som legitimitet 

nedenfra og lojalitet til dem man leder, samt kunnskap om universitets- og fakultetskultur. 

Fakultetet oppfatter det også som positivt at vitenskapelige i perioder har lederverv for så å gå 

tilbake til sine ordinære stillinger. Dette sikrer ikke bare kunnskap om organisasjonen i ledelsen, 

men betyr også at UiO beholder ledelseskompetansen i organisasjonen, noe som igjen kan til kan 

bidra til bedre forståelse for ledelse. Den manglende beslutningsevnen og gjennomføringskraften 

som SAB peker på, bør motvirkes gjennom tydelige mandater og klare stillingsbeskrivelser til våre 

valgte ledere heller enn å ansette lederne. 

Fakultetet vektlegger at universitetets egenart ligger i akademisk frihet, universitetsdemokratiet og 

kollegiestyre. Fri og uavhengig forskning er grunnsteinen i dette, og UiOs viktigste ressurs er de 

vitenskapeliges store engasjement for sine arbeidsfelt. En god ledelse må være i stand til å 

gjenkjenne og reagere på faglig potensial og faglige utfordringer, og også ha forutsetninger til å 

gripe inn i eller styre byråkratiske prosesser og standardiserte strukturer på en måte som er faglig 

formålstjenlig.  Dette taler for at lederen bør velges blant de vitenskapelig ansatte. 

Det er vanskelig å se argumenter for at en ansatt ledelse best kan ivareta forskergleden og 

nysgjerrigheten. Fakultetet savner undersøkelser som sannsynliggjør at ansatt ledelse er best på 

dette punktet. Videre er det med ansatt leder og valgt styreleder usikkerhet knyttet til hvor lederen 

kommer fra og hvor lederen skal etterpå. Hvis UiO bare er et karrieremessig mellomspill, kan det 

føre til løsninger som ikke er heldige for universitetet og fakultetet.     

Når dette er sagt, kan ingen strukturer garantere gode ledere og det er selvfølgelig uheldig at bare 

én kandidat stiller til valg. Det juridiske fakultet mener imidlertid at det også her er mulig å oppnå 

gode resultater med enklere grep og justeringer. For det første bør UiO fortsette å dyrke frem gode 

ledere gjennom å videreføre og videreutvikle opplæringstiltak og programmer som eksempelvis 

forskningslederprogrammet, opplæring av nye ledere ved UiO og dekanskolen. Det er herunder 

også viktig å definere hva god ledelse ved UiO er og fremheve viktigheten av gode lederne. 

For det andre, og i tråd med hybridmodellene som beskrives av SAB 4, bør det utvikles 

stillingsbeskrivelser med kvalifikasjonskrav for rektor, dekan og instituttleder. Samtidig bør det 

innføres valgkomité på nivå 1, og valgkomiteens mandat må tydeliggjøres og eventuelt også utvides, 

eksempelvis i retning av at de mer aktivt søker etter kandidater og kanskje at de må foreslå flere 

kandidater til hvert verv. Det må også vurderes om og eventuelt hvordan rekrutteringsgrunnlaget 
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ved valg av ledere kan utvides. Valgkomiteer vil med dette kunne få tydeligere kriterier vurdere 

egnede kandidater ut fra, og velgerne vil få flere kandidater å velge mellom.   

2) Tiltak for tettere og mer effektiv samhandling mellom styringsnivåene 

a) To vertikale samhandlingsstrukturer? 

Det juridiske fakultet finner beskrivelsen av de vertikale strukturene uklar. Vi tolker dem imidlertid 

som én struktur for undervisning og én for forskning, og poenget må være at kommunikasjonen går 

begge veier innenfor strukturene. Fakultetet anbefaler å ha pro- eller viserektorer dedikert til 

henholdsvis undervisning og forskning, men forutsetter at disse velges som del av rektorteamet. 

Dette tilsvarer fakultetets organisering med studie- og forskningsdekan. Vi mener at en slik 

organisering også på nivå 1 vil medføre en klarere struktur med tydeligere ansvarsfordeling innad i 

den faglige ledelsen. 

Det juridiske fakultet mener at samhandling mellom enheter og nivåer ved UiO er viktig både for å 

utnytte våre samlede ressurser best mulig og for å skape god forskning og undervisning. Samtidig 

er det strukturer som vanskeliggjør slik samhandling, og disse må identifiseres og brytes ned. 

Fakultet ser i denne sammenhengen også behovet for politisk styring av enkelte sentrale områder, 

og vi er positive til de tverrfaglige satsningene og bidrar i både UiO: Energi og UiO: Norden. UiO 

må imidlertid påse at de store satsningene ikke går på bekostning av undervisningen eller den frie 

og uavhengige forskningen. Det er derfor viktig å finne et balansepunkt innenfor og mellom disse 

to vertikale strukturene slik at de styrker og ikke fortrenger hverandre. 

b) Enhetlig ledelse på nivå 1? 

Det juridiske fakultet mener at valgt dekan og instituttleder og enhetlig ledelse fungerer bra på nivå 

2 og 3, og vi ser at det kan være utfordringer med todelt ledelse på nivå 1 i enkelte saker. Som nevnt 

i punktet over, mener fakultetet at ansvarsfordelingen i ledelsen på nivå 1 kunne ha vært tydeligere, 

og vi tror at enhetlig ledelse også ville ha bidratt til dette. Slik vi oppfatter rapporten fra SAB 4, 

forutsetter imidlertid enhetlig ledelse på nivå 1 ansatt rektor og styreleder oppnevnt av 

Kunnskapsdepartementet. Vi synes det er beklagelig at Kunnskapsdepartementet har satt en slik 

begrensning for universitetene. Vi mener at valgt rektor er det beste for UiO, samtidig som enhetlig 

ledelse også på nivå 1 ville være en god organisasjonsstruktur. 

c) Vurdering av UiOs organisering? 

Det juridiske fakultet ønsker å beholde dagens fakultetsstruktur, da vi mener at denne godt 

reflekterer studieprogrammene ved UiO. Likevel er det rom for forbedringer, særlig med hensyn til 

å forenkle samhandlingen mellom nivåer og enheter. I en vurdering av dagens organisering med 

sikte på å fremme effektive og åpne beslutningsprosesser må vi stille oss spørsmål som: 

 Hvordan kan vi utnytte våre ressurser best mulig? 

 Hvordan kan vi styrke kulturen for samhandling? 
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 Hvilke hindringer for informasjonsdeling, samarbeid og diskusjon finnes, og hvordan 

kan disse fjernes? 

I dette arbeidet ser fakultetet det også som naturlig at møtestrukturen justeres, og vi har forståelse 

for universitetsledelsens behov for og ønske om å ha et balansert og effektivt rådgivende organ. Vi 

har heller ikke sterke motforestillinger mot å vurdere om dekanmøtet kan utvikles i denne 

retningen. Men UiO må da samtidig vurdere om og eventuelt hvordan dette styrker åpne 

beslutningsprosesser, som også er et mål.  

Som nevnt allerede i innledningen, er fakultetets organisasjon bygd opp med utgangspunkt i at vi i 

hovedsak er et profesjonsstudium. I dette ligger det også at vår organisering ikke nødvendigvis 

passer for alle andre fakulteter, og heller ikke at andre fakulteters organisering passer for oss. Det 

juridiske fakultet er dermed enig i SAB 4s vurdering om det store mangfoldet ved UiO krever 

differensierte organisatoriske løsninger. Det vil ikke være mulig å komme frem til en enhetlig norm 

for organisering av fakulteter og institutter. 

3) Manøvreringsevne gjennom større økonomisk handlingsrom for ledere og 

styret på alle nivåer i organisasjonen 

Det juridiske fakultet mener at universitetsledelsens manøvreringsevne gjennom større økonomisk 

handlingsrom må differensieres ut fra hva slags type saker det er snakk om. Fakultetet ser for seg i 

hvert fall tre ulike type saker som må diskuteres: 1) Infrastruktur, 2) tverrfaglighet og 3) fordeling 

av forskningsmidler. 

Etter fakultetets syn, bør det det settes av midler sentralt ved UiO til infrastrukturelle 

investeringer, som eksempelvis vedlikehold av UiOs bygg. Videre er det også rimelig at noe midler 

settes av til tverrfaglighet innenfor store og viktige forskningsområder, men uten at dette går på 

bekostning av primærvirksomhetens forutsigbarhet. 

Fakultetet mener derimot at rektoratet og universitetsstyret ikke skal gis større økonomisk 

handlingsrom til omfordeling av forskningsmidler. Prinsipielt er vi av den oppfatning at ressursene 

bør være der primærvirksomheten – undervisningen og den frie forskningen – foregår. Mer 

ressurser sentralt og fordeling ut fra prioriteringer kan skape mer byråkrati gjennom 

søknadsprosesser og tildelinger, og dermed også stjele ressurser fra primærvirksomheten. 

Vi mener at dagens ordning gir et forholdsvis bra handlingsrom på de tre øverste nivåene, og særlig 

på nivå 1 og 2. Disse nivåene har allerede store formelle fullmakter og i mange tilfeller stor reell 

påvirkningskraft og handlingsrom. Midlertidig økt handlingsrom kan eventuelt gis til ett eller flere 

ledernivåer i noen budsjettår der store planlagte oppgaver venter. Fakultetet støtter derfor heller 

ikke forslaget om generelt å bedre det økonomiske handlingsrommet til ledere på nivå 2 og 3. 
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Oppsummering og prioritering videre 

Flere av tiltakene som anbefales i SAB 4s rapport vil medføre en sterkere sentralisering ved UiO og 

mer politisk kontroll og innflytelse til Kunnskapsdepartementet. Dette gjelder særlig forslagene om 

ansatt rektor, styreleder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og avsetning av mer midler til nivå 

1 til strategiske satsninger. Det juridiske fakultet mener at Nærhetsmodellen som ble vedtatt i 

prosessen Internt handlingsrom, er den beste for å oppnå god forskning og undervisning. Vi støtter 

derfor ikke tiltak som medfører mer sentralisering og sterkere politisk kontroll og innflytelse. 

Det juridiske fakultet støtter derimot tiltakene beskrevet under rekruttering av vitenskapelig 

ansatte fullt ut, og mener at disse bør gjennomføres så fort som mulig. 

Videre mener vi at UiO vil ha mye å hente på å myke opp en del strukturer dels for å utnytte 

ressursene våre best mulig og dels for å forenkle samhandling på tvers av både enheter og nivåer. 

Dette kan knyttes til tiltakspakkene som er beskrevet under både To vertikale 

samhandlingsstrukturer og Vurdering av UiOs organisering. 

Til slutt anbefaler fakultetet at UiO ser på muligheter for å forbedre valgmodellene gjennom 

hybridløsninger, stillingsbeskrivelser med kvalifikasjonskrav for ledere på de tre øverste nivåene, 

innføring av valgkomité på nivå 1, samt tydeliggjøring og eventuelt utvidelse av valgkomiteenes 

mandat. 

 

 

Med hilsen 

 

Dag Michalsen 

dekan 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 
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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. 

Med hilsen

Dag Michalsen
dekan

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

Saksbehandler:
Jenny Graver
+4722842051, jenny.graver@jus.uio.no
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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
dekan
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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. 

Med hilsen

Dag Michalsen
dekan
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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.

Med hilsen

Dag Michalsen
dekan

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

Saksbehandler:
Eirik Haakstad, +4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no



Det juridiske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Eksamensseksjonen
Kontoradr.: Urbygningen, Karl Johans gate 
47, 0162 Oslo

Telefon: 22 85 95 00
Telefaks: 22 85 96 58
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no

Dato: 09.03.2016
Saksnr..: 2016/1416 ETSORENS

Dekanvedtak 5/2016 - JF - Oppnevnelse av medlemmer til arbeidsgruppe om 
prosedyrekonkurranser i Masterstudiet i rettsvitenskap
PMR vedtok 10.11.2015 at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede spørsmål om 
prosedyrekonkurranser. Vedtaket lyder: 

Studiedekanen nedsetter en arbeidsgruppe som skal se nærmere på ulike spørsmål knyttet 
til prosedyrekonkurranser.

I møtereferatet heter det: 

Under diskusjonen kom det fram at PMR i all hovedsak var positive til 
prosedyrekonkurranser, og at ubrukte undervisningsressurser kan benyttes til slikt 
arbeid, men det er visse momenter som må avklares.
Det var enighet blant PMRs medlemmer om at man ikke er modne for en større prinsipiell 
diskusjon om prosedyrekonkurranser, da det først er behov for å se nærmere på 
undervisningsressurser, retningslinjer for godskriving og om det er mulig å implementere 
prosedyrekonkurranser i et valgfag. Det ble derfor vedtatt at studiedekanen nedsetter en 
arbeidsgruppe som skal se nærmere på ulike spørsmål knyttet til prosedyrekonkurranser.
Det ble også uttrykt et ønske om å ha en ansvarlig faglærer for prosedyrekonkurranser.

Bakgrunn

Det arrangeres i dag mange ulike prosedyrekonkurranser for studenter i rettsvitenskap, både 
nasjonalt og internasjonalt. Hittil har fakultetet ikke hatt en enhetlig tilnærming for innpassing av 
prosedyrekonkurranser i masterstudiet i rettsvitenskap. 
Studentene som deltar i slike konkurranser bruker mye tid på dem, og ønsker derfor å få 
deltakelsen godskrevet som studiepoeng her ved fakultetet. Samtidig engasjerer flere lærere seg i 
coaching/veiledning i forbindelse med slike konkurranser, og ønsker i den forbindelse 
godskrivning av dette i undervisningsbanken. 
Gjeldende politikk ved fakultetet har vært at lærere ikke godskrives for coaching/veiledning, men 
at deltakelse i prosedyrekonkurranser kan gi fritak for valgemner. Det er fattet vedtak om 
forhåndsgodkjenning for enkelte konkurranser. Slikt fritak gir ikke rett til lån eller stipend i 
Lånekassen for de aktuelle studiepoengene. Det er imidlertid klart at deltakelse i 
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prosedyrekonkurranser kan representere et vesentlig læringsutbytte for de studentene som deltar, 
men at det samtidig representerer et tilbud som bare relativt få studenter kan ta del i. 
For øvrig vises det til administrasjonens notat av 24.9. 2015

Arbeidsgruppens mandat:

Arbeidsgruppen bes om å vurdere om prosedyrekonkurranser bør implementeres i valgdelen av 
jusstudiet og komme med forslag til modeller for slik implementering. Dette kan gjelde 
prosedyrekonkurranse som eget valgfag, innpassing i bestående valgfag (enten som del av 
undervisning ("obligatorisk element") eller eksamen), eventuelt andre modeller. Det er en 
forutsetning at gruppens anbefalinger skal gi studentene uttelling i form av studiepoeng som gir 
rettigheter i Lånekassen. For hvert alternativ må det redegjøres for hvilke undervisningsressurser 
dette vil legge beslag på og hvordan disse kan utnyttes mest mulig effektivt (f.eks. ved å erstatte 
annen bruk som f.eks. eksamenssensur). Videre bes gruppen om å vurdere og fremlegge forslag til 
evalueringsformer. Endelig må de administrative konsekvensene av modellene vurderes. 
Arbeidsgruppen bes ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2016.

Arbeidsgruppen vil bestå av følgende personer:

 Leder: Ingunn Ikdahl 
 Ole Kristian Fauchald
 Ole-Andreas Rognstad
 Én representant fra administrasjonen (sekretær)
 Én representant fra JSU

Med hilsen

Erling Hjelmeng
Studiedekan

Eline Therese Storhaug Sørensen
Rådgiver

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

Vedlegg:
1 Dekani ord 25. oktober 2015

Saksbehandler:
Eline Therese Storhaug Sørensen
+4722845774, e.t.s.sorensen@jus.uio.no

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2015/pmr7/dokumenter/prosedyrekonkurranser.pdf


Dekani ord: Ingen oppdeling av mastergraden i rettsvitenskap 

Fakultetsstyret har vedtatt at vi ikke skal innføre bachelor i jus ved UiO. Dette 
innebærer at vi beholder mastergraden i rettsvitenskap som et integrert femårig 
studium.

Vi setter dermed heller ikke i gang noe arbeid med sikte på å endre opplegget eller 
innholdet av rettsstudiet i denne omgang.

Spørsmålet om innføring av bachelorgrad i rettsvitenskap, og oppdeling av det 
juridiske profesjonsstudium i en treårig bachelorgrad og en toårig mastergrad, har 
vært diskutert ved de juridiske fakultetene siden NOKUT-evalueringen i 2008.

Enda mer aktualisert ble det ved at flere læresteder utenom de tre fakultetene har 
innført bachelorgrader i jus. I tillegg ga ”Juristutredningen” i 2013 en rekke 
argumenter for en oppdeling av studiet i 3+2. Utvalget som avga innstillingen ble 
ledet av dekanen i Bergen, Asbjørn Strandbakken.

Vurdering av 3+2-modeller

På fakultetet har vi hatt en egen prosess, med en arbeidsgruppe ledet av 
Christopher Eriksen, som avga innstilling i juni i år. Gruppen presenterte en rekke 
modeller for hvordan en oppdeling i 3+2 kan tenkes, og en rekke formål som kan 
ligge til grunn for en slik oppdeling.

De viktigste formålene er å gi studenter en mulighet for avstigning til arbeidslivet eller 
til andre studier etter tre års studier, fremme av mobilitet og fremme av tverrfaglighet. 
I tillegg kan en 3+2-modell være godt egnet til å fremme en mer spesialisert 
juristutdanning.

Negative høringsinstanser

Høringsinstansene var overveiende negative til oppdeling av studiet, og 
fakultetsstyret fulgte dette. Den tyngste innvendingen mot en oppdeling er at det ikke 
er noen faglige grunner for dette og at det kan svekke kvaliteten på de første tre 
årene av utdannelsen. Det var også en tung innvending at en oppdeling vil føre til at 
studentene må konkurrere på nytt om studieplass etter tre år, med de følger dette vil 
få for det allerede negative karakterpresset.

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/aktuelle-saker/2013/juristutredningen.html
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/aktuelle-saker/2015/3pluss2.html


Personlig har jeg hatt en viss sympati for å benytte en oppdeling av studiet i det 
øyemed å fremme muligheten for mobilitet og tverrfaglighet. En slik oppdeling ville 
imidlertid forutsatt en omfattende reform av studiet, og således blitt noe vesentlig 
mer enn en teknisk endring i gradsbetegnelser. Dette er det ikke forsvarlig å sette i 
gang uten bred tilslutning i fakultetets fagmiljøer. Jeg tror imidlertid fortsatt at 
utviklingen vil tvinge frem en slik prosess, selv om det kan ligge en del år frem i tiden. 
Jeg ser ikke at vi har noen grunn til hastverk.

Bergen og Tromsø

Ut fra de opplysningene vi har fått vil heller ikke Tromsø gå bort fra det femårig 
integrerte studiet. Om det vil skje noen endringer i Bergen er foreløpig ikke avklart.

Suppleringsopptak

Fakultetsstyret ba dekanen om å utrede muligheten for å innføre en ordning med 
suppleringsopptak av studenter med bachelorgrad fra andre læresteder slik at også 
disse kan bli jurister. I tillegg skal vi utrede muligheten for å gi våre studenter en 
avstigningsmulighet etter tre år. Begge disse utredningene vil bli oppgaver for det 
nye dekanatet.

Hans Petter Graver
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Dekanvedtak om disponering av studentarealer i samlet arealløsning for 
Det juridiske fakultet 

Bakgrunn
I arbeidet med samlet arealløsning i sentrum av Oslo for Det juridiske fakultet er det nødvendig å sørge for 
god utnyttelse av de samlede arealer fakultetet disponerer. Fakultetet må legge til rette for nødvendig 
fleksibilitet i arealdisponeringen slik at både påregnelige, og ennå ukjente, endringer i fakultetets 
virksomhet kan fanges opp på en enkel og god måte.

Fakultetet må legge til grunn at arbeidsforholdene for studentene, på samme måte som for ansatte, 
fremstår som gode og likeverdige. Dette gjelder uavhengig av om arealene befinner seg i det planlagte 
nybygget ved Tullinløkka eller i den eksisterende bygningsmassen. Fakultetet legger til grunn i det videre 
arbeidet at studentenes arbeidsforhold skal være likeverdige uavhengig av studieprogramtilhørighet.

Den nye arealløsningen innebærer en reduksjon av antall studentarbeidsplasser ved fakultetet. For å sikre 
at alle studenter får tilgang til gode arbeidsforhold og nødvendige fasiliteter, må fakultetet sørge for at 
bruken av studentarbeidsplasser til enhver tid er optimal.

Fakultetet vil arbeide for at arealdisponeringen av studentarbeidsplassene skal bidra til å fremme kontakt 
og integrering mellom studieprogrammene. Videre vil det vurderes om- og hvordan studenter som arbeider 
med masteravhandling på fakultetets studieprogrammer skal kunne få reserverte studentarbeidsplasser.

Vedtak
I arbeidet med samlet arealløsning for Det juridiske fakultet skal følgende prinsipper legges til grunn:

1. Alle studentarbeidsplasser skal plasseres i åpne studentarealer, og være tilgjengelig for alle 
programstudenter.

2. Alle studentarbeidsplasser skal, så langt praktisk mulig, være likeverdige hva gjelder utforming og 
tilgjengelighet, uavhengig av i hvilket bygg de er plassert.

Dag Michalsen
dekan

Saksbehandlere: Steinar Hafto Myre og Tor Inge Rosvoll
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Dekanvedtak 7/2016 - JF - Oppnevnelse av medlemmer til arbeidsgruppe om 
oppfølging av fakultetsstyrets vedtak i 3+2-saken
Fakultetsstyret vedtok 19.10.2015 at juridisk fakultet i Oslo skal beholde mastergraden i 
rettsvitenskap som et femårig integrert studium. Det skjer dermed ingen oppdeling av studiet i en 
såkalt 3+2 modell. 

Vedtaket lyder: 

Fakultetsstyret vedtar dekanatets anbefalinger om å:

• Opprettholde dagens 5-årige integrerte masterprogram

• Utrede muligheter for etablering av suppleringsopptak for bachelorkandidater i jus fra 
andre studiesteder

• Utrede muligheter for å tilby en avstigningsmulighet etter tre år.

Fakultetet skal dermed utrede to spørsmål, suppleringsopptak og en "exitmulighet". 

Arbeidsgruppen bes om å vurdere om et suppleringsopptak bør gjennomføres, og eventuelt 
hvordan dette kan gjøres. Som ledd i dette arbeidet må arbeidsgruppen kartlegge rammer i form av 
antall studieplasser, økonomi, herunder forholdet til Universitetsstyrets vedtak (sak 6 vedlegg 2) 
om bevilgninger til juridisk fakultet av 25.11.2008 og kapasitet på 4. studieår og 
masteravhandlingsemnet. 

Arbeidsgruppen bes også ta hensyn til fakultetets samfunnsoppdrag mht. å utdanne jurister. 
Mulige konsekvenser for økt tilstrømning til fakultetets øvrige mastergrader skal inngå i 
vurderingen. Videre skal gruppen særlig ta stilling til hvordan et suppleringsopptak vil belaste 
apparatet rundt masteroppgaven. 

Endelig bes arbeidsgruppen vurdere om det bør innføres en exitmulighet etter de tre første 
studieårene, slik at fakultetet kan utstede et BA-vitnemål. Det bes særskilt om en vurdering av 
etterspørselen etter et slikt vitnemål og hvilke ressurser dette vil legge beslag på ved fakultetet.  
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Følgende personer oppnevnes som medlemmer av arbeidsgruppen:

Leder: Erling Hjelmeng
Christoffer Eriksen
Anne Robberstad
Christine Havgar
Sekretær: Eline Sørensen
Én representant fra JSU

Arbeidsgruppen bes ferdigstille sitt arbeid innen 1.november 2016

Med hilsen

Dag Michalsen
Dekan

Eline Therese Storhaug Sørensen
stilling

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

Saksbehandler:
Eline Therese Storhaug Sørensen
+4722845774, e.t.s.sorensen@jus.uio.no



Dekani ord: Ingen oppdeling av mastergraden i rettsvitenskap 

Fakultetsstyret har vedtatt at vi ikke skal innføre bachelor i jus ved UiO. Dette 
innebærer at vi beholder mastergraden i rettsvitenskap som et integrert femårig 
studium.

Vi setter dermed heller ikke i gang noe arbeid med sikte på å endre opplegget eller 
innholdet av rettsstudiet i denne omgang.

Spørsmålet om innføring av bachelorgrad i rettsvitenskap, og oppdeling av det 
juridiske profesjonsstudium i en treårig bachelorgrad og en toårig mastergrad, har 
vært diskutert ved de juridiske fakultetene siden NOKUT-evalueringen i 2008.

Enda mer aktualisert ble det ved at flere læresteder utenom de tre fakultetene har 
innført bachelorgrader i jus. I tillegg ga ”Juristutredningen” i 2013 en rekke 
argumenter for en oppdeling av studiet i 3+2. Utvalget som avga innstillingen ble 
ledet av dekanen i Bergen, Asbjørn Strandbakken.

Vurdering av 3+2-modeller

På fakultetet har vi hatt en egen prosess, med en arbeidsgruppe ledet av 
Christopher Eriksen, som avga innstilling i juni i år. Gruppen presenterte en rekke 
modeller for hvordan en oppdeling i 3+2 kan tenkes, og en rekke formål som kan 
ligge til grunn for en slik oppdeling.

De viktigste formålene er å gi studenter en mulighet for avstigning til arbeidslivet eller 
til andre studier etter tre års studier, fremme av mobilitet og fremme av tverrfaglighet. 
I tillegg kan en 3+2-modell være godt egnet til å fremme en mer spesialisert 
juristutdanning.

Negative høringsinstanser

Høringsinstansene var overveiende negative til oppdeling av studiet, og 
fakultetsstyret fulgte dette. Den tyngste innvendingen mot en oppdeling er at det ikke 
er noen faglige grunner for dette og at det kan svekke kvaliteten på de første tre 
årene av utdannelsen. Det var også en tung innvending at en oppdeling vil føre til at 
studentene må konkurrere på nytt om studieplass etter tre år, med de følger dette vil 
få for det allerede negative karakterpresset.

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/aktuelle-saker/2013/juristutredningen.html
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/aktuelle-saker/2015/3pluss2.html


Personlig har jeg hatt en viss sympati for å benytte en oppdeling av studiet i det 
øyemed å fremme muligheten for mobilitet og tverrfaglighet. En slik oppdeling ville 
imidlertid forutsatt en omfattende reform av studiet, og således blitt noe vesentlig 
mer enn en teknisk endring i gradsbetegnelser. Dette er det ikke forsvarlig å sette i 
gang uten bred tilslutning i fakultetets fagmiljøer. Jeg tror imidlertid fortsatt at 
utviklingen vil tvinge frem en slik prosess, selv om det kan ligge en del år frem i tiden. 
Jeg ser ikke at vi har noen grunn til hastverk.

Bergen og Tromsø

Ut fra de opplysningene vi har fått vil heller ikke Tromsø gå bort fra det femårig 
integrerte studiet. Om det vil skje noen endringer i Bergen er foreløpig ikke avklart.

Suppleringsopptak

Fakultetsstyret ba dekanen om å utrede muligheten for å innføre en ordning med 
suppleringsopptak av studenter med bachelorgrad fra andre læresteder slik at også 
disse kan bli jurister. I tillegg skal vi utrede muligheten for å gi våre studenter en 
avstigningsmulighet etter tre år. Begge disse utredningene vil bli oppgaver for det 
nye dekanatet.

Hans Petter Graver
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Dekanvedtak 8/2016 – JF - veiledningsbasert undervisning og differensiert 
forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer

I fakultetets regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken, vedtatt av 
fakultetsrådet 13. desember 1994 med senere korrigeringer, sist endret etter dekanvedtak 4. mars 
2015, heter det i punkt 3.3 (Forberedelsesfaktor for undervisning) annet ledd, første punktum:

«Forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer er 5 og er lik for all type 
undervisning.»

For å utnytte tilstedeværende undervisningskapasitet hos stipendiater og postdoktorer ved 
fakultetet er det ønskelig å tilby disse smågruppeveiledning innenfor visse fag. Det dreier seg om 
veiledning av grupper bestående av inntil 15 studenter innenfor de engelske valgemnene.  Dette er 
et tilbud til alle studentene på emnet, men med begrenset antall plasser, slik at studentene ikke er 
garantert plass. I den grad det er ledig undervisningskapasitet blant de midlertidig ansatte med 
relevant kompetanse, tar fakultetet sikte på å tilby 3-5 samlinger à 2 timer smågruppeveiledning 
innenfor det aktuelle engelske valgemnet pr. semester. Før avtale om undervisning inngås med 
studieadministrasjonen må stipendiater og postdoktorer godkjennes av ansvarlig faglærer i det 
aktuelle valgemnet. 

Seminarenes innhold skal være tilpasset resten av undervisningen og planlagt i samarbeid med 
ansvarlig faglærer, og kan eksempelvis være diskusjon av caser, muntlige presentasjoner, eller 
skrivetrening. Noe forarbeid/etterarbeid må påregnes i forbindelse med tilbakemelding til 
studenter. Det gis ikke særskilt godtgjørelse for oppgaveretting. 

Fakultetets stipendiater og postdoktorer gis anledning til å avholde slik undervisning, dog med en 
mindre forberedelsesfaktor enn for annen undervisning. Dekanen finner at 1 time slik 
undervisning, gir 2 klokketimer i timebanken, jfr. veiledende vekting for gruppeledelse ved UiO. 

Undervisningen kan også tjene som grunnlag for fleksibel forlengelse for stipendiater på 3-
årskontrakt etter eksisterende rutine, slik at 280 timer veiledningsbasert undervisning gir 560 
klokketimer i banken og således grunnlag for 1 års forlengelse.  

Dersom en stipendiat på treårskontrakt utfører både undervisning av vanlig art og 
veiledningsbasert undervisning, må et samlet klokketimetall utregnes.  Dette gjøres ved at 
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veiledningstimene ganges med to og annen gjennomført undervisning med 5. Det samlede 
klokketimetall settes deretter inn i standardformelen: [antall klokketimer undervisning] x 365/560 
= dager forlenget ansettelse.

For å innpasse denne undervisningsordningen endres fakultetets regler for godskriving og uttak av 
undervisnings- og eksamensbanken punkt 3.3 (Forberedelsesfaktor for undervisning) annet ledd, 
første punktum til følgende:

«Forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer er 5 og er lik for all type 
undervisning, med unntak av veiledningsbasert gruppeundervisning. For veiledningsbasert 
gruppeundervisning er forberedelsesfaktoren 2.»

Ordningen med veiledningsbasert undervisning skal evalueres i løpet av 2018.  

Med hilsen

Dag Michalsen
Dekan

Julie Orning
Seksjonssjef

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

Saksbehandler:
Julie Orning
+4722859806, 
julie.orning@jus.uio.no
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Dekanvedtak - JF - 2016/9 - Opprettelse av nytt valgemne våren 2016
Programrådet for Master i rettsvitenskap innstilte den 15. mars til opprettelse av følgende emne 
som valgemne på 5. studieår, som del av Masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet:

• JUS5982 Skatterett III Internasjonal skatterett opprettes med oppstart høsten 2016

Det vedtas herved at valgemnet opprettes etter PMRs innstilling.

Med hilsen

Dag Michalsen
Dekan

Eline Therese Storhaug Sørensen
Rådgiver

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

Saksbehandler:
Eline Therese Storhaug Sørensen
+4722845774, e.t.s.sorensen@jus.uio.no
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Saksnr..: 2012/7018 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl § 13 jf fvl § 13

Dekanvedtak - JF - 2016 - Overbooking av studieplasser 2015/2016.

Dekan ved Det juridiske fakultet fattet onsdag 04.05.2016 følgende vedtak om overbooking av
studieplasser for studieåret 2016/2017:

Bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet: overbooker med 55 
studieplasser, til sammen 80 tilbud gis. 

Bachelor i kriminologi: overbooker med 115 studieplasser, til sammen 175 tilbud gis.

Master i rettsvitenskap, opptak HØST: overbooker med 165 studieplasser, til sammen 385 
tilbud gis.

Master i rettsvitenskap, opptak VÅR: overbooker med 155 studieplasser, til sammen 365 
tilbud gis.

Dag Michalsen
Dekan

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