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Årsplanen har bestått av 25 tiltak innen 8 hovedprioriteringer innenfor UiOs 4 hovedområder 

Utdanning, Forskning, Samfunnskontakt og Organisasjon og støttefunksjoner. 

Komplett sluttrapport med status for alle tiltak og aktiviteter er vist i vedlegg. Etter årets slutt er 15 

tiltak ansett å ha status ok, 7 delvis ok, og 1 ikke ok. 

Kort omtale av viktige enkelttiltak innenfor utvalgte hovedprioriteringer: 

Læringsmiljø 

Tiltak «Mottak av studenter og studentmiljø på alle studieprogram»: Et sentralt prosjekt har vært 

kampanje mot negativt karakterpress som er gjennomført i samarbeid med studentutvalget, 

Juristforbundet, karrieresenteret og med deltakelse fra SiO. Dette støtter opp om tiltak 1 i UiOs 

årsplan. 

Tiltak «Utvide bruk av digitale læringsmidler i undervisningen»: Digitalisering av undervisningen 

med innredning av studio og filming av forelesninger i noen utvalgte fag startet opp høsten 2016. 

Studentene gir positive tilbakemeldinger om dette supplementet til undervisningen. Dette støtter 

opp om tiltak 2 i UiOs årsplan. 

Faglige prioriteringer 

Tiltak «Mer fagspesifikke kunngjøringer…»: Omlegging og fornyelse av stillingsplanarbeidet ved 

fakultetet. Alle ledige vitenskapelige stillinger skal vurderes opp mot behovet for undervisning i de 

ulike fagområdene i masterstudiet i rettsvitenskap. Det vil styrke undervisningen, minske bruken 

av timelærere, og gi tettere bånd mellom undervisning og forskning. Dette støtter opp om tiltak 4 i 

UiOs årsplan. 

Ekstern finansiering 

Tiltak «Fakultetet vil jobbe for å få mer midler til rettsvitenskapelig forskning nasjonalt»: 

Fakultetet fikk etablert et stort prosjekt om «Klarspråk», finansiert av Kommunal og 
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arbeidsdepartementet, med formål å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, 

forskningen og formidlingen. 

 

 

Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 

Tiltak «Alle enheter ved fakultetet følger opp tiltakene»: Mange mindre tiltak er satt i verk som 

oppfølging av tilbakemeldinger i ARK. Av større tiltak er en kompetanseplan for administrativt 

ansatte ved fakultetet. Kompetanseplanen er ment som et rettledende verktøy i arbeidet med 

kompetanseutvikling for fakultetets administrative medarbeidere. 

Areal og samlokalisering 

Tiltak «Detaljprosjektere nye leide lokaler i Tullinkvartalet»: Det ble inngått kontrakt mellom 

Entra og UiO om nytt JUS-bygg på Tullinløkka. Fakultetet har hatt et nært samarbeid med 

Eiendomsavdelingen, Entra og MAD arkitekter i et forprosjekt som arbeider med hvordan et nytt 

bygg best kan utformes. Brukergrupper for ansattearealer og studentarealer har vært svært aktive 

og gitt sine innspill til prosjektet. 

 

Omtale av alle øvrige tiltak med status og kommentarer følger i vedlegg. 

 

Vedlegg: 

1. Årsplan 2016-2018 for juridisk fakultet 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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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 OK OK Kontinuerlig arbeid med å forbedre studiestart, 

gjennomført møte med studentforeningene, bidratt 

til JSUs kampanje mot negativt karakterpress V16 og 

utviklet og gjennomført kampanje H16 i samarbeid 

med JSU, Juristforbundet, karrieresenteret og med 

deltakelse fra SiO. Gjennomfører 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 OK OK Spørretimer er gjennomført på  1.-4. studieår med to 

samlinger per studieår. Instituttene melder inn 

arrangementer på nettskjema, som gjør det enklere 

å synliggjøre hva som er relevant for studentene. 

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 delvis ok OK Gjennomført undervisningsseminarer for lærere  

19.5 og 13.12 i samarbeid med FUP, og med DML. 

Det er satt i gang en endring på JUS4211 der 

forelesninger og kurs undervises i parallelle løp og 

med en tettere konbling mellom de to 

undervisningsformene. Undervist TULSA i utvalgte 

engelske emner H16. Innført skrivekurs for studenter 

som skriver masteroppgaver fom H16. 

Implementering av nye vurderingsformer er utsatt til 

høst 2017/vår 2018 grunnet større endringer i 

fagsammensetningen på 1. og 2. studieår.

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 delvis ok delvis ok Informasjonen om programmene på nett er  

forbedret, og det er nedsatt to arbeidsgrupper som 

jobber med ytterligere forbedring av informasjon på 

nettsidene for bachelorprogrammet og de to 

masterprogrammene. En betydelig del av 

veiledningen til masteroppgaven er gruppebasert, 

med god erfaring. Instituttet vil derfor videreføre 

dette.

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 utvide 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 

undervisning og lærere på plass

ikke ok delvis ok OK Pilot med elektronisk underveisevaluering av ett fag 

på hvert av de 4 første årene i rettsvitenskap er satt i 

gang høst 2016, utvides i 2017.

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 delvis ok OK Opptaksutstyr er installert i Storsalen og i Aud. 6 i 

DA, i tillegg til et studio H16. Det er igangsatt pilot 

med filming av utvalgt undervisning H16, både i aud. 

og i studio,  med positive tilbakemeldinger fra 

studentene. Piloten med filming av undervisning 

utvides ila 2017.

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 delvis ok delvis ok Kartlegging av studentdeltakelse på kurs er i gang 

H16 og følges opp i 2017.

Likestilling og mangfold. Det juridiske fakultet 

ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like 

muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og 

funksjonsevne.

Tiltakene fremgår 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 delvis ok 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 delvis ok Etikk integrert i rettskildelære på 1. år, og tatt inn i 

exfac på 2. studieår. Fagmiljøet er i gang med å 

integrere mer etikk i erstatningsrett på 1. år, og i 

forvaltningsrett på 2. år. På 3. år er det integrert en 

forelesning i etikk i selskapsrett, og etikk planlegges 

mer integrert i det obligatoriske kurset. Etikk er 

allerede et eget emne på ph.d.

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 delvis ok Arbeidsgruppen har levert to delrapporter; 1. med 

forslag til endringer i rettskildefaget på 1. studieår, 

der endringene er innført V2016, og 2. H16 der 

anbefalingen er  å vente med å gjøre endringer i 

metodefaget til ny litteratur foreligger. Det tas sikte 

på vedtak V17 og innføring av endringer i metode fra 

H17. 

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 delvis ok delvis ok Prøves nå på 2 førsteamanuensisstillinger ved IOR og 

IFP som er under bedømmelse. Kartlegging av 

tidsbruk i vitenskapelige tilsetteringer er 

gjennomført.

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 delvis ok ok Endringer i administrasjonsreglemtet vedtatt av 

fakultetsstyret (juni) og godkjent av rektor (august). 

Rutinebeskrivelser er utarbeidet, og vil bli publisert 

ifm. kartleggingen av tidsbruk i vitenskapelige 

tilsettinger.

Faglige prioriteringer

Forskning

Læringsmiljø



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 delvis ok delvis ok Rettstrans-møter i august 2016 og startet opp 

samarbeid med NFR. Avtalte work shops er utsatt av 

NFR.
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 ikke ok ikke ok Ikke påbegynt, men må sees i sammenheng med 

opprettelse av forum for forskningsledere med 

oppstart 1.1.2017.

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 ok 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 delvis ok ok Enheters behov i de enkelte bygg er klarlagt. 

Prosessen løftes videre til EA for en 

realitetsbehandling av alternativer ifm tilpasninger i 

byggene i 2017

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 delvis ok delvis ok Lokalt prosjekt om forskerstøtte avsluttet. 

Arbeidsgruppe for ås e på administrative tjenester 

samlet er opprettet.

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 delvis ok ok Ledere har fylt ut faktaark II. LAMU ble orienteres 

om status i oktober, alle enheter følger opp 

planlagte tiltak.

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 OK 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 delvis ok ok Evaluering av avsluttet prosesser er ikke 

gjennomført. Gjennomgang av roller og ansvar er 

utført og nye rutiner er utviklet. Rutinene testes ut i 

2017. 

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 Ok ok Fakultetet følger UIO´s utrullingsplan og har 

implementert bilagslønnssystemet for undervisnings- 

og sensuroppdrag. Avventer UIO for videre utrulling.

Oppdatere fakultetets beredskapsplan Oppdatere fakultetets beredskapsplan i tråd 

med den reviderte planen for hele UiO.

31.12.2016 Seksjonsleder 

administrasjonsseksjonen og 

dekan

ikke ok delvis ok ok Beredskapsplanen er oppdatert, og lokal 

beredskapsøvelse ble gjennomført i desember.

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

for Forskningsdagene                                      2. Tatt i 

bruk                                                                                           

3. Kontinuerlig arbeid med økt produksjon                        

4. Følger prosjektetfremdrift med leveranser i 2017                                      

)

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 delvis ok ok 1.Publiseringsplan foreligger som dynamisk 

dokument 

2. Kommunikasjonsforeningens kurs og interne 

kurs/frokostmøter følges                                                       

3. Følger prosjektetfremdrift med leveranser i 2017.

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

som del av akademisk dugnad V16. Forslaget følges 

opp av Formidlingsutvalget

2. Iverksettes i 2017                                                                        

3. Flere arrangementer er streamet, bruk av samme 

løsning som for undervisning vurderes når den er 

implementert. 

4.Gjennomført møte med dekanatet som har gitt 

føringer om følges.

Samfunnskontakt

tiltak utenfor 

fakultetets 

hovedprioriteringe

r innenfor uios 

årsplan

Ekstern finansiering

Forskning

Oppfølging av SAB 

(Strategic Advisory 

Board)

Organisasjon og 

støttefunksjoner
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