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Oppfølgning av studiekvalitetsarbeid ved Master i rettsvitenskap 
 

Høsten 2016 initierte universitetsledelsen oppfølging av studiekvalitetsarbeidet ved Master i 
rettsvitenskap i forbindelse med Universitetsstyrets vedtak av 25.11.08 om reduserte 
opptaksrammer og økonomisk styrking av studieprogrammet. Det er i dette arbeidet utarbeidet en 
rapport som viser utviklingen av opptaks- og studenttall, studiepoengsproduksjon og forholdstall 
mellom lærer og student, i tillegg til beskrivelser av ulike studiekvalitetstiltak som er gjennomført i 
perioden.  

Som oppfølging av saken er fakultetet bedt om å: 

- Ytterligere redusere overbookingen av studenter, i samråd med universitetet sentralt 

- Redusere bruk av timelærere i undervisningen 

- Synliggjøre det planlagte studiekvalitetsarbeidet fremover 

 
Fakultetet er i gang med arbeidet på alle tre punkter, og beskrives i det følgende: 
 

Redusere overbooking 
 
Som det fremkommer i rapporten, har fakultetet hatt en forståelse av at beregningen av 
overbooking av studenter tar utgangspunkt i frafall før studiestart og frafall underveis i studieløpet. 
Som oppfølgning av dette ble det 3. februar 2017 avholdt et møte med formål å forklare UiOs 
beregninger av opptaksrammer og legge en plan for ytterligere å redusere overbookingen ved 
Master i rettsvitenskap. På møtet deltok Hanna Ekeli, Camilla Haugland, Erling Hjelmeng, 
Christine Havgar og Elisabeth Ulleberg. Det var i møtet enighet om at reduksjonen i antall tilbud 
skal skje gradvis, og at det er ønskelig med dialog mellom fakultetet og Avdeling for fagstøtte i dette 
arbeidet. Det blir i beregningen viktig å følge med på gjennomsnittlig andel møtt de siste årene, 
samt vurdere dette opp mot andel ferdige kandidater.  
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Opptak til enkeltemnestudenter ble ikke diskutert spesielt, men fremkom at det er en felles 
forståelse for at enkeltemnene gir viktige kompetanser som møter behov i arbeidslivet. Det ble 
foreslått å ha et eget møte der man ser på muligheter for finansiering av disse.  
 

Redusere bruk av timelærere i undervisningen 
 
Fakultetet er bedt om å redusere bruk av timelærere fra 25,5 årsverk i 2015 til cirka 20 årsverk. Vi 
har begynt arbeidet med å se på ulike måter å gjøre dette på og hvilke konsekvenser dette vil ha for 
undervisningstilbudet som blir gitt til studentene og hva det vil ha av økonomiske konsekvenser for 
fakultetet. Bruk av timelærere er mindre kostbart, da de kun får uttelling for forberedelse og 
gjennomføring av undervisning og ikke annet arbeid. De økonomiske vurderinger som må foretas 
er knyttet til hvilke typer stillinger vi har behov for, eksempelvis ansettelse av flere 
universitetslektorer. Vi må også vurdere om undervisningstilbudet må reduseres for å møte disse 
forventningene, og se dette opp mot studiekvaliteten for studentene. Fakultetet vil løpende vurdere 
en reduksjon i timelærere og se dette i sammenheng med bemanningsplanen og utlyste faste 
stillinger.   
 

Studiekvalitetsarbeid fremover 
 
Det ble med innføring av ny studiemodell for Master i rettsvitenskap i 2011 gjort endringer i 
studieprogrammets innhold og oppbygning for å heve studiekvaliteten. Fakultetet har videre i 
årene fram til og med 2016 arbeidet med en rekke studiekvalitetstiltak som er beskrevet i 
rapporten til universitetsledelsen. Blant annet har fakultetet fullimplementert digital eksamen, har 
utstrakt bruk av podcasts av forelesninger, styrket gruppeundervisningen og arbeidet målrettet 
med å bedre læringsmiljøet blant studentene gjennom ulike arrangementer og samarbeid med 
studentforeningene ved fakultetet.  

Undersøkelser som er gjennomført i perioden, blant annet Studiebarometeret og 
kandidatundersøkelser, viser at studentene fra Master i rettsvitenskap er attraktive på 
arbeidsmarkedet, de er tilfredse med jobben de får og arbeidsgiver er godt forøyd med kandidatene 
med tanke på opparbeidet kompetanse fra studiet. Studentene sier de arbeider hardt, har høye 
karaktermål, er motiverte og går på det studieprogrammet de helst vil gå på.  Imidlertid gir de 
gjennomgående noe dårligere tilbakemeldinger på blant annet kvalitet på undervisningen, 
tilbakemeldingene de får fra lærere, arbeidspress og læringsmiljøet blant studentene og at det er 
mangel på interaksjon med lærerne/fagmiljøet. 

I det videre arbeidet med studiekvalitet for Master i rettsvitenskap ønsker fakultetet å gjøre noen 
større endringer i studieprogrammets innhold og organisering. Den ønskede effekten av tiltakene 
er å gjøre utdanningen mer praksisnær med tanke på trening av viktige ferdigheter i undervisning 
og vurdering, kreve mer av studentene ved at de skal delta aktivt i undervisningen og inkluderes i 
større grad i arbeidet med studiekvalitet. Videre ønsker fakultetet å bruke ressursene vi bruker på 



 3

studieprogrammet bedre enn i dag. Planene fakultetet har for studieprogrammet sammenfaller i 
stor grad med det som vektlegges i Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. 
 
Studiekvalitetstiltakene er beskrevet i årsplanen til fakultetet (2017-2019). Her følger noen av 
hovedtiltakene: 

 Det nye Master i rettsvitenskap ved UiO  

o Dekanatet ønsker å gjøre studieprogrammet mer praksisnært, ved å innføre 
elementer i undervisningen og vurderingssituasjonen som i større grad bygger 
oppunder ferdigheter som er viktige kompetanser i arbeidslivet. Det gjøres nå 
endringer på 2. studieår med større grad av trening av muntlige ferdigheter og 
innføring av prosedyrekonkurranse.  
 

o Det er tatt et faglig initiativ for å legge en strategi for arbeidet frem mot et Senter for 
Forhandling og Tvisteløsning og en mulig SFU-søknad som fokuserer på kliniske 
elementer i jusutdannelsen (blant annet innenfor forhandlinger, 
prosedyrekonkurranser og konflikthåndtering). Tanken videre er bl.a. å ta i bruk nye 
undervisningsformer og å utnytte ulike rollespillmodeller i undervisningen.  

 
o Innføre obligatoriske elementer i undervisningen for å sikre studentaktivitet 

gjennom studiet. Det meste av kursundervisningen per i dag har ikke obligatorisk 
deltakelse, og mange studenter faller fra i løpet av kurset. Dette anses som uheldig 
da vi ønsker at studentene skal jobbe aktivt og jevnt med fagene. Frafallet kan også 
ha uheldige konsekvenser for læringsmiljøet. Det brukes mye ressurser til 
kursundervisningen og ved å sørge for høyere deltakelse vil ressursene brukes bedre 
enn per i dag.  

o Styrking av valgemner, herunder kvalitetssikre valgemneporteføljen og styrke 
undervisningstilbudet bl.a. med tilbud av veiledningsbasert undervisning (TULSA) 
undervist av engelskspråklige stipendiater, som et tillegg til forelesninger i flere av 
valgemnene. 

o Innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen. Fakultetet har fått midler 
av KMD om å styrke fokus på klarspråk. Det vil bli ansatt en professor, 1-2 
stipendiater og vit.ass-er i forbindelse med dette prosjektet. Det er allerede innført 
et kurs i klart juridisk språk på 1. studieår, samt utviklet et kurstilbud for studenter 
som skriver masteroppgave. Flere undervisningstilbud vil bli utviklet når stillingene 
innenfor klarspråk er besatt.  
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 Undervisnings- og vurderingskvalitet 

o Opptak (podcast og film) av undervisning gir et bedre læringsutbytte til studentene. 
De kan repetere stoffet, bruke opptakene i samarbeid med andre studenter, og i 
kombinasjon med egenstudier og lesing av litteratur. Digitalisering og filming av 
undervisningen muliggjør en mer effektiv ressursbruk på sikt. Opptakene kan 
gjenbrukes og undervisningsressurser kan flyttes fra forelesninger til 
gruppeundervisning med fokus på anvendelse av faget. Digitaliseringen gir 
studentene mer fleksibilitet og muliggjør andre undervisningsformer enn det 
tradisjonelle opplegget med forelesninger og kurs. 

o Optimalisere ressursbruk og læringsutbytte for fakultets- og kursoppgaver. I likhet 
med lav deltakelse i kursundervisning er det mange studenter som ikke benytter seg 
av tilbudet om å levere oppgaver. Det er gjennomført et stort arbeid for å 
kvalitetssikre og utvikle ordningen med kurs- og fakultetsoppgaver, og dette 
arbeidet videreføres med ny ansvarlig faglærer som har fokus på å gjennomgå 
ordningen med fakultetsoppgaver med sikte på å utvikle tilbudet til studentene, bl.a. 
med skriveverksted og andre tiltak som vil gi studentene faglige tilbakemeldinger 
underveis i studieløpet, noe som i høy grad er etterspurt fra studentene i alle 
gjennomførte undersøkelser som nevnt ovenfor.  

o Eksamensgjennomføringen er heldigitalisert på fakultetet. Neste skritt er å se på 
muligheter for å knytte undervisning og vurderingsformene tettere sammen, for et 
best mulig læringsutbytte for studentene og en vurderingssituasjon som i større grad 
likner den som møter studentene når de kommer ut i arbeidslivet. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe, ledet av studiedekanen som jobber med sikte på å fremme endringer 
i dagens hjelpemiddelreglement. Det skal fremmes et forslag til en modell der 
hjelpemidlene til eksamen gjøres tilgjengelig digitalt med bruk av Lovdata. 
Arbeidsgruppen skal i løpet av vårsemesteret 2017 levere sin innstilling. 

 

 Bedre lærersituasjonen 

 
o Dekanatet har besluttet en bemanningsplan for vitenskapelig ansatte som skal 

dekke i fag der det er mangler på interne lærere med hensikt å styrke Masterstudiet i 
rettsvitenskap. Alle nye stillinger skal fortrinnsvis brukes til å tilsette lærere som 
skal undervise i masterstudiet i rettsvitenskap. Undervisningskompetanse 
vektlegges i større grad enn tidligere i ansettelsen. Dette gjelder for utlysninger fra 
og med 2016, tilsettinger i 2017 og senere. Stipendiatstillinger utlyses innenfor 
dedikerte fagområder med behov for styrking.  
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o 6 nye faste stillinger ble utlyst i 2016. med søknadsfrist 1. februar 2017. 
Målsettingen er å få tilsettingene på plass i løpet av 2017. I tillegg er det ansatt to 
universitetslektorer i 2016 med oppstart 2017, og det er utlyst ytterligere 1 slik 
stilling i 2017.  
 

o Sikre bedre undervisningskvalitet og bedre oppfølgning av den enkelte lærer, 
gjennom innføring av nytt standardisert evalueringsopplegg for undervisning, som 
gjør det enklere for studentene å gi tilbakemeldinger og enklere for fagansvarlige å 
følge opp.  
 

o Bedre bruk av lærerressursene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har som mål å 
få økt ressursutnyttelse av interne lærere ved å se på godskrivingsreglene bl.a. for 
ulike typer undervisning. 
 

 

 Arbeid med læringsmiljø 

o Inkludere studentene i fagmiljøene blant annet ved å invitere studentene inn i 
arbeidet til forskergruppene, og invitere studenter som skriver masteroppgave inn 
for å presentere oppgaven i forskergruppene.  
 

o Styrke samarbeidet med studentene i ulike saker knyttet til gjennomføring og 
utvikling av studieprogrammet. Samarbeid med studentforeningene om tiltak 
knyttet til å bedre læringsmiljøet blant studentene og studentaktivitet utenom den 
lærerstyrte undervisningen. Initiere arbeid mot negativt karakterpress og skape et 
læringsmiljø som i større grad bidrar til at studentene «tør» å ta ordet i 
undervisningen, og tilrettelegger for mer samarbeid og deling med medstudenter.  
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Oppsummering 
 
Fakultetet har tydelige ambisjoner om ytterligere å heve kvaliteten på studietilbudet på Master i 
rettsvitenskap gjennom blant annet å fornye masterprogrammet til å bli mer praksisnært, styrke 
undervisningstilbudet og lærersituasjonen, samt samarbeide tettere med studentene i utviklingen 
og gjennomføringen av studietilbudet. Tiltakene samsvarer i stor grad med innholdet i 
Kvalitetsmeldingen. Ressurstilgangen og optimalisering av ressursbruk blir avgjørende for å kunne 
realisere de tiltakene som er beskrevet i dette notatet. 

 

 

Med hilsen 
 
Dag Michalsen 
Dekan 

Benedicte Rustad 
Fakultetsdirektør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Elisabeth Ulleberg 
+4722859347, elisabeth.ulleberg@jus.uio.no



Lærerne på JUS tar opp over 

90 prosent av forelesningene 

I dag - tirsdag 30. mai – arrangerer vi den årlige 

Tøyenmiddagen i Tøyen Hovedgård. Temaet er digitalisering, 

og hovedforedraget er ved Silvija Seres. I foredrag og artikler 

har hun påpekt at teknologiske endringer kommer raskt, og at 

vi ikke tar innover oss hvor brutalt dette skjer. 

For et universitet åpner digitaliseringen mange nye muligheter for 

formidling og kommunikasjon. Ikke minst kan forelesninger tas opp og 

legges på nett. Her går Det juridiske fakultet foran. Over 90 prosent av 

forelesningene i vårsemesteret 2017 er gjort tilgjengelig for 

studentene.

Opptak av forelesninger gir studentene flere 

muligheter

Undervisere på Det juridiske fakultet ser fordelene med å ta opp sine 

forelesninger. Samtidig er opptakssystemet teknisk enkelt å bruke. 

Forelesningsopptak fungerer særlig godt til repetisjon. Studentene får 

en rask og enkelt mulighet til oppklaring av spørsmål og på nytt gå 

gjennom det som var vanskelig. Dette åpner for mer refleksjon og 

forståelse enn hva som oppnås på selve forelesningen.

Studiedekan Erling Hjelmeng ved Det juridiske fakultet har høye 

ambisjoner for utnyttelse av digitale muligheter i undervisningen. På et 

frokostseminar for undervisere ved fakultetet i mai omtalte han lyd-

bildeopptak av forelesninger som et skritt mot digitalisering av all 

undervisning. I fortsettelsen er målet at studentene skal samarbeide 

om tekster med digitale verktøy og diskutere i digitale fora, bruke 

digitale rettskildeverktøy både i undervisning og til eksamen, og at 

korte undervisningsvideoer skal brukes som forberedelse til 

klasseromsundervisning for å øke læringsutbyttet.

Filming og personvern

Fakultetet er opptatt av å ivareta studentenes personvern, og 

løsningen er lagt opp slik at ingen filmes uten å ha gitt samtykke. 

Derfor er kameraene satt opp slik at tilhørerne ikke er med i bildet. I 

tillegg gjennomgås opptakene før de legges ut - blant annet for å 

sjekke at ingen har gått forbi foreleseren mens det filmes.

Rektor Ole Petter 

Ottersen

Om Rektors blogg

Som rektor ved Norges 

eldste og høyest rangerte 

universitet har jeg som 

målsetting at UiO skal 

styrke sin posisjon som et 

ledende europeisk 

forskningsuniversitet og 

lærested. Og jeg ønsker at 

UiO skal ha et sterkt 

samfunnsengasjement og 

virke som en pådriver for 

satsing på forskning og 

høyere utdanning i Norge. 

Hvor store ambisjoner skal 

vi ha? Jeg er overbevist 

om at denne bloggen kan 

skape debatt om dette og 

andre viktige temaer i 

norsk forskningspolitikk. 

Mer om Ole Petter 

Ottersen

Siste innlegg

UiO Universitetet i Oslo 

Lærerne på JUS tar 

opp over 90 prosent av 

forelesningene

30. mai 2017 15:41 

■
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Eksempelvideoen med studiedekan Erling Hjelmeng viser hva 

studenten får se på skjermen og hvordan læreren med enkle grep gjør 

seg klar til å ta opp forelesningen.

Langsiktig satsing på digitale løsninger

Det juridiske fakultet var tidlig ute ved UiO med digital eksamen, og 

fakultetet har hatt opptakssystemer installert i alle auditorier siden 

2012. Den opprinnelige løsningen gir mulighet for opptak av 

foreleserens stemme og filmopptak av presentasjoner som er vist på 

lerret i auditoriet. I år er systemet oppgradert, og video av foreleseren 

er mulig som ny tilleggsfunksjon.

Nytt jussbygg som plattform for nye 

læringsformer

Det nye jussbygget ved Tullinløkka gir fakultetet mulighet til å innrede 

og utstyre auditorier, undervisningsrom og kollokvierom med 

møblering og teknologi som støtter moderne og varierte 

undervisningsformer.

Jusstudenter har tradisjonelt tilbragt mye tid på lesesalen, og 

studiedekanen ønsker at studentene i fremtiden skal bruke mindre av 

tiden alene med bøkene og mer i ulike aktive læringssituasjoner. 

Nybygget er derfor et viktig element i fakultetets studiekvalitetsarbeid.

Digitale tradisjoner ved fakultet

Fakultetet har hatt et fagmiljø som har jobbet med det som opprinnelig 

het ”jus og EDB” fra tidlig 1970-tall, og dette miljøet har også vært en 

pådriver for digitale løsninger i studiesammenheng. I årene før World 

Wide Web ble vanlig, var fakultetet tidlig ute med publisering av 

studiemateriale på den nettbaserte tjenesten Gopher. Professor i 

rettsinformatikk Olav Torvund var en av dem som var tidlig ute med å 

gjøre podcasts tilgjengelig. 

En satsing for hele UiO

Å utnytte digitaliseringens muligheter – både i undervisningen og ved 

eksamen -  er en viktig del av UiOs strategi. Jeg har tidligere skrevet i 

min blogg at opptak av forelesninger må bli en naturlig del av vår 

virksomhet. USIT har bidratt sterkt til dette arbeidet. Jeg oppfordrer 

flere til å utnytte de mange mulighetene digitaliseringen gir oss slik at 

studentene får en mer fleksibel undervisning og bedre muligheter for 

repetisjon.

 Mer ... 

Kommentarer (0)

Baroniet Rosendal 

foran ny kultursesong

29. mai 2017 16:22 

■

UiO er første kunde i 

verdens strengeste 

fossilfrie fond

27. mai 2017 19:56 

■

NIFU om Råd for 

samarbeid med 

arbeidslivet

24. mai 2017 19:55 

■

Nye initiativer for å 

styrke studentenes 

innovasjon og 

entreprenørskap

23. mai 2017 23:31 

■
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Digitalisering tas i bruk på nye og innovative måter ved alle våre 

fakulteter. Likevel er det naturlig å fremheve Det juridiske fakultet. Jeg 

vet at jurister tidvis fremstilles som konservative, men når det gjelder 

opptak av forelesninger tør jeg påstå at de ikke bare er fremoverlente, 

men i tet!

Relevante lenker

Nyhetssaker

Video med studiedekan ved Det juridiske fakultet, Erling Hjelmeng: 

Hvordan bruke det nye opptakssystemet?

Tidligere blogg om podcast

Tidligere blogg om digital eksamen

Tidligere blogg om MOOCs

Publisert 30. mai 2017 15:41 - Sist endret 30. mai 2017 15:49 

Jus leder an i podcasting og filming av forelesninger■

Flere filmer sin forelesning■

Juss får ny nettdrakt■
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