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 UiO i samspill   

Enhetens strategiske muligheter og utfordringer: 

Fakultetet arbeider med å sikre økonomisk bærekraft de kommende årene samtidig som vi er i ferd 
med å reformere studiet og videreutvikle fakultetet som et internasjonalt fakultet.  
I 2017 går fakultetet med underskudd og tærer på det opparbeidede overskuddet. 
 
Utdanning 
Læringsmiljø: Økt studiekvalitet er fremdeles et viktig satsingsområde for fakultetet, og et hovedgrep 
i dette arbeidet er å øke antall vitenskapelig ansatte, samt å ansette universitetslektorer som har 
undervisning som hovedfokus.  En arbeider ellers med å få på plass et mer strukturert studieløp, der 
en gjør et stort løft med omlegging av undervisning og bruk av digitale verktøy. 
 
MA i rettsvitenskap og valgemneporteføljen: Enkeltemneordningen har et øvre tak på antall 
studenter, og vi fyller opp plassene der det er mulig. Fakultetet har et samfunnsoppdrag i å spre 
kunnskap til sektoren.  
 
Gjennomstrømming: Den høye prosenten med gjentak pga stort karakterpress, er en økonomisk 
utfordring for fakultetet. Regelverket må endres slik at det ikke lenger er mulig for studentene å ta 
opp fag på for eksempel 1. studieår når de er nesten ferdige. Maks gjentak må innføres + tidsintervall 
for når en kan ta opp. Fakultetet ber universitetsledelsen om felles retningslinjer.  
 
En annen utfordring er høyt frafall første studieår. Dette er et år uten obligatoriske elementer, noe 
som skal endres for å få ned frafallsprosenten. 
 
Arbeidslivsrelevans skal integreres bedre i studieløpet, og ferdighetstrening og formidlingsevne er i 
ferd med å bli en viktig del av studieløpet og skal også løftes inn i en SFU-søknad som fakultetet er i 
ferd med å utarbeide. 
 
Vi må gjøre arbeidslivet oppmerksom på at omleggingen av studiet er noe de etterspør. 
 
 
Timeregnskap: Juridisk fakultet er eneste fakultet med 4,43 i forberedelsesfaktor. Fakultetet ønsker 
her tydelige felles retningslinjer for alle. Komité nedsettes for å se på dette sentralt. 
 



Nasjonale utfordringer: Jusutdanningen - privatistordningen avvikles hos de tre universitetene, men 
høgskoler tilbyr BA. Dette er et kvalitetsproblem som bekymrer fagmiljøet. Antall studieplasser jus 
må økes nasjonalt, og det er bekymringsfullt om disse legges til høgskolene. UiO bør spille inn dette 
til nasjonalbudsjettet, gjerne i samarbeid med Bergen og Tromsø. 
 
 
Forskning - internasjonalisering - ekstern finansiering 
 
Ekstern finansiering: Fakultetet samarbeider med fakultetene i Bergen og Tromsø for å få opprettet 
et eget juridisk forskningsprogram, Rettstrans. Både justisdepartementet og Forskningsrådet er 
involvert i dette arbeidet. Det er foreløpig ikke avsatt en egen pott til et eget NFR-program innen 
juridisk forskning, men det ryddes plass til rettsvitenskapelige søknader i andre programmer. NFR og 
justisdepartementet er positive men foreløpig er det lite penger. Er nevnt i årets budsjett uten 
bevilgning.  
 
Universitetsledelsen vil ta med dette i samtaler med Storting og Regjering. Rettstrans må få utløst 
friske penger. 
 
Internasjonalisering: The Guild: fakultetene må aktiviseres mer i internasjonalt nettverk. The Guild vil 
presenteres for I-lederne i et eget møte.  
Fakultetet arbeider også med å øke innsatsen for å få på plass flere forskningsprosjektsøknader til 
ERC og Horizon 2020 
 
Når det gjelder de tverrfaglige satsingsområdene på UiO er fakultetet foreløpig involvert i UiO 
Norden og UiO energi, med flere prosjekter. I tillegg er en med i Nordområdesatsingen  
 
Livsvitenskap: har fakultetet nedsatt en arbeidsgruppe som ser på hvordan fakultetet skal ta del i 
denne satsingen UiO ledelsen ber om penger til Livsvitenskapsatsingen som da vil tilfalle enhetene. 
Bilaterale møter mellom UiO jus og UiO livsvitenskap. 
 
Innovasjon og samfunnskontakt:  
 
Fakultetet må se på hvilken effekt vi kan på samfunnet. 
 
Formidlingsutvalg skal også opprettes på UiO sentralt, og formidlingsplanene som er utarbeidet på 
vårt fakultet vil spilles inn her 
 
Personal og infrastruktur:  
Nybygget: Fakultetet presiserer at det viktig at det settes av nok ressurser til digital infrastruktur. 
 
Det er viktig med en helhetlig personalpolitikk for sidegjøremål og en sentral 
sidegjøremålsregistrering.  
 
Fakultetet har satt i gang et stort arbeid for å sikre en mest mulig effektiv administrasjon ved 
fakultetet. Administrative arbeidsprosesser kartlegges for å sikre at de administrative ressursene 
brukes smartest mulig.  
 
 
 
I delt 2 av møtet, presenterte instituttlederne de viktigste sakene fra sine enheter. 
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