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Dekanvedtak - JF - 2017/21 - Utlysninger av førstestillinger, lektorer og professor II 
ved Det juridiske fakultet i 2018 
Fakultetsstyret har vedtatt at det for 2018 kan lyses ut inntil fem faste vitenskapelige stillinger. Av 
disse er én allokert til arbeidsrett (ARFA) ved Institutt for privatrett. Den økonomiske situasjonen 
gjør imidlertid at fakultetet ikke vil utlyse flere enn fire faste vitenskapelige stillinger i 2018. Etter 
at stillingen i arbeidsrett er holdt utenfor, gjenstår det å fordele tre nye faste førstestillinger.  

Instituttene og forskergruppene ble i dekannotat av 28. april invitert til å komme med innspill til 
fagområder for de nye faste stillingene. I tillegg inkluderes professor II og lektorstillinger fra og 
med 2018 i arbeidet med stillingsplanen, og det ble i dekannotatet og arbeidsprosessen åpnet for å 
komme med innspill til disse stillingsgruppene. 

Dekannotat av 28. april, innspill fra institutter og forskergrupper, samt notat til instituttledermøtet 
20. september følger dette vedtaket som vedlegg. 

Dekanvedtak: 

Dekanvedtaket bygger på de forutsetninger som ligger i notatet til instituttledermøtet 20. 
september. 

Det skal lyses ut fire faste førstestillinger innen følgende områder: 

 Én stilling innen arbeidsrett (ARFA) ved Institutt for privatrett 

 Én stilling innen EMK-rett ved Senter for menneskerettigheter 

 Én stilling innen helserett/medisinsk rett – Livsvitenskap ved Institutt for offentlig rett  

 Én stilling i familierett ved Institutt for privatrett 

Det skal lyses ut seks professor II stillinger innen følgende områder: 

 Én stilling innen migrasjonsrett ved Senter for menneskerettigheter. Fakultetet får 
finansiering for to år fra UiOs særskilte pott og finansierer de tre siste årene selv. 

 Én stilling innen utdanningsrett ved Institutt for offentlig rett. Fakultetet får finansiering 
for to år fra UiOs særskilte pott og finansierer de tre siste årene selv. 
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 Én stilling innen informatikk knyttet til Senter for rettsinformatikk/Avdeling for 
forvaltningsformatikk ved Institutt for privatrett. Stillingen settes til 80 % 
undervisningsplikt og 20 % forskningsrelaterte oppgaver. 

 Én stilling innen finans, rettsøkonomi og offentlige anskaffelser knyttet til forskergruppen 
Selskaper, markeder, bærekraft ved Institutt for privatrett. 

 Én stilling innen empirisk rettsforskning knyttet til forskergruppen Forum for juss og 
samfunnsvitenskap ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 

 Én stilling innen immaterialrett og konkurranserett knyttet til forskergruppen Marked, 
innovasjon og konkurranse ved Institutt for privatrett. 

Det kan lyses ut inntil tre nye universitetslektorstillinger i 2017-2018. Stillingene skal være knyttet 
til enkeltfag med særskilte undervisningsbehov. Per 1. januar 2019 kan fakultetet ha inntil seks 
universitetslektorstillinger, dels avhengig av økonomisk utvikling, dels av at det dokumenteres en 
betydelig nedgang i timelærerutgifter. Studiedekanen har ansvar for prosessen knyttet til utlysning 
og tilsetting. 
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