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Studiebarometeret 2017: Resultater fra Det juridiske fakultet
Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse som gjennomføres av NOKUT på
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og
masterprogram, samt studenter i femte studieår på integrerte masterprogram og lange
profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare på undersøkelsen.
Hovedresultater
Studiebarometeret er blitt en undersøkelse som får oppmerksomhet fra viktige
premissleverandører til UH-sektoren, og dermed en undersøkelse hvor det er viktig å oppnå både
en god svarprosent og gode resultat. Når det gjelder masterstudiet i rettsvitenskap har JF en
svarprosent på 26, mens de juridiske fakultetene ved UiB og UiT har henholdsvis 45 og 67 %. Det
nasjonale snittet er 48 %. Vi scorer gjennomgående dårligere enn våre «konkurrenter» UiB og UiT
på alle hovedparametere i undersøkelsen.
Det våre studenter er mest fornøyde med er opplevelsen av at studiet gir gode jobbmuligheter og er
faglig utfordrende. Dessuten er de, i likhet med andre UiO-studenter, fornøyde med informasjonen
på studieprogrammet og med bibliotekstjenestene. Det jusstudentene er minst fornøyde med er
miljøet - både mellom studenter og mellom faglige og studenter, tilbakemelding og veiledning samt
mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet og hvordan kritikk og synspunkter
fra studentene blir fulgt opp.
Programmet «Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet» scorer gjennomgående høyt og
har de mest fornøyde studentene ved fakultetet.
De utfordringene studentene peker på, stemmer godt overens med de planer og tiltak som
fakultetet har igangsatt for å jobbe målrettet med studiekvaliteten.
Videre fremdrift
1. Rapporter på studieprogramnivå sendes til programlederne som bes følge opp resultatene
på sitt studieprogram.
2. Studiebarometeret tas inn i en helhetlig tenkning rundt studentevalueringer, og det jobbes
målrettet med å få opp svarprosenten på emnene i 2. og 5. studieår høsten 2018.
3. Studiebarometeret gir også grunnlag for refleksjoner som tas inn i arbeidet med den
periodiske programevalueringen av rettsvitenskap og søknad om Senter for fremragende
utdanning.

