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Juridisk studentutvalg meldte inn til PMR møtet 24. oktober 2017 at de ønsket å gjøre det å
podcaste forelesninger på alle obligatoriske emner i jusstudiet obligatorisk. PMR diskuterte
forslaget, her ble det vist til at det i prosjektet om digitalisering er viktig med frivillighet og ikke
tvang, det var enighet om en mindre justerende endring i Instruks for ansvarlig faglærer punkt 6b,
ny tekst i kursiv:
«6b. I samarbeid med faglærere koordinere forelesninger, kurs, fakultetsoppgaver, utarbeidelse av
standardiserte kursopplegg og eventuelle obligatoriske elementer m.m. Ansvarlig faglærer skal
oppmuntre til, og legge forholdene til rette for at kvinnelige lærere påtar seg forelesninger.
Ansvarlig faglærer har et særlig ansvar for å følge opp ubalanse over tid. Når forelesere i fag skal
velges ut skal ansvarlig faglærer ta hensyn til mulighet for podcast/opptak av forelesninger.»
Se sak 11 her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr6/protokoll.html
Videre fikk PMR den 14. desember 2017 fremlagt et forslag om endring av Instruks for ansvarlig
faglærer for å formalisere ordningen med at ansvarlig faglærer skal ha ansvar for å gjøre utvalg
over relevante kilder til de enkelte emnene i Lovdata Pro. PMR stilte seg bak forslaget om at
følgende inntas som nytt punkt 4d:
4d. I samarbeid med faglærergruppen å utarbeide og kvalitetssikre faglærerutvalg (utvalg av
relevante rettskilder) i fag som benytter seg av Lovdata Pro som digitalt hjelpemiddel i
undervisningen og på eksamen.
Se sak 5 her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr7/sakskart.html
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Vedtak
Endringene i Instruks for ansvarlig faglærer punkt 6b og nytt punkt 4d vedtas i henhold til PMR
anbefalinger
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