
Memorandum  of  Understanding (MOU)

intensjonsavtale

mellom

Handelshøyskolen Bl/ Institutt for rettsvitenskap og styring (heretter omtalt

som Bl)

Og

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (heretter omtalt som JF)

l. Formål

BI og JF har sterke forskningsmiljøer, tydelige profiler som utdanningsinstitusjoner og geografisk

nærhet til hverandre. Partene ønsker med denne avtalen å skape en ramme for økt samarbeid både

for utdanning og forskning. Et utvidet samarbeid skal også bidra til økt samvirke og synliggjøring av

rettsvitenskapelig kompetanse i Oslo-området. Det er et uttalt formål å samarbeide i konkurranse

om eksternfinansierte prosjekter.

Sentralt i samarbeidet vil stå begge institusjoners satsning på næringslivsjus og beslektede

rettsområder. Dessuten vil også andre deler av Bl enn Institutt for rettsvitenskap og styring være av

interesse for  JF  og omvendt tilbyr  JF  sin rettsvitenskapelig bredde i samarbeidet.

Avtalen skal ikke være til hinder for at partene hver for seg inngår i og utvikler faglig og strategisk

samarbeid med andre aktører.

2. Samarbeidsområder

2.1 Organisatorisk

Partene skal årlig ha minst et møte der temaet er resultater fra foregående års samarbeid og om det

elementer i avtalen bør endres.

Partene er oppmerksomme på at enkeltforskere ved  Bl  og JF enten allerede samarbeider eller ønsker

å utvikle et samarbeid. Med denne avtalen vil partene legge til rette for at enkeltforskere og

fagmiljøer møtes på tvers av institusjonene ved å skape eller videreutvikle arenaer for samarbeid og

informasjonsutveksling. Ansatte ved Bl kan for eksempel oppnevnes som veiledere for PhD-

kandidater ved UiO.

JF vil normalt ikke kreve betaling for Bl's PhD kandidater som tas opp på  JF's  PhD-program.

2.2 Utdanning

Partene er enige om å se nærmere på hvordan et samarbeid om heltidsstudenter kan utvikles.

Mange av BIs fag/studleprogrammer har rettslige elementer. Det finnes planer om at BI vil utvikle en

ny mastergrad ijus. Partene er enige om at det er en strukturell utfordring at UiO og Bl har ulike

finansieringsordninger.

Partene er enige om å føre samtaler om utdanning.



2.3 Forskning

Mulighetene for å nå opp i  konkurranse om store eksternfinansierte prosjekter Øker med flerfaglige

relasjoner og søknader. Partene ønsker å bygge på hverandres styrker og samarbeide om større

søknader. Partene er enige om at denne avtalen er en plattform for å arbeide for å identifisere

områder som kan tjene på tettere samarbeid som kan utvikles til søknader om eksterne midler.

3. Avtalens gyldighet og ikrafttredelse
Denne avtalen trer i kraft fra den dag den er undertegnet og gjelder inntil den ene eller begge

partene ønsker å avslutte avtalen.

Avtalen kan endres etter forhandlinger mellom partene.

Avtalen kan sies opp av hver av partene med seks måneders skriftlig varsel.
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