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lntensjonsavtale om samarbeid

mellom

Det juridiske fakultet ved Universitetet  i  Oslo og

Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, heretter JF, og Institutt for rettsvitenskap,

filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet, heretter IRFI, har som intensjon å

samarbeide om forskning, utdanning og formidling. Flere enkeltpersoner og fagmiljøer ved

institusjonene har kontakt i forbindelse med forskning og undervisning. De to institusjonene

har sammenfallende interesser og ønsker å utvikle et samarbeid om forskning og utdanning.

IRFI er en del av Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Dette fakultetet tilhører Høgskolen i Innlandet, som arbeider med en

universitetsakkreditering. Av Høgskolens øvrige fagmiljøer nevnes spesielt her

samfunnsvitenskapene, idrett og helse- og sosialfag.

JF og IRFI har til hensikt å utvikle forskningsprosjekter der forskere ved de to enhetene har

felles interesser og styrker. Eksempelvis er det av interesse å utvikle et samarbeid om

idrettsjuss, juss tilknyttet grønn energi og helserett.

Aktuelle former for samarbeid er samarbeid om publikasjoner, samarbeid om analyse av

data, også gjennom datadeling, samarbeid om utvikling av forskningsprosjekter og søknader

og samarbeid om å arrangere symposier og konferanser.

HINN har en bachelorgrad  i  rettsvitenskap, men kan ikke tildele mastergrad. For HINN er det

av stor interesse med en ordning der kandidater fra HINN gis innpass på fjerde studieår ved

UiOs integrerte masterstudium.

HINN vil arbeide med en finansiering av slike studieplasser.

HINN vil arbeide med å utvikle emner for å kunne tilby valgfag, og på sikt årsenheter, som

kan inngå i masterstudiet.

UiO og HINN vil samarbeide med sikte på å kunne tilby relevant videre- og

etterutdanningstilbud til jurister.

For å følge opp intensjonen om et samarbeid, skal det holdes et årlig møte mellom lederne

av de to institusjonene. På møtet vil man vurdere samarbeidet det siste året og diskutere

fremtidige prosjekter.

Avtalen trer i kraft ved signering og er gyldig til en av partene velger å siden opp.

Samarbeidsavtalen underskrives i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder 1 eksemplar hver.
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