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Årsplan 2021-2023 - diskusjonssak  

 

I denne sak presenteres en første skisse til diskusjon i styret. Skissen er basert på 
gjeldende årsplan 2020-2022 og forslag til nye tiltak. Det legges opp til at årsplan 
2021-2023 vedtas på styrets møte 1. mars 2021. UiOs årsplan vedtas i 
universitetsstyret 8. desember. 

 
Forslag til struktur i årsplan 2021-2023 
 
Tiltakene foreslås plassert inn i de 4 ambisjonene som inngår i UiOs strategi 2030 og 
forslag til årsplan 2021-2023. Under hver av ambisjonene foreslås tiltak, både tiltak 
som videreføres fra fakultetets årsplan for 2020-2022 og nye tiltak. Under hver 
ambisjon angis også resultatmål for perioden. 
 
Strukturen blir dermed Ambisjon – Tiltak – Mål 
 
De 4 ambisjoner er: 

 UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

 UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til a skape en bedre verden 

 UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 

 UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested 
 

Ambisjon: UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

 

Tiltak fra Årsplan 2020-2022: 
1. Jobbe opp mot politiske aktører for økt ekstern finansiering 

2. Videreføre arbeidet med utvikling og profesjonalisering av forskerstøtten med 
hensyn til både kvalitet og robusthet. 

3. Strategisk forskningsledelse for å øke kvaliteten på ekstern finansierte søknader 
4. Følge opp arbeid med nye forskningsetiske retningslinjer og ivareta disse 
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5. Styrke forskning som aktualiserer sentrale fag i profesjonsutdanningen i 
rettsvitenskap 

 

Nye tiltak: 
1. Arbeid med en eventuell andre søknadsrunde for SFF V. 

2. Gjennomgang av forskningsorganisering og implementering av eventuell ny 
struktur 

3. Utvikle nyskapende forskning som møter verdenssamfunnets behov i vår tid 
innenfor alle fakultetets fagområder 

4. Sikre gode administrative løsninger som understøtter internasjonal 
prosjektvirksomhet  

 

Resultatmål: 
 Oppfylle måltall for NFR, EU og BOA i budsjettperioden 

 Tilslag på minst ett forskningsprosjekt innen sentrale kjernefag 
 

 

Ambisjon: UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til a skape 

en bedre verden 

 

Tiltak fra Årsplan 2020-2022: 
1. Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets studieprogrammer 

2. Proaktiv studieveiledning for å forebygge forsinkelser og bistå de som har 

utfordringer i studiet. 

3. Videreutvikling og innføring av erfaringsbaserte og studentaktive 

undervisnings- og vurderingsformer i samarbeid med CELL.   

4. Vurdere videreføring av midlertidige, obligatoriske elementer i 

undervisningen for økt kvalitet i studiet. 

5. Integrasjon og samarbeid om utvikling av fakultetets studieprogram i 

samarbeid med CELL  

 

Nye tiltak: 
6. Digitalisering av undervisning gjennom å videreutvikle gode digitale 

undervisningstilbud i samarbeid med utvalgte fagmiljøer, og utvide 

bruken av studio for å videreutvikle digitale undervisningstilbud.   
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7. Utvikling av hjemmeeksamen som vurderingsform gjennom å vurdere 

hjemmeeksamen for flere emner på permanent basis, og  videreutvikle 

denne eksamensformen i samarbeid med CELL.  

8. Videreutvikling av de sentrale fag i profesjonsutdanningen med sikte på å 

inkludere rettens aktuelle utvikling i nasjonal og internasjonal rett.   

 

Resultatmål: 
 Økning i antall studenter på MIR som gjennomfører på normert tid + 1 år fra 45% - 

55%. 

 Et forbedret studietilbud til studentene på rettsstudiet. 
 

Ambisjon: 

UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 

 

Tiltak fra Årsplan 2020-2022:  
1. Starte opp et arbeid med mål å ta ut potensiale for å tilby etter- og 

videreutdanning mot betaling. 

2. Flere UiO arrangementer legges til sentrum 

3. Fortsette et samarbeid med Oslo kommune  

 

Nye tiltak: 
4. Utrede mulig opprettelse av alumni innen enkelte programmer og fagområder – 

særlig innenfor områder hvor man vurderer EVU-tilbud    
 

Resultatmål: 
 Fakultetets inntekter fra EVU økes mer enn reduksjon av studiepoeng-inntekter for 

enkeltemnestudenter etter innføring av tilbud. Eksterne kandidater gis et annet og 
bedre tilbud enn ledige plasser på enkeltemner. 

 

 

Ambisjon: 

UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og 

studiested 
 

  Tiltak: 
1. Arbeidsmiljøundersøkelse 
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2. Følge opp brukermedvirkningsprosesser for ombygging og tilpasning av DB, DM 
og DA til fakultetets endrede behov 

3. Styrke arbeidet mot trakassering 
4. Følge opp og implementere UiOs prosesser for administrativ forbedring og 

digitalisering 
5. Identifisere gevinster av fellesløsninger 

 

Nytt tiltak:  
6. Arbeid med likestilling og mangfold og implementering av denne 
7. Bedre kunnskap om læringsmiljøet og arbeid med å bedre læringsmiljøet for 

studenter og ansatte via evalueringer i CELL og nye erfaringsbaserte 
undervisnings- og vurderingsformer i studieprogrammene ved Det juridiske 
fakultet.  

 

Resultatmål: 
 Resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen er fulgt opp 

 Implementering av revidert organisering av forskningen. 

 Alle ombygginger, tilpasninger og flyttinger er gjennomført i henhold til planer. 

 
 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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