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OPPRETTE EMNE: MBLSP MARITIME BERGEN LAW SUMMER PROGRAMME 
__________________________________________________________________________ 


Studieutvalet handsama eti framlegg om å opprette eit «null-emne»: Maritime Bergen Law 


Summer Programme I sitt møte den 7. mars. Utvalet fatta slikt vedtak i sak 23/18: 


1. Studieutvalet tilrår at fakultetsstyret opprettar emnet Maritime Bergen Law Summer 
Programme og godkjenner emneskildringa som føreslått med verknad frå 2018.  


2. Sommarprogrammet blir presentert i studieplanen under avsnittet «oppbygging»: 
Godkjend deltaking i det tverrfaglege emnet TVEPS eller på sommarskulen 
Maritime Bergen Law Summer Programme kan påførast vitnemålet med null 
studiepoeng. (Ny tekst utheva) 


3. Studieutvalet tilrår at studentar i MAJUR- og MAJUR2-programmet som tar emnet 
Maritime Bergen Law Summer Programme får dette ført opp på vitnemålet sitt for 
mastergrad i rettsvitskap.Notatet som låg til grunn for Studieutvalet sitt vedtak er sett 


inn som vedlegg til saka her. 


På denne bakgrunnen vert slikt 


forslag til vedtak sett fram: 


1. Fakultetsstyret oppretter emnet MBPLS Maritime Bergen Law Summer Programme 


med verknad frå 2018. 


2. Sommarprogrammet blir presentert i studieplanen under avsnittet «oppbygging»: 


Godkjend deltaking i det tverrfaglege emnet TVEPS eller på sommarskulen 


Maritime Bergen Law Summer Programme kan påførast vitnemålet med null 


studiepoeng. (Ny tekst utheva) 


3. Studentar i MAJUR- og MAJUR2-programmet som tar emnet Maritime Bergen Law 


Summer Programme får dette ført opp på vitnemålet sitt for mastergrad i rettsvitskap. 


 


Karl Harald Søvig 


dekan 


 


 


Øystein L. Iversen 


fakultetsdirektør


 


07.03.2018 JOSP 


 


Vedlegg:  


Saksframlegg til SU 7. mars 2018 


Utkast til emneskildring 


Skisse til program pr februar 2018 



http://www.uib.no/nb/emne/TVEPS





Maritime Bergen Law Summer Programme – framlegg om 


oppretting av emne og innpassing av «null-emne» i mastergraden i 


rettsvitskap 


Maritime Bergen Law Summer Programme er eit samarbeidsprosjekt mellom Norsk senter for 


kinesisk rett ved Det juridiske fakultet, Senter for shipping og logistikk ved NHH og Maritime Bergen.  


I august 2018 skal partane for første gong arrangera eit to veker langt sommarprogram 


(«sommarskule») for studentar frå fire av fakultetets samarbeidsuniversitet i Kina. Sommarskulen er 


del av fakultetets langsiktige oppbygging av samarbeid med kinesiske universitet. Eitt av føremåla 


med sommarskulen er å gjennom eit kortare opphald i Noreg freista kinesiske studentar til å koma 


tilbake til Noreg for eit heilt semester eller år, når dei seinare skal utveksla som del av studiet sitt.  


Sommarskulen har og ein viktig funksjon med å byggja nettverk både til fagmiljøet ved NHH og til 


Maritime Bergen og medlemsbedriftene deira. Gjennom eit slikt felles prosjekt kan ein knyta band 


som sidan kan koma fakultetet til nytte i andre samanhengar.  


Etablering av sommarskulen er del av det fireårige UTFORSK-prosjektet for å auka samarbeid med 


Kina som fakultetet har fått tildelt midlar til i perioden 2017-2020, og sommarskulen er delfinansiert 


av midlar frå SIU. Etter prosjektplanen skulle sommarskulen først opprettast frå sommaren 2019. Ein 


har likevel valt å gjennomføra ein «pilot» allereie sommaren 2018. Til piloten i 2018 og til neste 


utgåve i 2019 har Maritime Bergen gjennom søknader til næringsliv, Bergen kommune og Hordaland 


fylkeskommune fått inn til saman kring 1,2 millionar kr til å dekka kostnaden ved gjennomføring av 


sommarskulen, samt signal om at det etter nye søknader kan vera aktuelt å løyva stønad også i åra 


som kjem etter. 


Sommarskulen vil gje kinesiske studentar ein introduksjon til maritim rett, eit rettsområde som er av 


relevans for både Kina og Noreg. Den maritime næringa er også eit område med utbreidd 


kommersielt samarbeid mellom dei to landa. Programmet vil bestå av førelesingar første del av 


dagen, og besøk til relevante firma og offentlege institusjonar andre del av dagen. Fakultetet har 


hand om planlegginga av førelesingsdelen av programmet der både interne og eksterne vil bidra, 


medan Maritime Bergen har hand om organiseringa av institusjonsbesøka.  


Ved første gongs gjennomføring er det plass til 20 kinesiske studentar. På lengre sikt ser ein for seg at 


dette talet kan aukast og at det eventuelt også kan opnast opp for deltaking frå fleire av fakultetets 


totalt ti partnaruniversitet i Kina. I framtida kan det også bli aktuelt å vurdera å opna opp 


sommarskulen for studentar frå andre land enn Kina, men i utgangspunktet er sommarskulen eit 


tiltak for å få opp interessa for studier i Noreg for studentar frå partnaruniversiteta våre i Kina.  


Førebels utkast til program ligg ved, og for anna informasjon om sommarskulen kan ein sjå på 


informasjonssida som er publisert på Norsk senter for kinesisk rett si heimeside: 


http://www.uib.no/en/chinese-law-centre/112421/maritime-bergen-law-summer-programme 


Oppretting av emnet Maritime Bergen Law Summer Programme  


For å minimera arbeidet med sommarskulen for fakultetet er det ønskjeleg at  studentane søkjer og 


vert tekne opp gjennom den ordinære søknadsportalen for innreisande utvekslingsstudentar til UiB. 



http://www.uib.no/en/chinese-law-centre/112421/maritime-bergen-law-summer-programme





Registrering i UiBs studentsystem og utferding av opptaksbrev som trengst til søknad om visum vert 


då teke hand om av Studieadministrativ avdeling. Men for at dei kinesiske studentane skal kunna 


søka opptak til sommarskulen gjennom UiB sine ordinære søknadsløysing for innreisande studentar 


er det naudsynt å oppretta sommarskulen som eit emne ved fakultetet slik at søkjarane har eit 


bestemt alternativ å velja i søknadsskjemaet til UiB og slik enkelt kan identifiserast i søkjarmassen. 


Å oppretta sommarskulen som eit ordinært emne er også naudsynt for at det skal kunna utferdast 


offisiell dokumentasjon på deltaking etter at sommarskulen er gjennomført.   


Emnet vert i første omgang føreslått oppretta som eit «null-emne», altså eit emne som ikkje gjev 


studiepoeng. Ved Det juridiske fakultet kjenner vi frå før denne løysinga frå Etikkurset og frå TVEPS. 


På lengre sikt er det ønskje og planar om at emnet også skal kunna gje studiepoeng. Dette vil vera ein 


føremon både for fakultetet som får studiepoengsproduksjon (og dermed inntekter) frå 


sommarskulen, og for studentane som då eventuelt vil kunna få godskrive sommarskulen som del av 


den juridiske graden i heimlandet.  


Pr no er programmet framleis under utvikling. I løpet av dei komande månadene skal det gjerast 


nærare avtaler med føredragshaldarar og dei konkrete førelesingstitlane vil koma på plass. Ved 


første gongs gjennomføring vil mykje framleis vera på utprøvingsstadiet, og 2018-utgåva vert difor 


rekna som ein pilot. Det er på noverande tidspunkt ikkje grunnlag for å slå fast kva som vil vera 


faktisk arbeidsmengd og  kor mange studiepoeng emnet kan kvalifisera til å gje. UiB har bestemt at 


eit studieår (60 sp) skal vera 1 600 arbeidstimar. Studieåret er på 40 veker. Det vil seia at ei veke 


svarar til 1,5 sp. Med to vekers fulltids sommarskule kan ein sjå for seg eit emne på 3 studiepoeng, 


men ein kan og også sjå føre seg modellar der studentane skal gjennomføra noko forarbeid og/eller 


etterarbeid og at den totale arbeidsmengda då kan bli verd meir enn tre studiepoeng. Dette er 


spørsmål ein vil sjå nærare på etter å ha hausta erfaringar etter første gongs gjennomføring, og 


dersom ein finn grunnlag for å knyta studiepoeng til emnet vil det bli lagt fram ei ny sak for 


Studieutvalet om dette på eit seinare tidspunkt.  


Førebels utkast til emneskildring ligg ved. Ettersom sommarskulen framleis er under utvikling er ikkje 


mål, innhald og læringsutbyteskildringa ferdig formulert enno. Fordi det er avgjerande for søknads- 


og opptaksprosessen at emnet vert registrert i FS på noverande tidspunkt for å kunna leggjast til i 


søknadsskjemaet til UiB ber vi om at Studieutvalet tilrår fakultetsstyret å oppretta emnet på det 


grunnlaget som ligg føre no. Ei vidareutvikla og meir informativ emneskildring vil bli lagt fram for 


Studieutvalet for godkjenning seinare i vår.  Så snart emnet er oppretta av fakultetsstyret ligg det 


innanfor Studieutvalet sin kompetanse å vedta justeringar og endringar i emneskildringa.  


Ettersom sommarskulen er i ein pilotfase er det sannsynleg at også den vidareutvikla emneskildringa 


som blir lagt fram seinare i vår vil måtta justerast etter første gongs gjennomføring.  


Mogleg deltaking frå norske studentar 


Ved utvikling av programmet for sommarskulen har vi sett at det av fleire årsaker kunne vera 


føremålstenleg å også opna opp for deltaking frå norske studentar. Programmet vil vera interessant 


også for norske studentar og vil gje ein introduksjon til eit rettsområde som ikkje vert handsama i 


andre emne i som vert underviste ved fakultetet. Vidare vil sommarskulen vera eit høve til 


«internasjonalisering heime» ved at norske studentar i to veker får samhandla med kinesiske 







studentar gjennom felles undervisning og felles institusjonsbesøk, og dermed får høve til å praktisera 


både engelsk generelt og juridisk engelsk spesielt i tillegg til å læra om skilnader i både kultur og 


rettskultur ved at dei kinesiske studentane tek med seg kunnskap om kinesisk rett og rettskultur inn i 


undervisningsromma i Bergen. Vidare vil dei norske studentane i nokon grad få høve til å knyta 


kontaktar med næringsliv og offentlege kontor under institusjonsbesøka, noko som kan vera av verdi 


med tanke på vidare karriere.  


I tillegg har vi sett at sjølve organiseringa og administreringa av programmet vil kunna bli lettare om 


ein har ei gruppe norske studentar som fyller ei vertskapsrolle overfor dei kinesiske studentane. Ved 


å ha dedikerte norske studentar i studentgruppa på sommarskulen vil dei kinesiske studentane få 


sine eigne norske fadrar eller guidar. Vidare vil det å bli kjend med norske jamaldringar og slik få 


innsikt i sider ved det norske samfunnet som ein ikkje får som turist, gje auka utbyte av opphaldet for 


dei kinesiske studentane.  


Vi ser for oss å opna for deltaking frå opp til 10 norske studentar i tillegg til dei 20 frå Kina, og 


planlegg å rekruttera dei etter søknad der utlysinga av plassane på sommarskulen legg vekt på 


vertskapsrolla dei skal ivareta overfor dei kinesiske studentane.   


Med det programmet som er under planlegging meiner vi at sommarskulen vil vera attraktiv for 


norske studentar. Likevel står sommarskulen i konkurranse med sommarjobb, studiestart og 


fadderveke, og studentane vil spørja seg «what’s in it for me». For å gjera deltaking på sommarskulen 


mest mogleg attraktivt, også når emnet (førebels) ikkje gjev studiepoeng, gjer vi framlegg om at det 


skal vera mogleg for dei norske studentane å få dokumentert deltaking i emnet på vitnemålet sitt på 


same måte som ved dei andre «null-emna» fakultetet tilbyr (TVEPS og etikkurs).     


Ved første gongs utlysing og gjennomføring er emnet tenkt å vera ope for studentar frå alle studieår. 


Det vil seia at studentane som eit minimum har fullført eitt år med jusstudier. I framhaldet kan det 


tenkjast at det viser seg at det er ein føremon om studentane har noko meir forkunnskapar, og etter 


gjennomføring av den første piloten kan det bli aktuelt å revurdera eit eventuelt forkunnskapskrav. 


Også fordi vi ved første gongs utlysing ikkje veit om det vil vera lett eller vanskeleg å rekruttera ti 


norske studentar, ønskjer vi å gå breitt ut. Vi ser vi for oss at studentar som har delteke på JUS134-


KINA kan vera ei særleg relevant gruppe å rekruttera frå, då desse har tidlegare erfaring frå Kina og 


venteleg større interesse for samspel med kinesiske studentar enn gjennomsnittsstudenten. Likevel 


ikkje slik at der eit krav for deltaking at ein må ha gjennomført JUS134-KINA. Studentane på JUS134-


KINA har allereie blitt eksponert for internasjonale impulsar som del av studiet sitt, og det er dermed 


vel så viktig å rekruttera andre studentar til dette kurset slik at dei internasjonale innslaga blir 


fordelte på fleire studentar.      


Framlegg til vedtak:  


1. Studieutvalet tilrår at fakultetsstyret opprettar emnet Maritime Bergen Law Summer 
Programme og godkjenner emneskildringa som føreslått med verknad frå 2018.  


2. Sommarprogrammet blir presentert i studieplanen under avsnittet «oppbygging»: Godkjend 


deltaking i det tverrfaglege emnet TVEPS eller på sommarskulen Maritime Bergen Law Summer 


Programme kan påførast vitnemålet med null studiepoeng. (Ny tekst utheva) 


3. Studieutvalet tilrår at studentar i MAJUR- og MAJUR2-programmet som tar emnet Maritime 
Bergen Law Summer Programme får dette ført opp på vitnemålet sitt for mastergrad i 
rettsvitenskap med null studiepoeng.



http://www.uib.no/nb/emne/TVEPS





Template for decisions on the establishment of new subjects at the Faculty of Law 


Symbols 


* to be included in Studieplanen 


** to be formulated appropriately in order for the texts to be suitable for publication on the course 


homepage 


 


Subject  


Course title  


Code MBLSP 


Course title – bokmål* Maritime Bergen Law Summer Programme 


Course title – nynorsk* Maritime Bergen Law Summer Programme 


Course title – english* Maritime Bergen Law Summer Programme 


Number of credits* 0 


Level  (BA or MA) BA 


Course leader* Associate Professor, dr. Bjørnar Borvik, PhD 


Subject lecturer(s)*  


Contact person in the 
Administration (can be changed by 
the Admin. without a new decision) 


utveksling@jurfa.uib.no 
elective-courses@jurfa.uib.no 


Combines successfully with  


For courses in the law 
Programmeme: 


 


- Course content** Bergen is the maritime capital of Norway, and the Maritime Bergen Law Summer 
Programme provides an introduction to Maritime Law in a broad sense. The maritime 
business sector is of great national importance. In addition, it represents huge 


opportunities for cooperation between Chinese and Norwegian enterprises.   


- Learning outcome** After completion of the Maritime Bergen Law Summer Programme, it is expected that 
the students should have basic knowledge of essential features of Maritime Law and 
the Maritime Business Sector. 
The student shall have acquired: 


- experience from interacting with persons from a different culture than their 
own and from explaining features of their own legal culture to a person from a 
legal culture different than their own.  


- ability to communicate and cooperate with fellow students from a  culture 
different from their own;  


- basic legal English skills 


- Literature**  


Teaching:  


- teaching semester 
(autumn/spring)* 


Summer 


- teaching methods* During the two-week long programme, there will be classes in the mornings, and in the 
afternoons there will be site visits to businesses and government offices operating in 
the maritime business sector. 
In addition to classroom lectures and discussions, each student’s learning experience is 
enriched through a series of field trips to some of Maritime Bergen's member 
companies. The companies represent the whole value chain of the maritime cluster; 
ship owners, service providers, shipyards and equipment manufactures. 


- teaching language* English 


- compulsory elements* Attendance of lectures and excursions which are part of the programme is mandatory.  
An up to 25 % deviation from the general rule of 100 % attendance can be accepted.  


Admission/admittance regulation:  


- general admittance 
requirements* 


 MAJUR, MAJUR-2, INTL-JUS 


- course admission* International students: 
Admission is restricted to five students from each of the following universities:   



mailto:utveksling@jurfa.uib.no





 China University of Political Science and Law 


 Peking University Law School 


 Renmin University of China Law School 


 Tsinghua University School of Law 
Interested students should contact the study abroad coordinator at their home 
university. Students will apply to their home university who selects and nominates a 
designated number of students. 
To be eligible, students should have previous knowledge of law. By previous knowledge 
of law, we expect that students have studied law courses equaling approximately two 
years of law studies before the programme starts. Previous knowledge of Maritime Law 
is not required.  
Students should also have a good command of English, both written and spoken. 
Norwegian students:  
Up to 10 students enrolled in the MAJUR or MAJUR-2 programme may be admitted.   
Interested students must submit an application according to the instructions and 
deadline which will be published annually in MittUiB well in advance of the next 
upcoming summer programme.  


- capacity of course participant 20 Chinese students, 10 Norwegian students 


- private candidate admittance* NA 


Exam:  


- examination semester 
(Autumn/Spring)* 


NA 


- duration of exam* NA 


- examination language* 
  - the exam question 
  - the answer 


 
NA 
NA 


- grade system* Pass or fail  


Remedies permitted in addition to 
§ 3-6 


NA 


Basic admission requirements 
(including language requirements): 


 


- compulsory*  


- recommended* Good level of English language. 


Academic overlap with other 
courses* 


No overlapping with other courses. 


Evaluation* According to Faculty of Law routines. 


Contact information* - 
Department/Institute/ 
Faculty 


Contact person in 
the Administration: 


utveksling@jurfa.uib.no 
 


Department:  The Faculty of Law 


Visiting address: Magnus Lagabøtes plass 1 


Office hours:  09.00 – 14.00.  


Postal address:  Postboks 7806 


Post number and 


city:   
5020  BERGEN 


Phone:  + 47 55 58 95 00 


Fax:  + 47 55 58 95 10 


E-mail:  http://www.uib.no/en/jur  


Web:  http://www.jur.uib.no/  
 


Target group(s) Chinese students with an interest in Maritime law and/or Norway and Norwegian law 
and legal culture. 
Norwegian students enrolled in the master programmes at the Faculty of Law in 
Bergen, with an interest in Maritime law and/or China Chinese law and legal culture.  


The need for adjustment with 
regard to the target groups 


None 



mailto:utveksling@jurfa.uib.no
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Financing of the course Participation in the programme, including accommodation during the duration of the 
programme, is free of charge for the Chinese students. There are no tuition fees for the 
programme. 
Transportation to field trip sites and cost of admission to sites included in the 
programme are taken care of by the organisers. 
From 2018 through 2019, the above mentioned costs, in addition to potential 
remuneration of lecturers, will be covered by funds acquired through the UTFORSK-
project grant from SIU, and funds which the cooperating partner Maritime Bergen has 
acquired through applications to local firms, the municipality of Bergen and the 
Hordaland county administration.  
The cost- and funding model will be evaluated and reconsidered before a potential 
continuation in 2020 and beyond. 
Participating students from China are responsible for covering the following costs 
themselves: 
•international roundtrip air tickets from China to Bergen 
•transport to and from airports 
•visa application fee 
•vaccinations 
•health insurance valid for the duration of their stay 
•breakfast and some other meals 
•personal expenses 


Resources  


- course leader Associate Professor, dr. Bjørnar Borvik, PhD 


- teaching resources Internal and External, expenses to be covered by external funding 


- administrative resources Internal / Maritime Bergen 


Relevance of the course In addition to being a lever to increase Chinese students’ interest in long-term mobility1 
to Norway, the course is a means to develop relations and cooperation between the 
Faculty of Law, the Centre for Shipping and Logistics at NHH and the members of 
Maritime Bergen. 


 


                                                           
1 Defined as more than three months 







Preliminary programme for Maritime BERGEN Law Summer Programme 03.08-19.08.18. Draft as of February 2018 
 


Yellow = programme elements coordinated by Norwegian China Law Centre/the Faculty of Law as of February 2018 


 


 


18.00 -  Arrival at Bergen Airport Flesland Arrival at Bergen Airport Flesland  Get together 


 


8 am-noon Doing Business 
in Norway – An 
Introduction 
(Øyvind Axe 
and/or others, 
Wikborg Rein 
law firm) 


Preliminary 
topic: The 
Maritime 
Business Sector –
Essential 
Features 
(Stein Wallace, 
NHH Norwegian 
School of 
Economics) 


9-10 am   
Visit to Dataloy 
10:30  am  
Visit to The Naval 
Academy 


Ship Registers and 
Ship Financing 
(lecturer to be 
decided) 


Offshore 
Contracts and 
Shipbuilding 
Contracts 
(Amund B. 
Tørum, Schjødt 
law firm) 


No program No program 


Noon -1 pm Lunch SAMMEN Lunch SAMMEN Noon  
Lunch at The Naval 
Academy 


Lunch SAMMEN Lunch SAMMEN No program No program 


1 pm- 5 pm 1 pm -2 pm 
Visit Bergen 
Sjøfartsmuseum 
 
2 pm – 4 pm: 
City walk - app 


1 pm – 3 pm 
Visit Norwegian 
Maritime 
Authority 
 
3 pm – 5 pm  
The Municipality 
of Bergen  
 
 
 


1:30 – 3 pm  
Visit to Norwegian 
Electric Systems 
 
 
3:30 -5 pm 
Visit Odfjell 
 
6 pm 


1: 2 pm 
Visit to DNV GL 
 
2 pm – 3 pm 
Vil Vite – 
Havinstallasjonen 
 
3 pm – 5 pm 
Visit to Kristian 
Gerhard Jebsen 
center  


Marine Insurance 
(Norwegian Hull 
Club?/Andreas 
Meidell?, 
Thommessen Law 
firm, others?) 


No program No program 


6 pm  -    Dinner hosted by 
Odfjell at 5 pm 


    







 


8 am – noon Contracts of 
Affreightment, and 
Carriage of 
Passengers 
(lecturers to be 
decided) 


Liability for 
Damage, Loss and 
Delay 
(lecturers to be 
decided) 


Competition Law 
and the Maritime 
Sector 
(lecturers to be 
decided, UiB and 
BECCLE) 
 


Environmental Law 
and Marine Pollution 
(Sigrid E. Schütz, UiB)  


8 am – 10 am 
Jurisdiction and 
Choice of Law 
(Berte-Elen Konow, 
UiB) 
 
10 am – noon 
Dispute Resolution in 
the Norwegian Court 
System 
(Wiggo Storhaug 
Larssen, Gulating 
Court of Appeal) 
 


No program No program 


Noon – 1 pm Lunch SAMMEN Lunch at DNB 
Shipping 


Lunch SAMMEN 
 


Lunch SAMMEN Lunch SAMMEN No program No program 


1 pm – 5 pm 1 pm – 3 pm 
Meeting and 
lecture by Wikborg 
Rein 
3 pm – 4 pm 
Bergen Chamber of 
commerce 
 
4 pm – 6 pm 
Visit to Norwegian 
Hull Club  
 


1 pm – 2:30 pm  
Visit to DNB 
Shipping  
 
3 pm – 4 pm 
Visit to Rederi 
Stenersen 
 
4 pm – 5 pm 
GC Rieber  


1:30 pm – 5 pm 
Travel with 
Redningsskøyta 
to Frydenbø 
Industrier at 
Hanøytangen, 
Askøy 
 


1:30 pm – 3:30 pm 
Visit to Bergen og 
Omland Havnevesen 
 
Beffen over to Grieg 
 
 
 
 
4 pm – 6 pm 
Visit to Grieg  


Nordic Arbitration 
(Øystein Meland, 
Wikborg Rein law 
firm) 
 
 
 
 


Exam?? No program 


6 pm -   Dinner hosted by 
Norwegian Hull 
Club 


  Dinner hosted by 
Grieg 


KODE – China 
Exhibition 


 Students 
depart 
Bergen 
Airport 
Flesland 
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UNDERVISNINGSPLIKT FOR FORSKNINGSDEKANEN  
__________________________________________________________________________ 


 


Fakultetet har som kjent en ordning med undervisningsregnskap for vitenskapelig ansatte 


hvor de ulike undervisningsoppgavene godskrives ut fra omregningsnøkler. I tillegg inngår 


administrative oppgaver i undervisningsregnskapet. Ordningen med undervisningsregnskap 


har en lang historie ved fakultetet. Sentrale vedtak av fakultetsstyret (og tidligere 


fakultetsrådet) er sak 72/94 i møte 8. november 1994 (basert på et utvalg ledet av Johan 


Giertsen), sak 06/01 i møte 30. januar 2001, sak 06/04 i møte 29. januar 2004 (basert på et 


utvalg ledet av Rune Sæbø) og sak 71/07 18. desember 2007 (basert på et utvalg ledet av 


Gudrun Holgersen). 


Det siste styrevedtaket tar opp undervisningsplikten for pro- og visedekan. Ifølge pkt. 3 i 


vedtaket har disse en «undervisningsplikt tilsvarende 100 arbeidstimer pr år».  


Dekan og fakultetsdirektør mener at undervisningsdekanen selv bør ha en viss 


undervisningsplikt, og dette er også ønsket av nåværende visedekan. Forskningsdekanen 


har omfattende arbeidsoppgaver og har blant annet personalansvar for midlertidig ansatte i 


vitenskapelige stillinger. Ved de fleste andre fakultet på UiB er forskningsdekanen et 


fulltidsverv uten annet enn administrative plikter. Etter dekan og fakultetsdirektørs oppfatning 


bør derfor forskningsdekanen være fritatt for undervisningsplikt. En kan tenke seg at en i 


fremtiden har en annen fordeling av ansvaret mellom pro- og visedekan, og vedtaksforslaget 


er utformet med tanke på mulig endring i så måte.  


På denne bakgrunn framsettes følgende  


forslag til vedtak: 


 


«Forskningsdekanen er uten undervisningsplikt». 


 


Karl Harald Søvig 


dekan 


 


 


Øystein L. Iversen 


fakultetsdirektør
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Fakultetet er hvert år pålagt å avgi forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding til 


UiB sentralt der det rapporteres om oppnådde resultater for året som har gått og prioritering 


av tiltak i året som kommer.  


Forslag til forsknings- og forskerutdanningsmelding 2017 er behandlet på sirkulasjon i 


Forskningsutvalget. 


 


På denne bakgrunn framsettes følgende  


forslag til vedtak:  


Fakultetsstyret godkjenner fremlagte forsknings- og forskerutdanningsmelding. 


 


 


Karl Harald Søvig 


dekan 


 


 


Øystein L. Iversen 


fakultetsdirektør
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Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding 2017 
Som del av arbeidet med universitetets forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding, skal det utarbeides egne meldinger fra fakulteter og institutter. 
Institusjonens meldinger skal behandles i Universitetsstyret i første halvår.  
 
Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 
sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 
Meldingene bør derfor ikke være mer enn 6 sider totalt. Maler for meldingene følger vedlagt. 
 
Meldingen vil gi et viktig grunnlag for videre arbeid med revisjon av universitetets strategi. 
 
Frist for innlevering settes til 16. april 2018. Meldingen vil bli drøftet i utdanningsutvalget og 
forskningsutvalget før endeling behandling i universitetsstyret.  
 
 
 
 
Kjell Bernstrøm 
universitetsdirektør  Steinar Vestad 
 seniorrådgiver 
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Vedlegg  
 
Mal for meldinger:  
 
Punktene nedenfor angir områder som skal omtales i meldingene. Samlet lengde for 
meldingene skal ikke overstige 6 sider. Frist for innsending er 16. april 2018.  
 
Utdanningsmelding:  


 Utdanningskvalitet: Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av 
behov for nye, inkludert oppfølging av resultater fra Studiebarometeret og 
Underviserundersøkelsen. Orientering om gjennomførte programevalueringer i 2017 
og status for revisjonsarbeidet i studieprogrammene. Vi ber også om informasjon om 
arbeid med økt gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene.  


 
 Portefølje og dimensjonering: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud 


og opptak.  
 


 Tilrettelegging for praksis i studiene 
 


 Oppfølging av handlingsplaner: Status for oppfølging av Handlingsplan for etter- og 
videreutdanning 2015-2017 og prioriterte tiltak for 2018 som oppfølging av 
Handlingsplan for utdanningskvalitet. 


 
 
Forskerutdanningsmelding  


 Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet mellom 
forskerutdanning og forskningssatsinger.  


 
 Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger – kort beskrivelse 


av situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne 
 


 Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte 
tiltak. Bruk av professor II stillinger som veiledere. 


 
 Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen, eventuelle planlagte tiltak for 


internasjonal rekruttering og for å øke internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene  
 
 
Forskningsmelding:  


 Oppfølging av faglige prioriteringer og tiltak for økt tverrfaglig samarbeid. 
 


 Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppfølging av handlingsplan for 
internasjonalisering. 
 


 Kort status for oppfølging av Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 
 


 Tiltak for økt publisering 
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1. OPPFØLGING AV FAGLIGE PRIOTERINGER OG TVERRFAGLIG SAMARBEID 


Fakultetet avsluttet i desember 2017 arbeidet med handlingsplanen for forskning - 2018-2019. Når det gjelder 
innsatsområder som særlig berører UiBs og fakultetets handlingsplan, kan særlig nevnes at fakultetet vil fortsette et 
arbeid med tilrettelegging av tverrfaglig forskning, som nå understøttes av at fakultetet også har valgt 
implementering av handlingsplanen for forskningsinfrastruktur som et eget innsatsområde.. Den tverrfaglige 
satsingen er også koblet til en videre styrking av de tre strategiske satsingene til UiB – marin forskning, forskning 
innen klima og energiomstilling, samt forskning knyttet til de globale samfunnsutfordringene. Som et virkemiddel for 
å arbeide mer systematisk med satsingsområdene, er det etablert en egen strategigruppe på tvers av fagmiljø på 
fakultetet som skal koordinere og legge til rette for forskere og miljø som arbeider innenfor feltene. Det er også 
under utvikling samarbeid med andre fakultet knyttet til tverrfagligutdanning av ph.d.-kandidater. 


Fakultetet har også økt fokus på samarbeid med eksterne aktører utenfor akademia og har blant annet hatt en 
fagsamling med relevante forskere og Utenriksdepartementet (seksjon for traktat-, miljø- og havrett). Det er også 
avholdt en tilsvarende samling med lokale politikere og stortingspolitikere.  


En annen prioritering er Senter for konkurransepolitikk (BECCLE - Bergen Center for Competition Law and Economics).  
Senteret er et samarbeid mellom lnstitutt for økonomi (UiB), NHH og Det juridiske fakultet, med tette faglige 
kontakter til Konkurransetilsynet, SNF, CMI og UiO. Fakultetet ser et stort potensial for eksternfinansierte prosjekter 
på dette området, og har intensivert arbeidet med å profilere senterets unike posisjon som et genuint tverrfaglig 
miljø av høyeste internasjonale standard i europeisk sammenheng. 


I 2017 ble det etablert en ny forskergruppe i skatterett. Det arbeides kontinuerlig med Justisdepartement, 
stortingspolitikere og skatteetatene om finansiering for å kunne ta et nasjonalt ansvar for å bygge opp det 
etterspurte fagfeltet i Norge. I 2017 ble det gjort et betydelig arbeid for å utvikle et samarbeid med NHH vedrørende 
skatteøkonomi, og et slikt tverrfaglig samarbeid vil styrke mulighetene for eksternfinansiering på området. Området 
er også prioritert som et tema i et mulig program for rettsvitenskap i Forskningsrådet og har videre blitt presentert 
på fagsamlinger med lokale politikere og stortingspolitikere. Behovet for forskning på skatterett ble tatt opp av 
fakultetets samarbeidspartnere i en interpellasjon i stortinget i 2017, på bakgrunn av forarbeid fra fakultetet. 


Forskere innenfor det såkalte Landslovsprosjektet 2014-2024 har også i 2017 arbeidet intensivt for å øke 
samarbeidet med eksterne aktører og økte porteføljen av eksternfinansierte prosjekter. Prosjektet er flerfaglig med 
forankring i filologi, arkeologi, historie, filosofi, statsrett og rettshistorie. En sentral samarbeidspartner her er 
Nasjonalbiblioteket, som også tar et betydelig ansvar for kostnadene med å tilrettelegge for formidling av 
datamateriale som er innhentet i prosjektet, og videre utvikling av grunnlagsmaterialet som vil gjøres tilgjengelig for 
forskning. Arbeidet vil ha stor interesse for mange fagfelt innenfor humaniora.  


2. PRIORITERT FORSKNINGSSAMARBEID.  OPPFØLGING AV HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 


2.1 Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, samfunns- og næringsliv 
Vi har et utstrakt samarbeid med forskere fra andre institusjoner, primært i Norden og Europa, men også Nord-
Amerika og Afrika. I forlengelsen av det etablerte samarbeidet med Kina og India på utdanningssiden, har fakultetet 
planer om å styrke forskningssamarbeidet med disse gjennom forskerutveksling og felles forskningsprosjekter. Blant 
annet arbeider fakultetet med å etablere et kinesisk-europeisk forskningsprosjekt om rettssikkerhet og uavhengige 
domstoler. I samarbeidet med Kina ønsker fakultetet å tilby kortere seminar om aktuelle rettslige problemstillinger 
for næringslivsaktører som har, eller planlegger aktivitet i Kina. Fakultetet var også pådriver bak Norwegian China 
Law Centre ved UiB som ble etablert i 2017. Fakultetet er koordinator for senterets virksomhet.  


Fakultetet har også et prioritert samarbeid med Skatt vest (jf skatterettssatsingen) og Konkurransetilsynet (jf 
konkurranserettssatsingen og BECCLE). Innen strafferett og straffeprosess prioriteres samarbeid med sentrale 
aktører som Riksadvokaten, Justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgen. Det er også et tett 
samarbeid med ulike brukere av forskningsresultatene som kommunal og fylkeskommunal forvaltning, direktorat, 
EFTA, samt Den norske Advokatforening både på nasjonalt og på lokalt nivå. Utover Nasjonalbiblioteket har 
Landslovsprosjektet også et utstrakt samarbeid med Bergen kommune, Stavanger museum, Hardanger og Voss 
museum og en rekke andre samfunnsaktører. 


2.2 Oppfølging av handlingsplan for internasjonalisering 
Fakultetet driver målrettet informasjon om UiBs internasjonale nettverk og oppfordrer til å bruke disse. Spesielt 
gjelder dette SPIRE-midler (jf samarbeidet med India og Kina) og WUN (jf delmål A1). Ph.d.-kandidatene og 
postdoktorene blir oppfordret til utenlandsopphold, og fakultetet har satt av midler til kortere opphold (jf. delmål 
A4). Det er en økende tendens til at stipendiater søker stipend og reiser ut, og de som reiser, reiser gjerne til flere 
institusjoner og opparbeider seg et bredt internasjonalt nettverk. Reisene blir gjerne kombinert med foredrag og 







undervisning ved de utenlandske institusjonene. Vi ser en endring også innen svært nasjonalt orienterte fag som 
skatterett, der det nå er igangsatt et samarbeid med Universitetet i Saint Louis i USA. Selv om de fleste gjennomfører 
et utenlandsopphold, reiser de færreste på utenlandsopphold av lenger varighet enn 2 måneder per opphold. Den 
viktigste forklaringen på dette er at vi har mange nordmenn i våre stipendiatstillinger, og at de ofte stifter familie i 
samme periode. Fakultetet har videre som årlig tilbud på doktorgradsprogrammet å delta på en reise til Kina. 
Opplegget er en del av fakultetets Kina-satsing og har vært gjennomført i flere år med ekstern finansiering. Ph.d.-
kandidatene presenterer da sitt avhandlingsprosjekt på engelsk tidlig i doktorgradsløpet (jf delmål A2). 


Gjennom forskernes internasjonale nettverk har fakultetet rekruttert fremtredende forskere fra den internasjonale 
arenaen. Det er særlig strafferettsmiljøet og BECCLE som har ansatt slike forskere på lengre kontrakter. I 
undervisningssammenheng opptrer internasjonale toppforskere først og fremst i den brede porteføljen av 
spesialemner (jf. delmål B1).  


Målsetningen om 80 % publisering i internasjonale kanaler passer ikke for alle fagfeltene i fakultetets 
forskningsportefølje. Dette har også UiB gitt sin aksept for. Generelt publiseres det imidlertid mer internasjonalt enn 
før, og bøker utgis på anerkjente internasjonale forlag. Det er også stadig flere ph.d.-avhandlinger som publiseres på 
engelsk. En viktig faktor for å lykkes er internasjonale nettverk, og forskerne deltar i mange av de mest prestisjefylte 
faglige nettverkene innenfor rettsvitenskap i Europa. På grunn av fagets karakter, er det mer nærliggende for de 
fleste forskerne å orientere seg mot Europa for å finne verdens ledende miljøer, enn på verdensbasis mer generelt. I 
lys av ønsket om økt tilslag i EU-programmene, er det heller ikke grunn til å endre denne prioriteringen av andre 
hensyn. Det er også en økende tendens til at forskerne foredrar ved utenlandske universiteter. Det fokuseres på 
internasjonal publisering tidlig i karriereløpet, og fakultetet har økt avsatte midler til språkvask med 400 %, som 
sannsynligvis vil bli brukt i 2018.   


3. OPPFØLGING AV HANDLINGSPLAN FOR EU-FINANSIERTE SATSNINGER 


Eksternfinansiering er et eget innsatsområde for fakultetet i handlingsplanen for forskning. Det er satt av 
øremerkede strategimidler til formålet, og deler av disse rettes mot tiltak knyttet til EU-søknader. Fakultetet har hatt 
en egen sak om incentivmidler og tiltak i fakultetsstyret for å øke innsatsen på området.  


Fakultetet har de siste par årene deltatt som partner i noen EU-søknader knyttet til miljø og energiomstilling og 
bærekraftige hav, men disse har ikke fått bevilgning. Det arbeides imidlertid med to større prosjekter innen miljø og 
energiomstilling der målet er å søke EU-midler.  I 2017 ble det sendt en søknad om ERC starting grant fra 
strafferettsmiljøet fra en forsker som tidligere har fått midler fra Bergens forskningsstiftelse. Samtidig arbeides det 
med en søknad til MSCA-ITN (søknadsfrist i 2019) knyttet til konkurranserett (jf delmål B1).  Videre har fakultetet 
startet arbeidet med en langsiktig rekruttering av kandidater til ERC Grants, som først søker på Unge forskertalenter i 
FRIPRO-programmet i Norges forskningsråd (jf delmål B2).  


I samarbeid med sentralt BOA-team arbeider vi med å synliggjøre og motivere til å bruke Brüssel-kontoret. Tilbudet 
har vekket en viss interesse blant forskerne, og flere er i kontakt med Kristof Vlaeminck for videre samarbeid (jf 
delmål C2). Fakultetet startet i fjor arbeidet med å mobilisere ansatte til å registrere seg som evaluatorer i EUs 
søknadsbedømming. Målet er å få på plass minst fire evaluatorer i løpet av 2018 (jf delmål A2). Fakultetet vurderer 
en egen arrangert Brüssel-tur med BOA-teamet og utvalgte forskere for å komme i kontakt med utvalgte 
internasjonale interesseorganisasjoner, mulige partnere og få økt opplæring i relevant kunnskap for EU-søknader. 


Som en del av fakultetets økte fokus på kommunikasjon og formidling, er det i handlingsplanen for formidling (2017 
– 2019) et fokus på forbedringer av web-sider, og da også de engelskspråklige sidene.  Det er et mål om at det ved 
utgangen av 2019 skal være nye og mer målrettede engelske websider for fakultetet. Det arbeides også systematisk 
med oppgradering av web-profilene til forskerne med tanke internasjonal profilering og eksternfinansiering. 


Ressursmessig er arbeidet med å synliggjøre ledende forskningsmiljø ved fakultetet blitt intensivert, gjennom to 
stillinger knyttet til forskningsformidling og kommunikasjon (jf delmål C3).   


4. TILTAK FOR ØKT PUBLISERING OG SYNLIGHET 


Det er et prioritert tiltak for fakultetet å tilrettelegge for flere publikasjoner i internasjonale kanaler. Det tilbys kurs i 
tidsskriftsanalyser, og flere seniorer trekkes inn i fakultetets systematiske karriereutviklingsarbeid, slik at yngre 
forskere får de tilstrekkelige nominasjoner til å komme i betraktning som speakers eller forfattere. Et særskilt tiltak 
er satsingen på kvinnelige forskere ved hjelp av fakultetets øremerkede likestillingsmidler. Det er også satt i gang et 
arbeid med oppgradering av web-profiler for forskere, og forskere som søker eksternfinansiering er særlig prioritert. 
Disse får også rådgiving om kommunikasjon og formidling i nettbaserte løsninger mer generelt for å øke 
profileringen internasjonalt. Det er også økt fokus på åpen publisering. 
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1. OPPFØLGING AV PRIORITERINGER FOR FORSKERUTDANNINGEN 


I 2016 startet vi på et større arbeid med å gjennomgå den obligatoriske opplæringsdelen i ph.d.-programmet 
systematisk, spesielt med tanke på helhet, progresjon og læringsutbytte. Dette arbeidet fortsatte i 2017, og vil 
strekke seg ut i 2018. Tanken bak er at kandidatene skal komme raskere i gang med skrivearbeidet og få mer ut av 
undervisningen i opplæringsdelen. Det arbeides også med mulighetene for et nasjonalt samarbeid om deler av 
opplæringsdelen. Det er også etterspørsel fra institusjoner i Danmark om å delta på deler av fakultetets 
opplæringsdel.  


Utviklingen av opplæringsdelen vil i nærmeste fremtid bestå i å vurdere nærmere integrering av de to hoveddelene 
av programmet – Grunnlinjen og Perspektivlinjen, konsentrere undervisningen mot større samlinger, samt å 
forbedre det pedagogiske opplegget noe. Tilbakemeldingene på opplæringsdelen fra stipendiatene er gode. De 
etterspør også flere frivillige samlinger senere i doktorgradsløpet. Ledelsen for ph.d.-programmet vil arbeide med å 
utvikle enkelte kortere samlinger som møter stipendiatenes utfordringer på flere stadier i doktorgradsløpet. Det er 
gjort en evaluering gjennom medarbeidersamtaler og mer åpne samlinger av hvilke temaer som kan være spesielt 
viktige for å sikre tilstrekkelig vitenskapelig løft og hindre manglende progresjon. Tilbudet vil komme i tillegg til 
alminnelig veiledning og vil ha det fortrinn at det bygger på stipendiatenes erfaringsutveksling. 


Fra høsten 2016 etablerte fakultetet egne pedagogiske samlinger for ph.d.-kandidater. Samlingene fokuserte på 
gruppeledelse, pedagogikk og formidling. Formålet var å både gi kandidatene en bedre rolleforståelse og en 
innføring i hvilke kommunikasjons- og lederegenskaper som det vil være behov for når man skal lede teamarbeid, 
samt erfaringsutveksling om dette. I 2017 ble dette opplegget utviklet videre til å være et mer formalisert 
undervisningsopplegg i juridisk fagdidaktikk, ledet av professor Bjarte Askeland og førsteamanuensis Jan-Ove 
Færstad med bistand fra professor Åge Røssing Diseth fra Psykologisk fakultet.  


Våren 2018 vil i stor grad handle om å utvikle et eget ph.d.-program i tråd med universitetsstyrets vedtak.  


2. FORHOLDET MELLOM FORSKERUTDANNING OG FORSKNINGSSATSINGER 


I fakultetets strategi for 2016-2022 er ikke det ikke tematiske satsingsområder, men eksternfinansiert forskning, 
tverrfaglighet, samarbeid med andre aktører i rettslivet og god forskerrekruttering er vektlagt. I 2017 var 12 
stipendiater ved fakultetet finansiert av NFR, BFS, Politidirektoratet og Helse vest, og ni ph.d.-kandidater er tilknyttet 
vårt program men ansatt ved en annen institusjon (UiS, UiA, BI, NHH, Skatt vest, HiVolda, Politihøgskolen og Oslo 
universitetssykehus). 13 ph.d.-kandidater er tilknyttet eksternfinansierte forskningsprosjekter. 


40 % av ph.d.-kandidatene ved fakultetet skriver om temaer som omfattes av UiBs strategiplan 2016-2022 Hav, liv 
samfunn, som inneholder områdene marin forskning, forskning innen klima og energiomstilling og store globale 
samfunnsutfordringer.  


3. OPPTAK, GJENNOMSTRØMMING OG FRAFALL 


Høsten 2017 var det 44 kandidater på ph.d.-programmet ved fakultetet. 31 er ansatt som stipendiat på 
fakultetet, 4 er fortsatt aktive men med avsluttet ansettelsesforhold. Én har levert avhandlingen og ventet på 
bedømmelse, og ni personer er ansatt i andre virksomheter. En av disse ni finansieres av Norges Forskningsråd og 
Skatt vest gjennom ordningen offentlig sektor-ph.d. I 2017 begynte vi prosessen om å få en nærings-ph.d. (finansiert 
av et advokatfirma og Norges Forskningsråd), som vil begynne på programmet 1. juni 2018. Fakultetet merker en økt 
interesse fra eksterne kandidater, som blant annet undersøker muligheten for nærings- eller offentlig sektor-ph.d.  


Fakultetet har behov for en årlig tilvekst på fem-seks nye ph.d.-kandidater for å sikre kritisk masse i forskergruppene 
og til ph.d.-programmet i henhold til kravene i UHR-regelverket. Dette behovet vil forsterkes når fakultetet fra 2018 
får sitt eget ph.d.-program. Seks nye ph.d.-kandidater ble rekruttert i 2017 og vil ha oppstart i 2018. Fakultetet vil 
lyse ut to-tre stipendiatstillinger i 2018 med oppstart høsten 2018 eller våren 2019.  


Det arbeides aktivt med flere virkemidler for å sikre gjennomføring av doktorgradskandidater. Fakultetet har blant 
annet egne diskusjonssamlinger i forbindelse med disputasene hvor lederen for ph.d.-programmet analyserer 
disputasen sammen med stipendiatene for å diskutere kvalitetstrekk ved juridiske doktoravhandlinger og hvilke 







spørsmål opponentene trekker frem av mer generell interesse. Hyppigheten av medarbeidersamtaler har økt, man 
forsøker i større grad enn tidligere å trekke inn erfarne, interne seniorer for spesifikke oppdrag på flere steder i 
doktorgradsløpet for hver enkelt stipendiat. 


4. DISPUTASER OG UNDERKJENNINGER 


Fem disputaser ble gjennomført i 2017, og en av disse ledet til graden dr. philos. Ingen avhandlinger ble underkjent.  


5. VEILEDEROPPLÆRING OG BRUK AV PROFESSOR II-STILLINGER SOM VEILEDERE  


Fakultetet arrangerer jevnlige samlinger for ansatte som veileder på ph.d.-nivå (se nettside), og ambisjonen er én slik 
samling i semesteret. Det ble arrangert en samling i juni og en samling i november, og tema som ble tatt opp var 
blant annet nye regelverk. Aktuelle tema i 2018 vil være pedagogiske teorier om veiledning, med spesielt fokus på 
tilbakemelding og kompetanseheving knyttet til å være i forkant av ulike hindringer i stipendiatenes arbeidsprosess. 
Stipendiatene har etterlyst en forventningsavklaring knyttet til best practice og en nærmere avklaring av partenes 
rettigheter og plikter i veiledningsforholdet. Fakultetets forskningsutvalg har vedtatt at innholdet i UiBs e-kurs skal 
distribueres som informasjon til alle veiledere. Fakultetet vil arbeide videre veilederopplæring og relevant 
informasjon i 2018.  


To av fakultetets professor II-stillinger er aktive veiledere på ph.d.-nivå. Samlet er de hovedveileder for fem 
kandidater og biveileder for én.  


6. KARRIEREVEILEDNING  


Karriereønsker og –muligheter er tema på medarbeidersamtaler og i andre møter mellom gruppe B og 
fakultetsledelsen. Ledelsen arbeider systematisk for å kunne tilby kandidater som ønsker det, en videre karriere på 
fakultetet. Dette gjøres blant annet ved å inkludere postdoktorstillinger i søknader om eksternfinansiering. I 2017 
avholdt ledelsen 3 samlinger der stipendiatenes arbeidssituasjon og fremtid var tema. 


Postdoktorer tilbys samme pedagogiske opplæring som andre midlertidig ansatte, og får tidlig tilbud om å være del 
av veilederteam. De deltar på veiledersamlinger, og får systematisk karriereplanlegging i flere medarbeidersamtaler 
per år. Det arbeides også aktivt med å gi dem opplæring og støtte i forbindelse med eksternfinansiering og 
rådgivning og finansiering til å dra utenlands på forskningsopphold eller konferanser. Videre er flere postdoktorer co-
ledere av forskergrupper sammen med en erfaren fast vitenskapelig ansatte.  


7. INTERNASJONALISERING  


I oppstartsamtalen og i medarbeidersamtaler motiveres kandidatene til å knytte seg til utenlandske forskningsmiljø 
og delta i fora der prosjektet skal presenteres på engelsk. Det er også mulig å få deltakelse på mer omfattende 
språkkurs innpasset i den valgfrie delen av ph.d.-programmet. Forskergruppelederne og veilederne oppfordres også 
til å ta med ph.d.-kandidater på større konferanser, og kandidater får innpasset studiepoeng dersom de presenterer 
prosjektet sitt i større internasjonale fora. Fakultetet arbeider for å legge til rette for lengre opphold i utlandet, og 
har som mål at flere kandidater skal benytte seg av dette.  


Ph.d.-seminar i India (SIU-midler) 
Fakultetet fikk i 2014 en tildeling på 600 000 kroner fra SIU for å fremme forskningssamarbeid og studentutveksling 
til India. Midlene er tildelt for årene 2015, 2016 og 2017, og tildelingen inkluderte midler til en ph.d.-workshop i 2016 
og en i 2017, og begge ble avholdt etter planen (program 2016 og program 2017). Samarbeidet mellom de to 
institusjonene vil fortsette innen både forskning og utdanning, men i skrivende stund planlegges ikke flere seminarer 
for ph.d.-kandidater.  


Ph.d.-seminar i Kina (Spire- og SIU-midler) 
For femte år på rad mottok vi midler og planla seminar i Kina for ph.d.-kandidater også i 2017. Imidlertid var det av 
ulike årsaker svært få ph.d.-kandidater som hadde anledning til å delta. Fakultetet ba Spire om å få overføre midlene 
til 2018, og i 2018 vil vi invitere med både 2017- og 2018-kullet til seminar i Shanghai og Beijing, tilsvarende 
seminaret i 2016 (les 2016-programmet her).  



http://www.uib.no/jur/106060/veiledning-p%C3%A5-phd-niv%C3%A5

http://www.uib.no/node/98924

http://www.uib.no/node/107227

http://www.uib.no/en/jur/95573/chinese-legal-culture-%E2%80%93-studied-nordic-viewpoint
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED DET JURIDISKE FAKULTET – RAPPORT 2017 


__________________________________________________________________________ 


 


Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) er et verktøy for internkontroll av det 


systematiske HMS-arbeidet ved UiB. Den årlige rapporteringen skal 


 sikre at det systematiske HMS-arbeidet ved UiB er i tråd med myndighetskrav og 


interne regler  


 hjelpe med å vurdere om aktivitetene i HMS-arbeidet er hensiktsmessige i forhold til 


UiBs virksomhetsmål 


 avdekke forbedringspotensialer 


Det innebærer en gjennomgang av mål og resultater for HMS-arbeidet, i hvilken grad UiBs 


og lokale retningslinjer etterleves, og hvorvidt tiltak i både sentral og lokal HMS-


handlingsplan er iverksatt og fulgt opp.  


Rapporteringen for 2017 er knyttet til UiBs «Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og 


sikkerhetsarbeid», UiBs «Retningslinjer for årlig gjennomgang av det systematiske HMS-


arbeidet (internkontroll)», UiBs «Handlingsplan for HMS for 2016-2018», og Det juridiske 


fakultets lokale HMS-handlingsplan for 2017. 


Linjeleder skal i samarbeid med verneombudene rapportere om HMS-arbeidet for hvert 


verneområde i form av standardiserte elektroniske skjemaer. HMS-rapportskjemaet for 2017 


er en samlet rapport fra fakultetets to verneområder; 1) vitenskapelig og 2) administrativt. I 


tillegg skal det leveres en sammenfattende årsrapport basert rapportskjemaet hvor resultat 


og forbedringsområder trekkes frem.  


Årsrapporten skal utarbeides sammen med hovedverneombudet og behandles i 


fakultetsstyret før den sendes videre til universitetsdirektøren innen gjeldende frist, 23. mars. 


Universitetsdirektøren utarbeider en samlet HMS-årsrapport for hele universitetet der lokale 


HMS-rapporter er sentrale. Rapporten behandles av deretter av arbeidsmiljøutvalget og 


universitetsstyret. 


Vedlagte rapport ble behandlet i fakultetets HMS-utvalg mellom ledelse og verneombudene 


19. februar og lagt frem for fakultetets informasjons- og drøftingsutvalg (IDU) 9. mars 2018. 


Rapporten er godkjent av verneombudene.  


 


 







Forslag til vedtak 


Dekan og fakultetsdirektør legger med dette fram HMS-rapporten for 2017 for styret til 


orientering og eventuelle kommentarer. Fakultetsstyret inviteres til å gjøre følgende vedtak: 


 


Vedtak: 


Fakultetsstyret tar HMS-rapporten for 2017 til orientering. 
 


 


Karl Harald Søvig 


dekan 


 


 


Øystein L. Iversen 
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ÅRSRAPPORT FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017 


1 Innledning  
Under følger en sammenfatning av og noen utdypinger og suppleringer til verneområdenes HMS-


rapportskjema og HMS-handlingsplanen for 2017 fra Det juridiske fakultet. 


Årsrapporten er utarbeidet i samarbeid med hovedverneombudet, lagt frem for HMS-utvalget og 


informasjons- og drøftingsutvalget, og behandlet i fakultetsstyret. 


 


2 HMS-arbeidet ved Det juridiske fakultet 2017 


2.1   HMS-organisering 
Fakultetsledelsen (dekanus/fakultetsdirektør) har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet ved 


fakultetet, mens fakultetsstyret vedtar delmål og strategier for fakultetets helse, miljø og 


sikkerhetsvirksomhet. Fakultetet har opprettet et eget HMS-utvalg som bistår fakultetsledelsen i 


HMS-relaterte saker og sørger for fremdrift i det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetet. Utvalget 


består av verneombudene for de to verneområdene ved fakultetet, hovedverneombudet, 


linjeleder/linjeleders representant, samt HMS-koordinator. Saker av prinsipiell karakter avklares med 


linjeleder før vedtak fattes. Linjeleder skal være til stede på minst ett møte per halvår i HMS-utvalget, 


og ellers etter behov der saker av mer prinsipiell karakter skal vedtas.  


 


2.2 Lokal HMS-handlingsplan for 2017 for Det juridiske fakultet 
Den lokale HMS-handlingsplanen 2017 for Det juridiske fakultet følger vedlagt. Den ble behandlet i 


HMS-utvalget 6. mars ble vedtatt i fakultetsstyret 21. mars 2017.  


HMS-handlingsplanen for 2017 tar utgangspunkt i og støtter opp om de fire målene i UiBs 
Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2016-2018 som sier at 
UiB skal kjennetegnes ved:  


 Gode arbeidsfellesskap  


 God risikostyring og beredskap  


 Trygge og funksjonelle arbeidsplasser  


 Ansvar for det ytre miljø  
 


Planen inneholder en rekke tiltak for å nå disse målene. I det følgende vil vi gi en sammenfatning av 
hvordan noen av tiltakene for gode arbeidsfellesskap er fulgt opp, og avslutningsvis summere opp 
HMS-arbeidet ved fakultetet for 2017. 
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2.2.1 Tiltak for gode arbeidsfellesskap 
Fakultetet kartla det psykososiale arbeidsmiljøet ved å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse 


(ARK) i 2015. Ettersom det var mest å gripe fatt i fra tilbakemeldingene fra de midlertidig 


vitenskapelig ansatte, særlig stipendiatene, og ettersom dette er en ansattgruppe som er spesielt 


sårbar med tanke på arbeidssituasjon, valgte fakultetet å prioritere oppfølging av denne gruppen 


også i 2017. I nærværende rapport løfter vi frem tiltak som er iverksatt etter tilbakemeldinger fra 


stipendiatene, men fakultetet har også iverksatt andre tiltak i 2017, jf. vedlagte HMS-handlingsplan. 


- Alle stipendiater får oppstartsamtale, og det etterstrebes at samtalen skal finne sted den 


første uken de er på jobb. Dersom det er mulig skal kandidat, veileder, leder for ph.d.-


programmet og prodekan delta i møtet. Oppstartsamtalen tilbys i tillegg til nytilsattmøtet. 


- De pedagogiske samlingene er ytterligere strukturert og ph.d.-kandidater tilbys nå et mer 


omfattende opplegg, ledet av professor Bjarte Askeland og førsteamanuensis Jan-Ove 


Færstad.  


- Det ble arrangert veiledersamlinger også i 2017, én i hvert semester. Ingen av samlingene var 


like omfattende som den om tekstkvalitet i 2016, men det planlegges en ny, større samling, 


vårsemesteret 2018. Gruppen med ansvar for veilederoppfølging er fortsatt aktiv. 


- Det ble arrangert motivasjonsseminar også i 2017. Denne gangen ble alle ph.d.-kandidatene 


invitert, uavhengig av hvor i løpet de var. Førsteamanuensis Elisabeth Schanche fra institutt 


for psykologi har lang erfaring med forskning på teknikker for stresshåndtering og ulike 


metoder for å oppnå gode arbeidsprosesser, og hun var hovedinnleder på seminaret. Videre 


ledet leder for ph.d.-programmet diskusjon rundt blant annet arbeidssituasjon og veiledning.  


- Fakultetet har fortsatt med halvårlige møter mellom ledelsen og midlertidige vitenskapelig 


ansatte etter at det kom frem i ARK-undersøkelsen at slike møter var ønskelig. 


- Stipendiatene har fått tilbud om to medarbeidersamtaler, en med tidligere og en med 


nåværende prodekan for forskning. 


 


I 2016 vedtok fakultetet ny strategiplan og flere av punktene som kom frem i ARK-undersøkelsen ble 


tatt med i utformingen av strategien. Disse er tatt med videre til oppfølging i 2017. 


 


2.3 Sammendrag av HMS-arbeidet for 2017 for Det juridiske fakultet 
Det juridiske fakultet har fortsatt det systematiske HMS-arbeidet. HMS-utvalget har hatt tre møter i 


2017, og fakultetsstyret har fått oversendt protokoll fra møtene til orientering. Som det fremgår av 


punkt 2.2.1 over, har fakultetet også i 2017 hatt spesielt fokus på og iverksatt flere tiltak for å følge 


opp stipendiatenes tilbakemeldinger på arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2015. Vi er ellers fornøyd med 


at alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtaler også i 2017. 


Det nye dekanatet tok selv regien for fakultetets HMS-møte i 2017. Ettersom det var en stund siden 


ARK-undersøkelsen (2015), ønsket ledelsen å kartlegge hvordan de ansatte opplever dagens 


arbeidsmiljø. I forkant av møtet ble det derfor sendt ut en minispørreundersøkelse der de ansatte ble 


invitert til å komme med innspill til hva hver enkelt kan gjøre for at arbeidsmiljøet skal kunne bli best 


mulig. De ansatte ble bedt om å gi tilbakemelding på hva som er bra med arbeidsmiljøet, og hva som 


ikke er bra eller kan forbedres. I tillegg ble de bedt om å komme med forslag til forbedringstiltak. 
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Resultatene ble presentert i møtet, og det ble åpnet for diskusjon. 


I HMS-møtet snakket dekanen også om #metoo-kampanjen, og oppfordret alle ansatte som 


eventuelt måtte oppleve trakassering på jobb, til å melde fra om dette til ham eller nærmeste leder.  


HMS-utvalget opplever HMS-møtet som en arena der de ansatte kan få medvirke i HMS-arbeidet. 


Det kunne imidlertid kanskje vært opprettet flere slike arenaer. 


Etter HMS-møtet har dekanatet tatt initiativ til felles Fredagslunsj i ansattkantinen.  


Taco-tirsdag, som er initiert av de ansatte, ble videreført av de ansatte. I desember 2017 endret 


Forskergruppen i sivilprosess et planlagt seminar til å være et åpent fredagsseminar. Både Taco-


tirsdag og fredagsseminaret er gode eksempler på hvordan man kan skape faglige og sosiale 


møteplasser for fakultetet som helhet. 


 


Fakultetet tok i bruk UiBs digitale HMS-avvikssystem i mars 2016. Vi har ikke mottatt meldinger om 


alvorlige avvik i de to årene som systemet har vært i bruk. I 2017 har vi kun mottatt en 


avviksmelding. Meldingen kom tett oppunder jul og omhandlet renhold. Klage på manglende renhold 


skal meldes, eventuelt sendes videre, til Lydia. Det ble ikke gjort i dette tilfellet på grunn av at vi fikk 


ny renholdsleverandør fra 1. januar 2018. 
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Årsrapport - Helse, Miljø og Sikkerhet


Dine rapporter Les rapport


HMS-årsrapport Utskrift


Det juridiske fakultet - administrasjonen, 2017


Formålet med den årlige gjennomgangen er å se til at det systematiske HMS-arbeidet ved enheten er i tråd med 
myndighetskrav og interne regler (internkontroll). Videre skal også status for tiltak knyttet til UiBs HMS-handlingsplan 
vurderes for videre oppfølging og prioritering. Lokal HMS-handlingsplan for rapporteringsåret legges ved. Skjemaet 
fylles ut av leder og verneombud.


DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID


Enheten markerer status ved å merke av i aktuelt felt. Skalaen går fra 1-5, hvor: 1=i svært liten grad, 2=i liten 
grad, 3=i noen grad, 4=i stor grad, 5=i svært stor grad. Dersom spørsmålet ikke er relevant for enheten i 
rapporteringsåret, benytter dere alternativet til høyre: Ikke aktuelt. 


HMS-ORGANISERING


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten en samlet, skriftlig og ajourført HMS-handlingsplan, med mål og 
tiltak? 


x 


I hvilken grad har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMS-
koordinator, miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og plassansvarlig for 
brann)? 


x 


I hvilken grad har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom 


linjeleder og vernombud? 
x 


HMS-KOMPETANSE


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har leder nødvendig kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar ved enheten? x 


I hvilken grad har verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMS-oppgaver ved 
enheten? 


x 


I hvilken grad sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-
kompetanse? 


x 


I hvilken grad praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte? x 


GODE ARBEIDSFELLESSKAP


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte/ARK)? x 
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Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen: 


Se vedlagte årsrapport for 2017.


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har alle vitenskapelige ansatte fått tilbud om 


medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler? 
x 


Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med 
vitenskapelige ansatte: 


15 


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har alle stipendiater fått tilbud om medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler? x 


Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med 
stipendiater: 


100 


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har alle teknisk/administrativt ansatte fått tilbud om 


medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler? 
x 


Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med 
teknisk/administrativt ansatte: 


100 


Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler: 


I administrasjonen får alle ansatte tilbud om medarbeidersamtale med seksjonssjef en til to ganger per år. 
Samtalene varer fra 1-2 timer og tar utgangspunkt i forrige medarbeidersamtales oppfølgingspunkter. 
Fakultetsdirektør har gjennomført tilsvarende samtaler med de to seksjonssjefene. 


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Rusmiddelpolitikk? x 


I hvilken grad legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i 


arbeidstiden? 
x 


GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS? x 


Skisser kort hvilke risikovurderinger som er gjennomført (innenfor verdiene Menneske, Drift/Funksjon, Ytre miljø, 
Materielle verdier, Omdømme): 


Ikke implementert ROS ennå.


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten lokale rutiner for beredskap? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for brannvern? x 
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I hvilken grad har enheten gjennomført eller deltatt på brannøvelse? x 


I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å sikre enhetens materielle verdier mot 


tyveri og innbrudd? 
x 


Skisser kort hvilke tiltak enheten har gjennomført: 


Påminnelser til ansatte og studenter om å lukke vinduer, låse dører og passe på verdisaker.


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik? 
x 


Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted, 
driftarbeid, feltarbeid og tokt, og liknende. 


x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid 


og tokt? 
x 


I hvilken grad er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for stoffkartotek? x 


I hvilken grad registrerer enheten ansatte/studenter/gjester i eksponeringsregisteret? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte 


mikroorganismer? 
x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling? x 


TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)? x 


I hvilken grad blir HMS ivaretatt ved planlegging og etablering av nye arbeidsplasser 


(byggesaker)? 
x 


Hvis aktuelt skisser kort hvordan enheten har ivaretatt dette: 


Årlig vernerunde og oppfølging av denne.


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad blir enhetens arbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset? x 


I hvilken grad har enheten iverksatt arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering 


(funksjonelle IT-verktøy, kompetanse, endring arbeidsprosesser, samarbeid etc)? 
x 


Skisser kort iverksatte tiltak: 


Folk får det de har behov for, men vi kan være flinkere til å informere om hvilke muligheter som finnes for 
tilrettelegging.


Hvilke tre tiltak knyttet til digitalisering har enheten særlig behov for at blir iverksatt: 


Kompetanseheving, og tid og rom for å ta i bruk det man lært på kurs.


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


x 
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I hvilken grad har enheten samordnet HMS-arbeidet med samarbeidspartnere innenfor 


områder der begge er lokalisert og/eller driver aktivitet? 


Hvis aktuelt skisser hvilke samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med: 


Sammen.


ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning? x 


I hvilken grad legger enheten til rette for at ansatte og studenter enkelt kan gjøre 


miljøvennlige valg? 
x 


Skisser kort ytre miljø-tiltak: 


Ingen nye tiltak i 2017, derfor skårer vi bare midt på treet her.


Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.


DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK


Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2017) (last opp vedlegg nederst på siden).


Vedlegg


Fil Beskrivelse


Les vedlegg (laste ned) Handlingsplan for HMS 2017 ved Det juridiske fakultet
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HMS-årsrapport


Det juridiske fakultet - vitenskapelige, 2017
Ansvarlig for rapporten: Tine Eidsvaag (Verneombud) og Anita Hadziavdic Garden (Leder)


Rapporten er ikke levert enda.


DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID


Enheten markerer status ved å merke av i aktuelt felt. 
Skalaen går fra 1-5, hvor: 1=i svært liten grad, 2=i liten grad, 3=i noen grad, 4=i stor grad, 5=i svært stor grad. 
Dersom spørsmålet ikke er relevant for enheten i rapporteringsåret, benytter dere alternativet til høyre: Ikke 
aktuelt. 


HMS-ORGANISERING


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten en samlet, skriftlig og ajourført HMS-handlingsplan, med mål og 
tiltak? 


x 


I hvilken grad har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMS-
koordinator, miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og plassansvarlig for 
brann)? 


x 


I hvilken grad har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom 
linjeleder og vernombud? 


x 


HMS-KOMPETANSE


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har leder nødvendig kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar ved enheten? x 


I hvilken grad har verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMS-oppgaver ved 
enheten? 


x 


I hvilken grad sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-
kompetanse? 


x 


I hvilken grad praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte? x 


GODE ARBEIDSFELLESSKAP


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte/ARK)? x 


Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen: 


Se vedlagte årsrapport for 2017.


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har alle vitenskapelige ansatte fått tilbud om 
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler? 


x 


15 
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Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med 
vitenskapelige ansatte: 


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har alle stipendiater fått tilbud om medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler? x 


Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med 
stipendiater: 


100 


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har alle teknisk/administrativt ansatte fått tilbud om 
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler? 


x 


Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med 
teknisk/administrativt ansatte: 


100 


Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler: 


For de vitenskapelig ansatte fordeler samtalene seg vanligvis slik: Dekanen inviterer hver enkelt vitenskapelig 
tilsatt i fast stilling til medarbeidersamtale. Prodekan for forskning inviterer stipendiatene og øvrige 
vitenskapelige i midlertidig stilling til medarbeidersamtale. Fakultetet fikk nytt dekanat høsten 2017. På grunn av 
dekanskiftet fikk ikke alle faste vitenskapelige tilsatte særskilt invitasjon til medarbeidersamtale. I stedet sendte 
dekanen ut en felles forespørsel til i alle i denne gruppen med tilbud om en kort medarbeidersamtale til dem 
som ønsket dette. Det var bare fem personer som takket ja til tilbudet. Fakultetet vil tilby og gjennomføre 
medarbeidersamtale for faste vitenskapelig ansatte på vanlig måte i 2018. Alle stipendiatene hadde 
medarbeidersamtaler med avgående prodekan våren 2017, og de fleste stipendiatene har i tillegg hatt 
medarbeidersamtaler med ny prodekan høsten 2017.


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Rusmiddelpolitikk? x 


I hvilken grad legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i 
arbeidstiden? 


x 


GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS? x 


Skisser kort hvilke risikovurderinger som er gjennomført (innenfor verdiene Menneske, Drift/Funksjon, Ytre miljø, 
Materielle verdier, Omdømme): 


Ikke implementert ROS ennå.


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten lokale rutiner for beredskap? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for brannvern? x 


I hvilken grad har enheten gjennomført eller deltatt på brannøvelse? x 


I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å sikre enhetens materielle verdier mot 
tyveri og innbrudd? 


x 
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Skisser kort hvilke tiltak enheten har gjennomført: 


Påminnelser til ansatte og studenter om å lukke vinduer, låse dører og passe på verdisaker.


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik? x 


Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted, 
driftarbeid, feltarbeid og tokt, og liknende. 


x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid 
og tokt? 


x 


I hvilken grad er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for stoffkartotek? x 


I hvilken grad registrerer enheten ansatte/studenter/gjester i eksponeringsregisteret? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier? x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte 
mikroorganismer? 


x 


I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling? x 


TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)? x 


I hvilken grad blir HMS ivaretatt ved planlegging og etablering av nye arbeidsplasser 
(byggesaker)? 


x 


Hvis aktuelt skisser kort hvordan enheten har ivaretatt dette: 


Årlig vernerunde og oppfølging av denne.


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad blir enhetens arbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset? x 


I hvilken grad har enheten iverksatt arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering 
(funksjonelle IT-verktøy, kompetanse, endring arbeidsprosesser, samarbeid etc)? 


x 


Skisser kort iverksatte tiltak: 


Folk får det de har behov for, men vi kan være flinkere til å informere om hvilke muligheter som finnes for 
tilrettelegging.


Hvilke tre tiltak knyttet til digitalisering har enheten særlig behov for at blir iverksatt: 


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten samordnet HMS-arbeidet med samarbeidspartnere innenfor 
områder der begge er lokalisert og/eller driver aktivitet? 


x 


Hvis aktuelt skisser hvilke samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med: 
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Sammen.


ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ


1 2 3 4 5
Ikke 


aktuelt


I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning? x 


I hvilken grad legger enheten til rette for at ansatte og studenter enkelt kan gjøre 
miljøvennlige valg? 


x 


Skisser kort ytre miljø-tiltak: 


Ingen nye tiltak i 2017, derfor skårer vi bare midt på treet her.


Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.


DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK


Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2017) (last opp vedlegg nederst på siden).


Vedlegg


Fil Beskrivelse


Les vedlegg (laste ned) HMS-handlingsplanen for Det juridiske fakultet 2017
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 
 
 
Styre:  Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Styresak: 18/18 
Møtedato:  13.3.2018 
Journalnummer:  2018/1471-2 
 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
__________________________________________________________________________ 
 
 


a) Protokoll fra Fakultetsstyret 
Protokoll fra 6.2.18 følger vedlagt 


 
b) Referat fra HMS-utvalget 


Referat fra 12.2.18 følger vedlagt 
 


c) Utlysninger 
Det er utlyst stillinger som arbeidsgruppeledere for studieåret 2018/2019. 
Utlysningstekst følger vedlagt. 
Det er utlyst stilling som førstekonsulent/studiekonsulent fast. Utlysningstekst følger 
vedlagt.  
Det er utlyst stilling som stipendiat (politi- og påtalerett). Utlysningstekst følger 
vedlagt.  


 
d) Strategiplan 


Strategiplanen har gjennomgått en språkvask, og ny versjon ble vedtatt på sirkulasjon 
i februar 2018. Endelig strategidokument er lagt ved.   


 
e) NOKUTs Studiebarometer 2017 


NOKUT publiserte studiebarometeret for 2017 5. februar 2018. Informasjon og lenke 
til dataene er lagt ved.  


 
f) Oppdatert prosedyre for nominasjon av kandidater til stillingen som norsk dommer 


ved Den europeiske menneskerettsdomstolen 
Brev fra Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet er lagt ved.  
 


 
Karl Harald Søvig  Øystein Lunde Iversen 
Dekan  Fakultetsdirektør 
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Strategi 2016-2022 
NOKUTs Studiebarometer 2017 
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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   6.2.2018 
Sted:   Møterom 546 
Tid:   12.15-15.20  


PROTOKOLL - UTKAST 
 


Oppmøte Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik 
Marthinussen, Sigrid Eskeland Schütz, Knut Knapskog, Torhild Nordtveit, 
Ingrid Tøsdal, Philip Johan Haenel, Sausan Mustafa Hussein, Susanne 
Malene Voll Saenger 


Andre 
Øystein L. Iversen, Ida Bergstrøm (forlot møtet etter sak 9/18), Anita H. 
Garden, Bente Rosnes (forlot møtet etter sak 5/18), Christine S. Olsvik, 
Johanne Spjelkavik, Gunhild Brubakken (referent). Henning Simonsen (kom 
under sak 4/18).  


 


Styresak Saker til behandling       Unntatt off. 


S 1/18     Førsteamanuensis i formuerett (kontraktsrett)    X 
 


Vedtak:  
Maria Vea Lund tilsettes som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. 


 
S 2/18     Godkjenning av innkalling og saksliste 
 


Vedtak:   
Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 


 
S 3/18  Orienterings- og referatsaker      X  
 


Vedtak:  
Sakene ble tatt til orientering 


 
S 4/18  Studiereform (diskusjonssak) 
   


Styret tok notatet til etterretning og diskusjonen kan oppsummeres i følgende 
punkter:  
• Styret oppfatter at det er stor grad av enighet om svakhetene med dagens 


ordning og et god grunnlag for å gå videre med arbeidet med ny ordning.  







• Styret ser positivt på at man utreder større emner og færre eksamener. 
Studentrepresentantene opplevde at studentene var skeptiske til større 
emner. Styret ber om at man ser nærmere på modeller som er forskjellige 
på de ulike studieårene.  


• Metodeemnene: En må både se nærmere på innholdet av metodeemnene 
og plasseringen i studieordningen. Styret ønsker en egen prosess knyttet 
til dette.  


• Når det gjelder utveksling og valgfrihet ser styret positivt på at det utredes 
nærmere.  


• Styret ser for seg at en ny studieordning i større grad enn i dag tar opp 
digitale utfordringer, men ser ikke for seg et eget obligatorisk emne i 
immateriell rett eller lignende.  


• Styret ser for seg en ordning hvor kursansvaret er delt mellom faglærere.  
• Styret ser positivt på et større innslag av praksis i løpet av studiet, og vil at 


dette skal utredes. 
• IDU har gitt innspill om bruk av økonomiske og administrative ressurser i 


implementeringen av ny studieordning. Dette skal tas hensyn til.  
 


S 5/18  Økonomirapport for 2017      
 


Vedtak:   
Styret tar økonomirapporten for 2017 til etterretning.  


 
S 6/18  Handlingsplan for formidling 
 


Vedtak:   
Det fremlagte forslag til Handlingsplan for formidling 2018-2019 vedtas. 


 
S 7/18  Utlysning av fast vitenskapelig stilling 
 


Vedtak:   
Det utlyses en stilling som førsteamanuensis innenfor rettsområdet 
«konkurranse- og markedsrett». 


 
S 8/18  Incentivmidler knyttet til søknader om eksternfinansiert forskning 
 


Vedtak:   
 
Godskriving av arbeidstimer – søknadsarbeid  
• Ordningen med godskriving av arbeidstimer i forbindelse med søknader til 


Norges forskningsråd, videreføres (godskriving inntil 45 timer).  
• Søknader til EU godskrives med inntil 200 timer for de søknader som 


koordineres av fakultetet. En forutsetning for godskrivingen er at fakultetet 
disponerer 2 millioner kroner utenfor rammen i form av strategiske midler i 
2018 og 2019.  


• Søknader til EU godskrives med inntil 100 timer for de søknader der 
fakultetet deltar som partner. En forutsetning for godskrivingen er at 
fakultetet disponerer 2 millioner kroner utenfor rammen i form av 
strategiske midler i 2018 og 2019.  







• For andre vesentlige, personlige bidrag i forskningsprosjekter som ikke er 
NFR- eller EU-søknader (som f.eks. bidrag i samarbeidsprosjekter som 
ikke fakultetet koordinerer, men hvor aktiviteten likevel klart vil tjene 
fakultetets strategiske mål og fremme UiB som institusjon), kan det 
innvilges frikjøp fra undervisning etter særskilt avtale med dekanatet.  


Tildeling av personlige driftsmidler  
• Prosjektledere som får tilslag på NFR-prosjekter, blir bevilget kr 20 000 i 


personlige driftsmidler i løpet av prosjektperioden. 
• Koordinatorer som får tilslag på EU-prosjekter, blir bevilget kr 50 000 i 


personlige driftsmidler etter prosjektperiodens utløp.  
• Fagpersoner som er partnere i EU-prosjekter som får tilslag, får bevilget 


inntil kr 30 000 i personlige driftsmidler i løpet av eller etter 
prosjektperioden. 


  
S 9/18  Terminering av ekstra honorering for engelsk undervisning og sensur 
 


Vedtak:   
a. Ordningen med høyere faktor for forelesning på engelsk bringes til opphør 


med virkning fra og med H18.  
b. Ordningen med 25 % tillegg for sensur av engelske besvarelser bringes til 


opphør med virkning fra og med H18.   
 


S 10/18 Godskriving av undervisning ved andre institusjoner 
 


Vedtak:   
Undervisning og sensur ved utenlandske institusjoner, i henhold til særskilt 
avtale om undervisningsutveksling mellom fakultetet og den aktuelle 
institusjonen, kan honoreres i undervisningsregnskapet som om den var 
foretatt i Norge.  
 
Undervisningen skal være godkjent av styret. Ansatte kan ikke få godtgjort 
flere forelesningstimer enn om de hadde forelest ved et valgemne ved 
fakultetet.   


 
S 11/18 JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 sp) utvides til 70 sp 
 


Vedtak:   
JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 studiepoeng) utvides til 70 
studiepoeng med virkning fra inneværende studieår.   


 
S 12/18 Tiltaksplan for bruk av midlertidige stillinger  
 


Vedtak:  
1. Fakultetsstyret vedtar «Tiltaksplan for bruk av midlertidige stillinger ved 


Det juridiske fakultetet» med den justeringen som fremkom i møtet. 
2. Fakultetsstyret vedtar følgende måltall for midlertidige stillinger:  


 
Måltall 2018 2019 2020 2021 
Faste stillinger (2017-nivå fremskrevet) 49 49 49 49 
Andre midlertidige stillinger 1 3 3 3 
Andel midlertidige 2,0 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 







 
3. Fakultetsstyret får forelagt status i november hvert år, og har da mulighet 


for å foreta revidering av måltallene. 


S 13/18 Møteplan for høsten 2018 og våren 2019 
 


Vedtak:   
Fakultetsstyret fastsetter følgende møteplan for styremøter høsten 2018 og 
våren 2019: 


• Tirsdag 11. september 2018  
• Tirsdag 30. oktober 2018 
• Tirsdag 11. desember 2018  
• Tirsdag 5. februar 2019  
• Tirsdag 12. mars 2019  
• Tirsdag 30. april 2019  
• Tirsdag 4. juni 2019  


 


S 14/18 Ny vararepresentant til Studieutvalget fra gruppe C 
 


Vedtak:   
Fakultetsstyret oppnevner Anne Torekoven som tredje vararepresentant til 
studieutvalget for perioden 6. februar 2017 til 31. juli 2021. 


 
S 15/18 Eventuelt  
 
  Dekanen meldte to saker til orientering:  


1. Retningslinjer for sidegjøremål, jf. sak 59/17 er forelagt 
universitetsdirektøren. Saken vil bli fremmet på nytt for fakultetsstyret etter 
å ha vært behandlet i informasjons- og drøftingsutvalget ved Det juridiske 
fakultet.  


2. Strategiplanen er vedtatt, jf. sak 69/16, men har behov for en større 
korrektursjekk. Den vedtas på sirkulasjon i nærmeste fremtid.  


  
 


 
 
 
Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 
dekan      fakultetsdirektør 
 
 
 


13.2.2018 / GUBRN 
 


 


 







 


 
REFERAT 


HMS-utvalget ved Det juridiske fakultet 
12.02.18, kl. 10:00 - 11:00 


 


Til stede: 
• Linjeleders representant og møteleder: Anita H. Garden  
• HMS-koordinator: Synne Alne 
• Hovedverneombud og verneombud for administrativt område: Bente Rosnes 
• Varaverneombud for administrativt område: Kjersti Bakke Sørensen 
• Linjeleder: Øystein L. Iversen  


 
Fravær:  
• Verneombud vitenskapelig område: Tine Eidsvaag, vara Camilla Bernt 
 


Saksliste: 


01/18:  Orienteringssaker 


a. Endringer i HMS-utvalgets organisering 
Seniorkonsulent Synne Alne har overtatt rollen som HMS-koordinator i forbindelse med at 
Anita H. Garden fungerer som seksjonssjef i Forsknings- og Stabsseksjonen. Garden fortsetter 
som linjeleders representant og møteleder for utvalget. 


b. Miljøstasjoner for kildesortering  
Eiendomsavdelingen skal rulle ut miljøstasjoner for kildesortering på Dragefjellet og JUS-
bygget våren 2018.  Tentativt oppstarttidspunkt er ultimo februar-primo mars. 


c. Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) 
Fakultetet gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen ARK i 2015, og skulle etter planen ha en 
ny undersøkelse i 2018. HR-avdelingen har imidlertid satt ARK på vent. Til nå har ARK blitt 
gjennomført på ulike tidspunkter i organisasjonen, og alle avdelinger har ikke utført 
undersøkelsen ennå. HR-avdelingen vurderer nå om de skal sette i gang en eventuell ny 
runde med ARK samtidig for hele UiB. 


d. Implementering av krisestøtteverktøyet CIM 
Fremdriftsplan for arbeid med risikovurderinger og beredskapsarbeid ble gjennomgått. 
Fakultetet skal implementere krisehåndteringsmodulen og risikovurderingsmodulen i det 
elektroniske krisestøtteverktøyet CIM våren 2018. 


Det jobbes nå med å oppdatere fakultetets beredskapsplan for å tilpasse CIM. Oppdatert 
beredskapsplan legges frem for HMS-utvalget før det vedtas i fakultetsstyret.  


 


02/18: Internkontroll av det systematiske HMS-arbeidet – årsrapport 2017 







Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) er et verktøy for internkontroll av det systematiske 
HMS-arbeidet ved UiB. Linjeleder skal i samarbeid med verneombudene årlig rapportere om HMS-
arbeidet for hvert verneområde i form av standardiserte elektroniske skjemaer. Fakultetet skal 
utarbeide en sammenfattende HMS-rapport basert på verneområdenes rapporter, hvor resultat og 
forbedringsområder trekkes frem. Rapporten skal utarbeides sammen med hovedverneombudet og 
behandles i Fakultetsstyret. HMS-rapporten for 2017 skal opp til behandling i Fakultetsstyret 13. 
mars 2018.  


HMS-koordinator lager utkast til årsrapport som skal gås gjennom sammen med og godkjennes av 
linjeleder og verneombudene i HMS-utvalgsmøte 19. februar 2018.  


 


03/18: Planlegge aktiviteten fremover 


• HMS-handlingsplan for 2018 
Handlingsplanen for 2018 skal opp til behandling i fakultetsstyrets møte 13. mars. HMS-
koordinator lager utkast til HMS-handlingsplan for 2018 som skal gås gjennom og godkjennes i 
HMS-utvalgsmøte 19. februar.  
 


• HMS-årshjulet 2018 
Vi gikk gjennom vårens aktiviteter i HMS-årshjulet for 2018.  


o Det må vurderes om det skal settes i gang ny runde med hjertestarteropplæring for 
ansatte og studenter. 


o Dato for vårens semesterpizza er satt til 22. mars. Det blir alkoholfritt arrangement 
denne gangen.  


o Årets sommerfest blir avholdt torsdag 21. juni.  


Årshjulet oppdateres når handlingsplanen er vedtatt.  


 


• Møtedatoer fremover:  


Neste møte blir 19. februar. Da gjennomgås årsrapport 2017 og handlingsplan 2018.  
Møtedatoer for 2018 bestemmes i møte 19. februar. 


 


04/18: Eventuelt 


Utkast til årsrapport 2017 og handlingsplan 2018 sendes ut fredag 16. februar. 


 


 


15.02.18: AHG/SA  


 







Ønsker du å være arbeidsgruppeleder neste studieår?  
Fakultetet søker arbeidsgruppeledere for studieåret 2018/2019. 


Som arbeidsgruppeleder skal du lede arbeidsgrupper på rundt 10-12 studenter som samles 3-8 ganger i løpet av et kurs. 
Arbeidsgruppelederne skal også kommentere oppgavesvar i Office 365 og ha en muntlig veiledning med den enkelte student i gruppen i 
løpet av studieåret. I tillegg forplikter man seg til å delta på obligatoriske møter og opplæring som fakultetet arrangerer. 


Les om krav til søkere og ytterligere informasjon om stillingene her. 


NB! Fakultetet har fått midler fra Norgesuniversitetet til å sette i gang et to-årig prosjekt fra høsten 2017, kalt Bedre språk, bedre jurister.  


  


Prosjektet vil innebære at gruppesamlingene begynner tidligere på 1. studieår også høsten 2018. 


Vil du vite mer? Vi arrangerer et kort informasjonsmøte fredag 23. februar kl. 0915 i aud. 3.  
 
Søknadsfrist: 1. mars 2018 


Praktiske opplysninger om søknaden: 


Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge. Følgende opplysninger må være med i søknaden: 


� Hvor langt du er kommet i studiet  


� Korrekt postadresse i Bergen, e-postadresse (studentmail) og telefon  


� På grunn av stor søkermasse, ber vi om at bilde legges ved søknaden.  


I Jobbnorge skal du også fylle ut CVen din, laste opp bilde, attestert karakterutskrift, og eventuelle attester. Trykk «søk stillingen» på denne 
siden for å søke. 


Når får du svar? 


Innkalling til intervju blir sendt ut 8. mars, intervjuene avholdes i tidsrommet 19. - 23. mars, og 3. - 10. april.  


Tilbud om jobb sendes ut 11. april med svarfrist 18. april. Samtlige søkere skal ha fått svar innen 9. mai. 


Spørsmål  


For spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med  
Nina Østensen: 55 58 97 56 / Nina.Ostensen@uib.no eller 


Bendik Tveiten Vigsnes: 55 58 96 19/ Bendik.Vigsnes@uib.no 


Jobbnorge-ID: 148302, Søknadsfrist: 01.03.2018, Intern ID: 2018/2458  
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Fast stilling som studiekonsulent (førstekonsulent) ved Det juridiske fakultet  
Det juridiske fakultet ved UiB er blant dei leiande forskingsmiljøa i Norden innan strafferett, straffeprosess og politirett, og har også solid 
kompetanse innan formuerettslege fag, forvaltningsrett, internasjonal privatrett, rettsteori og rettsfilosofi. Fakultetet har totalt ca. 125 tilsette, 
og studieseksjonen tel om lag 18 medarbeidarar. Studieseksjonen bidreg til å utdanne framtidas juristar og ivareta fakultetet sitt 
samfunnsoppdrag gjennom effektiv, etterrettelig og etisk bevisst administrasjon og forvaltning. Seksjonen arbeider kontinuerleg med å 
vidareutvikle kvalitet i studiet og å forbetre og effektivisere interne prosessar og rutinar. Fakultetet var tidleg ute med digital eksamen, og 
nyttar i utstrakt grad digitale hjelpemiddel i både vurdering, utdanning og forskingsformidling. 
  
Fakultetet sitt 5-årige masterprogram i rettsvitskap var i 2017 den nest mest populære utdanninga i Noreg. I tillegg har vi eit 2-årig 
masterprogram mynta på bachelorkandidatar frå andre institusjonar. Vi har totalt 2400 studentar, og 200 av desse er internasjonale 
studentar. Internasjonalt samarbeid er viktig for fakultetet, og om lag halvparten av våre studentar reiser på utveksling i løpet av studiet.  
  
I studieseksjonen ved Det juridiske fakultet er det ledig ei fast 100 % stilling som studiekonsulent (førstekonsulent). 
  
 
Arbeidsoppgåver 
 
Stillinga omfattar studieadministrative driftsoppgåver for undervisning og eksamen, informasjonsarbeid, administrativ rutineutvikling, 
saksbehandling av studiesaker, rettleiing og evalueringar. Som studiekonsulent har du også mykje kontakt med studentar, vitskapleg tilsette 
og eksterne undervisarar. 
  
Den som blir tilsett vil primært inngå i seksjonens studieårsgruppe, men kan også få andre studieadministrative oppgåver. 
  
 
Kvalifikasjonar 


� høgare utdanning, helst på masternivå. Du treng ikkje ha juridiske emne i graden din, og kandidatar frå alle relevante fagområde blir 
oppmoda til å søkje  


� relevant praksis og erfaring frå studieadministrativt arbeid, saksbehandling og prosjektarbeid. Erfaring frå organisasjons- og 
servicearbeid kan også vere relevant  


� kjennskap til universitets- og høgskulesektoren samt offentleg forvaltning er ein føremon  


� god administrativ IT-kompetanse. Erfaring med digitaliseringsarbeid i UH-sektoren er ein føremon  


� god skriftleg og munnleg formuleringsevne på norsk, begge målformer  


  
Personlege eigenskapar 


� fleksibel og initiativrik  


� sjølvstendig og ansvarsbevisst  


� effektiv, ryddig og god til å prioritere  


� gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  


 Relevant praksis og personlege eigenskapar naudsynte for stillinga vil bli særskild vektlagt. 
  
 
Vi kan tilby 


� varierte oppgåver og sjølvstendig ansvar  


� hyggelege kollegaer og eit godt og inkluderande arbeidsmiljø  


� fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar, mellom anna trening i arbeidstida  


� løn som førstekonsulent etter lønssteg 47 - 53 (p.t. kr. 416 000 - 459 100) (kode 1408/LR 21) i det statlege lønsregulativet, avhengig 
av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan ein vurdere høgare løn.  


Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast dersom du får melding om det. 
  
Meir informasjon om fakultetet, studieseksjonen og studieprogramma våre finn du på http://www.uib.no/jur. Utfyllande opplysningar om 
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stillinga kan du få ved å vende deg til seksjonssjef Christine Stoltz Olsvik: 


� mobil: 911 47 401  


� e-post: christine.olsvik@uib.no  


Velkommen som søkjar! 
  
 
Anna informasjon 
 
Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. 
  
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert 
alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje 
stillinga. 
  
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga 
ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 
  
Nærare informasjon om tilsettingsprosessen finn du her. 


Jobbnorge-ID: 148976, Søknadsfrist: 15.03.2018  
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Stipendiatstilling ved Det juridiske fakultet (3. gongs utlysing)  
Ved Det juridiske fakultet i Bergen er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat innan fagfeltet politirett og påtalerett. Tiltreding etter 
avtale, men seinast 15. juni 2018. 
 
Stillinga er ein del av eit femårig forskingsprosjekt; «Politi- og påtalerett» som er finansiert av Bergens forskningsstiftelse (BFS), Det 
juridiske fakultet og Politidirektoratet. Prosjektet starta opp 1. mars 2017 og  har så langt ein prosjektleiar, ein professor (25 %), ein forskar, 
ein ph.d.-stipendiat (i politirett) og ein professor II (10 %). Sjå meir om prosjektet på http://www.uib.no/politiogpatalerett 
 
Normal åremålsperiode for stillinga er 4 - fire - år med 25 prosent pliktarbeid. Åremålsperiode utan pliktarbeid kan bli vurdert.  
  
Om avhandlingsprosjektet  
Det overordna temaet for prosjektet som skal utførast i stipendiatstillinga, og leie fram til ei avhandling til ph.d.-graden, er: «Samhandling, 
informasjonsinnhenting og informasjonsdeling i kriminalitetsbekjempelsen». 
  
Effektiv informasjonsbehandling (m.a. innhente, lagre og dele) og samhandling mellom politi- og påtalemakt og andre offentlege kontroll- og 
tilsynsetatar, har stor betyding når ein skal avdekke og etterforske lovbrot. Temaet aktualiserer fleire spørsmål. Heimelsgrunnlaget for 
tverrfagleg samarbeid og dei ulike etatane si rolle og deira fordeling av ansvar, treng ei rettsleg avklaring. Reglane om teieplikt og unntak frå 
dei etter politiregisterlova, og teieplikter som ligg på andre offentlege etatar, set og viktige rettslege rammer. Reglane er noko ulikt forma ut, 
og dei kan i ulike samanhengar setje tilsikta eller utilsikta rettslege hinder for deling av informasjon. Dei ulike tilsyns- og kontrolletatane har 
òg andre heimlar og grunnar for å innhente informasjon, enn politiet. I samhandling er føremålet med å dele informasjon ofte avgjerande for 
kva som kan delast, både ved informasjonsdeling frå og til politiet.  
  
Temaet er breitt angitt, slik at søkjaren har høve til å gi eigne bidrag til prosjektet sine nærmare avgrensingar og problemstillingar.  
  
Prosjekt som har fokus på gi ei brei rettsvitskapeleg behandling av regelverket knytt til samhandling og informasjonsdeling i tilfelle der politi- 
og påtalemakt inngår i tverretatlege, faste eller mellombelse, samarbeidsformer, vil bli føretrekt. Men òg prosjekt om teieplikter og 
informasjonsdeling internt i politiet, mellom private (derunder bank- og finansinstitusjonar) eller mellom nasjonalt politi og utanlandsk politi, 
vil bli vurdert. 
  
Prosjektskildringa som skal følgje søknaden, bør vere på ca. 10 sider. Ho skal innehalde ein plan for gjennomføringa av forskingsprosjektet 
og forskerutdanninga (sjå nedanfor). 
  
Andre arbeidsoppgåver 
Den som blir tilsett pliktar òg å bidra aktivt i forskingsprosjektet sine aktivitetar (fagmøter, forskningsformidling, seminar, konferansar mv.). 
  
Kvalifikasjonar og eigenskapar 


� Du må ha mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande juridisk utdanning. Det er ein føresetnad at du har levert masteroppgåva innan 
søknadsfristen, og at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.  


� Du må gjennom karakternivå eller skriftlege arbeid ha vist eit høgt fagleg nivå, som kvalifiserer for rettsvitskapleg arbeid.  


� Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.  


  
Om stipendiatstillinga  
Administrasjons- og undervisningsspråket på fakultetet sitt doktorgradsprogram er til vanleg norsk. Eventuell undervisning skal kunne 
gjennomførast innanfor dei obligatoriske faga i masterstudiet i rettsvitskap ved UiB. 
  
Om forskarutdanninga 
Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ph.d.-graden innanfor ei tidsramme på 3 år. I tillegg til å fylle dei generelle 
krava for tilsetjing, må du og fylle kravet for opptak på fakultetet sitt ph.d.-program. 
  
Du må fylle ut skjema for opptak på ph.d.-programmet. Skjema kan du hente på denne nettsida: http://www.uib.no/phd/74164/s%
c3%b8ke-om-opptak-til-phd-utdanning. 
  
Vi kan tilby 


� Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø  


� Løn etter lønssteg 52 /57 (kode 1017/LR 20. 8) ut frå relevant praksis. Dette ligg for tida i spennet mellom 446 500,- og 490 900,-. For 
særleg kvalifiserte søkjarar, kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.  
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� Medlemskap i Statens pensjonskasse  


� Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)  


� Gode velferdsordningar  


  
Søknaden skal innehalde 


� Ei kort utgreiing om forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stilling  


� Prosjektskildring og framdriftsplan  


� CV  


� Skjema for opptak på ph.d.-programmet  


� Kopiar av karakterutskrifter og vitnemål frå bachelor- og/eller mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert 


� Relevante attestar  


� Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande 
oppgåve  


� Eventuelle vitskapelege arbeid og liste over desse (publikasjonsliste)  


� Søkjarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og 
karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle godkjenning av at utdanninga 
samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om generell godkjenning av høgare utdanning. 


 
Søknad og vedlegg må lastast opp i Jobbnorge via lenke på denne sida merka «Søk stillingen». 
  
Generell informasjon 
Utfyllande opplysningar om stillingane kan ein få ved å vende seg til administrasjonen ved Det juridiske fakultet, tlf. 55 58 96 76, prodekan 
for forsking Anne Marie Frøseth tlf. 55 58 95 49 eller prosjektleiar, førsteamanuensis Gert Johan Kjelby tlf. 55 58 96 34. 
 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert 
alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett 
funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.  
 
Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. 
 
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga 
ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 
 
Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.  
 
Det kan bli aktuelt å gjennomføre intervju ved tilsetjing i stillinga. 
  
Vi viser elles til rettleiing for søkjarar til stipendiatstilling som du finn på denne nettsida: http://www.uib.no/jur/24432/reglement-og-
retningslinjer. 
  


Jobbnorge-ID: 148214, Søknadsfrist: 09.04.2018, Intern ID: 2017/4933  
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STRATEGI 2016–2022 


FOR DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I 
BERGEN 


(Vedtatt av fakultetsstyret 30.08.2016.) 


 
 


Juridisk fyrtårn – regionalt, nasjonalt og internasjonalt 


Samfunnsoppdrag og verdigrunnlag 
 


Dei sentrale oppgåvene til Det juridiske fakultet er å drive rettsvitskapeleg forsking og utvikling av 


faget, utdanne juristar, og formidle kunnskap om retten og rettsstaten til samfunnet. Heile 


verksemda vår skal vere prega av høg kvalitet, og ho skal vere innovativ og framtidsretta. 


Organisasjonen skal vere kjenneteikna av kompetanse, samarbeid, initiativ og mot. 


 


Ofte har både rettsforsking og juristutdanning retta seg mot å tolke dei reglane som alt finst. Sjølv 


om denne typen kunnskap vil vere viktig også framover, må ein i tillegg rette større merksemd mot 


utforminga av reglane, korleis dei faktisk verkar i samfunnet og samspelet med andre faktorar. 


 


Gjennom rettsvitskapeleg forsking utviklar Det juridiske fakultetet kunnskap om retten. 


Kunnskapen deler vi med samfunnet kring oss. Kompetansen ved fakultetet gjev grunnlag for å 


løyse dei oppgåvene vi har – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 


 


Kunnskapen lèt oss utdanne juristar for framtida, og førebu dei på å verke til beste for samfunnet 


som kunnskapsrike og ansvarlege juristar. Studentane skal få ta del i begeistring for faget, i 


spanande diskusjonar, og bli utfordra til å ta eigne steg i eiga forsking eller anna juridisk verksemd.  


 


Kompetansen gjer at vi kan vere ein verdfull premissleverandør og samarbeidspartnar for dei 


regionale og nasjonale institusjonane som skal forme og forvalte retten i samfunnet.  


  


Kompetansen og kunnskapen vår set oss i stand til å drive formidling av høg kvalitet, og bidra til 


ein opplyst offentleg samtale om retten, rolla han har i samfunnet, og korleis retten kan tene både 


demokratiet og deltakarane i det. 


 


Det juridiske fakultet tuftar verksemda si på eit trygt og attraktivt miljø der alle kjenner både ansvar 


og høve til å bidra til å løyse samfunnsoppdraga. Dei tilsette skal få kollegial og institusjonell støtte 


til stadig å forbetre seg sjølv for å høgne kvaliteten på verksemda ved fakultetet. Fakultetet skal 


utføre samfunnsoppdraget sitt gjennom effektiv, etterretteleg og kunnskapsbasert drift og forvalting. 


 


Dei akademiske ideala er grunnlaget for all verksemda vår. Vi skal ansvarleg verne om og bruke 


den akademiske fridommen og faglege autonomien vår. Vi skal bruke dette til å ta oss alle vidare, 


til å vere nyskapande, til å sjå det som ikkje er lett synleg, til å stille kritiske spørsmål og til å 


arbeide med rettsvitskap for å få eit klokare og betre samfunn. Forskingsverksemda skal verne om 


rettsvitskapen sin eigenart. 
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Forsking i front  
 


Overordna mål 
Forskinga ved fakultetet skal vere av høg kvalitet, og bli utført av nysgjerrige, modige og 


initiativrike forskarar. I løpet av strategiperioden skal fakultetet ha fagmiljø av høg internasjonal 


standard. Vi skal arbeide for å skape fagmiljø i verdsklasse. 


 


Delmål 
Fakultetet skal drive innovativ grunnforsking og anna forsking av høg fagleg kvalitet. Fakultetet 


skal i løpet av planperioden få fram minst éin søknad til Noregs forskingsråd (NFR) om eit Senter 


for framifrå forsking (SFF), aleine eller i samarbeid med andre. Vidare skal fakultetet arbeide fram 


søknader knytt til Forskingsrådet og EU sine satsingar. I samband med dette vil fakultetet arbeide 


for at forskarane våre skal ta del i gode internasjonale forskingsnettverk. Forskingsaktiviteten skal 


vere i tråd med krava til organisering av forskinga, internasjonalt og regionalt samarbeid og fagleg 


nyskaping som er uttrykte i rammeplanane til Universitetet i Bergen (UiB), NFR og EU. 


 


Forskinga ved fakultetet skal bidra til å løyse samfunnsoppgåver, både regionalt, nasjonalt og 


internasjonalt, og dei problema som samfunnet og forskinga identifiserer som særleg viktige. Dei 


tre strategiske satsingsområda til UiB – marin forsking, forsking innan klima og 


energiomstilling og forsking knytt til dei store globale samfunnsutfordringane – skal vere 


synlege i fakultetet sine prioriteringar i strategiperioden. 


 


Fakultetet si forskingsverksemd skal i større grad enn tidlegare satse på tverrvitskapeleg 


orientering. Det er eit mål å gjere juridisk forsking relevant og synleg for å inngå i tverrvitskapeleg 


forsking, og då særleg opp mot UiB sine satsingsfelt og oppbygging av klynger. Det er eit mål at 


fagmiljøa ved fakultetet skal vekse, slik at vi i større grad kan bidra på desse arenaene. 


 


Fakultetet skal styrke forskingssamarbeidet med andre institusjonar i rettslivet. Samarbeid og 


formidling av forskinga vår skal bidra til omstilling, innovasjon og auka kompetanse. Fakultetet 


skal ta eit særskilt ansvar for å utvikle rettsleg kompetanse som styrker regionen vår.  


 
Vi skal satse på forskingsrekruttering i strategiperioden. Fakultetet skal sikre forskingsbasert 


undervisning på masterstudiet og arbeide med å vekke forskingsinteresse hos studentane og førebu 


dei på ein slik karriereveg. I samband med utlysing av stillingar skal vi syte for at forskingsbasert 


undervisning blir sikra også på lang sikt.   


 


Det juridiske fakultet skal ha ei forskarutdanning av høg internasjonal kvalitet. Ph.d.-kandidatar 


på fakultetet skal delta aktivt i lokale, nasjonale og internasjonale nettverk. Ph.d.-kandidatane skal  


bli trena i å presentere og diskutere prosjekta sine med internasjonale kollegaer. Fakultetet skal syte 


for at det jamleg blir halde kurs og seminar for dei som rettleier ph.d.-kandidatane. 


 


Forskingsaktiviteten ved fakultetet skal verke i form av samarbeid mellom enkeltpersonar, 


forskingsprosjekt og forskargrupper. Vi skal vidareutvikle forskargruppene som ein av fleire 


arenaer for fagleg utvikling.  
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Særlege tiltak for å oppnå måla 
Samfunnsoppdraget til Det juridiske fakultetet krev at undervisningstilbodet til ei kvar tid er 


forskingsbasert. 


 


Undervisningsbehovet vil styre noko av forskingsaktiviteten ved fakultetet. Dette fordi det er 


naudsynt å sikre, og somme tider ytterlegare styrke, forskingskompetanse i dei faga som utgjer 


kjernen av utdanninga.  


 


Fakultetet skal drive nyskapande grunnforsking i dei obligatoriske faga og i sentrale valemne.  


Satsinga innan strafferett, konkurranserett og formuerett frå føregåande strategiperiode skal også ha 


naudsynte rammevilkår for vidare utvikling.  


 


Fakultetet skal støtte opp under tverrvitskapeleg forsking ved å styrke kontakten med andre 


forskingsmiljø, særleg ved UiB. Fakultetet skal sette inn ressursar for å kome tidlegare inn i 


prosessen når forskingsprosjekt og søknader skal utformast. Vi skal legge til rette for at forskarar og 


forskingsadministrasjon kan ha eit tett samspel. Vi skal oppmuntre til, og legge til rette for, å 


utvikle forskingsprosjekt på tvers av juridiske fagdisiplinar. Det same gjeld samarbeid mellom 


rettsvitskapelege forskarar og forskarar frå andre fakultet. 


 


Fakultetet skal vidareutvikle kompetansen vi har knytt til dei store globale samfunnsutfordringane 


og marin forsking. Det vil tidleg i strategiperioden vere særskilt naudsynt å styrke forskinga innan 


klima og energiomstilling i vid forstand. Ei slik styrking er naudsynt for at Det juridiske fakultetet 


skal kunne delta med tyngde i UiB sine satsingar, og for å kunne bidra som partnarar i søknader om 


ekstern finansiering. Styrkinga er også naudsynt for at fakultetet skal kunne utdanne juristar som i 


framtida vil kome til å arbeide med slike spørsmål i større grad enn det juristar gjer i dag. 


 


I strategiperioden skal fakultetet bidra til UiB si målsetting om å syne relevansen av forskinga for 


samfunnet ved å samarbeide tettare med viktige regionale aktørar innan offentleg verksemd og 


næringslivet.  


 


Høg kvalitet i forskinga vil vere eit grunnleggande vilkår når fakultetet skal fordele ressursane sine. 


I konkurranse om kven, eller kva forskargruppe, som skal få tildelt stillingar eller forskingsmidlar, 


vil fakultetet vurdere i kva grad tiltaket fremmar måla til fakultetet. Det vil til dømes vere tilfelle 


om ein stipendiatstilling både bygger kompetanse i eit undervisningsfag ein treng å styrke, og 


samstundes bidrar med forsking innan klima eller miljørett i vid forstand. 


 


 


 


 
  







  4 


 


 


Utdanning av juristar for morgondagen 
 
Overordna mål 
Fakultetet skal utdanne juridiske problemløysarar for framtida. Studietilbodet på fakultetet skal vere 


på linje med dei leiande i Europa. Fakultetet skal gje eit studieprogram og ein studiekvardag som 


utdannar studentane til kunnskapsrike og ansvarlege juristar som har kompetanse til å gå inn i dei 


ulike rollene som juristane kan ha. Våre kandidatar skal vere kjenneteikna av fagleg tryggleik, 


sterkt metodisk medvit og høg etisk standard. 


 


Delmål 
Fakultetet skal sikre eit studium med klar indre samanheng og progresjon. Det må ligge føre 


overordna perspektiv på utviklinga av undervisninga i dei einskilde faga. Fakultetet skal halde fram 


arbeidet med planstyrt og langsiktig utvikling av kvalitetshevande undervisningstiltak basert på 


evalueringar frå studentar, programsensorar og tilsette. 


 


Studietilbodet til fakultetet skal til ei kvar tid vere tufta på forsking. Gjennom studiet skal 


studentane opparbeide seg sterkt metodisk medvit og ein solid juridisk kunnskapsbase, bygd på 


grunnleggande forståing for retten og dei viktigaste delemna i faget. Det skal leggjast til rette for at 


studentane skal få ta del i nye problemstillingar og innsikter. Det skal vere tydeleg for studentane 


kva forskingsperspektivet inneber for kvart einskild emne.  


 


UiB si satsing på tverrvitskapeleg aktivitet bør vere tydeleg også i jusstudiet. Studentane skal få 


kjennskap til relevante problemstillingar frå andre universitetsfag. Slik kan vi møte samfunnet sitt 


behov for juristar som er vande med, og forstår samarbeid med, andre fagdisiplinar. Slikt samarbeid 


er naudsynt for å løyse komplekse samfunnsproblem. 


 


Det er også eit mål at forskingsfronten innan satsingsområda til UiB og fakultetet blir spegla i 


undervisninga. Delar av studiet bør svare til UiB si satsing på klima/energiomstilling, marin 


forsking og store globale samfunnsutfordringar.  


      


Studiet skal vere tufta på gode og innovative pedagogiske verkemiddel. Studentane skal vere 


sikra kvalifisert prøving på alle nivå i studiet.  


 


Studiet skal ha både ein klar nasjonal og internasjonal dimensjon. Det skal spegle og vidareføre 


regionen sin internasjonale tradisjon, og stimulere til nysgjerrigheit og fagleg nyskaping gjennom 


impulsar frå utlandet. Innreisande studentar er ein ressurs som vi i større grad kan trekke vekslar på 


i undervisninga. Eit betre samspel mellom norske og utanlandske studentar legg grunnlaget for eit 


dynamisk og spanande læringsmiljø. 


 


Fakultetet skal ha eit aktivt samarbeid med juridisk sterke fagmiljø og næringslivet i regionen. 


Samarbeidet skal kome studentane til gode i form av kunnskap om aktuelle problemstillingar, og 


fakultetet skal legge til rette for mogelege praksis- og skriveplassar. Til dette føremålet skal 


fakultetet for strategiperioden styrke kontakten med slike institusjonar i regionen med mål om meir 


og tettare samarbeid.  Saman med institusjonane skal fakultetet synleggjere praktisk innretta 


mastertema som innbyr til at studentane får interesse for institusjonane. 


  


Fakultetsleiinga skal vurdere om det i strategiperioden er tenleg å søke om eit Senter for Framifrå 


Utdanning (SFU). I alle høve skal dei parametrane for kvalitet som må møtast i ein SFU, vere 


retningsgjevande for kvaliteten på undervisninga. Undervisninga vår skal vere av høg, fagleg 


kvalitet, vere eit førebilete i bruken av pedagogiske og digitale verkemiddel, og spele på lag med 
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solide eksterne fagmiljø. På denne måten skal vi utdanne kandidatar som er attraktive både på den 


norske og den internasjonale arbeidsmarknaden. 


  


Leiinga skal i strategiperioden arbeide for at fakultetet skal få økonomisk utteljing for 


kvalitetshevinga av undervisningstilbodet. Økonomisk utteljing vil verke som ein ytterligare 


motivasjon for å halde fram med å betre kvaliteten i utdanninga, samstundes som gode økonomiske 


rammer er ein føresetnad for å kunne gjennomføre kvalitetshevande tiltak. 


 


Særlege tiltak for å oppnå måla 
Fakultetet skal legge til rette for at studentane skal få arbeide med forskingsperspektiv og  


-oppgåver. Allereie frå fyrste studieår skal vi legge vekt på å synleggjere gode og relevante 


forskingstema til masteroppgåver, og førebu studentane til å gjere sjølvstendige vurderingar med 


tanke på val av tema for masteroppgåva. 


 


Fakultetet skal i strategiperioden følge opp initiativ teke av UiB om undervisningssamarbeid på 


tvers av fakulteta, og syte for at slikt samarbeid skjer til beste for utviklinga av jussen. Det kan til 


dømes vere tale om å samarbeide med andre fakultet om undervisning og/eller utvikling av 


masteroppgåver innan same overordna tema, men der studentar frå ulike fakultet arbeider saman.  


 


Satsingsområda ved UiB bør i større grad integrerast i undervisningstilbodet. Særleg bør 


problemstillingar knytt til marin forsking, forsking innan klima og energiomstilling og forsking 


knytt til store globale samfunnsutfordringar bli gjort synleg for studentane. For å utdanne 


kandidatar som er rusta til å arbeide med slike utfordringar, må spørsmåla bli tatt opp i dei enkelte 


emna. Erfaringane frå integreringa av menneskerettar og EØS-rett kan tene som førebilete.  


 


Fakultetet skal legge til rette for systematisk pedagogisk kompetanseutvikling og medviten bruk av 


digitale verkemiddel. Fakultetet vil arbeide for framleis å ligge i tet i å bruke digitale verktøy i både 


forsking og i undervisning. Fakultetet skal vere oppdatert, framtidsretta og innovativt i måten å 


drive undervisning og evaluering av studentane. Fagmiljøet og administrasjonen skal samarbeide 


tett for å utvikle og bruke gode og framtidsretta løysingar. 


 


I strategiperioden skal vi stadig søke å sikre ei ressursadekvat og rettvis prøving. Fakultetet skal 


prøve ut nye vurderingsformer med god samanheng til undervisninga og sikre kvalitet i sensur og 


klagesensur. Vi skal opne opp for utprøving av, og større variasjon i, vurderingsformer på emne på 


1.–4. studieår og spesialemna. Vi skal vurdere tiltak som bidrar til kompetanseheving og 


synleggjering av undervisningsopplegget for sensorane.  


 


Fakultetet skal halde fram med å tilby utveksling med kvalifiserte institusjonar rundt om i verda. 


Porteføljen av utvekslingsavtalar skal sikre at dei utreisande studentane våre vel emne på eit nivå 


som svarar til kvar dei er i studieløpet sitt her heime. Fakultetet skal legge til rette for andre former 


for internasjonalisering, til dømes utanlandsopphald som ein del av eit emne. Vi skal legge til rette 


for at studentane får trening i å relatere seg til internasjonale diskusjonar i løpet av studiet, og vere 


innovative i måtar å integrere internasjonale aspekt i studiet. Studentar som ønsker det, skal kunne 


skrive masteroppgåva på engelsk.  


 


Fakultetet skal legge til rette for at det i løpet av planperioden blir etablert eit LLM-program.  
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Målretta formidling  
 


Overordna mål 
Forskarar på fakultetet skal vere i front med å formidle kunnskap om rettsreglane, rettsstaten og 


retten si rolle i samfunnet. Kunnskap om retten formidla breitt ut i samfunnet bidrar til opplysing og 


saklege debattar. Slik formidling er viktig for utviklinga av demokratiet. Formidlinga skal òg 


synleggjere kva forskinga gjev tilbake til samfunnet. Vi skal vise at investering i juridisk forsking 


kjem samfunnet til gode. Slik bidrar formidlinga òg til å vise kor viktig den juridiske forskinga er i 


samfunnet. 


 


Delmål  
Forskarane på fakultetet skal formidle forskinga si på fleire arenaer. Forskingsresultata skal 


formidlast både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  


 


Fakultetet skal bidra til betre avgjerder ved å formidle kunnskap til politiske og rettslege 


institusjonar. Mediebidrag er sentrale for å nå ut i den offentlege debatten. For forskinga sin del er 


det viktig at vi tek del på universitetsarenaen og formidlar kunnskap om retten til forskingsmiljø frå 


andre fagfelt.  


 


Forskarane skal gjennom formidlinga synleggjere dei sterke fagmiljøa ved fakultetet. Fakultetet 


skal på ulike arenaer gjere dei framifrå forskarane våre synlege, til dømes ved å nominere dei til 


ulike verv og prisar. 


 


I kampen om dei beste studentane og forskarane skal fakultetet stå fram som ein attraktiv 


arbeidsplass og ein forskings- og utdanningsinstitusjon som omverda koplar med høg kvalitet.  


 


Særlege tiltak for å oppnå måla 
Fakultetet skal i strategiperioden arbeide for å auke interessa for formidling hos dei tilsette. Særleg 


unge forskarar og andre nytilsette skal få insentiv og støtte til å gjere formidling til ein naturleg del 


av verksemda si.  


 


Fakultetet har ein ambisjon om å lukkast med digital forskingsformidling. Mange av 


forskingsprosjekta våre vil vere godt eigna til å bli publiserte digitalt, og på den måten nå ut til eit 


breitt publikum. Dragefjellet lærings- og formidlingssenter vil vere sentralt her. Fakultetet ønsker å 


organisere dei eksisterande formidlingsressursane for å bidra til effektiv formidling på høgt nivå. 


Dette kan òg innebere eit tettare samarbeid med Kommunikasjonsavdelinga ved UiB.  
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Ein organisasjon i utvikling  
 


Overordna mål 
Fakultetet skal ha ein organisasjon som til ei kvar tid er rigga for å drive forsking, utdanning, 


formidling og forvalting av høg kvalitet, og som legg til rette for innovasjon. Fakultetet skal drive 


institusjonen vidare, samstundes som vi aktivt skal vurdere om endringar i organisasjonen kan gje 


forbetringar. I den komande strategiperioden vil fakultetet bli stilt overfor nye rammevilkår og 


aukande resultatkrav knytt til forsking og utdanning. Tverrfagleg aktivitet innan forsking og 


undervisning vil kunne skape behov for nye organisasjonsløysingar.  


 


Delmål  
Fakultetet sine tilsette skal ha kollegial og institusjonell støtte til personleg og fagleg utvikling. 


Fakultetet skal profesjonalisere rolla som forskingsleiar og prosjektleiar. Fakultetet skal i eiga regi, 


eller i samspel med andre, utvikle program for dette.  


 


Satsingsfelt, som tverrfagleg forsking, eksternfinansiering og internasjonalisering, skal utviklast i 


tett samspel mellom leiinga, vitskapelege og administrativt tilsette. Vi skal ha insentiv til å oppsøke 


andre institusjonar for læring, pilotprosjekt og andre måtar å skape utvikling i forsking, 


undervisning og måten vi organiserer verksemda vår på.  


 


Eit godt studietilbod er avhengig av eit godt samarbeid mellom undervisarar, administrasjon og 


studentane. Tiltak for i større grad å samordne undervisningsressursar, og ein adekvat bruk av 


desse, skal settast i verk. Fakultetet skal vurdere om det skal opprettast fagleg studieårsansvarlege.  


 


Fakultetet skal utvikle eit betre og meir inkluderande sosialt fellesskap, blant anna ved å organisere 


jamlege faglege og sosiale møteplassar. Særleg skal nytilsette inviterast inn i miljøet, og få høve til 


å presentere seg og verksemda si for kollegaene, til dømes gjennom prosjektpresentasjonar eller 


andre bidrag. Vi skal arbeide for å finne ordningar, slik som fagpresentasjonar, debattar og 


liknande, som bidrar til å skape intern utveksling av kunnskap, samarbeid og dynamikk i 


organisasjonen. 


 


Særlege tiltak for å oppnå måla 
I starten av strategiperioden skal vi gjennomføre eit prosjekt for organisasjonsutvikling for å sjå 


korleis fakultetet best kan tilpasse seg nye rammevilkår og resultatkrav.  
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NOKUTS STUDIEBAROMETER 2017 
__________________________________________________________________________ 
 


NOKUT publiserte studiebarometeret for 2017 den 5. februar 2018. NOKUTs egen 
presentasjon, med lenker til faktaark, fins her: https://www.nokut.no/nyheter-
2017/studentenes-dom/ 


Dataene fra undersøkelsen fins her: 
http://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram?fg=737&ff=73 Her kan man bla 
rundt, søke og sammenligne institusjoner og fagområder for å se på resultatene. Man kan 
også få fram historiske data for å se på utviklingen fra 2014, via 2015 og 2016 til dagens 
funn. Det er en liten ulempe at NOKUT endrer noe på spørsmålsstillingen og strukturen fra år 
til år, så man taper litt på tidsseriene. På den andre siden er det fornuftig at de justerer 
undersøkelsen der erfaringen viser at det er heldigst. 


I årsrapport for utdanning 2017 vil en del hovedfunn fra barometeret bli gjengitt. 


Denne saken gikk til orientering til studieutvalget i sak 17/18-6 i møte 7. mars 2018.  
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Oppdatert prosedyre for nominasjon av kandidater til stillingen som norsk 


dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen 


1. Innledning 


Europarådets parlamentarikerforsamling velger en dommer fra hver statspart til Den 


europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), på grunnlag av en liste på tre kandidater 


som den aktuelle medlemsstaten nominerer. Den europeiske 


menneskerettskonvensjonen (EMK) inneholder ikke bestemte krav til hvilken 


prosedyre medlemsstatene skal følge for å komme frem til sine kandidater.  


Europarådets parlamentarikerforsamling har imidlertid oppstilt en rekke krav og 


anbefalinger til den nasjonale prosessen (særlig resolusjon 1646 (2009)).  


 


Justis- og beredskapsdepartementet vedtok i 2009 en prosedyre for nominasjon av 


kandidater til stillingen som norsk dommer ved EMD. Det er nå gjort mindre 


nødvendige endringer i denne prosedyren, særlig som følge av at Europarådets 


ministerkomité har etablert et rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD.  


 


Dette brevet sendes til orientering til de samme instansene som ble invitert til å komme 


med innspill til prosedyren i 2009 og som ble orientert om den vedtatte prosedyren ved 


Justis- og beredskapsdepartementets brev 3. november 2009 og til Norges nasjonale 


institusjon for menneskerettigheter.  


 


Den sittende norske dommeren har varslet at han fratrer stillingen i juli 2018. 


Europarådets parlamentarikerforsamling har på denne bakgrunn bedt Norge om å 
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nominere kandidater til stillingen innen 1. september 2018. Før dette skal et forslag til 


liste over nominerte kandidater forelegges for Europarådets rådgivende ekspertpanel 


for valg av dommere til EMD innen 1. juni 2018. Prosedyrene som framgår av dette 


brevet, vil bli fulgt i forbindelse med nominasjonen av ny norsk dommer til EMD i 2018.  


2. Prosedyren 


Hovedelementene i prosedyren er at Justis- og beredskapsdepartementet lyser ut 


stillingen og oppnevner en innstillingskomité som skal vurdere søkerne og fremme et 


begrunnet forslag til en liste med tre kandidater (uten rangering). Innstillingskomiteen 


sender sitt forslag til Justis- og beredskapsdepartementet, som vurderer og gjør 


eventuelle endringer i forslaget. Norges forslag til kandidater forelegges deretter 


Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD. Oversendelsen 


skal skje innen tre måneder før fristen for innsending av listen til 


Parlamentarikerforsamlingen går ut. Etter mottak av uttalelse om kandidatenes 


egnethet fra ekspertpanelet vil Norges endelige beslutning om nominasjon av tre 


navngitte kandidater treffes av Justis- og beredskapsdepartementet. 


Utenriksdepartementet sender deretter listen med de nominerte til Europarådets 


parlamentarikerforsamling innen fristen som Parlamentarikerforsamlingens sekretariat 


har satt.     


 


2.1 Utlysning av stillingen som norsk dommer ved EMD 


Justis- og beredskapsdepartementet lyser stillingen åpent ut på regjeringens 


internettside www.regjeringen.no og i fagpressen. I tillegg skal departementet orientere  


følgende institusjoner om utlysningen og anmode om at den gjøres kjent for deres 


kontakter/medlemmer, blant annet ved at det henvises til den på enhetens nettsider: 


 


- Riksadvokaten 


- Domstoladministrasjonen 


- Norsk senter for menneskerettigheter 


- De juridiske fakultetene 


- Den Norske Dommerforeningen 


- Den Norske Advokatforening 


- Norges Juristforbund 


- Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 


 


Justis- og beredskapsdepartementet skal ellers spre informasjon om utlysningen og 


orientere Norges delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling og den 


sittende norske dommeren. 


 


Utlysningen skal blant annet inneholde en beskrivelse av stillingen og en redegjørelse 


for kvalifikasjonskravene. EMK artikkel 21 nr. 1 om kravene til dommere ved EMD 


lyder som følger i norsk oversettelse: 


 



http://www.regjeringen.no/
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«Dommerne skal ha høy moralsk karakter og må enten sitte inne med de kvalifikasjoner som 


kreves for å bli utnevnt til høye juridiske embeter, eller være rettskyndige personer med 


anerkjent kompetanse.» 


 


For å komme i betraktning må søkere ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden 


cand. jur eller mastergrad i rettsvitenskap, samt relevant juridisk yrkeserfaring. Søkere 


bør ha bred kjennskap til det norske rettssystemet og til menneskerettighetene, god 


skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk eller fransk og i det minste evne til å 


lese og forstå det andre språket. Det vil særlig bli lagt vekt på søkernes faglige 


dyktighet, personlige egnethet og språkkvalifikasjoner, og på de krav til høy moralsk 


karakter og uavhengighet som følger av EMK artikkel 21 (og av domstolloven § 55 for 


norske dommerembeter). Dommerne velges for et tidsrom på ni år og kan ikke 


gjenvelges. Perioden utløper ved fylte 70 år. Kandidatene bør ha anledning til, og være 


motivert for, å sitte i stillingen hele perioden. De bør helst ikke ha hatt befatning med 


så mange enkeltsaker som sannsynlig kommer til behandling i EMD, at det mer enn 


unntaksvis vil være behov for oppnevning av ad hoc-dommer.  


 


Utlysningen skal videre inneholde en oppfordring til det underrepresenterte kjønn i 


EMD om å søke, opplysning om søknadsfristen, som skal være minst 2 uker fra 


utlysningen på internett, og om at søkerlisten vil bli gjenstand for offentlig innsyn.  


 


2.2 Innstillingskomiteen 


Justis- og beredskapsdepartementet oppnevner en innstillingskomité på sju 


medlemmer. Komiteen ledes av lederen for Innstillingsrådet for dommere (forutsatt at 


denne sier seg villig). Fem medlemmer oppnevnes etter forslag fra Høyesterett, 


Regjeringsadvokaten, Norsk senter for menneskerettigheter, Norges nasjonale 


institusjon for menneskerettigheter og Den Norske Advokatforening, som oppfordres 


til å foreslå en kvinne og en mann hver. I tillegg til lederen og de fem medlemmene som 


oppnevnes etter forslag fra eksterne institusjoner, oppnevner Justis- og 


beredskapsdepartementet ett medlem. 


  


Innstillingskomiteen skal vurdere dem som søker stillingen som norsk dommer ved 


EMD og innstille tre av disse, i alfabetisk rekkefølge, som kandidater til stillingen. Så 


langt mulig skal minst én av kandidatene være av det kjønn som på den aktuelle tiden 


er underrepresentert i EMD. Vurderingen av søkerne skal baseres på 


kvalifikasjonskravene i henhold til utlysningen og det som ellers er uttalt av 


Europarådets parlamentarikerforsamling, de innkomne søknadene, intervjuer med 


aktuelle kandidater og innhenting av referanser. Engelsk- og franskkunnskapene til 


kandidater som det kan være aktuelt å innstille, skal dokumenteres eller testes. 


 


Innstillingskomiteen kan innhente råd fra relevante eksterne aktører, og den kan 


benytte ekstern kompetanse for å vurdere aktuelle kandidaters språkkunnskaper. 


Komiteen bør innhente råd fra tidligere norske dommere. Komiteens innstilling skal 


begrunnes og fremlegges for Justis- og beredskapsdepartementet. 
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2.3 Foreleggelse for Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD 


og beslutningen om nominasjon 


Justis- og beredskapsdepartementet utarbeider et forslag til nominasjon av tre navngitte 


kandidater i alfabetisk rekkefølge, etter at navnene er forelagt berørte statsråder og 


Statsministerens kontor. Hvis det kan være aktuelt å fravike innstillingskomiteens 


forslag, skal Justis- og beredskapsdepartementet be om en uttalelse fra 


innstillingskomiteen om den eller de som ikke står på komiteens liste. Senest innen tre 


måneder før tidsfristen som er satt for å sende kandidatlisten til Europarådets 


parlamentarikerforsamling, skal Utenriksdepartementet sende forslaget til nominasjon 


og kandidatenes CV-er til Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere 


til EMD. Det rådgivende ekspertpanelet vil innen fire uker fra det mottok forslaget til 


nominasjon, avgi en uttalelse om kandidatenes egnethet. Justis- og 


beredskapsdepartementet vurderer om panelets uttalelse tilsier at det bør gjøres 


endringer i kandidatlisten og treffer endelig beslutning om nominasjon av kandidatene.  


 


Utenriksdepartementet oversender kandidatlisten i alfabetisk rekkefølge til 


Europarådets parlamentarikerforsamling sammen med kandidatenes CV-er og en 


redegjørelse for utvelgelsesprosedyren. Nominasjonen kunngjøres av Justis- og 


beredskapsdepartementet samtidig med at Utenriksdepartementet oversender 


kandidatlisten til Europarådets parlamentarikerforsamling. 


 


 


Med vennlig hilsen 


 


 


Knut Helge Reinskou 


ekspedisjonssjef 


 


Helle Aase Falkenberg 


fung. lovrådgiver 


 


 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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til å utarbeide utdanningsmelding for 2017 på dette grunnlaget. 


Rapporten er vedlagt. 


 


På denne bakgrunn framsettes følgende  
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Innledning 
Til forskjell fra de ordinære rutinene, ble det for 2017 ikke utarbeidet en årsplan for utdanning. 
Det henger sammen med at vi fikk ny strategiplan i 2016 (vedtatt av fakultetsstyret i august 
2016). Det ble i styremøtet 1. november vedtatt at strategien skal nedfelles i handlingsplaner for 
utdanning, forskning og formidling. Arbeidet med planene startet opp våren 2017, med sikte på 
varighet ut 2019. 


Handlingsplan for utdanning ville deretter danne grunnlag for en tiltaksplan (årsplan) for 2017 
og senere år i handlingsplanperioden – slik praksis har vært. Periodiseringen har vært basert på 
plan- og rapporteringsperioder, og har gått fra april til mars.  


Arbeidet med handlingsplanen for utdanning ble påbegynt våren 2017, men stilt i bero i 
påvente av dekanat- og styrevalg; man anså det mest nærliggende at ny ledelse og nytt styre 
fikk helt frie hender til å utforme målsetninger og strategier i overensstemmelse med sine 
prioriteringer. Arbeidet er ikke tatt opp igjen, og vi har pr. dato ikke handlingsplan for 
utdanning og ikke en gjeldende tiltaksplan/årsplan. Det ordinære grunnlaget for en årsrapport 
er følgelig ikke til stede i år. 


Den siste årsplanen for utdanning er den for 2016, vedtatt av fakultetsstyret 15. mars 2016, sak 
23/16. Årsrapporten for 2016, basert på planen, ble behandlet i fakultetsstyret 21. mars 2017 i sak 
24/17. Rapporten her for 2017 vil ta utgangspunkt i planene som kommer til uttrykk i 2016, med 
ikke ubetydelige tillegg for forhold som har kommet til, ikke minst i lys av  strategiplanen og det 
nye dekanatets prioriteringer. 


Årsplan for utdanning 2016 er et retningsgivende dokument for studiedekanens og 
studieseksjonens arbeid fra mars 2016 til mars 2017, og er et redskap for å identifisere hvilke 
områder som skal prioriteres for å realisere fakultetets utdanningsstrategi. Arbeidet i 2017 har 
fulgt det hovedsporet som ble beskrevet i planen for 2016, og har vært preget av rask utvikling, 
ikke minst innenfor digitalisering. Store deler av årsplanens innhold er uttrykk for løpende 
oppgaver og «bundne mandat», og videreføres i stor grad fra det ene året til det andre. I 
rapporten her tas det derfor utgangpunkt i de løpende aktivitetene som er identifisert i planen 
for 2016 og årsrapporten for 2016, med naturlige tilføyelser for de aktivitetene som har kommet 
til i perioden etter. 


Her følger en oversikt over aktiviteten på utdanningssiden i perioden april 2017 – februar 2018.  



http://www.uib.no/jur/97135/%C3%A5rsplan-2016#-rsplan-for-utdanning

http://www.uib.no/jur/97135/%C3%A5rsplan-2016
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1. Studiekvalitetstiltak 


1.1 Oppfølging av studiebarometeret: Utfordringer i studiekvalitetsarbeidet 
i 2017 


1.1.1 Læring på tvers av emner  
Fakultetet jobber med å etablere strukturer som skal bidra til at arbeidet med digitalisering av 
forskningsformidling og undervisning knyttes nærmere sammen. Vi har etablert et solid miljø 
innenfor informasjon/kommunikasjon, med i alt fire1 fulltidsstillinger i drift fra 2018 og har 
forventninger til at dette skal bidra til å synliggjøre forskningen på en ny og bedre måte, ikke 
minst for våre studenter. 


Med midler fra Norgesuniversitetet har vi utviklet og iverksatt prosjektet Bedre språk – bedre 
jurister, med sikte på å knytte emnene på 1. studieår bedre sammen, og utvikle generell 
kompetanse som gir effekter for hele studiet. Prosjektet er et skrivekurs som holdes gjennom 
hele det første studieåret.  


Det gjenstår å se hvordan studentene oppfatter 1. studieår når de har gjennomført resten av 
undervisningen våren 2018.  


Etter møter og seminar, blant annet i regi av prosjektet, våren 2017 startet de emneansvarlige på 
1. studieår, etter eget initiativ, månedlige møter sammen. De har også gitt hverandre tilganger 
til sine respektive emner i Mitt UiB for bedre å kunne koordinere undervisningen, og for å kunne 
lære av hverandres undervisningsopplegg. 


I Studiebarometeret2 rapporterer studentene fortsatt forholdsvis god sammenheng mellom 
emnene (score 4.1, ned fra 4.2). 


1.1.2 Kontakt med forskerne og forskning  
I Studiebarometeret 2017 gir studentene uttrykk for tilfredshet med «Kunnskap om vitenskapelig 
arbeidsmetode og forskning» i overensstemmelse med gjennomsnittet for rettsstudier (3,2). For 
«Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid» er scoren lav: 2,4 mot gjennomsnitt på 2,6. 
Det synes klart at fakultetet fortsatt har et godt stykke igjen før vi kan si oss fornøyd med 
hvordan studentene faktisk integreres i forskningsaktivitet og hvordan de rapporterer. 


Fra høsten 2017 etablerte fakultetet for første gang en forskerlinje. JUS397 Masteroppgave 
forskerlinje (60 studiepoeng). Prosjektet er utviklet i tett integrasjon med NFR og med støtte fra 
UiB. Dette første året har vi 5 studenter på emnet. De vil oppnå en spesialisering som angis på 
vitnemålet. 


                                                 
1 Den ene stillingen tilhører den sentrale kommunikasjonsavdelingen, men er stasjonert hos oss og 
dedikert til fakultetets virksomhet. 
2 www.studiebarometeret.no  



http://www.uib.no/jur/105757/bedre-spr%C3%A5k-bedre-jurister

http://www.uib.no/jur/105757/bedre-spr%C3%A5k-bedre-jurister

http://www.studiebarometeret.no/





Side 5 
 


1.1.3 Medvirkning 
Arbeidet med ny og mer dyptgående emneevaluering vil se på måter å synliggjøre klarere for 
studentene hva som følges opp og hvordan, og også være tydeligere på hvorfor faglige og 
pedagogiske hensyn noen ganger tilsier at innspill ikke tas til følge. Arbeidet med å utvikle 
modell for den mer omfattende periodiske emneevalueringen er i sluttfasen. 


Fakultetet ser en betydelig evalueringstretthet blant studentene. Svarprosenten på 
Studiebarometeret høsten 2017 var under 50 %. Svarprosent på digitale emneevalueringer er 
generelt lav. På emner på 3. og 4. studieår der emneansvarlig ønsker å gjennomføre 
referansegruppemøter er det få studenter som stiller.  


Det er mange forskere/forskningsmiljøer, eksterne aktører og studenter som ønsker tilgang til 
fakultetets studenter for at de skal delta i ulike spørreundersøkelser og forskningsprosjekt. For å 
skjerme studentene sier fakultetet nei til de aller fleste. 


Fakultetet har fortsatt den gode dialogen med JSU, og vi vil fortsette å bidra til å fremme 
studentutvalget og studentdemokratiet der det er mulig.  


I studiebarometeret i 2015 scoret fakultetet 2.9 på medvirkning, i 2016 økte tallet til 3.2 som er 
det samme som i 2014. I 2017 har scoren falt til 3,0, som er under gjennomsnittet for rettsstudier 
(3.1). På det toårige programmet vårt er denne scoren så lav som 2.4, det kan indikere at vi ikke 
helt lykkes å synliggjøre for denne gruppen de arenaene de kan medvirke på. 


Se mer om studiebarometeret under punkt 9. 


1.2 Planer for utvikling av studietilbudet: Ny studieordning 
Delinnstilling II fra studieordningskomiteen ble forelagt styret til orientering i juni 2016. Arbeidet 
ble deretter stilt i bero. Høsten 2017 har det nye dekanatet tatt opp arbeidet med en reform, 
men etter et annet spor enn det studieordningskomiteen utredet. Studieordningskomiteens 
arbeid vil inngå i vurderingen av hvilke endringer som skal gjøres i gjeldende studieordning. 
Den nye prosessen tar sikte på en solid forankring så vel hos faglig ansatte som hos studenter. 


1.3 Digitalisering 
I studiebarometeret 2016 ble det for første gang spurt om studentenes bruk av digitale verktøy 
og medier. Dette er fulgt opp i 2017. Studentene ved vårt fakultet har fortsatt gjennomgående 
høyere score enn jusstudenter generelt for både bruk av digitale verktøy og hvor fornøyd de er 
med disse. De høyeste scorene finner vi på rent rapporterende punkter («Jeg får 
tilbakemeldinger […] ved bruk av digitale hjelpemidler».) Men våre studenter melder også høyt 
på vurderingen av hvorvidt «Digitale hjelpemidler brukes på en hensiktsmessig måte på 
studieprogrammet»: 4.1 mot et gjennomsnitt på 3.9. 


Også her ser vi imidlertid at studentene på vårt toårige program scorer markant lavere enn de 
på det femårige. Noe av forklaringen ligger formodentlig i at det er på 1. – 3. år at den 
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studentnære undervisningen har tyngdepunkt, sånn at de som bare er her på 4. og 5. år ikke får 
samme erfaring med verktøyene som er designet for dette formålet. 


1.3.1 Generelt 
Alle våre eksamener er nå digitale og foregår i Inspera. Vi har erfart enkelte 
innkjøringsproblemer og ser at der noe først går galt på en eksamen, er det lett for at 
konsekvensene blir betydelige for mange studenter. Vi har behandlet en del formelle klager på 
eksamen som har utspring i tekniske forhold. Vi ser imidlertid at dette «går seg til» og Inspera 
har vært raske til å utvikle og implementere funksjoner vi har hatt behov for. 


Siden Kark skal fases ut skal også obligatoriske oppgaver leveres i Inspera. Dette ble prøvd ut på 
tre emner høsten 2017, men den tekniske løsningen fungerte langt fra optimalt. Det er først og 
fremst sensorene sin arbeidsflate og kommenteringsfunksjonen som ikke fungerer 
tilfredsstillende. Dette er noe som DigUiB, Inspera og fakultetet vil arbeide videre med våren 
2018. Målet er at Inspera kan benyttes til obligatorisk oppgave fra midten av vårsemesteret 
2018. Kark benyttes frem til tilfredsstillende løsning er på plass. Planen er at Kark tas av luften i 
slutten av juni 2018,   


Den andre store funksjonen Kark har er knyttet til innlevering og kommentering av 
arbeidsoppgaver. Fakultetet har fra oktober 2017 vært UiB-pilot for bruk av Office365 til 
oppgaveseminar (digital innlevering arbeidsoppgaver og kommentering fra 
medstudenter/arbeidsgruppeledere/storgruppeledere). For de to første pilotemnene fra 
oktober – desember gikk det meste veldig fint. I januar, med overgang fra et semester til et 
annet og at It-avdelingen måtte gjøre betydelige endringer i kontooppsett for studentene, 
medførte dette betydelige utfordringer for de første innleveringene i januar. Det skal fremheves 
at vi i disse situasjonene fått god og hurtig assistanse fra DigUiB og utviklerfirmaet Enable. Det 
meste som har skapt problemer når det gjelder Office365 skal nå være fikset, og vi vil utover 
våren 2018 ta i bruk systemet på alle videre emner på 1.-3. studieår. 


1.3.2 Digital eksamen 
Det er fortsatt langsvarsoppgave og hjemmeeksamen som dominerer som vurderingsformer, 
men vi vil fortsette å oppmuntre og tilrettelegge for eksperimentering og nytenkning. 


I 2017 har vi arbeidet med plan for å innføre digitale hjelpemidler til eksamen. Dette gjøres i 
samarbeid med DigUiB/IT-avdelingen og innkjøp. Vi støtter oss til en modell UiO allerede har 
innført, og tar sikte på en lignende modell som har vunnet tilslutning blant emneansvarlige hos 
oss også. Tidsperspektivet er uklart her, både fordi vi er avhengig av esterne aktører og fordi 
det er tale om en anbudsprosess som dels styres av egne frister og prosedyrer. 


Vi har også åpnet for at våre fire timers skoleeksamener kan utvides til seks timer, under den 
klare forutsetning (fra studieutvalgets side) at de ekstra timene skal gi rom for oppgavetyper 
som avkrever refleksjon og analyse, og ikke nyttes til å øke bredden i prøvingen. Dette etter mal 
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fra pilotordningen som studieutvalget vedtok i sak 48/15. Pilotordningen ble evaluert høsten 
2017 og ble forelagt studieutvalget i sak 85/17. 


1.3.3 Mitt UiB 
Fakultetet er inn i sitt andre studieår der UiB sin digitale læringsplattform Mitt UiB (Canvas) 
benyttes på alle studieårene.  


En utfordring vi har merket oss er at studentene ikke nødvendigvis får med seg all nødvendig 
informasjon som er tilgjengelig i Mitt UiB. Vi vet ikke om dette skyldes oppbyggingen i Mitt UiB 
eller den generelt store informasjonsmengden. Mengden e-poster som studentene mottar fra 
Mitt UiB er høy og oppfattes som negativt, da de får e-postvarsel hver gang det legges ut 
emneinnhold, filer, kunngjøringer eller diskusjoner. Det er ikke mulig å slå av denne funksjonen 
for enkeltelementer. Varslene er enten på eller av for samtlige emner. Vi ønsker ikke en situasjon 
der studentene velger å slå av Mitt UiB-varslene fordi de oppleves som anmassende, og dermed 
går glipp av viktig informasjon fra fakultetet. Våre ansatte må derfor vurdere nøye hva de velger 
å informere om og på hvilken måte.  


Noen emneansvarlige benytter fortsatt Edublogs til digitale diskusjoner og spørsmål/svar siden 
studentene der kan være anonyme. Det er uheldig at studentene må forholde seg til flere 
digitale læringsplattformer, og fakultetet håper studentene vil venne seg til 
diskusjonsmulighetene i Mitt UiB. 


1.3.4 Digitalisering i samarbeid med Bibliotek for juridiske fag og rettsvitenskap 


I sammenheng med Bedre språk, bedre jurister har biblioteket i samarbeid med Dragefjellet 
lærings-og formidlingssenter utarbeidet digitalt materiale som erstatter og supplerer den 
opplæringen som biblioteket gir førsteårsstudentene. 


Seks videoklipp ble laget: 


• Biblioteket - introduksjon  
• Biblioteket - finne bøker  
• Biblioteket - finne artikler  
• Lovdata - finne lover  
• Lovdata - finne lovforarbeider  
• Lovdata - finne dommer  


Videoene ligger på bibliotekets nettsider og i læringsplattformen Mitt UiB.  
Som en følge av videoene, ble bibliotekets ordinære forelesninger kortet noe ned, og vi fikk tid 
til å presentere studentene for annen viktig informasjon fra emneansvarlig for Exfac, og 
representanter fra Lovdata. 


1.4 Godkjenning og oppfølging av sensorer og tildeling av oppdrag 
I årsplanen for 2016 ble det formidlet et ønske om å gi våre sensorer tettere og mer spesifisert 
oppfølging, deriblant gjennom et eget nyhetsbrev for våre sensorer. Nyhetsbrevet er ennå ikke 



http://www.uib.no/ub/76645/rettsvitenskap
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startet opp, blant annet på grunn av manglende kapasitet i studieseksjonen. De begrensede 
ressursene har blitt prioritert til å arbeide med en lenge planlagt nettside for sensorer, der det 
meste av nødvendig informasjon som ellers formidles via sensorbrev o.l. skal være tilgjengelig. 
Forarbeidet til denne nettsiden er i gang. Det skriftlige innholdet gjennomgås og 
omstruktureres og vi håper nettsiden vil være klar til bruk våren 2018.  


1.5 Kvalitetssikring av sensur/klagesensur 
Fakultetet har siden innføring av blindsensur fra høstsemesteret 2014 revidert arbeidsform to 
ganger for å sikre god kvalitet i sensurarbeidet. Tiltakene som ble iverksatt høsten 2015 ble 
videreført i 2016, og det ble også satt i gang et arbeid med systematisk erfaringsinnhenting, 
både fra emneansvarlige og fra klagesensorer. Det føres nøye statistikk over utfallet av 
klagesaksbehandlingen. Dette vil inngå i den periodiske emneevalueringen. 


Kunnskapsdepartementet har hatt på høring et forslag til en lovendring som vil innebære at alle 
klagevedtak som endrer karakteren mer enn ett trinn skal gjøres til gjenstand for faglig 
evaluering i en eller annen form før endelig klagevedtak foreligger. Fakultetet har levert et 
høringssvar der vi uttrykker skepsis til en slik innretning. 


I desember 2017 startet fakultetet kartlegging av de administrative arbeidsoperasjonene knyttet 
til klagesensurprosessen med tanke på å robotisere store deler. Dette er et samarbeid med 
Studieadministrativ avdeling og It-avdelingen og vi håper å kunne teste dette i løpet av 
vårsemesteret 2018. 


1.6 Spesialemner  
I forbindelse med en løpende evaluering av spesialemnene, har fakultetsstyret lagt ned følgende 
emner fra og med V17: 


JUS250-2-A Velferdsrett (10 studiepoeng) – sist H17 
JUS250-2-B Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren (10 studiepoeng) – sist H17 
 Disse to emnene er erstattet av 
 JUS250-2-D Velferdsrett (20 studiepoeng) med virkning fra H17 
JUS270-2-A Economic Analysis of Law (20 studiepoeng) 


Emnet ble erstattet av JUS270-2-B Economic Analysis of Law (10 studiepoeng) H17, og 
legges deretter ned. 


JUS282-2-A International Business Contracts (10 studiepoeng) – sist gang H17. 
JUS259-2-A Internasjonal privatrett ligger «på is» inntil videre. 
JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law ligger «på is» inntil videre 


Vi har opprettet et nytt praksisemne: JUS334 Chinese Law Clinical Programme (10 sp) med 
virkning fra V17. 
 
Fakultetsstyret har uttrykt at det ønsker å opprette ytterligere ett emne om kinesisk rett så snart 
som mulig for å kunne gjøre bruk av undervisning fra Renmin University of China School of Law 
som skal gis som motytelse for undervisning som våre ansatte tilbyr der.  
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I styresak 76/17 h) fins en spesialemnerapport med oppdaterte tall og tilstandsbeskrivelse for 
spesialemnene.  


1.7 Masteroppgave 
Fra våren 18 er JUS398 Masteroppgave (60 sp) terminert. De nye emnene JUS397 
Masteroppgave forskerlinje (60 sp) og JUS396 Masteroppgave (60 sp) ble opprettet i mai 2017. 
5 studenter startet på forskerlinjen (JUS397) og skal levere masteroppgaven vår 2018. To 
studenter ble tatt opp til JUS396 i løpet av høstsemesteret 2017 og skal levere våren 2018. 


Emnet JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 sp) utvides til 70 studiepoeng fra H18, og dette 
skal representere en studiespesialisering som synliggjøres på vitnemålet – dette er nytt hos oss. 
JUS397 Masteroppgave forskerlinje (70 sp) er en ambisiøs satsing i skjæringspunktet mellom 
studier og forskning, basert på et samarbeid med NFR.  


Vi arbeider fortsatt med sensur og bruken av karakterskalaen; karakterstatistikk rapporteres til 
studieutvalget og fakultetsstyret to ganger/år, senest i fakultetsstyresak 80/17 den 31. oktober 
2017. Vi kan ikke si oss fornøyd med resultatene til nå, våren 2017 utgjorde A+B 65 % hos oss, 
62 % i Oslo og 56 % i Tromsø. 


Antall leverte 
masteroppgaver 


2017 


Emne Vår 2017 Høst 2017 
JUS399 Masteroppgave (30 


sp) 
207 101 


JUS398 Masteroppgave (60 
sp) 


9 2 


 
Våren 2018 er 236 studenter meldt til JUS399 Masteroppgave (30 sp). 


1.7.1 Masteroppgaver og stipend 
I 2017 ble det lyst ut og tildelt flere stipend til studenter som skriver masteroppgave ved 
fakultetet: 


Som del av det fireårige UTFORSK-prosjektet fakultetet er tildelt for å utvikle samarbeid med 
Kina er det også satt av midler til reisestipend til studenter som skal skrive masteroppgave med 
innslag av komparativ rett. I desember 2016 ble stipendet lyst ut for første gang, og det ble 
tildelt to reisestipend på kr 20 000 for masteroppgave (30 sp) våren 2017. Én av oppgavene ble 
levert som planlagt i emnet JUS399. 


Innenfor prosjektet "EØS-finanstilsyn – en rettsvitenskapelig analyse av Norges tilknytning til EUs 
tilsynssystem for finansmarkedet" ble det lyst ut og tildelt ett stipend på kr 100 000 til en student 
som skal skrive masteroppgave (60 sp) om spørsmål som gjelder Norges tilknytning til EUs 
finanstilsyn. Masteroppgaven i emnet JUS397 skal leveres våren 2018. 


Forskergruppen i sivilprosess ved Det juridiske fakultet lyste ut to stipend på kr 40 000 for 
masteroppgave (60 sp) finansiert av Advokatfirmaet Schjødt. To stipend ble tildelt studenter 
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som startet på masteroppgaven høsten 2017, begge skal levere oppgave i emnet JUS397 våren 
2018. 


I løpet av 2017 ble stipend fra Skatt Vest lyst ut til studenter som skriver masteroppgave innen 
skattefaglige tema som merverdiavgift, skatt eller arbeidsgiveravgift. Stipend på kr 20 000 for 
masteroppgaver i emnet JUS399 (30 sp) ble tildelt to studenter som leverte masteroppgave 
våren 2017 og én student som leverte masteroppgave høsten 2017. Høsten 2017 ble det for 
første gang lyst ut og tildelt stipend på kr 20 000 for 60 sp masteroppgave innen skatterett. 
Oppgaven skal leveres våren 2018 i emnet JUS396.  


Det ble også lyst ut fem stipend à kr 50 000 innen klimarett, ett stipend på kr 100 000 tilknyttet 
prosjektet PlanCoast ved NMBU og ett nasjonalt stipend på kr 100 000 fra K. G. Jebsen-senter 
for havrett ved UiT. Dessverre ble det ikke mottatt søknader fra kvalifiserte søkere til noen av 
disse stipendene 


1.8 Emneansvar 
En helhetlig gjennomgang av godskrivingssatsene for emneansvaret vil være nært knyttet til 
prosessen med å utvikle evalueringen av emnene, samt utviklingen av digital teknologi og 
alternative vurderings- og undervisningsformer. Vi tok sikte på at dette arbeidet skulle være vel 
påbegynt i 2017, men planene utsettes til 2018.  


Gjeldende godskrivingssatser er tilgjengelige i ansattwikien. 


1.9 Bedre språk, bedre jurister 
Da fakultetet søkte Norgesuniversitetet om midler til prosjektet, argumenterte vi for at det er et 
potensial for bedre språklig kvalitet i studentenes tekster, og at vi kan kvalitetssikre studentenes 
faglige kunnskap og ferdigheter gjennom en forbedring av tekstkvaliteten. Vi har gjennom 
årene sett at det er en tendens til skjematiske tilnærminger til juridiske fremstillinger og analyser 
blant studentene, basert på for enkle oppgavetekniske retningslinjer.   


Da søknaden ble innvilget ved forrige årsskifte, satte prosjektgruppen i gang med en 
omfattende kartlegging av studentenes tekster, for å undersøke nærmere hvordan studentene 
skriver i begynnelsen av første studieår.  


Det mest påfallende ved analysen av studentenes innleveringer av kursoppgaver tidlig i første 
studieår, viste seg imidlertid ikke å være studentenes egne tekster. I stedet var det 
arbeidsgruppeledernes kommentarer som påkalte oppmerksomhet.  


Det har utviklet seg normer uavhengig av de vitenskapelig ansatte som var emneansvarlige på 
første studieår, og disse var i mange tilfeller i strid med de emneansvarliges oppfatninger. 
Normene var særlig basert på tilbakemeldinger arbeidsgruppelederne selv hadde fått av sine 
arbeidsgruppeledere, og til dels tilbakemeldinger noen mente å ha fått fra sensorer på 
eksamensoppgaver. 
De emneansvarlige har i samarbeid med prosjektgruppen fått i oppgave å velge ut én 
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kursoppgave som er egnet til å belyse en bestemt språklig tematikk i deres respektive emner. 
Disse utvalgte språklige temaene har så blitt lagt til grunn for det videre arbeidet med 
arbeidsgruppelederne og studentene på første studieår. Arbeidsgruppelederne har fått 
opplæring i tematikken i forkant av kursoppgavene, og har så fokusert spesielt på tematikken i 
arbeidsgruppene og i kommenteringen av besvarelsen av den aktuelle kursoppgaven 


Vi har hatt egne workshop-grupper for alle studentene på første studieår, hvor studentene i to 
timer kan arbeide med språklig tematikk sammen med universitetslektor Hans Christian 
Farsethås og professor Eivind Kolflaath fra prosjektgruppen. Studentene får i løpet av 
workshopen konkrete oppgaver knyttet til det språklige som de skal løse eller vurdere i mindre 
grupper, og så gå gjennom med de øvrige studentene i gruppen. 


Antall studenter er begrenset til 15 per gruppe. Studentene melder seg etter «først til møllen»-
prinsippet. Dersom ikke alle påmeldte får plass, blir det satt opp nye grupper utover i første 
studieår så lenge det er interesse. Det er bare anledning til å delta én gang. Ved årsskiftet 
2017/2018 var 12 grupper med workshop gjennomført, og det er i tillegg gjennomført nye 
grupper i januar og februar 2018. Flertallet av studentene på førsteårskullet har dermed deltatt. 


Studenter på 1. studieår har i tillegg fått to ekstra arbeidsgrupper i JUS111 Forvaltningsrett I som 
fokuserer på tekstkvalitet. Begge gruppene har hatt tematikk knyttet til oppgaver som 
studentene skal jobbe med på ordinære emner på 1. studieår.  Arbeidsgruppelederne har 
forberedt seg til de ekstra gruppene sammen med Farsethås.  


Vi har også laget tre videosnutter som utfyller den ekstra undervisningen, og som er 
tilgjengeliggjort både for førsteårsstudentene og arbeidsgruppelederne: 


«To sentrale tekstsjangre i jusstudiet» - med gjennomgang av sentrale strukturelle og språklige 
elementer i praktikums- og teoribesvarelser på jusstudiet. Praktikumsoppgaver innebærer 
løsning av konkrete rettstvister, mens teorioppgaver er generelle analyser av en eller flere 
rettsregler. 


«Noen tips om seminaroppgaven» - forberedelse til arbeidet med den første 
innleveringsoppgaven for førsteårsstudentene, med konkrete teksteksempler innarbeidet i 
videopresentasjonen. 


«Om praktikumssjangeren» - med en mer detaljert gjennomgang av strukturelle og språklige 
elementer som er viktige ved løsningen av praktikumsoppgaver. 


2. Læringsmiljøtiltak  


2.1 Internt opplæringstilbud for ansatte i studieseksjonen 
Internt ved fakultetet har vi hatt mest fokus på å lære opp nye medarbeidere, utvikle 
opplæringsprogram for nyansatte, overføring av kunnskap og kompetanse mellom 
medarbeidere og kvalitetsheving av eksisterende rutine- og prosessbeskrivelser og maler. I flere 
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av pilotene vi kjører ved fakultetet og prosjekter vi deltar i, skjer det en betydelig 
kompetanseheving i at vi blir kjent med, og bidrar til utvikling av, nye digitale verktøy. 


Vi har videreført det systematiske arbeidet med oppdatering av rutinebeskrivelser og sikring av 
god og forsvarlig praksis; og fakultetets lokale studieadministrative kvalitetshåndbok (wiki) er et 
sentralt verktøy her. Nytt av året er jevnlige wikistuer, som studieseksjonen bruker til å 
oppdatere av rutiner og maler i wiki. Det skal avholdes to til tre slike stuer per semesteret.  


Fortsatt er flere av seksjonens medarbeidere aktive i sentrale prosjekter og prosesser ved UiB, 
deriblant arbeidsgruppe for eksamensberedskapsplan ved UiB, og det opprettes stadig nye 
fagspissede studieadministrative nettverk og arbeidsgrupper ved UiB der vi er representert. 
Blant annet var fakultetet en av initiativtakerne til opprettelse av et studieadministrativt forum 
for tilrettelegging. 


2.2 Arbeidsgruppeledere 
Emnet JUS329 er et av flere instrumenter for å regissere arbeidsgruppeledernes innsats. I år har 
emnet fått ny emneansvarlig (førsteamanuensis Arnt Skjefstad) og det er gjort noen mindre 
endringer i emnet, blant annet har det byttet navn fra «Universitetspedagogisk veiledning» til 
«Skriveveiledning og gruppeledelse». 


Ny emnebeskrivelse er utarbeidet i samarbeid med universitetslektor Hans Christian Farsethås 
som har stått for store deler av opplæring og oppfølging av arbeidsgruppelederne i prosjektet 
Bedre språk, bedre jurister. Skjefstad har også bidratt inn i prosjektet. 


I undersøkelser om frafall og i pedagogisk litteratur, ser man at det er de første ukene av det 
første semesteret som er kritiske for å hindre at ferske studenter slutter. Vi har i prosjektet Bedre 
språk, bedre jurister sett en mulighet for å i større grad bruke arbeidsgruppelederne i 
oppfølgingen av førsteårsstudentene de første ukene av studiet. Den såkalte «bli-kjent»-
samlingen er flyttet frem til uken etter semesterstart, og vi har gjort grep for å forberede 
arbeidsgruppelederne bedre på innholdet i den første arbeidsgruppesamlingen. 


Fra og med høsten 2017 har vi opprettet kollegagrupper på 5 arbeidsgruppeledere i hver 
gruppe, 6 kollegagrupper på hvert studieår, som skal bidra til bedre samarbeid og 
erfaringsutveksling blant arbeidsgruppelederne, og dermed bedre oppfølging av studentene i 
gruppene. 


Våren 2017 var det stor nedgang i antall arbeidsgruppeledere som ønsket å fortsette 
påfølgende studieår. Denne våren ser det ut til at tallene igjen er ved normalen, og at vel 20 
arbeidsgruppeledere ønsker å fortsette neste studieår. Det er selvsagt heldig at vi har en base 
av erfarne arbeidsgruppeledere hvert studieår. Fra inneværende studieår kan ikke studenter ha 
engasjement som arbeidsgruppeleder utover 2 år på grunn av de formelle begrensningene som 
ligger i åremålsstillingen. 
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2.3 Utredning av alternativt utvelgelseskriterium for tildeling av plass på 
utveksling for å motvirke karakterpress knyttet til utveksling 


Per i dag er det slik at dersom det er konkurranse om et bestemt antall plasser til en bestemt 
utvekslingsdestinasjon er det søkernes karakterer som avgjør hvem som får plass. Dette, i 
kombinasjon med at det til en del utvekslingsdestinasjoner er bestemte karakterkrav for å være 
kvalifisert til utveksling, bidrar til et karakterpress også knyttet til utveksling. Karakterpresset 
oppstår blant studentene til tross for fakultetets budskap om at alle som vil kan få reise på 
utveksling uavhengig av karakter. På oppfordring fra studentrepresentantene i studieutvalget 
har administrasjonen derfor utredet en alternativ utvelgelsesmetode basert på loddtrekning 
blant de kvalifiserte studentene. Ut fra den innledende utredningen ser det ut til at loddtrekning 
kan være praktisk mulig, og endring av tildelingskriterium kan være et konkret tiltak for å 
motvirke karakterpresset knyttet til utveksling. Forslaget avventer forankring i studentmassen, 
pilotering og videre utredning basert på årets søknadsdato, før eventuell ny behandling i 
studieutvalget og deretter fakultetsstyret med sikte på potensiell implementering fra 
søknadsfristen i februar 2019.  


2.4 Si Fra om læringsmiljøet 
Fra og med 2018 har UiB etablert en ordning der studenter på en enkel måte kan melde fra til 
institusjonen3. Systemet er innrettet med tre nivåer: Grønne meldinger «når du er fornøyd», gule 
meldinger «når noe må forbedres», røde meldinger «når det er alvor». 


Systemet er innrettet med dokumenterbare oppfølgings- og tilbakemeldingsrutiner. Fakultetet 
har organisert mottak, registrering og oppfølging av saker som gjelder oss. 


3. Evaluering 
Ny matrise for emneevalueringen som følger UiBs studiekvalitetssystem er vedtatt.4 Ved å gå over 
til en treårig syklus for emneevaluering gis det rom for en mer dyptgående evaluering av emnene, 
og i dette arbeidet kan det være aktuelt å trekke inn både kollegaer, studenter og eksterne 
ressurspersoner. Studiedekanen vil i samarbeid med studieseksjonen og emneansvarlige utvikle 
innholdet i denne evalueringen i løpet av 2018.  


Matrisen for emneevaluering er iverksatt for så vidt gjelder at «forenklet evaluering i 
mellomliggende år». Vi har ennå ikke kommet til den første forekomsten av «hvert tredje år». I 
bakgrunnen har vi en prosess for å samle momenter som bør inngå i evalueringen, denne 
prosessen ventes å bidra til at evalueringen blir et offensivt kvalitetsverktøy. 


                                                 
3 http://www.uib.no/student/111870/si-fra-om-l%C3%A6ringsmilj%C3%B8et  
4 Sak 37/16 i Studieutvalget 24.05.16 



http://www.uib.no/student/111870/si-fra-om-l%C3%A6ringsmilj%C3%B8et
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4. Etter- og videreutdanning 
Fakultetet tilbyr kun ett etter- og videreutdanningsemne i 2017, JUR601 Innføring i jus for 
næringslivet. Vi har registrert en viss etterspørsel også etter andre emner. En prosess er satt i 
verk med sikte på utvikling av et emne innen forvaltningsrett for saksbehandlere i kommunal 
sektor (Sogn og Fjordane). Vi har også en prosess i gang for utvikling av et kurs for 
rettslærelærere. Vi har måttet svare nei til en henvendelse om landbruksjuridiske emner.  


Gjennomføringen av JUR601 har vært svært vellykket også i høst. 15 personer avla eksamen og 
besto – åtte kvinner og syv menn. Emneansvarlig har brukt mye ressurser på å utvikle et godt 
og pedagogisk gjennomtenkt emne, og har i stor grad tatt i bruk mulighetene som ligger i Mitt 
UiB. Forelesningene har vært strømmet direkte og tatt opp og gjort tilgjengelig. Studentene har 
selv også vært aktive på siden i Mitt UiB.  


Vi har også mottatt en henvendelse fra entrepriserettsforeningen der det ble uttrykt ønske om 
at vi tilbyr etter- og/eller videreutdanning i entrepriserett. Interessen er imidlertid mer innrettet 
mot et ordinært spesialemne, hvilket fakultetet for tiden ikke har kapasitet til. Dette ligger på is. 


Fredag 29. september ble alumnusdagen avholdt for fjerde år på rad, med i overkant av 110 
alumner til stede. Dette er tredje året Advokatforeningen er medarrangør. 


5. Internasjonalisering 
I hele 2017 har det vært vakanser i fakultetets internasjonaliseringsteam. Oppgaver knyttet til 
daglig drift av utveksling, vedlikehold av avtaler og kontakt med partnere har blitt ivaretatt, 
mens noen utviklingsoppgaver har måttet vente. Aktivitetsnivået har likevel vært høyt gjennom 
hele året.  


5.1 Etablering av norsk senter for kinesisk rett 
Universitetsstyret etablerte norsk senter for kinesisk rett 23. februar 2017. Organisatorisk er 
senteret plassert ved Det juridiske fakultet, og senteret ble offisielt åpnet under UiBs 
Kinakonferanse 4. mai. Etableringen av senteret bidrar til å synliggjøre fakultetets langvarige og 
dedikerte arbeid med å utvikle samarbeid med Kina, og senteret har en nøkkelrolle innen 
utvikling og koordinering av alle aktiviteter relatert til Kina som foregår ved Det juridiske 
fakultet.  


Ved doktorpromosjonen 5. mai ble daværende dekan ved Renmin Law School Han Dayuan 
utnevnt til æresdoktor ved UiB.  


5.2 Første gangs gjennomføring av semesterprogrammet i kinesisk rett 
Semesterprogrammet i kinesisk rett, hvor studier hos våre partneruniversiteter kombineres med 
praksisopphold hos norske eller internasjonale bedrifter og organisasjoner i Kina, ble 
gjennomført for første gang i vårsemesteret 2017. Studentene som deltok har gitt 
tilbakemelding om at de satte pris på den avvekslingen det innebærer å inkludere praksis i 
studiet. Å tilpasse universitetsstudier med arbeidet i praksis gikk for de fleste greit, men på 
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bakgrunn av tilbakemeldinger fra studentene ble praksisperioden kortet ned fra 6 uker (30 
dager) til 5 uker (25 dager) for våren 2018. Det viste seg også at praksisoppgavene som ble 
tildelt ved enkelte arbeidsgivere ga studentene begrensede muligheter til integrering i 
arbeidsmiljøet. Avtalene med arbeidsgiverne det gjelder ble lagt i bero for 2018. 


5.3 Utvikling av Maritime Bergen Law Summer Programme 
Som nevnt i årsrapport for 2016 er et av tiltakene som skal utvikles og iverksettes som del av det 
fireårige UTFORSK-prosjektet fakultetet har fått tildelt midler til fra SIU, en sommerskole for 
kinesiske studenter. Arbeidet med etableringen av Maritime Law Summer Programme har 
kommet videre i 2017, og det er nå klart at første gangs gjennomføring blir i august 2018. 
Programmet utvikles i samarbeid med Maritime Bergen, klyngen for de maritime næringene i 
Bergensregionen, og senter for shipping og logistikk ved NHH. I tillegg til støtten fra SIU har 
sommerskolen fått innvilget økonomisk støtte på til sammen 1,2 millioner kroner. Det er etablert 
en nettside med informasjon om sommerskolen, og i desember ble det holdt 
informasjonsmøter for studenter ved alle de fire kinesiske partneruniversitetene som inviteres til 
å sende deltakere til den første utgaven av Maritime Bergen Law Summer Program.  


5.4 Kontaktreiser 
Fakultetet er medlem av fire internasjonale nettverk for utdannings- og utvekslingssamarbeid 
mellom juridiske fakultet i Europa, i tillegg til medlemskapet i European Law Faculties 
Association. Fakultetet deltar normalt på det årlige nettverksmøtet i alle disse, men på grunn av 
vakanser og uforutsett sykdom var fakultetet kun representert på tre av de fem 
nettverksmøtene i 2017.  


I juni 2017 besøkte en delegasjon fra fakultetet flere av partnerne våre i Beijing. 
Delegasjonsreisen til Kina i juni har etter hvert blitt en årviss hendelse som er nødvendig for å 
følge opp og pleie de ulike partnerne våre i Kina. Relasjonene i Kina har også blitt fulgt opp i 
tilknytning til undervisningsoppdrag som to av våre ansatte har hatt ved kinesiske universitet. 
Reiser for å undervise gjør det mulig å kombinere undervisning med oppfølging av andre 
pågående samarbeidsprosjekt slik som planlegging av konferansen The Role of Courts in 
Evolving Societies, deltakelse fra våre studenter på Chinese Law Summer Program, kontakt med 
bedrifter som tilbyr praksisplass til våre studenter samt oppfølging av studenter i praksis.  


I oktober 2017 reiste en delegasjon fra fakultetet til Mitchell Hamline School of Law, University of 
Minnesota Law School (begge i Minnesota) og Penn State Law (State College, Pennsylvania) i 
USA. Formålet var å pleie relasjonene ved å introdusere ny dekan, drøfte pågående samarbeid 
før planlagt fornying av samarbeidsavtalene med Penn State Law og Mitchell Hamline School of 
Law og å følge opp studenter på utveksling der det var aktuelt. Under besøket til Mitchell 
Hamline School of Law fortsatte vi drøfting av mulighetene for å gjenoppta samarbeidet om en 
sommerskole for amerikanske studenter. Dette kan være aktuelt, men vil tidligst skje i 2019.  


Både Penn State Law og Minnesota Law hadde fått nye dekaner slik som oss, og det var derfor 
nyttig med besøk til disse for å forankre samarbeidet hos ny ledelse. Både ved Penn State Law 
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og Minnesota Law møtte delegasjonen studentene som var på utveksling til disse 
destinasjonene i høstsemesteret. Tilbakemeldingene fra studentene er svært gode, og det 
samme gjelder tilbakemeldingene fra partneruniversitetene angående Bergensstudentenes 
faglige prestasjoner og positive bidrag til studentmiljøet.  


Fakultetet har gjennom året også tatt imot en rekke besøk fra partneruniversitet med formål å 
følge opp pågående studentutveksling og samarbeid. Blant annet har representanter eller 
delegasjoner fra National Law University Delhi, Mitchell Hamline School of Law, China University 
of Political Science and Law og University Cardinal Stefan Wusynski besøkt fakultetet.  


5.5 Oppfølging av innreisende studenter 
I 2017 satte fakultetet nok en gang nye rekorder for antall innreisende utvekslingsstudenter. Å 
håndtere og å følge opp 261 innreisende studenter krever gode rutiner og effektiv 
informasjonsflyt mellom administrasjon og studenter. Særlig ved semesterstart er det 
avgjørende at studentene får den informasjonen de trenger. Tidligere år har det vært en 
utfordring at for få av de innreisende studentene har møtt til informasjonsmøtet som arrangeres 
for dem ved semesterstart, hvilket igjen fører til mange individuelle henvendelser og stort behov 
for veiledning i etterkant.  I 2017 flyttet fakultetet mottaksdagen fra tirsdag til mandag i 
semesterstartsuken for slik å ta imot studentene og gi dem nødvendig informasjon før 
fadderuken setter i gang. Dette viste seg å være et enkelt men effektivt tiltak for å sikre at flere 
av de nye studentene møtte. 


5.6 Tiltak for å informere om internasjonaliseringsarbeidet ved fakultetet 


Fra høsten 2017 er det innført en ukentlig internasjonaliseringsspalte i fakultetsnytt som bidrar til 
å gjøre det kontinuerlige internasjonaliseringsarbeidet som pågår ved fakultetet mer synlig og 
bedre kjent blant alle ansatte.  


Videre har fakultetet opparbeidet seg en tydelig posisjon med stor anseelse i sektoren når det 
gjelder vårt arbeid med internasjonalisering og derigjennom gode utvekslingstall. Fakultetet er 
trukket frem flere steder i Meld. St. 16 (2016 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Som 
følge av dette mottar fakultetet også invitasjoner fra andre institusjoner for å fortelle om 
arbeidet vårt og hvordan vi har lykkes. I 2017 har vi holdt foredrag ved NMBU og i nær fremtid 
skal det holdes foredrag for Medisinsk fakultet ved UiB, samt to innlegg på den nasjonale 
internasjonaliseringskonferansen i regi av SIU i mars 2018.  


5.7 Nye avtaler inngått i 2017 
 


Universitet 
Type 
avtale 


Bakgrunn for avtalen 


Universidad de Zaragoza, 
Spania Erasmus+ Etter initiativ fra partner. 
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Ruhr-Universität Bochum, 
Tyskland Erasmus+ Etter initiativ fra partner på bakgrunn av felles 


medlemskap i Caen-Würzburgnettverket. 


University of Central 
Lancashire, Kypros Erasmus+ Etter initiativ fra partner på bakgrunn av forskerkontakt 


mellom en av deres ansatte og en av våre ansatte. 


Changchun University of 
Science and Technology, 
Changchun, Kina 


Bilateral Etter initiativ fra partner på bakgrunn av årlige 
gjesteforelesninger fra en av våre ansatte. 


Shanghai Jiao Tong 
University, Shanghai, Kina  Bilateral 


På vårt initiativ for å skaffe nødvendige studieplasser i 
Shanghai i tilknytning til semesterpakken med 
kombinasjon av studier og praksis. 


Tsinghua University, School 
of Law, Beijing, China  Bilateral Etter initiativ fra partner.  


City University Hong Kong Bilateral 


På vårt initiativ for å kunne tilby utveksling til Hong 
Kong gjennom fakultetsavtale og på sikt kunne etablere 
semesterpakke med kombinasjon av studier og praksis 
også på Hong Kong.  


5.8 Søknader om midler til videre arbeid med internasjonalisering 
Også i 2017 har det blitt skrevet og levert søknader til Senter for internasjonalisering (SIU) av 
utdanning for å skaffe midler til videre utvikling av fakultetets internasjonale relasjoner og 
aktiviteter. I juni søkte fakultetet om forlengelse av prosjektperioden samt friske midler til 
samarbeidsprosjektet med National Law University Delhi (NLUD) innenfor Indo-Norwegian 
Cooperation Program (INCP) som forvaltes av SIU og indiske University Grant Council i 
samarbeid. Denne søknaden ble delvis innvilget og fakultetet fikk tilført 50 659 kr i tillegg til de 
600 000 kr som ble tildelt prosjektet opprinnelig. 


I september leverte fakultetet to søknader til UTFORSK-programmet. Den ene gjaldt samarbeid 
med City University Hong Kong. Den andre søknaden gjaldt samarbeid med Renmin University i 
Beijing og hadde som mål å skaffe tilleggsfinansiering til studentene som skal delta på JUS134-
Kina. Begge søknadene ble vurdert som støtteverdige, men i konkurranse med andre gode 
prosjekt nådde likevel ingen av de to opp i konkurransen om en begrenset pott midler. 
Søknaden med City University Hong Kong som partner der målet er å kunne etablere en 
semesterpakke med kombinasjon av studier og praksis under utveksling til Hong Kong kan det 
være aktuelt å levere på nytt ved neste søknadsfrist.    


Fakultetet har videre deltatt med delsøknader i UiBs søknad om Erasmus+ International Credit 
Mobility-midler. Denne søknaden gir oss mulighet til å tilby erasmusstipend til innreisende 
studenter fra bestemte land utenfor EU. I januar 2017 deltok vi med delsøknader for India, Kina 
og Russland der de to førstnevnte ble innvilget og fikk dessuten høyest score av alle de til 
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sammen 10 delsøknadene som ble levert fra UiB. I januar 2018 har fakultetet deltatt med 
delsøknader for India, Kina og USA. Svar på søknaden ventes i mai.  


Fakultetet søker også hvert år Studieadministrativ avdeling om tilskudd fra universitetets 
Erasmus+ Organizational Support-midler som bidrag til å dekke fakultetets utgifter ved å delta 
på de årlige nettverksmøtene og avholdelse av internasjonal dag.  


5.9 Tiltak for å heve kvaliteten og læringsutbyttet ved utveksling 
Studiedekanen og studieseksjonen arbeider kontinuerlig med å heve kvaliteten på 
utvekslingstilbudet. I høstsemesteret 2017 ble det tatt initiativ til to reglementsendringer med 
dette som formål. Den første gjaldt godskriving av masteroppgave der oppgaven er satt 
sammen av flere selvstendige tekster, en form for masteroppgave som primært skrives under 
utveksling.  For å motvirke mangelen på metodisk refleksjon som gjerne vil gjøre seg gjeldende 
ved godskriving av to eller flere kortere tekster som masteroppgave, ble kravet til «kappen» 
som skal leveres sammen med oppgavene skjerpet og presisert.  


Videre ble det lagt frem et forslag om å reglementsfeste en begrensning av antall 
utvekslingsstudenter som kan sendes til samme sted samtidig på bakgrunn av at 
administrasjonen over flere år har observert at fakultetet hvert år sender store grupper av 
utvekslingsstudenter til samme sted i samme semester. Dette gjelder særlig enkelte universiteter 
med mange søkere og der det ikke er noen begrensning i utvekslingsavtalen for hvor mange 
studenter vi kan sende. Mange studenter til samme universitet samtidig kan potensielt føre til at 
studentenes integrering blant lokale studenter og blant andre internasjonale studenter 
vanskeliggjøres, og dermed at muligheten til å bygge internasjonalt nettverk og interkulturell 
kompetanse forringes. Dette vil igjen minske det utenomfaglige utbyttet fra 
utvekslingsoppholdet. Utredning av eventuell begrensning av hvor mange studenter som kan 
nomineres til samme universitet var nedfelt allerede i årsplan for utdanning 2016, men ble av 
kapasitetsårsaker først fulgt opp høsten 2017. Studieutvalget vedtok i november en begrensning 
på 10 studenter til samme sted samtidig. Vedtaket vekket uforutsett stor motstand i 
studentmassen og ble derfor opphevet i neste møte slik at det ikke fikk virkning for 
søknadsrunden for utveksling studieåret 2018/2019. Dekan, studiedekan og studieseksjonen er 
fortsatt av den oppfatning at det er behov for å begrense tallet på studenter til samme sted 
samtidig, og fordelingen av søknadene i årets søknadsrunde illustrerer dette ytterligere. Saken 
vil derfor utredes videre og forslag til tiltak vil bli lagt frem på nytt. 


6. Dragefjellet lærings- og formidlingssenter  


Senteret er ledet av førsteamanuensis Knut Tande, har én fast ansatt digital 
produksjonsmedarbeider og engasjerer ellers eksterne medarbeidere når det er behov for det. 
Senteret er fakultetets spydspiss når det gjelder digital formidling innen undervisning og 
forskning, og har også tatt på seg oppdrag fra fagmiljø utenfor fakultetet. Det er utarbeidet et 
eget strategisk dokument for lærings- og formidlingssenteret som fakultetsstyret sluttet seg til i 
sak 89/17. 
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6.1 Filming av forelesninger på fakultetet 


Videoopptak av forelesninger gjøres som i 2016 automatisk i størst mulig grad, fra 
undervisningsrom der det er montert fast kamera (de største auditoriene og seminarrom 2).. Vi 
må fremdeles redigere opptakene i etterkant, noe som betyr at det legges betydelig arbeid ned 
i prosesser som burde vært helautomatisert. IT-avdelingen ved UiB arbeider med å få på plass 
en helautomatisk løsning for både opptak, redigering og publisering. Vi har ikke fått 
tilbakemelding på når en slik løsning vil være på plass. 


Det har imidlertid vært tekniske problemer med de automatiske opptakene i 2017, som IT-
avdelingen har arbeidet med å rette opp, noe som har gjort det nødvendig med ordinære 
manuelle opptak av forelesningene fra senterets side. 


6.2 Andre opptak til bruk i undervisning på fakultetet 


Her følger noen eksempler på opptak som er gjort i 2017 til bruk i undervisning på vårt eget 
fakultet: 


1) Førsteamanuensis Jan- Ove Færstad: JUS601 - Jus for næringslivet - forelesningsopptak, 
presentasjoner og diskusjoner. JUS113 - introduksjon til kurset, og podcast sammen med 
professor Johan Giertsen med diskusjon av ukens undervisning. 


2) Professor Bjarte Askeland - JUS122 - Erstatningsrett - introduksjon til kurset. 


3) Førsteamanuensis Knut Tande – JUS133 - opptak av diskusjoner med studenter, samt intervju 
med tre dommere fra Høyesterett. JUS260-2-B - Opphavsrett - opptak av diskusjoner med 
amerikanske opphavsrettsjurister 


4) Bedre språk, bedre jurister - Norgesuniversitetet - opptak av presentasjoner og diskusjoner til 
bruk på første studieår. 


5) Professor Johan Giertsen og førsteamanuensis Jan-Ove Færstad – JUS131 – 
«kontraktsrettsfredag» - opptak av diskusjoner med studenter. 


6.3 Opptak knyttet til forskning eller annen formidling ved fakultetet. 


Lærings- og formidlingssenteret gjorde opptak av foredraget i tilknytning til Bergen Lecture 
2017. Dette er et årlig foredrag i regi av fakultetets forskergruppe for strafferett og 
straffeprosess, som holdes av en anerkjent internasjonal ekspert innen strafferett. Årets 
foredragsholder var professor Douglas N. Husak fra Rutgers University. Han foreleste om 
temaet "Conceptual and Normative Issues about Drug Decriminalization". 


I tillegg ble det gjort opptak av et intervju med Robert Spano som er dommer I Den Europeiske 
Menneskerettighetsdomstolen I forbindelse med Det nasjonale doktorgradsseminaret på 
Solstrand. 
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6.4  Opptak for andre fakulteter eller miljøer på UiB 


Lærings- og formidlingssenterets utstyr og kompetanse har vist seg å være attraktivt for andre 
fagmiljø. Vi samarbeider kontinuerlig med DigUiB læringslaben i Media City Bergen, og påtar 
oss oppdrag som læringslaben ikke har kapasitet til.  


Oppdragene gir lærings- og formidlingssenteret viktige erfaringer, og genererer også inntekter 
gjennom internfakturering mellom fakultetene. 


Senteret var godt representert på UiB sin digitale myldredag for ansatte den 4. oktober. Der 
stilte senteret med studio og hadde opptak av en «kontraktsrett-fredag»-episode og med stand 
som viste noe av arbeidet senteret har stått for. 


6.5 Tverrfaglighet 


Senterets oppdrag for andre fagmiljø ved UiB har vist at det digitale mediet kan være gunstig 
for å starte opp tverrfaglige diskusjoner, og for å opprette møteplasser for faglig diskurs som 
ellers ikke ville eksistert. Særlig har fakultetet sine deltakere i TALIDA-prosjektet, finansiert av 
Norgesuniversitetet (professor Søren Koch og førsteamanuensis Knut Tande), deltatt i 
diskusjoner om undervisning og pedagogikk med representanter fra mange ulike fagmiljøer ved 
UiB. Diskusjonene gjelder særlig utarbeidelse av «flipped classroom»-løsninger i Canvas. 


6.6 Integrasjon i øvrig informasjons- og kommunikasjonsarbeid 


Lærings- og formidlingssenteret spiller fortsatt en sentral rolle i det generelle 
formidlingsarbeidet ved fakultetet. Flere av produksjonene har blitt publisert på fakultetets web-
sider og facebook-siden. Senteret har også tatt fotografier til bruk på personalsidene på nettet. 


I begynnelsen av 2018 fikk fakultetet tilført en kommunikasjonsrådgiver fra den sentrale 
Kommunikasjonsavdelingen som skal ha en 100 % stilling på fakultetet. 


 Sammen med kommunikasjonsrådgiveren, og de øvrige personene knyttet til kommunikasjons- 
og formidlingsarbeidet ved fakultetet, vil lærings- og formidlingssenteret stå sentralt i 
formidlingsarbeidet også i 2018, i samsvar med fakultetets handlingsplan for formidling for 
2018-2019. 


7. Tiltak og utvikling utover det som er skissert i årsplanen for 2016 


7.1 Lærlingeordning 
Som et bidrag til UiB sitt «lærlingeløft» tok Det juridiske fakultet høsten 2016 inn lærlinger i 
kontor- og administrasjonsfag.  


Lærlingen tilknyttet studieseksjonen har en fagansvarlig som er hennes primære kontaktperson, 
og har ukentlige veiledningssamtaler som berører lærlingens oppgaver, erfaringer og læreplan. 
Studieseksjonen har et felles ansvar for at hun får den oppfølging og bistand hun skal, og vi har 



http://www.uib.no/rektoratet/109089/digital-myldredag-ansatte

https://talida.w.uib.no/
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integrert vår lærling i så mange arbeidsfelt5 som mulig. Hun har også fått god tilknytning til 
Informasjonssenteret. 


Lærlingen har også læringsmål og arbeidsoppgaver knyttet til Forsknings- og stabsseksjonen 
sine kjerneoppgaver.  


Lærlingen har utarbeidet en innholdsrik «lærlingwiki», som beskriver en lærlings oppgaver og 
hverdag på fakultetet. Fagansvarlig, og administrasjonen for øvrig, har gjort seg en mengde 
erfaringer med det å ha lærling, og sammen danner dette et godt grunnlag for videreføring av 
tiltaket når lærlingen avslutter sin læretid hos oss sommeren 2018. 


7.2 Administrativ effektivisering, kvalitetsutvikling og forenkling 
Studieseksjonen har fortsatt sitt kontinuerlige arbeid med å effektivisere, forbedre og forenkle 
prosesser og rutiner lokalt, og bidra til administrativ erfaringsutveksling ved hele UiB gjennom 
de mange fora vi er medlem av. 


Fakultetet har deltatt i et pilotprosjekt for å ta i bruk Online Learning Agreement (OLA) for 
utreisende Erasmus-studenter. OLA ble først introdusert ved UiB våren 2017 og høsten 2017 ble 
verktøyet tatt i bruk for samtlige utreisende Erasmus-studenter ved fakultetet. Verktøyet 
innebærer en forenkling av arbeidet med læringsavtalene som skal signeres av student, 
hjemme- og vertsuniversitet. Dessverre er det fortsatt slik at enkelte vertsuniversitet ikke kan 
godta en elektronisk signert læringsavtale, og dette har ført til noe merarbeid for enkelte 
studenter.  


7.3 Ordning for bekreftelse på oppnådd grad 
I samarbeid med professor Jan Fridthjof Bernt har vi kommet fram til at vi kan åpne for at 
studenter frasier seg retten til å klage på sensur på sine siste eksamener, og få en ubetinget 
bekreftelse på oppnådd grad. Så lenge de har klageadgang, og sensurklagefristen ikke er gått 
ut, har vi måttet ta forbehold i denne bekreftelsen, og det har vært uheldig for dem som 
trenger bekreftelsen raskt. Dette synes å være en god ordning for de studentene det gjelder. 


7.4 Nytt system for timeplanlegging 
UiB har innført nytt system for time- og eksamensplanlegging – TP. Undervisning og eksamen 
for høsten 2017 ble planlagt i dette systemet og tatt i bruk for fullt fra semesterstart høst 2017. 
Vi vinner erfaringer med det – forventningen er at det skal lette arbeidet med 
undervisningsplanlegging, samt bedre kvaliteten på informasjonen som går ut til studentene. 


7.5 Fakultetets privatister 
Privatister er en sjelden forekomst hos oss. Det henger sammen med at bare spesialemner kan 
tas uten studierett (pga. obligatoriske elementer), og at vi for spesialemner har vi en egen 


                                                 
5 Eksamens-, informasjons- og registreringsarbeid, forsendelser, selvstendige vakter i fakultetets infosenter, større og 
mindre forefallende administrativt arbeid. 
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studierett. Det hender likevel at vi får spørsmål om privatistadgang hos oss, og vi har nå 
opprettet en nettside6 som orienterer om det. 


7.6 Vitnemålsportalen 
Dette er et tiltak for hele sektoren, det driftes av Kunnskapsdepartementets Tjenesteorgan7. Det 
innebærer at UiB ikke lenger utsteder karakterutskrifter, heller ikke digitale. Vitnemål utstedes 
fortsatt, men har nå en mer seremoniell funksjon, i det Vitnemålsportalen8 ventes å ta over som 
det praktiske verktøyet for kandidatene. 


7.7 Maritim praksis 
I samarbeid med Maritime Bergen har fakultetet kommet et stykke på vei med å planlegge et 
praksisemne for våre studenter. Vi var svært heldige og fikk en samarbeidspartner hos Maritime 
Bergen som selv er praksisstudent fra SAMPOL. Mulig oppstart er imidlertid skjøvet til H19 
ettersom fakultetet ikke har verken faglig eller administrativ kapasitet til å starte opp dette nå. 


I forlengelsen av dette arbeidet har fakultetet satt i verk tiltak for å bringe klarhet i spørsmål 
knyttet til yrkesskadeforsikring for studenter i praksis. 


7.8 Vedtakskompetanse 
Fakultetet har en omfattende dokumentasjon av intern vedtakskompetanse og delegasjon. 
Dette gjennomgås med visse mellomrom, og overgang til ny ledelse var en naturlig anledning 
til en slik gjennomgang. Revidert dokument ble signert den 22. november 2017. 


8. Rapporterte utdanningsdata for 2017 
Fakultetet rapporterer hvert år kvantitative data til Database for statistikk om høgre utdanning 
(DBH). Et utvalg av de rapporterte dataene følger her for at studieutvalget og fakultetsstyret skal 
være kjent med nøkkeltall for utdanning ved fakultetet. Også tall for tidligere år er inkludert slik 
at man kan se utviklingen over tid. Studiepoengproduksjon, antall ferdige kandidater og antall 
utvekslingsstudenter er av stor betydning for fakultetets økonomi. Rapporterte data gir 
grunnlag for budsjett 2 år frem i tid. 


8.1 Studenttall 
I 2017 var det totalt 2425 registrerte studenter ved fakultetet. 1897 av disse, eller 78 %, var 
registrert på det femårige masterprogrammet i rettsvitenskap. (Det er studenttall i 
høstsemesteret som rapporteres offisielt). Tilsvarende forholdstall i fjor var 79 %. 


                                                 
6 http://www.uib.no/jur/107564/privatisteksamen-ved-det-juridiske-fakultet  
7 Tidligere CERES – før det USIT, som nå er en del av KDTO 
8 https://www.vitnemalsportalen.no/  



http://www.uib.no/jur/107564/privatisteksamen-ved-det-juridiske-fakultet

https://www.vitnemalsportalen.no/

http://www.uib.no/jur/107564/privatisteksamen-ved-det-juridiske-fakultet

https://www.vitnemalsportalen.no/
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8.2 Kjønnsfordeling 
I 2017 var 1235 av de 1897 studentene på det femårige masterprogrammet i rettsvitenskap 
kvinner. Dette utgjør en kvinneandel på 65,1 %. Tilsvarende er kvinneandelen på det toårige 
masterprogrammet i rettsvitenskap 69,2 % (45 av 65). Av innreisende utvekslingsstudenter var 
61,8 % kvinner (128 av 207). Av det totale antallet studenter ved fakultetet i 2017 (2425) er 
kvinneandelen på 64,3 %, ned fra 66,2 % for et år siden. 


UiB totalt har en kvinneandel blant studentene på 59 %. 


Opptak og søkertall for 2017 ble rapportert til fakultetsstyret i sak 79/16. 
 


8.3 Ferdige kandidater 


År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 


Antall 325 345 292 299 332 363 


 


8.4 Total studiepoengproduksjon 
Tabellen viser oversikt over studiepoengproduksjon i henhold til studieprogrammet hvor emnet 
primært tilhører. Studiepoengproduksjonen er samlet i såkalte studiepoengsenheter som utgjør 
60 studiepoeng, altså det en ideell student skal produsere pr studieår. 


 
 2013 2014 2015 2016 2017 


Studiepoengsproduksjon i 60 
studiepoengsenheter 


Studiepoeng 
produksjon 


(60 stp. enh.) 


Studiepoeng 
produksjon 


(60 stp. enh.) 


Studiepoeng 
produksjon 


(60 stp. enh.) 


Studiepoeng 
produksjon 


(60 stp. enh.) 


Studiepoeng 
produksjon 


(60 stp. enh.) 
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Sum egenfinansierte emner uten 
ph.d.-emner, Bergen Summer 
Research School og EVU 


1 640,85 1 526,37 1 634,23 1 653,13 1725,8 


 


8.5 Studiepoengproduksjon pr student 
Beregningen omfatter antall beståtte studiepoeng for hele året delt på gjennomsnittlig antall 
registrerte studenter for vår- og høstsemesteret det samme året.  


 2014 2015 2016 2017 


Femårig masterprogram i rettsvitenskap 49,1 50,85 49,42 50,36 


Toårig masterprogram i rettsvitenskap 40 45,23 45,41 51,41 


UiB som helhet 42,76 43,64 42,72 44,25 


Alle universiteter 42,47 42,65 42,86 43,16 


Sektoren som helhet 43,31 43,29 42,73 42,85 


 


8.6 Karakterfordeling 
Karakterer for alle emner i 


masterstudiet i rettsvitenskap 
utenom masteroppgaver 


A B C D E F Totalt 


2015 10,37% 27,04% 37,55 % 16,82% 5,83 % 2,41 % 100 % 


2016 11,01% 27,75% 38,77 % 15,8% 5,83 % 4,48 % 100 % 


2017 11,51 % 27,03 % 37,37 % 16,46 % 5,13 % 2,51 % 100 % 


Alle karakterer, uavhengig av studentkategori/studienivå utenom masteroppgaver. 


Karakterfordeling 
masteroppgave A B C D E F Totalt 


2015 33,45 % 35,19 % 25,44 % 4,88 % 0,70 % 0,35 % 100 % 


2016 29,47 % 30,53 % 29,12 % 9,47 % 0,35 % 1,05 % 100 % 


2017 30,09 % 34,48 % 24,45 % 7,21 % 1,57 % 2,19 % 100 % 


Samlet for både JUS399 og JUS398 vår og høst. 


8.7 Utvekslingsstudenter 


Utvekslingsstudenter 
2013 2014 2015 2016 2017 


Inn Ut Totalt Inn  Ut Totalt Inn Ut Totalt Inn Ut Totalt Inn Ut Totalt 
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 I 2017 var det totalt 426 utvekslingsstudenter ved fakultetet (mot 411 i 2016). Disse fordeler seg 
på 165 utreisende (ned fra 191) og 261 innreisende (opp fra 220). 


Tabellen nedenfor viser de samlede utvekslingsstudentene fordelt på inn/ut og type avtaler.  


 Et flertall av våre utreisende studenter drar på fakultetets og UiB sine bilaterale avtaler, mens 
det store flertallet av innreisende studenter kommer fra Erasmus-programmet – dette er 
uendret fra tidligere år. 


8.8 Ferdige jurister 


 


9.  Studiebarometeret 2017 
Studiebarometeret.no viser data fra en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt til over 
60 000 studenter hver høst. Oppstart var i 2013.  


Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske 
høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. På 
Studiebarometeret.no kan du enkelt 


• finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer 
• sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer 
• se utvikling over tid for et studieprogram 


Oppdaterte resultater publiseres i portalen i februar hvert år. Studiebarometeret er initiert av 
Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT. 


Antall uteksaminerte jurister
I alt i perioden 2003-2017: 12138


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UiO 401 338 373 306 552 457 406 484 515 430 520 566 508 598 569 7023
UiB 191 157 213 264 255 255 271 268 270 325 345 291 299 332 363 4099
UiT 40 50 40 80 69 78 59 70 85 74 76 91 100 104 1016


632 545 626 650 876 790 677 811 855 840 939 933 898 1030 1036 12138


Barentsplus              3  3 


Bilaterale avtaler 12 110 122 21 81 102 34 82 116 31 118 149 26 101 127 


EEA Grants/Norway 
Grants 


      5  5 1  1    


Erasmus 151 60 211 79 21 100          


Erasmus+ 


   45 16 61 152 28 180 180 59 239 224 55 279 


Fulbright 


         1  1    


Individbaserte avtaler 


 10 10  2 2  5 5 1 7 8  6 6 


Nordplus 4 12 16 8 7 15 4 9 13 6 7 13 8 3 11 


Sum 167 192 359 153 127 280 195 124 319 220 191 411 261 165 426 



http://www.studiebarometeret.no/no/

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Barentsplus&param=arstall=2017!8!2016!8!2015!8!2014!8!2013!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=BARENTSPLUS

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Bilaterale%20avtaler&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=BILATERAL

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!EEA%20Grants/Norway%20Grants&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=EEA-NORW

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!EEA%20Grants/Norway%20Grants&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=EEA-NORW

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Erasmus&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=ERASMUS

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Erasmus+&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=ERASMUS+

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Fulbright&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=FULBRIGHT

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Individbaserte%20avtaler&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=INDIVID

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=136&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!avtale!9!utvinst&formel=327&index=6&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Det%20juridiske%20fakultet!9!Nordplus&param=arstall=2016!8!2015!8!2014!8!2013!8!2012!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=230!9!ufakkode=000!9!avtale=NORDPLUS
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Hovedfunn for de juridiske masterstudiene i 2017: 


 
 
Hovedfunnene for vårt fakultet i 2017: 
 


 


Sammenligning mellom de tre femårige masterprogrammene - hovedfunn: 


 


Vi ser at på hovedfunnene scorer Tromsø høyest og vi scorer nokså likt med gjennomsnittet, 
mens Oslo har svakest score på alle indikatorene (likt med oss med hensyn til yrkesrelevans). 


Videre ser vi at det er på medvirkning alle tre institusjonene scorer dårligst. Når vi ser på 
spørsmålene som ligger under «Medvirkning», ser vi at hos oss er det «Studentenes mulighet 
for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet» som scorer dårligst.  


2-årig UiB UiO UiT
L æ ringsmiljø 3,7 3,7 3,5 4,0
Medvirkning 2,4 3,0 2,8 3,5
Ins ipras jon 4,1 4,2 4,0 4,3
Y rkesrelevans 4,3 4,4 4,4 4,6
Undervisning 3,6 3,6 3,2 3,8
F orventninger 3,9 4,0 3,6 4,0
O rganisering 3,9 3,9 3,8 4,0
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Femårig 
masterprogram i 
rettsvitenskap, 


Universitetet i Bergen 


Rettsvitenskap - 
master, UiT - Norges 
arktiske universitet 


Rettsvitenskap (jus) 
Master, Universitetet i 


Oslo 


Gjennomsnitt 
av alle: 


rettsstudiet 


Medvirkning 3,0 3,5 2,8 3,1 
Studentenes mulighet for å 
påvirke innhold og opplegg 
i studieprogrammet 


2,6 3,3 2,6 2,8 


Hvordan kritikk og 
synspunkter fra studentene 
blir fulgt opp 


3,0 3,2 2,5 2,9 


Det lokale 
studentdemokratiet (f.eks. 
tillitsvalgte og 
studentorganisasjon) 


3,5 4,0 3,2 3,5 


 


Det kan også være av interesse å sammenligne våre to programmer. (295 respondenter fra det 
femårige programmet, 12 fra det toårige.) Hovedfunnene varierer en del nettopp på 
medvirkning: 


 


Vi ser at studenter i det toårige programmet scorer markant lavere på medvirkning enn 
studentene på det femårige programmet. Brutt ned på enkeltspørsmål ser det sånn ut – det er 
særlig på spørsmål om studentdemokratiet vi ser forskjell: 


 
Femårig 


masterprogram i 
rettsvitenskap, 


Universitetet i Bergen 


Toårig masterprogram i 
rettsvitenskap, 


Universitetet i Bergen 


Gjennomsnitt av 
alle: rettsstudiet 


Medvirkning 3,0 2,4 3,1 
Studentenes mulighet for å påvirke 
innhold og opplegg i 
studieprogrammet 


2,6 2,4 2,8 


Hvordan kritikk og synspunkter fra 
studentene blir fulgt opp 3,0 3,0 2,9 
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Det lokale studentdemokratiet (f.eks. 
tillitsvalgte og studentorganisasjon) 3,5 2,5 3,5 


 


Tabellene nedenfor er sammenstilt av Studieadministrativ avdeling ved UiB. 


Universitetet i Bergen – indekser pr fakultet 2017 


 


At vi scorer dårlig på praksis, er ikke egnet til å overraske, ettersom vi har et begrenset 
praksistilbud i programmene våre. 


Oversikten her bekrefter også at Det juridiske fakultet scorer relativt dårlig på medvirkning. 


Studentene ved det to-årige masterprogrammet rapporterer overordnet tilfredshet som det 
sjette beste studieprogrammet ved UiB i 2017, opp fra 10. plass i 2016. Det femårige 
programmet ligger på en 12. plass av UiBs 61 rapporterte programmer. 


Ser man de 3 juridiske fakultetene sammen på de 5-årige programmene, ser vi at UiT kommer 
best ut, med UiB som nr. 2. Helhetsvurderingen ligger på 4,4 for Tromsø (opp fra 4,3 i fjor) og 
på 4.3 for Bergen (likt med i fjor) mens den for UiO er 3,9 (ned fra 4.0 i fjor). 


Tromsøstudentene rapporterer høyest antall timer brukt til studiene; 9, t/uke på organiserte 
læringsaktiviteter og 30,8 t/uke på egenstudier, Bergen og Oslo scorer helt likt på dette 7,6 
t/uke på organiserte aktiviteter og 29,4 t/uke på egenstudier. 


Internasjonaliseringsspørsmålene i 2017 retter seg først og fremst til «internasjonalisering 
hjemme». Her er det UiO som scorer best.  


UiB scorer best på digitalisering, på noen spørsmål markant bedre enn de andre. 


Tabellen nedenfor viser datagrunnlaget og helhetsvurdering for våre to programmer i tillegg til 
Oslo og Tromsø. Vi har ikke tatt med historiske data for andre hovedfunn, ettersom de bare i 
liten grad er sammenlignbare. 
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2017 2016 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Antall s tudenter på progra 65 65 1897 1860 1852 2495 2552 2540 864 844 792
K vinner % 69 74 65 66 65 65 65 65 63 64 65
Menn % 31 26 35 34 35 35 35 35 37 36 35
Antall respondenter 12 13 295 323 325 227 248 213 229 208 131
%  respondenter av 
totaltant s tud på program


18 20 16 17 18 9 10 8 27 25 17


Helhetsvurdering 4,5 4,2 4,3 4,3 4,3 3,9 4,0 4,0 4,4 4,3 4,3


2-årig UiB UiB UiO UiT







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Universitetsdirektøren 


Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 


Universitetsdirektørens kontor 
Telefon 55 58 20 01 
Telefaks 55 58 96 43 


Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 
 


Besøksadresse 
Muséplass 1 
Bergen 


Saksbehandler 
Steinar Vestad 
55589252 
 


 
 


Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab 
Fakultetene 
 


 
   
  


 
 


 
Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding 2017 
Som del av arbeidet med universitetets forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding, skal det utarbeides egne meldinger fra fakulteter og institutter. 
Institusjonens meldinger skal behandles i Universitetsstyret i første halvår.  
 
Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 
sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 
Meldingene bør derfor ikke være mer enn 6 sider totalt. Maler for meldingene følger vedlagt. 
 
Meldingen vil gi et viktig grunnlag for videre arbeid med revisjon av universitetets strategi. 
 
Frist for innlevering settes til 16. april 2018. Meldingen vil bli drøftet i utdanningsutvalget og 
forskningsutvalget før endeling behandling i universitetsstyret.  
 
 
 
 
Kjell Bernstrøm 
universitetsdirektør  Steinar Vestad 
 seniorrådgiver 
 
 
Vedlegg:  


1. Maler for meldinger 2017 
 
Kopi: 
 Forskningsadministrativ avdeling 
 Studieadministrativ avdeling 
 
 
 
 


Referanse Dato 


2018/1158-STVE 22.01.2018 
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Vedlegg  
 
Mal for meldinger:  
 
Punktene nedenfor angir områder som skal omtales i meldingene. Samlet lengde for 
meldingene skal ikke overstige 6 sider. Frist for innsending er 16. april 2018.  
 
Utdanningsmelding:  


 Utdanningskvalitet: Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av 
behov for nye, inkludert oppfølging av resultater fra Studiebarometeret og 
Underviserundersøkelsen. Orientering om gjennomførte programevalueringer i 2017 
og status for revisjonsarbeidet i studieprogrammene. Vi ber også om informasjon om 
arbeid med økt gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene.  


 
 Portefølje og dimensjonering: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud 


og opptak.  
 


 Tilrettelegging for praksis i studiene 
 


 Oppfølging av handlingsplaner: Status for oppfølging av Handlingsplan for etter- og 
videreutdanning 2015-2017 og prioriterte tiltak for 2018 som oppfølging av 
Handlingsplan for utdanningskvalitet. 


 
 
Forskerutdanningsmelding  


 Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet mellom 
forskerutdanning og forskningssatsinger.  


 
 Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger – kort beskrivelse 


av situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne 
 


 Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte 
tiltak. Bruk av professor II stillinger som veiledere. 


 
 Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen, eventuelle planlagte tiltak for 


internasjonal rekruttering og for å øke internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene  
 
 
Forskningsmelding:  


 Oppfølging av faglige prioriteringer og tiltak for økt tverrfaglig samarbeid. 
 


 Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppfølging av handlingsplan for 
internasjonalisering. 
 


 Kort status for oppfølging av Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 
 


 Tiltak for økt publisering 
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SPRÅKVASK AV STRATEGIEN FOR 2016-2022  
__________________________________________________________________________ 
 


Fakultetets strategi for 2016-2022 ble vedtatt av fakultetsstyret 30. august 2016. Som nevnt 
under eventuelt i styremøtet 6. februar, har vi sett behovet for en språkvask i forbindelse med 
at strategien nå skal trykkes. Dokumentet bar preg av at flere personer har vært involvert i 
skrivearbeidet, blant annet ved inkonsekvent bruk av ord og ordformer (f. eks. bruk av både 
«bevissthet» og «medvit»). Dessuten var skrivestilen en blanding av radikal og konservativ 
nynorsk (f. eks. «styrke»/ «styrkje»). En del lange setninger er også delt opp. Fungerende 
seksjonssjef i stabs- og forskningsseksjonen, Anita H. Garden, har hatt hovedansvaret for 
språkvasken.  


Hele strategien med de språklige endringene som foreslås, er lagt ved. Vi presiserer at 
endringsforslagene ikke er ment å endre innholdet i strategien.  


 


På denne bakgrunn framsettes følgende  


forslag til vedtak: 


Fakultetets strategi 2016-2022 vedtas med de språklige endringene som er foreslått.  


 


Karl Harald Søvig 
dekan 


 


 
Øystein L. Iversen 
fakultetsdirektør
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STRATEGI 2016–-2022 


FOR DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I 
BERGEN 


(Vedtatt av fakultetsstyret 30.08.2016) 
 
 


Juridisk fyrtårn –  - rregionalt, nasjonalt og internasjonalt 


Samfunnsoppdrag og verdigrunnlag 
 
Dei sentrale oppgåvene til Det juridiske fakultet er å drive rettsvitskapeleg forsking og utvikling av 
faget, utdanne juristar, og formidle kunnskap om retten og rettsstaten til samfunnet. Heile 
verksemda vår skal vere prega av høg kvalitet, og ho skal vere innovativ og framtidsretta. 
Organisasjonen skal vere kjenneteikna av kompetanse, samarbeid, initiativ og mot. 
 
Ofte har både rettsforsking og juristutdanning retta seg mot å tolke dei reglane som alt finst. Sjølv 
om denne typen kunnskap vil vere viktig også framover, må ein i tillegg rette større merksemd mot 
utforminga av reglane, korleis dei faktisk verkar i samfunnet og samspelet med andre faktorar. 
 
Gjennom rettsvitskapeleg forsking utviklar Det juridiske fakultetet kunnskap om retten, og deler 
kunnskapen med samfunnet kring oss. Kompetansen ved fakultetet gjev grunnlag for å løyse dei 
oppgåvene vi har – l- lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Kunnskapen let oss utdanne juristar for framtida, og gjere dei førebudde dei på å verke til beste for 
samfunnet som kunnskapsrike og ansvarlege juristar. Studentane skal få ta del i begeistring for 
faget, i spanande diskusjonar, og bliverte utfordra til å ta eigne steg i eiga forsking eller anna 
juridisk verksemd.  
 
Kompetansen set oss i stand til ågjer at vi kan vere ein verdfull premissleverandør og 
samarbeidspartnar for dei regionale og nasjonale institusjonane som skal forme og forvalte retten i 
samfunnet.  
  
Vår kKompetansen og kunnskapen vår set oss i stand til å drive formidling av høg kvalitet, og bidra 
til ein opplyst offentleg samtale om retten, rolla han har i samfunnet, og om korleis retten kan tene 
både demokratiet og deltakarane i det. 
 
Det juridiske fakultet tuftar verksemda si på eit trygt og attraktivt miljø der alle kjenner både ansvar 
og høve til å bidra til å løyse samfunnsoppdraga. DetDei tilsette skal få gjevast kollegial og 
institusjonell støtte til stadig å forbetre seg sjølv forog å høgne kvaliteten på verksemda til 
fakultetet. Fakultetet skal utføre samfunnsoppdraget gjennom effektiv, etterretteleg og 
kunnskapsbasert drift og forvalting. 
 
Dei akademiske ideala er grunnlaget for all vår verksemda vår. Vi skal ansvarleg verne om og gjere 
bruke av vården akademiske fridommen og faglege autonomien vår. Vi skal bruke detten til å ta oss 
alle vidare, til å vere nyskapande , til åog sjå det som ikkje er lett synleg., Vi skal til å stille kritiske 
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spørsmål, og til å arbeide med rettsvitskap for å få eit klokare og betre samfunn. 
Forskingsverksemda skal verne om rettsvitskapens sin eigenart. 


Forsking i front  
 


Overordna mål 
Forskinga ved fakultetet skal vere av høg kvalitet, og verte bli utført av nysgjerrigefikne, modige og 
initiativrike forskarar. I løpet av strategiperioden skal fakultetet ha fagmiljø av høg internasjonal 
standard. Det skal arbeidastVi skal arbeide for å skape fagmiljø i verdsklassen. 
 


Delmål 
Fakultetet skal drive innovativ grunnforsking og anna forsking av høg fagleg kvalitet. Fakultetet 
skal i løpet av planperioden få fram minst ein søknad til Noregs forskingsråd (NFR) om eit Senter 
for framifrå forsking (SFF), aleine eller i samarbeid med andre. Vidare skal fakultetet arbeide fram 
søknader knytt til Forskingsrådet og EU sine satsingar. I samband med dette vil fakultetet arbeide 
for at forskarane våre inngår i gode internasjonale forskingsnettverk. Forskingsaktiviteten skal 
samsvarevere i tråd med krava til organisering av forskinga, internasjonalt og regionalt samarbeid 
og fagleg nyskaping som er uttrykte i rammeplanane til Universitetet i Bergen (UiB), NFR og EU. 
 
Forskinga ved fakultetet skal bidra til å løyseing av samfunnsoppgåver både regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt, og ta del i å løyse dei problema som samfunnet og forskinga identifiserer som 
særleg viktige. Dei tre strategiske satsingsområda til UiB – m- marin forsking, forsking innan 
klima og energiomstilling og forsking knytt til dei store globale samfunnsutfordringane – s- 
skal synast igjen ogsåvere synlege i fakultetet sine prioriteringar i strategiperioden. 
 
Fakultetet si forskingsverksemd skal i større grad enn tidlegare satse på tverrvitskapeleg 
orientering. Det er eit mål å gjere juridisk forsking relevant og synleg med tanke påfor å inngå i 
tverrvitskapleg forsking, og då særleg opp mot UiB sine satsingsfelt og oppbygging av klynger. Det 
er eit mål at fagmiljøa ved fakultetet veks, slik at vi i større grad kan bidra på desse arenaene. 
 
Fakultetet skal styrke forskingssamarbeidet med andre institusjonar i rettslivet. Samarbeid og 
også formidling av forskinga vår skal bidra til omstilling, innovasjon og auka kompetanse. 
Fakultetet skal ta eit særskilt ansvar for å utvikleing av rettsleg kompetanse som styrkjer vår 
regionen vår.  
 
DetVi skal satseast på forskingsrekruttering i strategiperioden. Fakultetet skal sikre 
forskingsbasert undervisning på masterstudiet, og det skal  arbeideast med å vekke 
forskingsinteresse hjå studentane og førebu dei på ein slik karriereveg. I samband med utlysing av 
stillingar skal det takast omsyn tilvi syte for at forskingsbasert undervisning blirvert sikra også på 
lang sikt.   
 
Det juridiske fakultet skal ha ei forskarutdanning av høg internasjonal kvalitet. Ph.d.-kandidatar 
på fakultetet skal delta aktivt i lokale, nasjonale og internasjonale nettverk. Ph.d.-kandidatane skal 
trenast ifå trene på bli trena i å kunne presentere og diskutere prosjekta sine med internasjonale 
kollegaer. Fakultetet skal syte for at det jamleg blirvert halde kurs og seminar for dei som rettleier 
ph.d.-kandidatane. 
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Forskingsaktiviteten ved fakultetet skal verke i form av samarbeid mellom enkeltpersonar, 
forskingsprosjekt og forskargrupper. Vi skal vidareutvikle forskargruppene som ein av fleire 
arenaer for fagleg utvikling.  
 


 


Særlege tiltak for å oppnå måla 
Samfunnsoppdraget til Det juridiske fakultetet krev at undervisningstilbodet til ei kvar tid er 
forskingsbasert. 
 
Undervisningsbehovet vil styre noko av forskingsaktiviteten ved fakultetet. av diDette fordi det er 
naudsynt å sikre, og somme tider ytterlegare styrkje, forskingskompetanse i dei faga som utgjer 
kjernen av utdanninga.  
 
Fakultetet skal drive nyskapande grunnforsking i dei obligatoriske faga og i sentrale valemne.  
Satsinga innan strafferett, konkurranserett og formuerett frå føregåande strategiperiode skal også ha 
naudsynte rammevilkår for vidare utvikling.  
 
Fakultetet skal støtte opp under tverrvitskapeleg forsking ved å styrke kontakten med andre 
forskingsmiljø, særleg ved UiB. Fakultetet skal sette inn ressursar for å kome tidlegare inn i 
prosessen både nårved utforming av forskingsprosjekt og søknader skal utformast. DetVi skal 
leggeast til rette for at forskarar og forskingsadministrasjon kan ha eit tett samspel. Vi skal 
oppmuntre til, og legge til rette for, å utvikle forskingsprosjekt på tvers av juridiske fagdisiplinaer. 
Det same gjeld samarbeid mellom rettsvitskapelege forskarar og forskarar frå andre fakultet. 
 
Fakultetet skal vidareutvikle kompetansen vi har knytt til dei store globale samfunnsutfordringane 
og marin forsking. Det vil tidleg i strategiperioden vere særskilt naudsynt å styrke forskinga innan 
klima og energiomstilling. i vid forstand. Ei slik styrking er naudsynt for at Det juridiske fakultetet 
skal kunne delta med styrketyngde i UiB sine satsingar, og for å kunne bidra som partnarar i 
søknader om ekstern finansiering. Styrkinga er også naudsynt for at fakultetet skal kunne utdanne 
juristar som i framtida vil kome til å arbeide med slike spørsmål i større grad enn det juristar gjer i 
dagens juristar. 
 
I strategiperioden skal fakultetet bidra til UiB si målsettjing om å syne relevansen av forskinga for 
samfunnet ved å samarbeide tettare med viktige regionale aktørar innan offentleg verksemd og 
næringslivet.  
 
Høg kvalitet i forskinga vil vere eit grunnleggjande vilkår når fakultetet skal fordele ved fordelinga 
av fakultetets ressursane siner. I konkurranse om kven, eller kva forskargruppe, som skal få 
tildelttildeling av stillingar eller forskingsmidlar, vil fakultetet vurdere i kva grad tiltaket fremmjar 
måla til fakultetet. Det vil til dømes vere tilfelle om ein stipendiatstilling både byggjer kompetanse i 
eit undervisningsfag ein treng å styrke, og samstundes bidrar med forsking innan klima eller 
miljørett i vid forstand. 
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Utdanning av juristar for morgondagen 
 
Overordna mål 
Fakultetet skal utdanne framtidas juridiske problemløysarar for framtida. Studietilbodet på 
fakultetet skal vere på linje med dei leiande i Europa. Fakultetet skal gje eit studieprogram og ein 
studiekvardag som utdannar studentane til kunnskapsrike og ansvarlege juristar som har 
kompetanse til å gå inn i dei ulike rollene som juristane kan ha. Våre kandidatar skal vere 
kjenneteikna av fagleg tryggleik, sterkt metodisk medvit og høg etisk standard. 
 


Delmål 
Fakultetet skal sikre eit studie med klar indre samanheng og progresjon. Det må føreligge føre 
overordna perspektiv på utviklinga av undervisinga i dei einskilde faga. Fakultetet skal halde fram 
arbeidet med, ei å, planstyrt og langsiktig,, å utvikleing av kvalitetshevande undervisingstiltak 
basert på evalueringar frå studentar, programsensorar og tilsette. 
 
Studietilbodet til fakultetet skal til ei kvar tid vere tufta på forsking. Gjennom studiet skal 
studentane opparbeide seg sterkt metodisk bevissthetmedvit og ein solid juridisk kunnskapsbase, 
bygd på grunnleggande forståing for retten og dei viktigaste delemna i faget. Det skal leggjast til 
rette for at Sstudentane skal får ta del i nye problemstillingar og innsikter. Det skal vere tydeleg for 
studentane kva forskingsperspektivet inneber for kvart einskild emne.  
 
UiB si satsing på tverrvitskapeleg aktivitet bør vise igjenvere tydeleg også i juss-studiet. 
Studentane skal få kjennskap til relevante problemstillingar frå andre universitetsfag. På sSlike 
måtar kan vi møte samfunnet sitt behov for juristar som er vande med, og forstår samarbeid med, 
andre fagdisiplinaer. Sliket samarbeid er naudsynte for å løyse komplekse samfunnsproblem. 
 
Det er også eit mål at forskingsfronten innan satsingsområda til UiB og fakultetet blirvert spegla i 
undervisninga. Delar av studiet bør såleis spegle svare til UiB si satsing på klima/energiomstilling, 
marin forsking og store globale samfunnsutfordringar.  
      
Studiet skal vere tufta på gode og innovative pedagogiske verkemiddel. Studentane skal vere 
sikra sikrast kvalifisert prøving på alle nivå i studiet.  
 
Studiet skal ha både ein klar nasjonal og internasjonal dimensjon. Det skal spegle og vidareføre 
regionen sin internasjonale tradisjon, og stimulere til nysgjerrigheit og fagleg nyskaping gjennom 
impulsar frå utlandet. Innreisande studentar er ein ressurs som detvi i større grad kan trekkeast 
vekslar på i undervisninga. Eit betre samspel mellom norske og utanlandske studentar legg 
grunnlaget for eit dynamisk og spanande læringsmiljø. 
 
Fakultetet skal ha eit aktivt samarbeid med juridisk sterke fagmiljø og næringslivet i regionen. 
Samarbeidet skal kome studentane til gode i form av kunnskap om aktuelle problemstillingar, og 
fakultetet skal legge til rette for mogelege praksis- og skriveplassar. Til dette føremålet skal 
fakultetet for strategiperioden styrkje kontakten med slike institusjonar i regionen med mål om meir 
og tettare samarbeid. Fakultetet skal i samarbeid med institusjonane Saman med institusjonane skal 
fakultetet synleggjere  praktisk innretta mastertema som innbyr til at studentane får interesse for 
institusjonane. 
  
Fakultetsleiinga skal vurdere om det i strategiperioden er tenleg å søkje om eit Senter for Framifrå 
Utdanning (SFU). I alle høve skal dei parametrane for kvalitet som må møtast i ein SFU, vere 
retningsgjevande for kvaliteten på  undervisninga. Vår uUndervisninga vår skal vere av høg, fagleg 
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kvalitet, vere eit førebilete i bruken av pedagogiske og digitale verkemiddel, og spele på lag med 
solide eksterne fagmiljø. og pPå denne måten skal vi utdanne kandidatar som er attraktive både på 
den norske og den internasjonale arbeidsmarknaden. 
  
Leiinga skal i strategiperioden arbeide for at fakultetet får økonomisk utteljing for kvalitetshevinga 
av undervisningstilbodet. Økonomisk utteljing vil verke som ein ytterligare motivasjon for å halde 
fram med å betre kvaliteten i utdanninga, samstundes som gode økonomiske rammer er ein 
føresetnad for å kunne få gjennomført kvalitetshevande tiltak. 
 


Særlege tiltak for å oppnå måla 
Fakultetet skal legge til rette for at studentane får arbeide med forskingsperspektiv og -oppgåver. 
Allereie frå fyrste studieår skal det leggastvi legge vekt på å synleggjere gode og relevante 
forskingstema til masteroppgåver, og førebu dei studentane til å gjere sjølvstendige vurderingar 
med tanke på val av emne tema til for masteroppgåva. 
 
Fakultetet skal i strategiperioden følgje opp initiativ teke av UiB om undervisningssamarbeid på 
tvers av fakulteta, og syte for at slikt samarbeid skjer til beste for utviklinga av jussen. Det kan til 
dømes verea tale om å samarbeide med andre fakultet om undervisning og/eller utvikling av 
masteroppgåver innan same overordna tema, men der studentar frå ulike fakultet arbeider saman.  
 
Satsingsområda ved UiB bør i større grad integrerast i undervisningstilbodet. Særleg bør 
problemstillingar knytt til marin forsking, forsking innan klima og energiomstilling og forsking 
knytt til store globale samfunnsutfordringar synleggjerast bli gjort synleg for studentane. For å 
utdanne kandidatar som er aksla rusta til å arbeide med slike utfordringar, må spørsmåla takastbli 
tatt opp i dei enkelte fagaemna. Erfaringane frå integreringa av menneskerettar og EØS-rett, kan 
tene som førebilete.  
 
Fakultetet skal legge til rette for systematisk pedagogisk kompetanseutvikling og medviten bruk av 
digitale verkemiddel. Fakultetet vil arbeide for framleis å liggje i tet i å bruke digitale verktøy i 
både forsking og i undervisninga. Fakultetet skal vere oppdatert, framtidsretta og innovativt i måten 
å drive undervisning og evaluering av studentane. Fagmiljøet og administrasjonen skal  samarbeide 
tett for å utvikle og bruke gode og framtidsretta løysingar. 
 
I strategiperioden skal videt stadig søke ast etterå forbetrea måtar å sikre ei ressursadekvat og rettvis 
prøving. Fakultetet skal prøve ut nye  vurderingsformer med god samanheng til undervisninga og 
sikre kvalitet i sensur og klagesensur. Det skal opnastVi skal opne opp for utprøving av, og større 
variasjon i, vurderingsformer på emne på 1. - 4. studieår og spesialemna. Det skal vurderastVi skal 
vurdere tiltak som bidrar til kompetanseheving og synleggjering av undervisingsopplegget for 
sensorane.  
 
Fakultetet skal halde fram med å tilby utveksling med kvalifiserte institusjonar rundt om i verda. 
Porteføljen av utvekslingsavtalar skal sikre at våredei utreisande studentaner våre vel emne på eit 
nivå som svarar til kvar dei er i studieløpet sitt her heime. Det Fakultetet skal leggeast til rette for 
andre former for internasjonalisering, til dømes utanlandsopphald som ein del av eit emne. Det Vi 
skal leggeast til rette for at studentane får trening i å relatere seg til internasjonale diskusjonar i 
løpet av studiet, og fakultetet skal vere innovativ i måtar å integrere internasjonale aspekt i studiet. 
Det bør leggast til rette for skriving av Studentar som ønsker det, skal kunne skrive 
masteroppgåvaer på engelsk.  
 
Fakultetet skal  legge tilretteleggje for at det i løpet av planperioden blir etablert eit LLM-program.  
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Målretta formidling  
 


Overordna mål 
Forskarar på fakultetet skal vere i front med å formidle kunnskap om rettsreglane, rettsstaten og 
retten si rolle i samfunnet. Kunnskap om retten formidla breitt ut i samfunnet, bidrareg til opplysing 
og saklege debattar. Slik formidling er viktig for utviklinga av demokratiet. Formidlinga skal òg 
synleggjere kva forskinga gjev tilbake til samfunnet. Vi skal vise at investering i juridisk forsking 
kjem samfunnet til gode. Slik bidrareg formidlinga òg til å vise kor viktig den juridiske forskinga er 
i samfunnet. 
 


Delmål  
Forskarane på fakultetet skal formidle forskinga si på fleire arenaer. Forskingsresultata skal 
formidlast både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  
 
Fakultetet skal bidra til betre avgjerder ved å formidle kunnskap til politiske og rettslege 
institusjonar. Mediebidrag er sentrale for å nå ut i den offentlege debatten. For forskinga sin del er 
det viktig at vi tek del på universitetsarenaen og formidlar kunnskap om retten til forsking 
forskingsmiljø frå andre fagfelt.  
 
Forskarane skal gjennom formidlinga synleggjere dei sterke fagmiljøa ved fakultetet. Fakultetet 
skal på ulike arenaer synleggjere synleg våredei framifrå forskaraner våre, til dømes ved å nominere 
dei til ulike verv og prisar. 
 
I kampen om dei beste studentane og dei beste forskarane, skal fakultetet stå fram som ein attraktiv 
arbeidsplass, og ein forskings- og utdanningsinstitusjon som omverda koplar forbind med høg 
kvalitet.  


 


Særlege tiltak for å oppnå måla 
Fakultetet skal i strategiperioden arbeide for å auke interessa for formidling hjå hos dei tilsette. 
Særleg unge forskarar og andre nye tilsette skal få insentiv og støtte til å gjere formidling til ein 
naturleg del av verksemda si.  
 
Fakultetet har ein ambisjon om å lukkast med digital forskingsformidling. Mange av 
forskingsprosjekta våre vil vere godt eigna til å kunne bli publisertast digitalt, og på den måten nå ut 
til eit breitt publikum. Dragefjellet lærings- og formidlingssenter vil vere sentrale her. Fakultetet 
ønskjer å organisere dei eksisterande formidlingsressursane for å bidra til effektiv formidling på 
høgt nivå. Dette kan oòg innebere eit tettare samarbeid med Kommunikasjonsavdelinga ved UiB.  
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Ein organisasjon i utvikling  
 


Overordna mål 
Fakultetet skal ha ein organisasjon som til ei kvar tid er rigga for å drive forsking, utdanning, 
formidling og forvalting av høg kvalitet, og som legg til rette for innovasjon. Fakultetet skal drive 
institusjonen vidare, samstundes som vi aktivt skal vurdere om endringar i organisasjonen kan gje 
forbetringar. I den komande strategiperioden vil fakultetet bli stilt overfor nye rammevilkår og 
aukande resultatkrav knytt til forsking og utdanning. Tverrfagleg aktivitet innan forsking og 
undervisning vil kunne skape behov for nye organisasjonsløysingar.  
 


Delmål  
Fakultetets sine tilsette skal ha kollegial og institusjonell støtte til personleg og fagleg utvikling. 
Fakultetet skal profesjonalisere rolla som forskingsleiar og prosjektleiar. Fakultetet skal i eiga regi, 
eller i samspel med andre, utvikle program for dette.  
 
Satsingsfelt, som tverrfagleg forsking, eksternfinansiering og internasjonalisering, skal utviklast i 
tett samspel mellom leiinga, vitskaplege og administrativt tilsette. Det skal finnastVi skal ha 
insentiv til å oppsøkje andre institusjonar for læring, pilotprosjekt og andre måtar å skape utvikling i 
forsking, undervising, og i måten vi organiserer verksemda vår på.  
 
Eit godt studietilbod er avhengig av eit godt samarbeid mellom undervisarar, administrasjon og 
studentane. Tiltak for i større grad å samordne undervisingsressursar, og ein adekvat bruk av desse, 
skal settast i verk. Det børFakultetet skal vurdereast om det skal opprettast fagleg 
studieårsansvarlege.  
 
Fakultetet skal utvikle eit betre og meir inkluderande sosialt fellesskap, blant anna ved å organisere 
jamlege faglege og sosiale møteplassar. Særleg nye tilsette skal inviterast inn i miljøet, og få høve 
til å presentere seg og verksemda si for kollegaene, til dømes gjennom prosjektpresentasjonar eller 
andre bidrag. Det bør arbeidastVi skal arbeide for å finne ordningar, slik som fagpresentasjonar, 
debattar og liknande, som bidrareg til å skape intern utveksling av kunnskap, samarbeid og 
dynamikk i organisasjonen. 
 


Særlege tiltak for å oppnå måla 
I starten av strategiperioden skal det vi gjennomførast gjennomføre eit prosjekt for 
organisasjonsutvikling for å sjå korleis fakultetet best kan tilpasseast seg nye rammevilkår og 
resultatkrav.  
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Møteinnkalling   
 


I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 


 
Tirsdag 13.3.2018 kl. 12.15 i møterom 546  
 
 


Innkalling er sendt til: 


Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik Marthinussen, Sigrid 


Eskeland Schütz, Knut Knapskog, Torhild Nordtveit, Ingrid Elisabeth Tøsdal, Philip Johan 


Haenel, Sausan Mustafa Hussein, Susanne Malene Voll Saenger 


Innkalling er også sendt alle varamedlemmer 


 


Saksliste og sakspapirer følger vedlagt i elektronisk form. 


 


 


Eventuelle forfall bes meldt snarest til varamedlem og administrasjonen,  


tlf. 55584986, evt. per e-post til gunhild.brubakken@uib.no   


 


 


 


 


 


 


 


Karl Harald Søvig  Øystein L. Iversen 


dekan  fakultetsdirektør 
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SAKSLISTE 


 


Styresak Saker til behandling       Unntatt off. 


 


S 16/18     Språkvask av strategien for 2016-2022 


  Saken ble tatt på sirkulasjon og saksforelegg er lagt ved.  


 


S 17/18     Godkjenning av innkalling og saksliste 


 


S 18/18     Orienterings- og referatsaker        


  Oversikt med vedlegg er lagt ved.  


 


S 19/18 Forsknings- og forskerutdanningsmeldinger 2017  


  Saksforelegg er lagt ved.  


 


S 20/18 Årsrapport for utdanning 2017 


  Saksforelegg er lagt ved.  


 


S 21/18 HMS-rapport 2017 


  Saksforelegg er lagt ved.  


 


S 22/18 HMS-plan 2018 


  Saksforelegg er lagt ved.  


 


S 23/18 Retningslinjer for sidegjøremål 


  Saken er trukket og utsatt til neste styremøte.  


 


S 24/18 Tilsetting som professor II uten utlysning     X 


  Saksforelegg er lagt ved.  


 


S 25/18 Undervisningsplikt for forskningsdekan 


  Saksforelegg er lagt ved.  


 


S 26/18 Maritime Bergen Law Summer Programme – framlegg om oppretting av emne 


og innpassing av «null-emne» i mastergraden i rettsvitskap 


  Saksforelegg er lagt ved. 







 


S xx/18 Eventuelt  


  


 


 


 


 


Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 


dekan      fakultetsdirektør 
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED DET JURIDISKE FAKULTET – HANDLINGSPLAN 


2018 


__________________________________________________________________________ 


 


Fakultetet skal i tråd med myndighetskrav utarbeide 


 HMS-rapport for 2017 


 HMS-handlingsplan for 2018 
 


Planen for 2018 ble behandlet i fakultetets HMS-utvalg mellom ledelse og verneombudene 


19. februar og lagt frem for fakultetets informasjons- og drøftingsutvalg 9. mars 2018. Planen 


ble godkjent.  


Fakultetet har gjennom øremerkede midler fra Eiendomsavdelingen og egne avsetninger på 


fakultets budsjett tilstrekkelige midler til disposisjon for å kunne imøtekomme tiltakene i 


handlingsplanen for 2018.  


 


Forslag til vedtak 


Dekan og fakultetsdirektør legger med dette fram handlingsplan for 2018 for fakultetsstyret.  


Fakultetsstyret inviteres til å gjøre følgende vedtak: 


Vedtak: 


Fakultetsstyret vedtar HMS-handlingsplan for 2018 med de tiltakene som fremkommer i 
planen.  


 


 


Karl Harald Søvig 


dekan 


 


 


Øystein L. Iversen 


fakultetsdirektør


23.02.18/SYA 


Vedlegg:   HMS-handlingsplanen 2018 for Det juridiske fakultet 
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Enhet: Det juridiske fakultet Leder: Dekan Karl Harald Søvig   


Fakultetsdirektør Øystein L. Iversen 


Dato: 19.2.2018 Verneombud: Hovedverneombud, Bente Rosnes (vara Tine Eidsvaag) 


Verneombud vitenskapelige, Tine Eidsvaag (vara Camilla Bernt) 


Verneombud administrative, Bente Rosnes (vara Kjersti Bakke 


Sørensen) 


 


HMS-handlingsplanen omfatter følgende HMS-mål: (Vedtatt i Fakultetsstyret 22.3.2011): Fakultetet skal ha et trygt og attraktivt arbeidsmiljø for alle 


ansatte, og jobbe for en optimal ressursutnyttelse gjennom forutsigbarhet og aktivt samarbeid mellom ansatte og studentmedarbeidere i forskning og 


undervisning. Fakultetet ser det som en egenverdi å videreutvikle kompetansen til alle sine ansatte, og øke kompetanseoverføringen og samarbeidet mellom 


administrativt og vitenskapelig ansatte. 


 


Tiltak 


 


Beskrivelse av tiltaket 


 


Tidsplan 


 


Utført 


() 


Psykososialt  arbeidsmiljø    


Oppfølging av ARK-


arbeidsmiljøundersøkelse fra 


2015.  


 


ARK ble gjennomført blant alle ansatte på fakultetet våren 2015. I sum oppga de ansatte 


at arbeidsmiljøet ved fakultetet er godt, samtidig som det er noen organisatoriske 


utfordringer det bør gripes fatt i. Det begynner imidlertid å bli en stund siden ARK-


undersøkelsen fra 2015. Ny arbeidsmiljøundersøkelse er satt på vent fra HR-avdelingens 


side. Fakultetet skal i mellomtiden jobbe videre med forslagene til arbeidsmiljøtiltak som 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


DET JURIDISKE FAKULTET - LOKAL HMS-HANDLINGSPLAN 2018 


 
 


2 
 


kom fram etter miniundersøkelsen foran HMS-møtet høsten 2017. Dette innebærer blant 


annet ukentlige fredagslunsjer og månedlige faglunsjer. 


I tillegg skal vi fortsette med tiltakene som vi iverksatte i 2017, blant annet 


oppstartssamtaler, motivasjonsseminar og pedagogiske samlinger for stipendiatene, 


veilederseminar og nytilsattmøter.  


Løpende 


 


 


 


 


 


 


 


HMS-møte  Gjennomføre et allmøte med tema knyttet til psykososialt arbeid (jfr. gjeldende 


retningslinjer for et systematisk HMS-arbeid på UiB). 


2. halvår 2018  


Medarbeidersamtaler Alle ansatte får tilbud om medarbeidersamtaler etter følgende struktur: 


Dekan har medarbeidersamtaler med vitenskapelige i fast stilling. Prodekan for forskning 


har medarbeidersamtale med stipendiater og vitenskapelige i midlertidige stillinger. 


Seksjonssjefene har medarbeidersamtaler for ansatte i sine spesifikke seksjoner, og 


fakultetsdirektøren har medarbeidersamtaler med seksjonssjefene. Medarbeidersamtaler 


tilbys 1-2 ganger årlig. 


 


Løpende 











 


Administrasjonsseminar Årlig tiltak for alle administrativt ansatte. Fokus er faglige innlegg, kompetanseutvikling, 


organisasjonskultur og samarbeid. I 2018 blir seminaret arrangert på Ullensvang. 


11.-12. april 2018  


Sosiale samlinger Hvert år gjennomføres det sosiale sammenkomster som sommerfest, julebord og 


semesterpizza. Dette vil også bli gjennomført i 2018. Taco-tirsdag med taco til lunsj siste 


tirsdag i måneden videreføres. (initiert og finansiert av arbeidstakerne selv). 


Fredagslunsj og faglunsjer videreføres i 2018. 


Løpende 


 


Løpende 
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Trening i arbeidstiden  Flere ansatte benytter seg av tiltaket om å trene i arbeidstiden. Ledelsen og de ansatte har 


funnet gode måter å gjennomføre dette på. Tiltaket fortsetter i 2018. 


Løpende  


Fotball, curling  Trening etter arbeidstid for grupper av ansatte. Fakultetet subsidierer tiltaket.   Løpende  


Fysisk arbeidsmiljø    


Tilpasning av 


kontorarbeidsplasser.  


HMS-runde med vekt på fysisk arbeidsmiljø. Kartlegging av arbeidsplassene på hvert 


kontor og fellesarealer.  


November 2018  


Risikohåndtering    


Implementere CIM Fakultetet skal ta i bruk nytt elektronisk system for beredskap og krisehåndtering 1. halvår 2018  


Oppdatering av 


beredskapsplan for fakultetet  


Fakultetet oppdaterte beredskapsplanen i 2016. Denne skal revideres i tråd med nytt 


elektronisk verktøy for beredskap og risikovurdering, CIM.  


1. halvår 2018  


Annet beredskapsarbeid a. Det skal henges oppslag med bilde av oppsamlingsplass ved evakuering og alle 


nødnumre på innsiden av alle evakueringsdører (de med grønt rømningsskilt). 


1.halvår 2018  


 
a) Informasjon om/opplæring i evakuering for forelesere. 


1. halvår 2018  


 
b) Fakultetet skal ta i bruk ulike virkemidler for å bevisstgjøre ansatte og studenter 


om krisehåndtering og forebyggende adferd (også via 


web/telefoni/smarttelefoner). 


1. halvår 2018  
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c) Beredskapsøvelse for fakultetets ledelse 


  


Opplæring i bruk av  


hjertestarter og vedlikehold av 


rutiner for hjerte-lunge-


redning (HLR) 


Behov for opplæring skal vurderes.  
2. halvår 2018 


 


 


 


Brannvern 
a) Brannvernkurs for alle ansatte: alle ansatte skal delta på brannvernkurs som 


arrangeres av UiB. Oversikt over kurs annonseres jevnlig i Fakultetsnytt. 


Nytilsatte følges opp særskilt via fakultetets rutiner for «mottak av nytilsatte.» 


 


Løpende  


 
b) Brannvernseminar: Fakultetet skal gjennomføre et 1,5 timers seminar for 


plassansvarlige ved sikkerhetsansvarlig ved UiB. Temaer er rolleforståelse, bedre 


koordinering når alarmen går, mm.    


1. halvår 2018 
 


 2. Brannvernøvelser: gjennomføres hvert semester 2. halvår 2018  


Innføringskurs i «Håndtering 


av vold og trusler» 


Fakultetet gjennomførte et kurs i håndtering av vold og trusler i desember 2015. Kurset 


ble meget godt mottatt. Det vil bli gjort en vurdering av behovet for nytt kurs i 2. halvdel 


av 2018.  


2. halvår 2018  


 


«SI FRA» app 
Fakultetet implementerer UiB sin «Si fra» app. Denne har kommet i stand etter #metoo 


kampanjen, og er spesielt rettet mot studentene. 


1. halvår 2018  


Informasjon om HMS-arbeid 


til gjester/gjesteforskere/ 
Kommunikasjonsrådgiver Ida Bergstrøm utarbeider en kommunikasjonsplan på dette 


sammen med HMS-koordinator Synne Alne. Denne planen skal blant annet inneholde 


1. halvår 2018  
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gjesteforelesere informasjon om evakuering, bruk av hjertestarter, «Si Fra» app, skikk og bruk osv. 


Avvikshåndtering    


Elektronisk avvikshåndtering Fakultetet innførte UiBs elektroniske HMS-avvikssystem 1. mars 2016. Følgende roller 


er avklart: Fakultetsdirektør er administrator. Seksjonssjef for Studieseksjonen er 


saksfordeler for avvik meldt av studentene, mens seksjonssjef for Forsknings- og 


stabsseksjonen er saksfordeler for avvik meldt av de ansatte. Flere av de ansatte i 


seksjonene har fått rolle som saksbehandlere. HMS-seksjonen ved UiB sentralt har lært 


opp de som skal behandle saker i systemet. Systemet er ellers brukervennlig og tas i bruk 


uten opplæring.  


 


Innmeldte HMS-avvik og oppfølgingen av disse skal gjennomgås i fakultetets HMS-utvalgsmøter 


og ledermøter. 


Løpende  


Ytre miljø  
  


Miljøsertifisering 
Miljøfyrtårn må oppfylle en del krav til miljøprestasjon innenfor emnene arbeidsmiljø, 


avfall, energi, innkjøp, system og transport.  


Tiltak som skal følges opp ved fakultetet i 2018: 


 å innføre kildesortering (papir, plast, glass/metall etc.) 


 å minne den enkelte om å slå av lys når en forlater rom og å bruke termostater 


riktig 


1. halvår 2018 
 


 


 


 


Annet 
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Synliggjøre vernetjenesten  Oppdatert informasjon på fakultetets nettsider. Aktiv informasjon i Fakultetsnytt. 


Verneombudene skal presenteres på de lokale informasjonsmøtene for nytilsatte. 


Løpende 
 


Kontinuerlig 


kompetanseutvikling 


Fakultetet vil i større grad sørge for at ansatte, studenter og gjester har nødvendig HMS-


kompetanse. Spesielt er det viktig at gjesteforelesere får informasjon om/opplæring i 


evakuering dersom en krisesituasjon skulle oppstå. Fakultetet vil arbeide med å utvikle 


slike informasjonsrutiner i 2018.  


Det er planlagt at ansatte som er nye i HMS-utvalget skal kurses slik at de innehar 


nødvendig kompetanse i systematisk HMS-arbeid. 


Løpende  


 


 


 


 





