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Dekanvedtak: mandat for arbeidsgruppe for å utarbeide fakultetets 
internasjonaliseringsstrategi på studiesiden 
 
Dekanatet vedtok 21. september at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig 
internasjonaliseringsstrategi for fakultetet med kortsiktige og langsiktige mål. Arbeidsgruppen bes ta 
utgangspunkt i UiOs strategi 2020, og Kunnskapsdepartementets (KD) mål om større betoning av 
internasjonalisering som et sentralt virkemiddel for økt kvalitet og relevans i norsk utdanning jfr St.meld. nr. 
14, «Internasjonalisering av utdanning», og Universitetsstyret vedtak fra juni 2016 om å nedsette en 
arbeidsgruppe for å øke antall utvekslingsstudenter.  

Det er et ønske om å se spesielt på sammenhenger mellom studier og forskning, og finne tiltak som kan sikre 
et godt samspill mellom disse. Strategien skal uttrykke fakultetets langsiktige mål på området og konkrete 
plan for å nå disse målene. 

Internasjonaliseringsstrategien skal være bredt forankret på fakultetet, både faglig og administrativt. Det 
forventes aktiv deltagelse og bidrag fra de faglige og administrative medlemmene i arbeidsgruppen.  

Arbeidsgruppen oppnevnes av og rapporterer til dekanatet underveis og arbeidet skal ferdigstilles 1. 
desember 2017. Internasjonaliseringsstrategien skal legges frem for PMR og Fakultetsstyret. Det er et ønske 
at internasjonaliseringsstrategien vedtas i 2017 og at den kan tre i kraft 2018.  

Arbeidsgruppen skal særlig ha som oppgave å  

- Vurdere tiltak som sikrer at internasjonalisering på studiesiden fører til økt kvalitet av 
studieprogrammene  

- Vurdere tiltak som sikrer en bedre kobling mellom internasjonalt utdannings- og 
forskningssamarbeid og dermed økt involvering av fagmiljøet 

- Vurdere ønsket nivå på antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter på fakultetet 
- Vurdere tiltak for økt involvering av fagmiljøet i promoteringen av utvekslingsmulighetene 
- Vurdere tiltak for å sikre økt internasjonalisering hjemme samt bedre integrasjon av 

fakultetets internasjonale studenter 
- Vurdere om de eksisterende kriteriene for innpassing av utenlandske juridiske mastergrader 

(LLM) kan gjøres mer fleksible, slik at flere jusstudenter velger å erstatte 5. studieåret med 
en LLM 

- Vurdere etableringen av praksisordning for både inn- og utreisende studenter 
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I sitt arbeid bes arbeidsgruppen om å gjennomgå allerede eksisterende internasjonaliseringsstrategier (både 
fra andre fakulteter på UiO samt eksterne institusjoner i inn- og utlandet) for å vurdere, om deler av disse kan 
fremstå som beste praksis eksempler.     

Arbeidsgruppen skal også vurdere de ressursmessige og administrative konsekvensene av målene og 
tiltakene som blir fastsatt i internasjonaliseringsstrategien.  

 

Relevante bakgrunnsdokumenter for arbeidsgruppen (foreløpig liste): 

- UiOs Strategi 2020 
- Strategisk plan 2010 – 20 for Det juridiske fakultet 
- Innspill fra instituttene/sentrene til Strategisk plan 2010 – 20 
- UiOs årsplaner (kommer tilbake med hvilke år vi bør ta med) 
- Fakultetets årsplaner (kommer tilbake med hvilke år vi bør ta med) 
- Seksjonenes tiltaksplaner (kommer tilbake med hvilke år vi bør ta med) 
- Notat ”Internasjonaliseringsarbeidet på studiesiden (juss) – status og muligheter” fra 

15.09.2016 
- Statistikk: fakultetets inn- og utreisende utvekslingsstudenter (land og studiested) 
- Oversikt over fakultetets utvekslingsavtaler 
- ”Internasjonal Profil”, SIU rapport, 03/2013 (Rapporten gjennomgår og analyserer de 36 

norske statlige universitetene og høyskolenes internasjonaliseringsstrategier) 
- UiOs Handlingsplan for Internasjonalisering 2012-2014 
- Høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet ang. Handlingsplan for internasjonalisering 

(31.05.2011) 
- ”Internasjonalisering på Det juridiske fakultet - status, strategi, mål og tiltak”, 31.12.2011 
- St.meld. nr. 14 (2008-2009) - Internasjonalisering av utdanning  
- Internasjonaliseringsstrategi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 

 

Med hilsen 
 
Julie Orning  
Seksjonssjef studieseksjonen 

Jens Peder Lomsdalen 
Seniorkonsulent 
 
 

Saksbehandler:  
Jens Peder Lomsdalen 
Tlf. 22 85 98 57, 
 e-post adr:  j.p.lomsdalen@jus.uio.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-14-2008-2009-/id545749/?q=internasjonalisering

