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Den 4. april 2017 gjennomførte PMR ett seminar der blant annet deler av rapporten «juss og 
kjønn» ble gjennomgått.  

Ett av oppfølgningspunktene fra denne diskusjonen var å gjennomgå instruks for ansvarlig 
faglærer for å se på om det er punkter som kunne tydeliggjøres for å legge til rette for bedre 
kjønnsbalanse. Instruksen er gjennomgått og det foreslås noen justeringer på bakgrunn av dette. 
Videre har administrasjonen gjennomgått skjema for endringsforslag i litteratur, hjelpemidler og 
læringsutbytte, og det er inntatt et nytt punkt om å gi forslag til rettskilder/litteratur som vil bedre 
kjønnsmessig balanse i faget/emnet.   

Videre har arbeidsgruppen som har sett på arbeidsplikt og Regler for godskrivning foreslått at 
ansvarlig faglærer bør ha plikt til å undervise på sitt eget emne, og der det gis tilbud om kurs bør 
ansvarlig faglærer undervise på kurs. Dette er inntatt i forslag til nytt punkt 6a under Instruks for 
ansvarlig faglærer.  

Det er videre gjort noen mindre språklige endringer, og plikt for studieårsansvarlig til å delta i det 
halvårige møtet med instituttledelse, studiedekan og administrasjon er nå også inntatt.  

PMR diskuterte endringsforslagene i møte 12. september 2017 og kommenterte at det i tillegg var 
ønskelig å innta undervisningskrav for faglærer, men noe mer fleksibelt enn for ansvarlig faglærer. 
PMR diskuterte om undervisningskravet til ansvarlig faglærer burde være hvert semester eller 
hvert år, men falt ned på hvert semester, mens det for faglærer kun skal være krav om undervisning 
i faget en gang i året, og ingen særskilte krav til hvilken undervisning faglærer skal påta seg. PMR 
gjorde også noen språklige justeringer på det opprinnelige forslaget i møtet. Se protokoll her, sak 6: 
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-
utvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr5/protokoll.html 
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Vedtak:  

Forslag til oppdatert Instruks for studieårsansvarlig lærer, ansvarlige faglærere, faglærere, 
ansvarlig faglærer for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne rettere og 
oppgaverettere vedtas og skal ha virkning fom. 1. januar 2018.  

Administrasjonen vil sende ut informasjon til alle ansvarlige faglærer og faglærer om det nye 
undervisningskravet i løpet av september/oktober 2017.     

Det er mulig å søke om unntak fra undervisningskravet, dette avgjøres som vedtak om vervet 
ansvarlig faglærer og faglærer, dvs. etter innstilling fra (ansvarlig faglærer), studieårsansvarlig og 
vedtak av studiedekan.   
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