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Beslutning: Arbeidet med å utvikle et konsept for et Senter for fremragende utdanning ved 
Det juridiske fakultet igangsettes som beskrevet i dette mandat. Målet er at fakultet skal 
levere en søknad til NOKUTs neste utlysning som ventes vinteren 2019.  
 
Bemanning av konseptfasen  Konseptfasen ferdig: 
Leder av utredningsarbeidet: Erling Hjelmeng, studiedekan 
Koordinator/sekretær: Gry Anita Hemsing 

31.12.2018 

Signatur ved godkjenning: Dag Michalsen, dekan  
 

 

MANDAT for:  
Konseptfase med mål om søknad om Senter for fremragende utdanning  
 
1. Bakgrunn og begrunnelse  
Det juridiske fakultet har følgende tiltak i årsplan for 2018-20: «Utvikle søknad om SFU».  
Tradisjonelt har undervisningen på jusstudiet vært gjennomført ved bruk av forelesninger, 
kurs og innleveringsoppgaver. Det har vært få innslag av kliniske elementer i studiet, det vil si 
innføring i sider ved de ulike juristroller og mulighet til å prøve ut ferdigheter i praktiske 
situasjoner. De senere årene har det kommet et sterkere fokus på studentaktive 
læringsformer, der grunnidéen er at studentene utfordres til å prosessere lærestoffet aktivt i 
undervisningen, som et supplement til den mer passive innlæringen gjennom forelesninger og 
selvstudium. Samtidig har fakultetet uttrykt ønske om å legge til rette for et større innslag av 
kliniske elementer i masterstudiet i rettsvitenskap. Et viktig mål med dette er å legge til rette 
for at studentene er bedre forberedt på den situasjonen som møter dem når de som ferdige 
jurister kommer ut i praksis. På denne bakgrunn foreslås det å sette i gang arbeidet med å 
utvikle et konsept for et Senter for fremragende utdanning ved Det juridiske fakultet for å 
bygge videre på og fremme denne utviklingen.  
 
Jusstudiet har de siste årene allerede fått et større innslag av nyskapende 
undervisningsformer og kliniske elementer. Flere faglærere har utviklet og bruker slike 
læringsformer i sin undervisning. Et fellestrekk ved flere av disse initiativene er bruk av 
erfaringsbasert læring, med rollespill, prosedyreøvelser, caser, og andre interaktive 
undervisningsformer, samt økt oppmerksomhet om betydning av kliniske elementer i studiet. 
Ferdighetstrening og interaktive undervisningsformer brukes aktivt for å fremme en bedre 
innlæring av stoffet. Initiativene har særlig vist seg fruktbare innenfor forhandlinger, 
tvisteløsning og andre juridiske fag med kliniske elementer, som obligasjonsrett, folkerett og 
det nystartede valgemnet i prosedyrekonkurranse.  
 
Når fakultetet nå ønsker å samle og videreutvikle disse elementene og initiativene har det en 
tredelt begrunnelse:  
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1. For det første ønsker fakultet på denne måten å bygge videre på og utvikle nye 

forskningsbaserte og avanserte interaktive undervisningsmetoder som kan bidra til 
økt læringskvalitet og fremragende utdanning.  

2. For det andre ønsker fakultetet at en slik satsning skal bidra til å øke kompetansen på, 
bevisstheten om og mulighetene til å bruke slike undervisningsmetoder på hele 
jusstudiet, slik at de etter hvert kan komme studentene til gode gjennom hele 
utdanningsløpet.  

3. For det tredje ønsker fakultetet med dette å legge til rette for at jusstudiet, som et 
profesjonsstudium, får en sterk klinisk dimensjon.   

I arbeidet med å utviklet et senter som vil kunne få status som SFU, ser fakultetet derfor for 
seg at det vil være tre pilarer:  

1. Erfaringsbasert undervisning med bruk av rollespill, caser, øvelser slik det 
gjennomføres i blant annet fagene forhandlinger ((JUS5070) og konflikthåndtering 
(JUS1504/5504) 

2. Bruk av muntlige presentasjoner, argumentasjonsteknikk, retorikk og 
prosedyrekonkurranser, slik det gjennomføres i blant annet fagene obligasjonsrett 
(JUS3111), folkerett (JUS2111) og prosedyrekonkurranser (JUS5041/JUS5040) 

3. Kliniske tiltak og praksis som gir studiepoeng, og kan være studentdrevene, slik det 
allerede i lang tid er gjort gjennom rettshjelptiltak som Juss-buss (JUS5012) og 
JURK (JUS5011). Dette kan også omfatte annen type praktisk juridisk rådgivning, 
design av tvisteløsningstjenester, klientkommunikasjon, og andre lokale og 
samfunnsorienterte rettshjelpstiltak.  

2. Prosjektets interessenter og ønskede effekter 
Fakultetets mål med søknadsprosessen er å få tilslag og dermed kunne opprette et SFU. Dette 
vil gi kraft og ressurser til arbeidet med å videreutvikle utdanningskvaliteten ved fakultetet.  
  
Utfallet av en omfattende søknadsprosess er ikke gitt. Det er derfor viktig å understreke at 
arbeidet med å utvikle et konsept for fremragende utdanning har en mer overordnet 
ambisjon: Å samle og videreutvikle undervisningsinitiativ innen praktiske ferdigheter og 
rollespill med sikte på å integrere dette mer systematisk i jusutdanningen, og dermed gi våre 
studenter forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og de beste læringsmuligheter.   
 
I konseptfasen vil dekanatmøtet involveres jevnlig i fremdriften. Andre aktuelle fora er 
programrådene, fakultetsstyret, instituttledermøtet og møter med studentene.   
 
Prosjektet vil på sikt påvirke faglærerne og studentene ved rettsvitenskap. Forståelse og 
forankring blant faglærerne er et premiss for at prosjekt SFU skal kunne realiseres. 
Resultatene av et systematisk arbeid med utdanningskvalitet bør kunne måles i studentenes 
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opplevelse av læringsmiljøet slik det kommer til uttrykk i fakultetets egne 
studentevalueringer, og i nasjonale undersøkelser som Studiebarometeret.    
  
3. Prosjektets mål, leveranser og avgrensning  
Prosjektet skal i første fase levere et konsept som i neste fase kan utvikles til en søknad om 
SFU. Fase 1 avsluttes med NOKUTS utlysning av SFU og dekanatmøtets beslutning om 
konseptet da skal omarbeides til en søknad om et SFU.   
 
4. Tidsplan og ressursbehov i konseptfasen  
NOKUTs neste utlysning for SFU er ventet ca februar 2019. Utlysningstekst og eventuelle 
kriterier er dermed ikke kjent før neste år, og det har liten hensikt å utforme den konkret 
søknaden før vi kjenner disse. En foreløpig skisse av hovedoppgaver i 2018 er derfor:  
 

Godkjenning av mandat for konseptfasen Mars 
Møter i ressursgruppen og arbeid med 
utkast til konsept   

April – September 

Beslutningspunkt dekanatmøtet: Skal JF gå 
videre med beskrevet konsept og søknad  

September  

Dagsseminar m/LINK, arbeidsgiverpanel, 
studenter, studieadm, ressursgruppen m.fl. 

Oktober  

Møter i ressursgruppen og videre arbeid 
med konsept 

Oktober - Desember  

Beslutningspunkt dekanatmøtet: 
Konseptet omarbeides til en SFU-søknad. 

Februar 2019  

 
 
Kostnadsramme:  
Seminaret i oktober ca 5000 kr.  
 
5. Organisering, ansvar og hovedaktiviteter  
Arbeidet ledes av studiedekanen med administrativ støtte. Det settes ned en ressursgruppe 
som blant annet består av innovative undervisere som kan bidra med innspill og 
kvalitetssikring av konseptet for en SFU.  
 
Ressursgruppe:  

 Erling Hjelmeng, studiedekan og leder  
 Gry Anita Hemsing, koordinator/sekretær 
 Sverre Blandhol, professor 
 Malcolm Langford, professor 
 Herman Bruserud, førsteamanuensis 
 Ragnhild Hennum, instituttleder  
 Nikolai Winge, førsteamanuensis 
 Juss-buss/JURK-representant 
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I tillegg vil UiOs nye senter for læring og undervisning, LINK, være aktuelle som 
sparringspartnere i konseptfasen. De vil også lese gjennom og gi innspill til en søknad. 


