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Innledning 
Studieprogrammene skal evalueres hvert sjette år som en del av kvalitetssystemet for 
utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo.   
 
Fakultetet vil i 2018 gjennomføre periodisk programevaluering for Master i rettsvitenskap (MIR) 
og det er første gang vi gjør dette etter gjeldende system. Mandatet for egenevalueringen har vært 
diskutert i PMR 12. september og fastsatt av dekanen 1. november 2017. Mandat for den neste del 
av arbeidet, den eksterne evaluering, vil bli utformet senere. 
 
Mandat 
Det oppnevnes en arbeidsgruppe for å gjennomføre en egenevaluering av master i rettsvitenskap. 
Evalueringen skal omfatte en vurdering av sammenhengen mellom programmets planlagte 
læringsutbytte, faglige innhold, arbeids- og undervisningsformer og vurderingsordninger. Andre 
sentrale tema er programmets arbeidslivsrelevans, internasjonalisering, læringsmiljø og 
infrastruktur samt studentenes gjennomføring. 
 
Evalueringen skal inkludere tilbakemeldinger fra studenter/ph.d.-kandidater og eventuelt ansatte. 
Egenevalueringen bør omfatte en gjennomgang av fagmiljøet i lys av de kvantitative kravene i 
NOKUTs studietilsynsforskrift. 
 
Ut over dette er det ønskelig at gruppen ser på forholdet mellom valgfrihet og obligatoriske fag i 
studiet og løpende tar hensyn til kjønnsperspektivet. 
 
Ressurser og organisering 
Arbeidsgruppen består av en student, tre vitenskapelige og en administrativ.  I tillegg vil 
saksbehandlere fra fakultetsadministrasjonen bistå gruppen. Deltakere: 

 Erling Hjelmeng (leder) 
 Kåre Lilleholt 
 Kirsten Sandberg 
 Studentrepresentant (ikke ennå fastsatt av JSU) 
 Kristin Steen Slåttå 
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 Kristian Skyrud Danielsen 
 Gry Anita Hemsing (sekretær) 

 
Følgende materiale anses særlig relevant for evalueringen:  

 Periodiske emneevalueringer fra de siste fem år 
 Rapporter fra tilsynssensur 
 Valgemnegruppens rapport 
 Notat om «oppfølging av studiekvalitetsarbeidet ved Master i rettsvitenskap» 
 Fakultetets stillingsplaner for 2016 og 2017 
 Rapport fra 3+2 utvalget 
 Notat om internasjonaliseringsarbeid (?) 
 Kandidatundersøkelsene fra juristforbundet 
 UiOs kandidatundersøkelse 
 Studiebarometeret, studiestartundersøkelse (2013) 
 SiOs undersøkelse av studentenes helse og trivsel 
 Programbeskrivelsen og fagbeskrivelser 
 Rapport om Juss og kjønn  
 Rapport fra minoritetsundersøkelse 

 
Bakgrunnsdokumenter: 

 Kvalitetsmeldingen 
 Rektors utdanningsmanifest 
 Nokuts notat om utdanningskvalitet ( 

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Utdanningskvalitet/Kvalitetsomrader_for_studieprogram_300816.pdf ) 
 Rapport fra Stenvikutvalget 

 
  

Frist 
Egenevalueringen skal foreligge i løpet av mars 2018. 

 TIDSPLAN  
1. november 2017 Mandat for egenevaluering ble fastsatt av dekan 

januar – mars 2018 Lage egenevaluering  

april 2018 Behandling av egenevaluering i PMR 

april 2018 Behandling av egenevaluering i fak.styret 

april 2018 Oppnevne eksternt evalueringspanel 

mai – juni 2018 Evalueringspanelet arbeider 

september 2018 PMR behandler rapport fra evalueringsutvalget 

september 2018 Fakultetsstyret behandler rapport og vedtar plan for 
oppfølging 

 

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Utdanningskvalitet/Kvalitetsomrader_for_studieprogram_300816.pdf
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EKSTERN EVALUERING VÅR/SOMMER 2018 

Det skal oppnevnes et evalueringspanel som ut fra egenevalueringen og annet relevant materiale 
utarbeider «rapport med vurderinger av kvaliteten i programmet og behovet for endringer i 
programmet. Evalueringspanelet oversender rapporten til programeier». Dette arbeidet bør starte i 
mai 2018. Evalueringen skal ta for seg helhet og sammenheng i studiet. 

Innhold:  
 Beskrivelser av nåsituasjon (jf emneevalueringer, referansegruppemøter, studentspeilet, 

kandidatundersøkelsen, tilsynssensorene)   
 Vurderinger (tilbakemeldinger fra studenter o.l. og egne refleksjoner/vurderinger, 

oppnådde resultater) 

Tiltak – årsplanarbeid, planlagte endringer og plan om fremtidig senter for fremragende 
utdanning. 

 

Med hilsen 
 
Dag Michalsen 
dekan 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Kristian Skyrud Danielsen 
+4722859853, k.s.danielsen@jus.uio.no


