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MANDAT: Centre on Experiential Legal Learning - CELL 
 
1. Bakgrunn og begrunnelse 

CELL er Det juridiske fakultet sin hovedstrategi for innovasjon på utdanningsfeltet. Med opprettelsen av 
CELL samles innovative undervisningskrefter for å gi kraft og retning til en satsning på utdanning. CELL skal 
være et ressurssenter for studentaktiv læring hvor underviserne samles for å dele kunnskap og lære av 
hverandre.   
 
Våren 2020 vil også det nye Domus Juridica innvies, og studentene skal flytte inn i et bygg med moderne 
undervisningsfasiliteter. Dette vil gi et ekstra løft til satsingen. 
 
Opprettelsen av CELL er del av et større bilde:  

 Stortingsmelding 16: Kultur for kvalitet i høyere utdanning uttrykker høye forventninger til at 
kvaliteten i norsk høyere utdanning skal bli bedre og identifiserer områder hvor det er potensial for 
forbedring. Blant annet påpekes det at studentaktive læringsformer ikke brukes i stor nok grad, og 
at plenumsforelesninger og tradisjonelle eksamensformer dominerer. Dette er bilde som juridisk 
utdanning kjenner seg igjen i, og ønsker å gjøre noe med.   

 Masterplan for IT: Det juridiske fakultet ønsker gjennom CELL både å trekke på og bidra til utvikling 
av IT innenfor utdanningsfeltet ved UiO.  

 Arbeidslivspanel: Fakultet etablerer høsten 2018 et eget arbeidslivspanel bestående av sentrale 
arbeidsgivere for kandidater i rettsvitenskap. Panelet vil fungere som en av flere samtalepartnere 
for CELL.   

 Evaluering fra våre studenter slik de kommer til uttrykk i blant annet Studiebarometeret, SHOT, 
periodiske emne- og programevalueringer mm. Fakultet har også etablert kanaler for digitale 
studentevalueringer i Canvas som er tatt i bruk i alle obligatoriske fag fra og med høstsemesteret 
2018.  

 LINK: Fakultet ønsker å bruke sine timer hos LINK målrettet i forhold til CELL.     
 
 
2. Aktiviteter og formål  

CELL skal:  
 Samle engasjerte lærer og studenter med mål om spredning og styrking av innovasjonsarbeid 

innen studiekvalitet.  
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 Bidra til at mer kliniske og studentaktive undervisningsformer som per nå særlig er i bruk i 
valgemner, tas i bruk i obligatoriske fag. Eksempler er megling, rollespill og prosedyreøvelser.   

 Eksperimentere med ny teknologi for undervisning og vurdering i egnede valgemner; For 
eksempel blockchain, AI, utvidet virkelighet mm.   

 Inngå samarbeid både innen arbeidsliv og akademia for å videreutvikle strategier for god 
læring.    

 Arbeide for økte ressurser til fakultetets utdanningssatsing gjennom systematisk søking på 
eksterne midler som NUV, DIKU og SFU.         

 
 

3. Tidsplan og ressursbehov   
 

CELL opprettes for en periode på 5 år. Det arrangeres etableringsseminar 5. november 2018.  
 
Budsjettet består av etablerings- og innovasjonsmidler fra fakultetet: 250 000 kr. I tillegg inngår 
ansattes tid. CELL har mål om å øke sin finansiering via strategisk søking på eksterne midler.   
 

 
4. Organisering og ansvar  

 
CELL har en styringsgruppe som ledes av studiedekanen og består av:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Styringsgruppen rapporterer til dekanen.  
 
Senteret samler i tillegg følgende ressurser per 30.10.18:  

 
Institutt for offentlig rett  
1. Sverre Blandhol 
2. Malcolm Langford 
3. Ragnhild Hennum 
4. Nikolai Winge 
5. Maria Astrup Hjort 
6. Jon Christian Nordrum 
7. Runar Lie  
8. Synnøve Ugelvik 
9. Christoffer Eriksen  
10. Anders Løvlie  

 

Navn Rolle  Stilling 
Erling Hjelmeng styringsgruppeleder studiedekan  
Malcolm Langford  professor  
Sverre Blandhol  professor  
Kristin Bergtora Sandvik  professor 
Ragnhild Hennum  professor 
Thea Gabrielsen  student, JUSSBUSS/JURK  
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Institutt for privatrett  
11. Erling Hjelmeng 
12. Herman Bruserud 
13. Marte Kjørven 
14. Tobias Mahler 
15. Marianne Jenum Hotvedt 
16. Birgitte Hagland 
17. Harald Irgens-Jensen  

 
Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

18. Kristin Bergtora Sandvik 
19. Synøve Andersen  
20. Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus 
21. Kristine Nybø  

Norsk senter for menneskerettigheter 
22. Peris Jones 
23. Maja Janmyr 
24. Gentian Zyberi 

 
Nordisk institutt for sjørett 

25. Catherine Banet 
26. Ola Mestad 
27. Christophe Hillion 
28. Knut Kaasen  

 
Studenter 

29. Thea Gabrielsen 
30. Gina Stensrud 
31. Alexander Sæthern 
32. Casper Herlofsen 

Fakultetet 
33. Dag Michalsen 
34. Benedicte Rustad 
35. Julie Orning 
36. Kristin Steen Slåttå 


