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Dekanvedtak - JF - 38/2019 - gjennomgang av studie- og eksamensadministrasjonen 
ved Det juridiske fakultet 
Dekanen og studiedekanen ba 27.06.19 fakultetsdirektør og seksjonssjefene for Studie- og 
Eksamensseksjonen igangsette samtaler om en mulig sammenslåing av de to seksjonene. 
Bakgrunnen for dette var dels det høye arbeidspresset som særlig Eksamensseksjonen har hatt de 
senere årene, og dels et spørsmål om dagens organisering er hensiktsmessig med hensyn til den 
stadig tettere integreringen mellom undervisning og evalueringsformer.  

Prodekan for studier og fakultetsdirektør nedsatte 27.08.19 en arbeidsgruppe bestående av: 

 Julie Orning, seksjonssjef for Studieseksjonen 
 Randi Saunes, seksjonssjef for Eksamensseksjonen 
 Eirik Haakstad, seksjonssjef for Administrasjonsseksjonen 

Gruppen fikk i oppdrag å vurdere hvorvidt en alternativ organisering av studie- og 
eksamensadministrasjonen kunne redusere arbeidsbelastningen og samtidig understøtte og 
reflektere integreringen mellom undervisning og evaluering på en bedre måte. 

Gruppen leverte 04.12.19 utkast til notatet «Organisering av studieadministrasjonen ved Det 
juridiske fakultet». Dette konkluderer med at dagens organisering ikke er optimal, og at en 
samorganisering av fakultetets samlede studie- og eksamensadministrative ressurser kan være 
både hensiktsmessig og realistisk. Seksjonssjefene for Studie- og Eksamensseksjonen påpeker 
samtidig at målene også kan nås gjennom justeringer av dagens organisering. 

Notatet ble presentert for og gjennomgått med studiedekan og fakultetsdirektør i møte 05.12.19. På 
bakgrunn av notatet og diskusjonen besluttet studiedekanen og fakultetsdirektøren å anbefale 
dekanen å fatte vedtak om igangsettelse av en prosess for omorganisering av fakultetets studie- og 
eksamensadministrasjon. 

Dekanvedtak: 

Dekanen ber med dette om at det igangsettes en prosess for omorganisering av fakultetets studie- 
og eksamensadministrasjonen. Prosessen har som mål at fakultetets studie- og 
eksamensadministrative ressurser organiseres på en hensiktsmessig måte ut fra dagens 
arbeidsform i én seksjon, og at det blir en god styringsstruktur for hele studie- og eksamensfeltet. 
Prosessen bør igangsettes så fort som mulig og ikke strekke lenger ut i tid enn nødvendig. 



 2

Fakultetsdirektøren er ansvarlig for å lede prosessen i samråd med dekanen, herunder sørge for at 
relevant lov-, regel- og avtaleverk følges. 

 

Med hilsen 
 
Dag Michalsen 
dekan 
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