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A pioneer in the field of Law and Economics, Professor dr. philos. Erling Eide has been with the University of
Oslo’s Faculty of Law, Department of Private Law since 1980 and as of January 1, 2011, he will be Professor
emeritus of Law and Economics.

With «Law and Economics. Essays in Honour of Erling Eide» a number of his friends and colleagues, in
Norway and internationally, have come together to pay tribute to him and mark the occasion of his 70th
birthday.
This celebratory anthology is comprised of 15 essays ranging across two broad themes where Erling Eide has
had a leading role: the interface of economics and law in general, as well as the discipline of economic
analysis of law and its actual or potential legal applications. These essays will be of great appeal to practicing
lawyers and economists, academics, students and anyone with an interest in law and economics.
Hva kan du bli? En utdannelse i samfunnsøkonomi gir allsidige muligheter på arbeidsmarkedet, og det har
sjelden eller aldri vært vanskelig for våre studenter å. Andersson, Jonas E-post: Jonas.Andersson@nhh.no
Telefon: +47 55 95 96 81 Stilling: Professor Fagområder: Energi Skatt og offentlig. Valgemner på masternivå

er emner som skal inngå i graden Master i rettsvitenskap på 4. og 5. studieår. Du kan velge emner fritt fra
denne listen eller du kan. I februar 2017 ble rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet
hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring» fremlagt av Hjelpemiddelutvalget.
Advokat/siviløkonom Eivind Mossige. TLF: (+47) 21042310. Mobil: (+47) 92027382.
Universitetsgt 10. PB 1978 Vika NO-0125 Oslo. Norway. em@sagacorporate.no Nordisk språk og litteratur,
norsk som andrespråk, norrøne og keltiske studier, retorikk og språklig kommunikasjon Program. Årets
konferanse åpner med et innlegg fra Norges statsminister, Erna Solberg, etterfulgt av det faste
ØKOKRIM-panelet med ØKOKRIM-sjef, Trond Eirik Schea. Søknadsweb 2.
2.2.5 - 2017-02-08 09:52; Les mer. Helsearbeidet i Norge skal dreies fra kostbar, høyspesialisert behandling
av syke til større vekt på helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. Vil du bli samfunnsviter? Det
samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som alle tilbyr forskningsbasert utdanning og driver
variert og aktuell forskning.

