Til alle ansatte ved fakultetet
Fakultetsstyret vedtok 11. september rammene for en revisjon av studieordningen (sak S 53/18).
Samtidig ble det satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til hvordan studiepoengene
avsatt til rettsdogmatiske emner på 1. til 3. studieår i dette rammevedtak best kan utnyttes.
Arbeidsgruppens medlemmer er Halvard Haukeland Fredriksen (leder), Erling Johannes Husabø, Hilde
Hauge, Johanne Spjelkavik, Henrik Skar og Sausan Mustafa Hussein, med Marianne Hauger som
sekretær. Arbeidsgruppens mandat, med til dels detaljerte føringer fra fakultetsstyret, fremgår av
styrevedtaket og følger vedlagt her.
Som et første steg i prosessen innkalte arbeidsgruppen alle emneansvarlige for rettsdogmatiske
emner på 1.-3. studieår til et informasjonsmøte. Dette møtet fant sted i forrige uke (27. september).
På møtet ble de emneansvarlige utfordret på hvordan de mener fagsammensetningen på de tre
første studieårene bør se ut, gitt fakultetsstyrets rammevedtak og de føringer som styret har gitt for
arbeidsgruppens arbeid. Det ble samtidig oppfordret til samarbeid om utformingen av forslagene, og
det er meget mulig at flere enn dem som var til stede på møtet allerede er blitt involvert i eller fått
høre om de diskusjoner og prosesser som denne oppfordringen gledelig nok alt synes å ha ført til.
Årsaken til at de emneansvarlige for rettsdogmatiske emner på 1.-3. studieår ble innkalt til et eget
møte er at de på sett og vis er mer direkte berørt av arbeidet med fagsammensetningen på de tre
første studieårene enn fakultetets øvrige ansatte. Dette må likevel ikke misforstås dithen at det bare
er denne gruppen av emneansvarlige som vi i arbeidsgruppen ønsker innspill fra. For arbeidsgruppen
er det tvert imot viktig å understreke at alle fakultetets ansatte, og selvfølgelig også studentene
v/JSU, er velkomne til å komme med forslag til hvordan fagsammensetningen på 1.-3. studieår bør se
ut, innenfor de rammene som nå er gitt av fakultetsstyret.
Arbeidsgruppens håp er at vi med dette legger til rette for diskusjoner med et helhetlig perspektiv,
fremfor fragmentarisk diskusjoner om enkeltemner og deres omfang og plassering på studiet.
Selv om arbeidsgruppen er særlig interessert i helhetlige høringsuttalelser som flere har gått sammen
om å utforme, er det selvfølgelig også fullt mulig å komme med individuelle forslag og innspill.
Høringsfristen er fredag 26. oktober.
Høringsuttalelser kan sendes til arbeidsgruppens sekretær Marianne Hauger
(marianne.hauger@uib.no)
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