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Oppmøte

Faste representanter
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik
Marthinussen (frem til sak 38/19), Sigrid Eskeland Schütz, Brage
Thunestvedt Hatløy, Ingrid Elisabeth Tøsdal, Vegard Fosso Smievoll,
Lise Carlsen og Johannes Ørn Thorsteinsson, Brage Thunestvedt
Hatløy, Torhild Nordtveit

Andre

Halvard Haukeland Fredriksen, Øystein L. Iversen, Nina Østensen,
Anita H. Garden, Johanne Spjelkavik, Henning Simonsen, Ida
Bergstrøm, Maria Holme Lidal (sekretær).

Styresak

Saker til behandling

S 23/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader til innkalling og saksliste.

S 24/19

Orienterings- og referatsaker
Ingen merknader til orienterings- og referatsaker.

S25/19

Kvartalsrapport økonomi
Saksforlegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Økonomirapporten tas til etterretning

S 26/19

Studiereform (vedtakssak)
Saksforlegg fulgte vedlagt

Dekan og fakultetsdirektør fremmet følgende reviderte innstilling
til vedtak:
Fagsammensetningen på 1. til 3. studieår skal være som følger (fagene
kommer i den rekkefølge undervisning og prøving skal være, med
mindre annet er angitt):
1

1.

Første studieår:

• Juridisk forprøve (Ex. fac./Metode I) 10 studiepoeng
• Familie- og arverett 9 studiepoeng
• Avtalerett 9 studiepoeng
• Erstatningsrett 10 studiepoeng
• Tings- og immaterialrett 14 studiepoeng
• Metode II 8 studiepoeng
Undervisningen på Juridisk forprøve og Familie- og arverett skal gå parallelt i starten
av høstsemesteret, og undervisningen i Metode II skal gå over hele eller deler av
vårsemesteret. Vurderingen i Juridisk forprøve, Familie- og arverett og Avtalerett skal
være bestått/ikke bestått.
2. studieår:
•

Rettsstaten, statsrett, europarett og folkerett (inkl. menneskerettigheter) 28
studiepoeng
• Forvaltningsrett 22 studiepoeng
• Ex. phil. (rettsfilosofi, pluss språk og argumentasjonsteori) 10 studiepoeng
Undervisningen i Forvaltningsrett og Ex. phil skal gå delvis parallelt, men eksamen i
Ex. phil. skal komme tidligere i vårsemesteret enn Forvaltningsrett. Prøvingsformen i
Rettsstaten kan ikke bare være én avsluttende skoleeksamen.
3. studieår:
•
•

Obligasjonsrett 28 studiepoeng
Studentene kan velge mellom
a)
 Rettshistorie og komparativ rett 12 studiepoeng
 Ett semiobligatorisk valgemne 10 studiepoeng
 Ett engelskspråklig valgemne 10 studiepoeng
b)

 Utveksling – komparativ rett 2 studiepoeng
 Utvekslingsopphold på 30 studiepoeng
De semiobligatoriske valgemnene skal være Barnerett, Informasjons- og
personvernrett, Miljørett eller Skatterett. De engelskspråklige valgemnene skal ta
utgangspunkt i dagens engelskspråklige spesialemner. Prøvingsformen i
Obligasjonsrettkan ikke bare være én avsluttende skoleeksamen. Prøvingsformen for
Utveksling – komparativ rett skal være hjemmeeksamen etter avsluttet
utenlandsopphold med bestått/ikke bestått.
Styret ber om en egen sak på møtet i juni hvor det nedsettes en arbeidsgruppe som
skal vurdere hvordan praksis kan tas inn som element i den reviderte
studieordningen.

Det ble besluttet å foreta separat avstemming for hvert av studieårene og deretter
stemme over spørsmålet om å be om en egen sak i juni om nedsetting av
arbeidsgruppe.
Det ble først gjennomført avstemming for 1. studieår.
Hans Fredrik Martinussen fremmet følgende alternative vedtaksforslag:
«Rekkefølgen på fagene på første studieår skal være i samsvar med
arbeidsgruppens forslag, slik at Avtalerett gjennomføres før Familie- og arverett.»
Forslaget fra dekanen og direktør:
-

7 stemmer for.

Hans Fredrik Martinussen sitt forslag:
-

3 stemmer for.

1 blank stemme til begge forslag.
Hans Fredrik Martinussen fremmet så følgende forslag til vedtak:
«1. Famille- og arverett tas ut av studieordningen. 2. Arbeidsgruppen utarbeider
forslag til hvordan studiepoengene som var foreslått til faget Familie- og arverett kan
fordeles på de øvrige fagene på 1. studieår».
Forslaget fra Hans Fredrik Martinussen:
-

2 stemmer for.

-

7 stemmer mot.

-

2 blanke stemmer.

Det ble så foretatt avstemming om 2. studieår:
Forslaget fra dekan og fakultetsdirektør:
- 11 stemmer for.
Det ble så foretatt avstemming om 3. studieår:
Lise Carlsen, Vegard Fosso Smievoll og Johannes Ørn Thorsteinsson fremmet
følgende forslag:
«3. studieår:
•

Obligasjonsrett 28 studiepoeng

•

Studentene kan velge mellom

a)


Rettshistorie og komparativ rett 12 studiepoeng



To valgemner á 10 studiepoeng

b)


Utveksling – komparativ rett 2 studiepoeng



Utvekslingsopphold på 30 studiepoeng

De norskspråklige valgemnene skal være Barnerett, Informasjons- og personvernrett,
Miljørett eller Skatterett. De engelskspråklige valgemnene skal ta utgangspunkt i
dagens engelskspråklige spesialemner. Prøvingsformen i Obligasjonsrett skal ikke
utelukkende være en tradisjonell skoleeksamen. Prøvingsformen for Utveksling –
komparativ rett skal være hjemmeeksamen etter avsluttet utenlandsopphold med
bestått/ikke bestått. »
Forslaget fra dekan og fakultetsdirektør:
-

6 stemmer for.

Forslaget fra Lise Carlsen, Vegard Fosso Smievoll og Johannes Ørn Thorsteinsson:.
-

5 stemmer for.

Brage Thunestvedt Hatløy fremmet forslag om vedtak i henhold til innstillingen uten
at formuleringen endres fra «norskspråklig» til «semiobligatorisk»..
Forslaget falt mot 1 stemme.
Det ble så foretatt avstemning over følgende forslag om nedsetting av
arbeidsgruppe:Styret ber om en egen sak på møtet i juni hvor det nedsettes en
arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan praksis kan tas inn som element i den
reviderte studieordningen.
-

11 Stemmer for.
Enstemmig vedtatt.

S 27/19

Arbeidsgruppe om lærings- og prøvingsformer
Saksforelegg følger vedlagt
Vedtak:
På bakgrunn av drøftingene redegjort for i saksdokumentet og i
diskusjon i møtet, vedtas forslagene om medlemssammensetning og
mandat for arbeidsgruppen av styret.

S 28/19

Doktorgrad - underkjennelse (ph.d.)
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Unntatt offentlighet. Avhandling finnes ikke verdig til å forsvares for
ph.d.-graden.

S 29/19

Doktorgrad - underkjennelse (dr. philos)
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Unntatt offentlighet. Avhandling finnes ikke verdig til å forsvares for
graden dr. philos.

S 30/19

Sak om opprykk til professor
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Unntatt offentlighet. Synne Sæther Mæhle tildeles opprykk til professor
ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, på grunnlag av
godkjent kompetanseerklæring fra bedømmelseskomiteen

S 31/19

Sak om opprykk til professor
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Unntatt offentlighet. Søker tildeles ikke opprykk til professor ved Det
juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

S 32/19

Årsrapport for utdanning
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Fakultetsstyret sier seg tilfreds med den aktiviteten som har vært i
2018, og dokumentasjonen av den. Vi holder et høyt aktivitetsnivå og
arbeidet er preget av kvalitet så vel i planlegging og utførelse som i
resultat og dokumentasjon. Styret gir sin tilslutning til at rapporten
danner grunnlag for rapportering av fakultetets utdanningsaktivitet i form
av dialogmøter og egenvurderinger

S 33/19

Forskerutdanningsmelding
Saksforelegg fulgte vedlagt

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner fremlagte forskerutdanningsmelding.
S 34/19

Orientering om omorganisering og overføring av HR og
økonomifunksjon fra fakultetet til sentraladministrasjon
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Saken tas til orientering.

S 35/19

Inntekter fra utveksling (orienteringssak)
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Saken tas til orientering.

S 36/19

Tilsetting av førsteamanuensis i marked / konkurranserett
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Styret slutter seg til innstillingen. Kandidat innstilt som nr.1, Malgorzata
Cyndecka, tilsettes som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Det
juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

S 37/19

Innspill til universitetets høringsrunde for felles dokumentasjonskrav
med hensyn til pedagogisk kompetanse
Saksforelegg fulgte vedlagt

Vedtak:
Styret ved Det juridiske fakultet gir dekanen fullmakt til å utforme innspill
om kriterier for utdanningsfaglig kompetanse i tråd med studieutvalgets
uttalelse og de innspill som kom frem i styremøtet. Fakultetsstyret tar
videre saksgang til orientering.
38/19

Samordnet opptak - tall fra rettsvitenskap
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Saken tas til orientering.

39/19

Forslag om nytt spesialemne JUS271-2-C
Saksforelegg fulgte vedlagt

Vedtak:
Spesialemnet JUS271-2-C International and comparative Energy and
Climate Law opprettes med virkning fra studieåret 2019/2020.
40/19

Forslag om terminering av spesialemne JUS271-2-A
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Spesialemnet JUS271-2-A Energy Law termineres med virkning fra
studieåret 2019/2020, under forutsetning av at spesialemnet JUS271-2C International and comparative Energy and Climate Law opprettes fra
samme tidspunkt.

41/19

Forslag om terminering av spesialemne JUS271-2-B
Saksforelegg fulgte vedlagt
Vedtak:
Spesialemnet JUS271-2-B Comparative Energy law - Renewable
energy and energy market termineres med virkning fra studieåret
2020/2021, under forutsetning av at spesialemnet JUS271-2-C
International and comparative Energy and Climate Law opprettes fra
studieåret 2019/2020.

42/19

Eventuelt
Orientering om mulig postdoktorstilling

Karl Harald Søvig
Dekan
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