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Styre:  Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato: 31.10.17 
Sted:  Møterom 546 
Tid: 12.15-15.00 
 
 
 
Protokoll 
 
 
 

Oppmøte 

 

Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, , 
Sigrid Eskeland Schütz, Eirik Holmøyvik (vara for Hans 
Fredrik Marthinussen), Lill Haukanes (vara for Knut 
Knapskog), Torhild Nordtveit, Ingrid Tøsdal, Philip Johan 
Haenel, Sausan Mustafa Hussein, Susanne Malene Voll 
Saenger 

Andre 
Halvard Haukeland Fredriksen, Øystein L. Iversen, Gunhild 
Brubakken (sekretær), Lars Petter Holgersen (til og med 
sak 77/17), Johanne Spjelkavik, Christine Stoltz Olsvik, Eli 
Tjerandsen (fra og med sak 81/17) 

 

 

 
Styresak Saker til behandling U.off. 

S 74/17 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Valg av representanter og vararepresentanter fra gruppe D til 
Forskningsutvalget, Studieutvalget og Valgstyret for perioden 
12.9.17-31.7.18  
(vedtatt på sirkulasjon 12.9.17) 

Vedtak 
Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og 
vararepresentanter for gruppe D til Forskningsutvalget, 
Studieutvalget og Valgstyret: 

Studieutvalget 
Fast representant: Lise Carlsen 
Fast representant: Erlend Aarli 
1. vara: Erik Valland 
2. vara: Anja Grundtjernlien 
3. vara: Magnus Sveberg 
4. vara. Annicken Junker 
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S 75/17 

 

 
S 76/17 

Forskningsutvalget 
Fast representant: Magnus Sveberg 
Fast representant: Benedicte Røvik 
1. vara: Erlend Aarli 
2. vara: Lise Carlsen 
3. vara: Julie Værnø 
4. vara: Erik Valland 

Valgstyret 
Fast representant: Jørgen Talsnes 
Fast representant: Erik Valland 
1. vara: Benedicte Røvik 
2. vara: Liste Carlsen 

Oppnevningene for gruppe D gjelder for perioden 12.9.17-31.7.18. 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Orienteringssaker 31.10.17 

a) Protokoll fra møte i Fakultetsstyret 29.8.2017 
Korreksjon kom før møtet: Sigrid Eskeland Schütz er også medlem 
i arbeidsgruppen for handlingsplan for forskning. 

m) Plan for pedagogisk tilbud til midlertidig vitenskapelig ansatte. 
Diskusjon knyttet til ønske om dokumentasjon og omfang som gjør 
kandidatene konkurransedyktige utenfor landets grenser, og 
hvorvidt studiepoengene skal godkjennes som en del av 
opplæringsdelen, om de skal kunne skrives av på 
undervisningsregnskapet eller om det skal gjøres «på fritiden». 
Videre ble kostnadene ved et slikt kurs diskutert. 

Vedtak 
Fakultetsstyret tar sakene til orientering. 

S 77/17 Økonomirapport pr september 

Vedtak 
Økonomirapport pr. september tas til etterretning. 

 

S 78/17 Utlysning av faste vitenskapelig stillinger 

Vedtak 
Ledelsen får fullmakt til å revidere det fremlagte notatet i lys av 
diskusjonen i styremøtet. Revidert notat godkjennes på sirkulasjon 
pr e-post, og endelig notat fremlegges til orientering i styremøte i 
desember.  
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S 79/17 Innstillingsutvalg - valg av medlemmer og varamedlemmer for 
perioden 01.08.2017-31.07.2021 

Vedtak 
For perioden 1.8.2017-31.7.2021 velges følgende kandidater: 

Faste medlemmer: 
Rune Sæbøe  
Anniken Sperr 
Christian Franklin 

Varamedlemmer 
Første vara: Synne Sæther Mæhle 
Andre vara: Ronny Gjendemsjø 
Tredje vara: Linda Grøning 

 

S 80/17 
 

 
 
 
 
 
 

S 81/17 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

JUS399 Masteroppgave 30 sp. Karakterstatistikk og 
sensorbrev 

Vedtak 
De faglige anvisningene i sensorbrevet tas ut til eget vedlegg. 
Dette utformes i samarbeid med studiedekan og emneansvarlig for 
JUS399 Masteroppgave 30 studiepoeng. Resten av brevet 
overlates til studieadministrasjonen å utforme og endre basert på til 
enhver tid gjeldende rammebetingelser. 

Opptakskrav til JUS396 Masteroppgave 60 sp 

Vedtak 

1. JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) skal være åpent 
for alle studenter som er kvalifisert til å begynne på femte 
studieår.  

2. Studenter som vil skrive JUS396 Masteroppgave (60 
studiepoeng) må søke om dette. En grundig 
gjennomarbeidet prosjektskisse (3 – 4 sider) skal være 
vedlagt søknaden. Prosjektskissen må vise at prosjektet er 
velegnet for en 60 studiepoengs masteroppgave.  

3. Søknad om opptak avgjøres av den emneansvarlige for 
JUS396. Den emneansvarlige kan om nødvendig innhente 
vurderinger fra andre fagpersoner av den fremlagte 
prosjektskissen. Studentens karakterer fra tidligere kurs på 
masterstudiet skal ikke inngå i opptaksvurderingen.  

4. Det er en forutsetning for opptak på JUS396 at fakultetet 
finner en egnet veileder som er villig til å veilede prosjektet. 
Veileder må ha førstestillingskompetanse. 
 

5. Veiledning til JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) skal 
være obligatorisk.  

6. Kravene for opptak på JUS396 gjelder også i tilfeller hvor 
en student har påbegynt en 30 studiepoengs 
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S 82/17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 83/17 

masteroppgave (JUS399) og ønsker å utvide denne til en 
60 studiepoengs masteroppgave. I disse tilfelle kreves det i 
tillegg anbefaling fra opprinnelig veileder. Vurderingen av 
om prosjektet er velegnet for en 60 studiepoengs 
masteroppgave skjer på grunnlag av den tekst som 
studenten allerede har produsert.  

7. Visedekanen for undervisning får fullmakt til å endre 
emnebeskrivelsen i JUS396 i tråd med punkt 1 til 6.  
 
 

Forslag om endring i utfyllende regler for studier ved Det 
juridiske fakultet § 3-9 Alminnelige regler om sensur 

Vedtak 

1. § 3-9 Alminnelige regler gis et nytt pkt. 9: «Der klagesensur 
av JUS399 Masteroppgaver 30 studiepoeng, JUS397 
Masteroppgave forskerlinje (60 studiepoeng) og JUS396 
Masteroppgave (60 studiepoeng) fører til at opprinnelig 
karakter endres med mer enn to karaktertrinn og 
konkluderer med karakteren F, skal oppgaven sendes til ny 
sensur med to nye sensorer.»  

2. Någjeldende pkt. 9 blir nytt pkt. 10.  

3. Endringen gjøres gjeldende fra studieåret 2017/18.  

4. Endringen gjøres også gjeldende for den/de innleveringene 
av JUS398 Masteroppgave (60 sp) som gjenstår før emnet 
termineres.  

 

Tilsetting i professor II – professor Johan Boucht 

Vedtak 
Professor Johan Boucht (UiO) tilsettes i en 10% stilling som 
professor II for 2 år fra 1.12.2017 (med mulighet for oppjustering til 
20% fra juni 2018). 

 

 

Karl Harald Søvig 
dekan                                                   Øystein L. Iversen 
                                                             fakultetsdirektør  

 

 

1.11.2017 GB 

 


