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 PROTOKOLL  

Oppmøte Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Hans Fredrik Marthinussen, Sausan 
Hussein, Emilie Rytter, Andreas Myrseth Kolstad, Ingrid Elisabeth Tøsdal, 
Ragna Aarli, Sigrid Eskeland Schütz, Brage Thunestvedt Hatløy 

 Forfall: Yngvil Marie Erichsen  

Andre Magne Strandberg, Øystein L. Iversen, Johanne Spjelkavik, Lars Petter 
Holgersen, Idunn Bjørlo Tandstad (sekretær).  

 
 
S 73 /19     Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
S 74 /19   Orienterings- og referatsaker  
  Oversikt med vedlegg følger vedlagt 
 
 Ingen merknader til orienterings- og referatsaker. 
 
S 75 /19 Økonomirapport  
  Saksforelegg følger vedlagt.  

 
Styret tar økonomirapporten til orientering.  

 
S 76 / 19 Oppnevning av programsensorer  
 Saksforelegg følger vedlagt. 
 

Vedtak: 
1. Professor Torbjörn Andersson og førstelagmann Magni Elsheim i Gulating 
lagmannsrett oppnevnes som programsensor for fire år fra 01.01.20 
2. Studieutvalget vedtar fortløpende mandat for programsensorene 

 
 
S 77 / 19 Oppretting av nye emner i opplæringsdelen i ph.d.-programmet  
 Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt. 
 
 
 Vedtak: 



De følgende emnene med emnebeskrivelser opprettes med virkning fra våren 
2020: 

PHDJUR900 Introduksjon til rettsvitenskap og avhandlingsskriving (3 
studiepoeng) 

PHDJUR901 Rettslige kilder og rettsvitenskapens metodemangfold (3 
studiepoeng) 

PHDJUR902 Rettsteoretiske perspektiv i rettsvitenskapen (3 studiepoeng) 

PHDJUR903 Rettsvitenskap og empiri (3 studiepoeng) 

PHDJUR904 Tekstkvalitet (3 studiepoeng) 

PHDJUR905 Formidling (2 studiepoeng) 

PHDJUR906 Rolleforståelse og prosjektutvikling (3 studiepoeng) 

 
 
S 78 / 19  Hovedregel for vurderingsformer i spesialemner  
  Saksforelegg følger vedlagt.  

  Vedtak: 
  Saken utsettes til neste møte slik at informasjon som ble etterspurt i møtet kan 
  legges fram for styret.  

 
S 79 / 19 Utlysning av fast stilling  
 Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt. 
 

Vedtak:  
Det utlyses en stilling som førsteamanuensis innenfor formuerett. Dekanatet 
får fullmakt til å utforme utlysningsteksten og den skal særlig fremheve 
«kompetanse innenfor forskningstema som er drevet frem av den teknologiske 
utviklingen». 

   
 
S 80 / 19  Fakultetets bruk av bistillinger  
 Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt. 
 

Styret tar saken til etterretning.  
 
S 81 /19 Forlengelse av professor II Johan Boucht 
 Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt.  
 

Vedtak:  
Professor Johan Boucht (UiO) tilsettes i en 20 % stilling som prof. II for 2 år fra 
1.12.2019 til 30.11.2021. 

 



S 82 / 19  Arbeidsgruppe for praksis i rettsstudiet  
 Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt. 
 

Vedtak: 

en arbeidsgruppe nedsettes for å utrede praksis i rettsstudiet. 
Arbeidsgruppen mandat 
Arbeidsgruppen for praksis i jusstudiet skal ha følgende mandat:  
• Arbeidsgruppen skal gi en oversikt over de elementene av praksis i 

utdanningen som finnes på masterprogrammet i rettsvitenskap i dag 
• Arbeidsgruppen skal vurdere om praksis bør opprettes som eget emne på 

masterprogrammet i rettsvitenskap, herunder å  
o ta stilling til om det bør være et valgemne på tredje studieår og/eller 

et spesialemne på femte studieår 
o synliggjøre hvilke læringsmål i programmet som oppfylles med et 

slikt emne 
o hvor mange studiepoeng det skal gi 
o hva som skal være prøvingsform og eventuelt minimumsdeltakelse 
o hvordan det skal organiseres 
o hvilke typer praksis som kan være aktuelt 
o om praksis på studentenes eget initiativ kan godskrives som 

praksisemne 
o om og eventuelt hvordan det kan legges til rette for praksis i 

utlandet 
• Arbeidsgruppen skal utrede behovet for særskilte avtaler mellom fakultetet 

og involverte praksisplasser, herunder 
o ta hensyn til sentrale føringer, reguleringer og/eller rammeavtaler 
o skissere hvilke hovedmomenter en slik avtale på fakultetsnivå bør 

inneholde 
o undersøke om det er behov for å regulere rettsforholdet mellom 

student og praksisplass 
• Arbeidsgruppen skal vurdere om studenter som er i praksis er omfattet av 

reglene i yrkesskadeforsikringsloven, derunder om det er universitetet eller 
praksisplassen som eventuelt har ansvaret etter loven. Dersom 
arbeidsgruppen kommer til at studenter i praksis ikke har dekning etter 
yrkesskadeforsikringsloven, eller dersom dette er meget usikkert, bes 
arbeidsgruppen å ta stilling til om fakultetet kan, og i tilfelle bør, sørge for 
at studentene har dekning for skade som skjer i praksis enten via særskilt 
forsikring eller på annen måte  

• Arbeidsgruppen skal gjøre rede for ressursbehovet ved de ulike 
alternativene som foreslås, herunder 

o faglige ressurser 
o administrative ressurser 
o økonomiske ressurser, herunder også hensyn til 

egenbetalingsforskriftens skranke mot studentbetaling 
• Arbeidsgruppen skal gjøre rede for rutiner for kvalitetssikring av alle 

komponentene som utgjør et eventuelt praksisemne. 
• Arbeidsgruppen leverer sin utredning senest 15. august 2020. 
Arbeidsgruppen sammensetning 
• To vitenskapelig ansatte (hvorav én leder) 
• Én administrativt ansatt 
• Én studentrepresentant 
• Inntil tre representanter fra det praktiske rettsliv 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-15-1506


Dekanen får fullmakt til å utpeke medlemmene og leder av gruppen 

 


