
                                                             

 

 

PROTOKOLL 

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 2. mai 2017.  

Møtet ble holdt i møterom 546 kl. 12.15-13:30 

Til stede fra fakultetsstyret: 

Asbjørn Strandbakken, Berte-Elen Konow, Ragna Aarli, Karl Harald Søvig, Hilde Hauge, 

Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, Knut Knapskog, Lena Grønningsæter, Philip Johan 

Haenel og Emilie Melbø Kristoffersen, Carl Henrik Andersson 

Forfall: Katrine Holter, Aleksander Sophus Lie 

Til stede fra faglig ledelse: 

Bjørnar Borvik, Knut Martin Tande 

Til stede fra administrasjonen: 

Øystein L. Iversen, Birgit Falch, Christine Stoltz Olsvik, Johanne Spjelkavik, Gunhild 

Brubakken, Lars Petter Holgersen, Nina Østensen 

 

Styresak Saker til behandling   

S 25/17     Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

S 26/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.3.2017 
Protokollen ble godkjent. 

S 27/17 Orienterings- og referatsaker  
Det var ingen merknader til orienterings- og referatsakene. 

S 28/17 Økonomirapport mars 2017 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.  

Vedtak:   
Økonomirapporten pr. mars tas til etterretning.  

S 29/17 Habilitet i tilsettingsprosesser 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

 Styret ber om en grundigere begrunnelse for vedtaksforslaget, særlig med 
sikte på at det avviker fra UiBs sentrale retningslinjer. Saken tas opp igjen på 
styremøte 6. juni 2017. 

S 30/17 Valg av dekan og prodekan for perioden 1.8.-17-31.7.21 
Saksforelegg fulgte vedlagt 



                                                             

Vedtak:   
For perioden 01.08.2017-31.07.2021 velges professor Karl Harald Søvig som 
dekan og professor Anne Marie Frøseth som prodekan ved Det juridiske 
fakultet, Universitetet i Bergen. 

Ni stemte for og to stemte blankt.  

S 31/17 Nytt emne: JUS396 Masteroppgave (60 sp) 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.  

Vedtak:   
Nytt emne JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) opprettes med 

virkning fra H17, jf. vedlagte emnemal. 

- Det er en forutsetning at JUS398 Masteroppgave (60 sp) blir terminert. 

- Ingen av fakultetets masteroppgaver skal være diskvalifiserende med 

hensyn til opptak til ph.d.-programmet. 

- Adgangen til å velge JUS396 skal ikke være avgrenset.  

- Studiedekan gis fullmakt til å fylle ut emnebeskrivelse og øvrig tilpasning. 

S 32/17 Nytt emne og spesialisering: JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 sp) 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt. 

Vedtak:  
- JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 studiepoeng) opprettes med 

virkning fra H17, slik det framgår av vedlagte emnemal. 

- Spesialisering i masterstudiet i rettsvitenskap: forskerlinje opprettes med 

virkning fra H17. 

- Det må sikres at søkerne er innforstått med at opptak og gjennomføring 

her ikke garanterer opptak til ph.d., og videre at ph.d. ikke garanterer 

tilsetting i forskerstilling. Dette innarbeides i informasjon knyttet til utlysing 

og opptak til JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 studiepoeng). Se 

merknad fra Anne Marie Frøseth. 

- Det er en forutsetning at også JUS396 blir etablert.  

- Ingen av fakultetets masteroppgaver skal være diskvalifiserende med 

hensyn til opptak til ph.d.-programmet. 

- Studiedekan gis fullmakt til å fylle ut emnebeskrivelse, spesialisering og 

øvrig tilpasning. 

S 33/17 Terminere emne: JUS398 Masteroppgave (60 sp) 
Saksforelegg med vedlegg fulgte vedlagt.  

Vedtak:  
JUS398 Masteroppgave (60 sp) opphører med virkning fra H17, forutsatt at 
JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) og JUS397 Masteroppgave 
forskerlinje (60 studiepoeng) blir opprettet og kommer i drift fra samme tid. 

S 34/17 Bedre språk, bedre jurister: implementering på 1. studieår 

Vedtak:   
Fakultetsstyret godkjenner punkene som foreslått. 

S 35/17 Endring i instruks om oppgåvegjeving – sensorrettleiing 
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