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Sak 25/10-11 
 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (NAGU/SIGHA/PEH) 
 
Kursrapportering – diverse kurs 
 
I UiBs sentralt fastsatte kvalitetssikringshåndbok for studiene er det fastsatt at det ved endt 
kurs skal lages en rapport, i henhold til en mal som går fram av håndboken. Erfaringene ved 
vårt fakultet er at malen er dårlig tilpasset våre kurs, og at slik rapportering i liten grad skjer. 
Studieadministrativ avdeling arbeider med en ny og forbedret mal, som forhåpentligvis blir 
mer tjenlig. 
 
I forrige SU-møte ble det lagt fram en kursrapport for Ex.fac., og nå foreligger rapporter fra 
disse spesialemnene: 
 
JUS 270-2-A 
JUS 271-2-A 
JUS 276-2-A 
JUS 278-2-A 
 
Studieseksjonen viser til disse rapportene, og legger saken fram til orientering. 
 
 
Tilbake til saklisten 
 
 



 
Sak 27/10-11 

 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (ANDSU) 
 
 
 
Saken gjelder JSUs initiativ om rett til å bytte arbeids- eller storgruppe dersom samlinger i 
den gruppen man i utgangspunktet tilhører, blir flyttet. Forslaget er vurdert av 
administrasjonen i notatet som følger like nedenfor. Administrasjonen går ikke inn for 
endringsforslaget, og viser bl.a. til at det i stor grad er rom for å finne gode løsninger innenfor 
dagens regelverk. 
 
Tilbake til saklisten 
 
 



Sak 28/10-11 
 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (ANDSU) 
 
Forslag til endring/presisering av Retningslinjer for utregning av obligatorisk 
kursdeltaking punkt 2, jf. studieplanen § 3-2. 
 
I Retningslinjene for utregning av obligatorisk kursdeltaking punkt 2 heter det: 
 
”For oppmøte og levering og kommentering av oppgåver m.m. som ikkje skal telje med som 
grunnlag for karakteren, skal deltakinga reknast slik: Gjennomsnittet av prosentvis oppmøte 
på arbeidsgruppemøte og storgruppemøte (sett under eitt), prosentvis innlevering av 
oppgåvesvar og prosentvis kommentering av oppgåvesvar (rekna pr. oppgåvesvar) skal vera 
minst 75.” (Min utheving). 
 
I lys av tilbakemeldinger fra studenter i forbindelse med utregning av obligatorisk deltakelse, 
synes det å være rom for enkelte presiseringer i retningslinjene. Dette gjelder særlig 
beregningsgrunnlaget for kommentering av arbeidsgruppeoppgaver. Slik retningslinjene er 
utformet i dag, kan de forstås slik at hver enkelt kommentering skal inngå i den prosentvise 
beregningen, slik at man vil få uttelling ved kommentering av bare ett oppgavesvar per 
oppgave, mens kravet er at man skal kommentere minst to oppgavesvar per oppgave for at 
kommenteringen skal inngå i beregningsgrunnlaget. Retningslinjene bør med andre ord klart 
få frem at studentene må kommentere 2 oppgavesvar per oppgave for at kommenteringen skal 
inngå i den prosentvise beregningen. Tilsvarende presiseringer kan med fordel også gjøres for 
oppmøteberegning i grupper samt krav til oppgavesvar.  
 
Fakultetet fremmer derfor – med utgangspunkt i nåværende ordlyd – følgende forslag til 
presisering av Retningslinjer for utregning av obligatorisk kursdeltakelse: 
 
Punkt 2: 
 
”For oppmøte og levering og kommentering av oppgåver m.m. som ikke skal telje med som 
grunnlag for karakteren, skal deltakinga reknast slik: 
Gjennomsnittet av prosentvis oppmøte på arbeidsgruppemøte og storgruppemøte (sett under 
eitt), prosentvis innlevering av oppgåvesvar og prosentvis kommentering av 2 oppgåvesvar 
per arbeidsgruppeoppgave skal være minst 75. Det er kun fullstendig oppfylte 
aktivitetskrav som inngår i grunnlaget for utrekninga. . 
Som fullstendig oppfylte aktivitetskrav gjeld: 

1) Arbeids- og storgrupper: Deltaking på heile gruppemøtet i henhold til fastsett 
varigheit. 

2) Innlevering av oppgåvesvar: Heile oppgåva skal svarast på, og må fylle dei 
kvalitative og kvantitative minstekrava som er fastsatt i ”Retningslinjer for hva 
som kreves av arbeidsgruppebesvarelser.”* 

3) Kommentering av oppgåvesvar: Med mindre noko anna uttrykkeleg går fram av 
kursbeskrivinga/det einskilde oppgåvesettet, skal studentene kommentere minst 2 
oppgåvesvar per arbeidsgruppeoppgåve. Dersom kommenteringsplikta ikkje kan 
oppfyllast innan det tildelte kommenteringslaget, skal den oppfyllast tilsvarande 
innen den tildelte arbeidsgruppa.” 

 
*Her innsettes lenke til de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 



 
Tilbake til saklisten 
 
 



Sak 29/10-11 
 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (PEH) 
 
 
Endring i tillatte hjelpemidler –Påtalerett 
 
 
 

I emnebeskrivelsen til JUS255-2-A Påtalerett står det per i dag følgende oppført: 

Hjelpemidler til eksamen: 

- Se § 3-6 flg i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. 

- I tillegg er følgende tillatt: 

a) Regelsamling for politiet, red. Ragnar Auglend, Henry Mæland og Knut Røsandhaug. 

b) Særtrykk av påtaleinstruksen. 

Politiinstruksen står trykt i Regelsamling for politiet red. Ragnar Auglend, Henry Mæland og 
Knut Røsandhaug. Siden hjelpemidlene som står oppført i Studieplanen §3-6, samt ev. 
tilføyelser i emnebeskrivelsen er uttømmende, foreslås det derfor at særtrykk av 
politiinstruksen legges til som et nytt punkt. 
 
Forslag til endring (ny tekst i fet skrift): 
 

Hjelpemidler til eksamen: 

- Se § 3-6 flg i Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. 

- I tillegg er følgende tillatt: 

a) Regelsamling for politiet, red. Ragnar Auglend, Henry Mæland og Knut Røsandhaug. 

b) Særtrykk av påtaleinstruksen. 

c) Særtrykk av politiinstruksen 

 
Tilbake til saklisten 
 
 



Sak 29/10-11 
 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (SIGHA/PEH) 
 
Justerte opptakskrav – Kommunalrett I og II 
 
Den kursansvarlige, professor Jan Fridthjof Bernt, foreslår to endringer: 
 

I. Kravet om at kommunalrett I skal være gjennomført før kommunalrett II fjernes. 
II. For begge emnene innføres adgang til å gjøre unntak fra det alminnelige 

forkunnskapskravet; tre års universitets- og høyskoleutdanning. 
 
Begrunnelsen for forslaget i punkt I er i stor grad praktisk; mange studenter tar begge emnene 
i samme semester. Det er ikke gode grunner til å hindre det. Videre, dersom dagens regler skal 
praktiseres konsekvent, innebærer det bl.a. at sensuren i kommunalrett II ikke kan 
gjennomføres – eller ikke blir gyldig – dersom studenten stryker i kommunalrett I. Også andre 
praktiske vansker kan oppstå, noe som anses uheldig. 
 
Begrunnelsen for kravet i punkt II er særlig at en del personer som har mindre formell 
utdanning enn det som normalt kreves, men som likevel har realkompetanse, ev. en 
kombinasjon av formal- og realkompetanse, kan være vel skikket til å følge disse emnene og 
ta eksamen. Erfaringsmessig er det en del studenter som har annen bakgrunn enn tre års 
høyere utdanning som tar emnene, og emnebeskrivelsen bør ikke legge unødige hindringer i 
veien for dette. På bakgrunn av forslaget i punkt I ovenfor, anses det mest hensiktsmessig å ha 
samme regel for begge emnene. 
 
Tilbake til saklisten 



Sak 30/10-11 
 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (NAGU) 
 
Endringsforslag til emnebeskrivelser for engelske spesialemner 
 
Studieseksjonen har sett på emnebeskrivelser og forsøkt å rydde opp uoppdatert informasjon 
og harmonisere beskrivelsene så godt som mulig. Saken er delt i to. I første del gjennomgås 
en del endringsforslag som gjelder alle spesialemner. I andre del foreslås individuelle 
endringer, i stor grad i samsvar med forslagene i første del.  
 
I. Generelle endringsforslag for samtlige emner: 

‐ velge mellom ”Exam also in ”semester X” eller ”Exam each semester” > forslag: 
”Exam each semester”, da unngår vi uoppdatert informasjon dersom emnet flyttes til 
et annet semester 

‐ referere generelt til studieplan når det står info om hjelpemidler til eksamen > forslag: 
”Remedies allowed during exam: see sections 3.6 to 3.8 of the Programme 
Regulations for the Master’s Programme in Law at the University of Bergen" 

 
 
Følgende endringsforslag er gjort i samråd med kursansvarlige. 
 
JUS250-2-C Human Rights and the Welfare State 

‐ Exam also in autumn: se forslag under “generelle forslag” 
‐ Endre “(around 2000 words)” til “(maximum 2000 words)” 
‐ Remedies allowed for school exam: se forslag under “generelle forslag” 
‐ Pensum endring > se vedlegg fra kursansvarlig (egen sak) 
‐ Endring i emnebeskrivelse: ” Pensumtillegg innebærer at vi også trenger et tillegg i 

kompendiet (EU Charter of Fundamental Rights)” > se vedlegg fra kursansvarlig 
(egen sak) 

 
JUS258-2-B Competition Law 

‐ Exam also in autumn: se forslag under “generelle forslag” 
‐ ”Remedies allowed for exam: One dictionary”> endre med forslag under “generelle 

forslag” 
 
JUS272-2-A American Law 

‐ ”Remedies allowed during exam” > slette all informasjon fra en tidligere versjon av 
studieplanen og endre med forslag under “generelle forslag” 

‐ Course teacher: Professor Ernst Nordtveit > legge til ”Guest professor Larry Bakken”? 
 
JUS273-2-C Law and Justice 

‐ ”Remedies allowed for exam: One dictionary”> endre med forslag under “generelle 
forslag” 

 
JUS273-2-A Legal Philosophy 

‐ ”Remedies allowed for exam: One dictionary”> endre med forslag under “generelle 
forslag” 

 



JUS274-2-A Comparative Company Law & Economics I 
‐ Pre-requirements: for JUS274-2-B, JUS274-2-A is mandatory > i og med at JUS274-

2-B ikke tilbys lenger, kan dette slettes. 
 
JUS276-2-A Human Rights Law 

‐ Pensum endring > se vedlegg fra kursansvarlig (egen sak) 
‐ Endring i emnebeskrivelse > se vedlegg fra kursansvarlig (egen sak, jf. over) 

 
 
JUS277-2-A Introduction to Copyright Law 
JUS277-2-B International Copyright Law 

‐ ”Remedies allowed during exam” > slette all informasjon fra en tidligere versjon av 
studieplanen og endre med forslag under “generelle forslag” 

 
JUS279-2-A Transnational Commercial Law I 
JUS279-2-B Transnational Commercial Law II 
Kursansvar bør avklares før eventuelle endringer 

‐ ”Remedies allowed during exam” > slette all informasjon fra en tidligere versjon av 
studieplanen og endre med forslag under “generelle forslag” 

‐ Under ”Combines successfully with”: endre ”JUS274-2-A Comparative Company 
Law with Law and Economics” til riktig navn “JUS274-2-A Comparative Company 
Law & Economics I” 

‐ Under ”Combines successfully with”: endre ”JUS280-2-C Dispute Resolution” til ny 
emnekode og nytt navn “JUS280-2-A Introduction to Arbitration and International 
Dispute Settlements” 

 
 
JUS282-2-A International Business Contracts 

‐ Under ”Course offered”: legge til “Exam each semester” for å harmonisere med andre 
emner 

 
 
Tilbake til saklisten 
 
 



Sak 31/10-11 
 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (SIGHA) 
 
Kursansvarlig, professor Henriette Sinding Aasen, foreslår en pensumutvidelse og en 
justering av beskrivelsen av mål og innhold. Nytt i forhold til det som er publisert i dag, er 
avsnitt nr. to nedenfor (”From Harvey and Kenner….”) og det som er markert med strek i 
margen på slutten av avsnittet deretter. 
 
 
Jus 250-2-C: 
From Manisuli Ssenyonjo: Economic, Social and Cultural Rights in International law (Hart 
Publishing 2009): Chapter 1: The International legal Protection of Economic, Social and 
Cultural Rights (pp. 1-49), Chapter 2: State Obligations under ICESCR (pp. 49-105), Chapter 
4: The Domestic Protection of Economic, Social and Cultural Rights (pp. 149-203), Chapter 
7: Right to Work and Rights in Work (pp. 281-313), Chapter 8:The Right to Health (pp. 313-
355), Chapter 9: The Right to Education (pp. 355-401).  
From Aasen, Halvorsen and Barbosa da Silva: Human Rights, Dignity and Autonomy in 
Health Care and Social Services: Nordic Perspectives (Intersentia 2009): Chapter 2: Dignity 
and Human Rights in the Modern Welfare State (pp. 53-69), Chapter 3: Children´s Right to 
Participate in Health Care Decisions (pp. 71-88), Chapter 4: Children´s Participation in the 
Child Welfare System (pp. 89-104), Chapter 5: Autonomy, Human Dignity and Treatment of 
Individuals with Cognitive Impairment (pp. 105-128), Chapter 6: Coercive Treatment and 
Human Dignity (pp. 129-145). From Bartlett, Lewis and Thorold: Mental Disability and the 
European Convention on Human Rights (Martinus Nijhoff Publishers 2007): Chapter 2, p. 31-
74.  
 
From Hervey and Kenner (eds): Economic and Social Rights under the EU Charter of 
Fundamental Rights. A Legal Perspective (Hart Publishing 2003): Chapter 9, p. 193-223 
(Hervey, The Right to Health in European Union Law) 
Pages all together: ca 439. 
 
In this course, selected social rights in the International Convention of Economic, Social and 
Cultural Rights (ICESCR) will be introduced alongside with the legal regulation of similar 
rights in Norwegian welfare state law. The objective is to give the students knowledge of the 
essential elements in the Norwegian welfare state legislation in light of international human 
rights law. Thus, two main perspectives will be introduced: The human rights perspective and 
the welfare state perspective, and the relationship between them. What characterize the basic 
principles of the welfare state, and what are the relationship between these principles and the 
human rights doctrine? In what way does the Norwegian welfare state model fulfil 
international human rights obligations when it comes to various social rights? Are there 
human rights problems involved in the provision of health care and social services? One 
important issue is the potential conflict between the duty of providing health care on one 
hand, and the duty of respecting the autonomy of individuals on the other. What does human 
rights instruments say about coercive treatment? Protection of rights for vulnerable groups in 
the welfare state will be given particular attention, such as children, persons with mental 
illness, asylum seekers and others. An important question is to what extent the Norwegian and 
other welfare states could face human rights charges based on lack of adequate services for 
vulnerable groups in society. In addition to the two UN Covenants from 1966, various 



European instruments will be included, such as the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, the European Social Charter and the EU Charter of 
Fundamental Rights.   
 
Teaching objectives: 
The course will enable the students to analyze, discuss and make decisions concerning basic 
human righs in the welfare state, such as rights to health care, social services as well as rights 
to individual autonomy and participation. An important objective is to train students in human 
rights argumentation concerning various civil and social rights in the welfare state, as well as 
to handle the potential conflicts between civil and social rights, e.g. autonomy versus health 
protection, focussing in particular on vulnerable groups such as children, persons without 
capacity of giving valid consent and persons with mental illness. The students should be able 
to analyze and solve legal problems in national law in light of the human rights instruments, 
discuss methodological issues, and be able to present legal arguments in a balanced and 
reasonable way as well as discussing the overall perspectives, both orally and in writing.   
 
Tilbake til saklisten 
 
 
 



Sak 32/10-11 
 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (NAGU) 

 
Endring i emnebeskrivelsen (pensum) for JUS 277-2-A og JUS 277-2-B 
 
Den kursansvarlige, professor Bernt Hugenholz, foreslår en del nytt pensum, som angitt 
nedenfor. Det er ingen realitetsendringer, men informasjonen er oppdatert, og det er gjort 
visse språklige endringer av redaksjonell art. Endringene er de samme for begge kursene. 

Reading List 

World Intellectual Property Organization, ´Understanding Copyright and Related Rights´, 
WIPO Publication No. 909(E), 22 pp.  

This brochure will be distributed free of charge at the first class. 

2) Compendium containing a collection of articles and court decisions, appr. 140 pages. The 
compendium can be purchased at the Studia bookstore. 

3) Additional reading materials to be posted on MySpace 

4) Slides of all four classes 
 
Videre har Hugenholz pekt på at undervisningen går hvert annet semester, men at det likevel 
er adgang til å ta eksamen i de mellomliggende semestrene. Det innebærer at dersom det 
melder seg kandidater, må det lages eksamensoppgaver, man må finne sensorer og 
gjennomføre sensuren. Etter hans oppfatning er dette en lite tjenlig bruk av ressurser, og han 
ønsker å få innført en bestemmelse om at det kun er anledning til å ta eksamen i semester uten 
undervisning. 
 
Studieseksjonen har i kontakten med Hugenholz vist til studieplanens § 5-2, 5: 
 
Eksamen avholdes det semesteret det har vært undervisning, og semesteret etter. Unntak gjøres for emner som 
har eksamensformen integrert i undervisningen. Slikt unntak går fram av kursbeskrivelsen. 
 
Prøvingsformen for begge emnene er angitt slik: 
 
Three hour school exam 
 
 
Ettersom prøvingsformen for de to spesialemnene er en avsluttende skriftlig skoleeksamen 
alene, er det studieseksjonens vurdering av å avskjære eksamensadgangen i mellomliggende 
semester vil være i strid med studieplanen. Dette er også formidlet til den kursansvarlige, som 
likevel ønsker saken behandlet i Studieutvalget. 
 
Studieseksjonen fastholder sin tidligere vurdering, og anbefaler at Studieutvalget ikke tar 
forslaget til følge. 
 



 

Tilbake til saklisten 
 



Sak 33/10-11 
 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (SIGHA/PEH) 
 
Justerte opptakskrav – Kommunalrett I og II (JUS 253-2-A og B) 
 
Den kursansvarlige, professor Jan Fridthjof Bernt, foreslår to endringer: 
 

III. Kravet om at kommunalrett I skal være gjennomført før kommunalrett II fjernes. 
IV. For begge emnene innføres adgang til å gjøre unntak fra det alminnelige 

forkunnskapskravet; tre års universitets- og høyskoleutdanning. 
 
Begrunnelsen for forslaget i punkt I er i stor grad praktisk; mange studenter tar begge emnene 
i samme semester. Det er ikke gode grunner til å hindre det. Videre, dersom dagens regler skal 
praktiseres konsekvent, innebærer det bl.a. at sensuren i kommunalrett II ikke kan 
gjennomføres – eller ikke blir gyldig – dersom studenten stryker i kommunalrett I. Også andre 
praktiske vansker kan oppstå, noe som anses uheldig. 
 
Begrunnelsen for kravet i punkt II er særlig at en del personer som har mindre formell 
utdanning enn det som normalt kreves, men som likevel har realkompetanse, ev. en 
kombinasjon av formal- og realkompetanse, kan være vel skikket til å følge disse emnene og 
ta eksamen. Erfaringsmessig er det en del studenter som har annen bakgrunn enn tre års 
høyere utdanning som tar emnene, og emnebeskrivelsen bør ikke legge unødige hindringer i 
veien for dette. På bakgrunn av forslaget i punkt I ovenfor, anses det mest hensiktsmessig å ha 
samme regel for begge emnene. 
 
Følgende tekst foreslås: 
 
Krav til forkunnskap 
 

Tre års universitets- eller høyskolestudier eller tilsvarende kompetanse vurdert etter særskilt 
søknad. 

 
For tilrådde forkunnskaper foreslås tilsvarende, likevel slik at dagens anbefaling om at 
Kommunalrett I bør være gjennomført før Kommunalrett II, beholdes. 
 
 
Tilbake til saklisten 
 
 



 


