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Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridis ke 
fakultet 
Tirsdag 2. november 2010 kl. 09 - 10. 
Møterom 546  
 
 
 
 
Til stede: 
Prodekan Knut Martin Tande (leder)  
Thomas Eeg (a) 
Erik Monsen (a) 
Njål Wang Andersen (b) 
Nina Østensen (c) 
Vilde Bolstad (d) 
Pia Rønnevik (d) 
 
Forfall: Hilde Hauge; Henrik Jorem 
 
Sekretær: per.hillesoy@jurfa.uib.no 
 
 
Neste møte: 30.11.2010 
 
 
 
 

Sakliste 
 
Sak 13-10/11 Orienteringssaker 

1 Protokoll fra SU 06.10.2010. Godkjent på sirkulasjon * OBS – ekstern link – må lastes 
ned separat. 
 

2 Nynorsk-arbeidsgrupper på første studieår. Notat fra administrasjonen. 

3 Vedtak i fakultetsstyret 26.10. Muntlig orientering. 

Sak 14-10/11 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Dimensjonering av utdanningsvirksomheten 2011-2012. Kopi av brev fra fakultetet til 

universitetsdirektøren. Se eksternt vedlegg. 
SU uttaler Studieutvalget tok saken til orientering. 

2 UiBs strategiplan 2010 – 2015. Notat fra administrasjonen, samt kopi av høringsutkast 
fra en arbeidsgruppe (se eksternt vedlegg for sistnevnte.) 

SU uttaler Studieutvalget tok saken til orientering. 

3 Løypemelding om årsplan for 2011.  

SU uttaler Studieutvalget tok saken til orientering. 

4 Arbeidsgruppeledernes kommentering 1. og 2. studieår, samt sluttrapport. Muntlig 
orientering fra lederen. 

SU uttaler Studieutvalget tok saken til orientering. 

5 Nye studieplasser ved rettstudiet – kontakt med Kunnskapsdepartementet. Muntlig 
orientering fra lederen. 

SU uttaler Studieutvalget tok saken til orientering. 

6 Oppfølging av årsplanen for 2010 – Utdanning. Notat fra leder/administrasjon (eksternt 
vedlegg). 

SU uttaler Studieutvalget tok saken til orientering. 

 Vedtakssaker 
Sak 15-10/11 JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner. Kursansvarlig foreslår 
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pensumendringer. Se eksternt vedlegg 

Vedtaksforslag Pensum endres i samsvar med den kursansvarliges forslag 
 

Vedtak Pensum endres i samsvar med den kursansvarliges forslag. Det forutsettes at 
totalt sidetall blir oppgitt. 

 
 
 
Knut Martin Tande        Per Gunnar Hillesøy 
       Leder          Sekretær 
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Sak 13- 10/11-1 
 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (NIØS/PEH) 
 
Nynorsk-arbeidsgrupper på første studieår 
 
Studieseksjonen opplyser: 
 
I SU i vår ble følgende vedtatt: 
 
"Før oppstart av studieåret 2010/2011 skal administ rasjonen legge til rette 
for egne arbeidsgrupper for nynorskbrukere som mått e ønske det.  
JSU vurderer om de kan gjennomføre spørreundersøkel se for å kartlegge 
interesse for et slikt tiltak".  
 
Etter samtale med JSU i sommer lot vi saken bero in ntil vi kunne innhente 
opplysninger fra studentene om de faktisk ønsket et  slikt tilbud. 
Vi har nå fått tilbakemelding fra 9 studenter på 1.  studieår om at de 
ønsker å delta i en slik gruppe. Nynorsk arbeidsgru ppe er derfor opprettet 
f.o.m. JUS111 Forvaltningsrett I. 

 
Dette innebærer således at det blir nynorske arbeidsgrupper på alle JUS-kursene på første 
studieår i 2010-2011. Det ble ikke startet opp for 2. studieår, fordi initiativet ikke var klart før 
gruppene på andre år kom i gang. Om det blir nynorsk-grupper også neste studieår, vil det bli 
tatt stilling til senere. Dette vil avhenge av om det er nok interesse fra studentene, og om man 
kan finne kompetente og motiverte gruppeledere. 
 
 
Tilbake til saklisten 
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Sak 14- 10/11-2 
 
Til Studieutvalget 
Fra Studieseksjonen (PEH) 
 
Utkast til strategiplan for UiB 2010 – 2015. Høring. 
 
Det har en tid pågått et strategiplanarbeid med sikte på å fornye UiBs någjeldende strategi. 
Det foreligger nå et utkast, laget av en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Utkastet har vært lagt 
fram for Universitetsstyret, og er deretter sendt til høring. Høringsutkastet og det tilhørende 
brevet er sendt til alle ansatte ved fakultetet og til JSU. Alle er invitert til å komme med 
innspill, og etter at fristen (05.11.) har gått ut, vil en adhocgruppe lage fakultetets svar til 
universitetsdirektøren. 
 
Planutkastet er ment som en fornyelse av den forrige strategiplanen, ikke en radikalt ny plan. 
Alle satsinger og tiltak skal forankres i UiBs grunnleggende verdier og institusjonelle trekk. 
Planen skal klargjøre verdigrunnlag, vise retning for beslutninger, tiltak, prioritering og daglig 
praksis. 
 
Utkastet er på noe over ti sider tekst. Kapittel 1 går gjennom en del grunnleggende 
forusetninger, historisk og i dag, herunder om et forskningsuniversitets kjerneverdier og om 
forskningsbasert utdanning. 
 
I kapittel 2 er universitetets utfordringer gjennomgått, og det legges svært stor vekt på kvalitet 
som rettesnor. Strukturelle endringer, ressurssituasjonen og økende internasjonalisering er 
sentralt. 
 
Kapittel 3, om universitetets kurs mot framtid, er kort og angir noen av de viktigste 
målsetningene og suksesskriteriene. 
 
Kapittel 4 beskriver mål i perioden 2011-2015, under overskriftene "Forskning", "Utdanning", 
"Samfunnsdialog" og "Universitetet som organisasjon og arbeidsplass". 
 
Universitetsstyret la ved sin behandling av planen 30. september vekt på at den skal være et 
godt grunnlag for strategiske valg og prioritering. I høringsprosessen ønsker man særlig 
synspunkter og konkretiseringer i så måte. 
 
Saken legges fram til drøfting og mulig uttalelse 
 
Tilbake til saklisten 
 


