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Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridis ke 
fakultet 
Tirsdag 30. november 2010 kl. 09 - 12. 
Møterom 546  
 
 
 
Til stede: 
Prodekan Knut Martin Tande (leder)  
Tine Eidsvaag (a) 
Erik Monsen (a) 
Nina Østensen (c) 
Henrik Jorem (d) 
Vilde Bolstad (d) 
 
Forfall: Njål Wang Andersen (b) 
 
 
Sekretær: per.hillesoy@jurfa.uib.no 
 
 
 
Neste møte: 18.01.2011 

Sakliste 
 
[Utvalget besluttet å gjøre sak 24/10 (i innkallingen oppført som vedtakssak) om til en drøftingssak, og satte den 
inn som sak 17-10/11-2. I tillegg ble en ettersendt sak behandlet som sak 17-10/11-3.] 
Sak 16-10/11 Orienteringssaker 

1 Protokoll fra SU 02.11.2010. Godkjent på sirkulasjon * OBS – ekstern link – må 
lastes ned separat. 
 

2 Utkast til strategiplan for UiB 2010-2015. Høringsutkast fra u.dir., samt 
fakultetets svar. 
Notat fra administrasjonen.. 

3 Brev fra Kunnskapsdepartementet 16.07.10. Tolkingsuttalelser, bl.a. om ulovlige 
hjelpemidler og fusk. Notat fra administrasjonen. Eksternt vedlegg. 

4 Kursrapport om ex.fac. i høstsemesteret 2010. Notat fra administrasjonen. 
Eksterne vedlegg: Rapport fra kursansvarlig med vedlegg. 

5 Nye versjoner av standardbrev til sensorer ang. karaktersetting. Muntlig 
orientering. Eksterne vedlegg: Gammel versjon; Ny versjon bokmål; Ny versjon 
nynorsk. 

6 Fullmaktsvedtak: 
Endring av støttelitteratur i JUS121 Norske og internasjonale rettslige 
institusjoner. Notat fra kursansvarlig 

Sak 17-10/11 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Utkast til strategiplan for Det juridiske fakultet (NB: Utkastet er noe revidert 

etter høringsmøtet; samme versjon legges fram for FU). Muntlig orientering fra 
lederen. 

SU uttaler Studieutvalget tok saken til orientering 
2 Rullering av storgruppeledere. Forslag fra JSU. 

SU uttaler Utvalget ser positivt på JSUs initiativ, og vil ikke motsette seg en ordning som 
foreslått. Imidlertid bør dette ses i sammenheng med andre tiltak. SU forutsetter 
at ledelsen, i samarbeid med JSU og administrasjonen, arbeider videre med 
saken med sikte på å utvikle et sett av virkemidler. 

3 Frikjøp av tid til forskning og prosjektledelse i forbindelse med søknader om 
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eksternfinansiering. Notat fra administrasjonen 
SU uttaler SU slutter seg til hovedtrekkene i forslaget, men vil påpeke at en slik ordning 

forutsetter at det er mulig å finne personer som kan overta undervisningspliktene 
i den aktuelle perioden. SU mener videre at alle søknader bør 
kvalitetskontrolleres av fakultetsledelsen. 

 Vedtakssaker 
Sak 18-10/11 JUS 273-2-A Legal Philosophy og JUS 273-2-C Law and Justice. Presisering i 

emnebeskrivelse vedr. levering og godkjenning av obligatorisk oppgave. Notat 
fra administrasjonen. 

Vedtak: Emnebeskrivelsen endres i samsvar med forslag fra kursansvarlig. 
Sak 19-10/11 JUS 241 og 242. Presiseringer i emnebeskrivelsene ang. tillatte hjelpemidler til 

eksamen. Notat fra administrasjonen 
Vedtak: Emnebeskrivelsen endres i samsvar med forslag fra kursansvarlig. 

Sak 20-10/11 JUS 257-2-A. Pensumendring. Notat fra administrasjonen. 
Vedtak: Emnebeskrivelsen endres i samsvar med forslag fra kursansvarlig. 

Sak 21-10/11 JUS 112. Justering i pensum. Notat fra administrasjonen 
Vedtak: Emnebeskrivelsen endres i samsvar med forslag fra kursansvarlig. 

Sak 22-10/11 JUS283-2-A og B. Sammenslåing til ett kurs (JUS283-2-A). Avskaffing av 
eksamen i semester uten undervisning. Omfang av forelesning. Notat fra 
administrasjonen. Eksterne vedlegg: Læringsmål og emnebeskrivelse. 

Vedtak: Studieutvalget slutter seg til forslaget fra den kursansvarlige, og rår til at 
fakultetsstyret vedtar sammenslåingen av dagens to kurs til ett. 

Sak 23-10/11 Justering i studieplanen. Presisering av ordgrenseregel for obligatoriske 
arbeidskrav. Notat fra administrasjonen. 

Vedtak: Studieplanens § 3-3 a), punkt 2, endres i samsvar med forslaget fra 
administrasjonen. Endringen trer i kraft straks. 

 
 
 
Knut Martin Tande        Per Gunnar Hillesøy 
       Leder          Sekretær 
  


