
Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske 
fakultet 
Møtedato:Onsdag 6. oktober 2010 kl. 09 – 11:30. 
Protokollen godkjent: På sirkulasjon fredag 15.10  
 
Til stede: 
Prodekan Knut Martin Tande (leder)  
Hilde Hauge (a) 
Thomas Eeg (a) vara 
Liv Shelby (b) vara 
Nina Østensen (c) 
Henrik Jorem (d) 
Pia Rønnevik (d) 
 
Forfall: Erik Monsen, Erlend Baldersheim 
 
Sekretær: christine.olsvik@jurfa.uib.no / per.hillesoy@jurfa.uib.no 
 
 
Neste møte: 2. november kl 0900 
 
 
 
Sak 1-10/11 Orienteringssaker 

1 Protokoll fra SU 25.05.2010. Godkjent på sirkulasjon * OBS – ekstern link – må lastes 
ned separat. 
 

2 2. studieår – Arbeidsgruppeledernes kommenteringstid og kommenteringsmengde 

3 Fullmaktsvedtak: 
JUS111 Forvaltningsrett I – ny kursansvarlig og pensumendring. Karl Harald Søvig 
overtar for Bjørn Henning Østenstad. 
JUS124 Tingsrett - pensumendring 
JUS131 Kontraktsrett II - pensumendring 
JUS132 Pengekravsrett – oppdatert kompendium 
JUS251-1-A, JUS251-2-A og JUS251-2-B Arbeidsrett - pensumendringer 
JUS255-2-A Påtalerett - pensumendring 
JUS256-2-B skatterett II - pensumendring 
JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett - pensumendring 
JUS260-2-D Markedsføringsrett - pensumendring 
 

Sak 2-10/11 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Sensur av masteroppgaver, notat fra Hans Fredrik Marthinussen, notat fra 

administrasjonen. 
SU uttaler Studieutvalget slutter seg til vurderingene i saksframlegget, og rår til at 

studieplanens § 4-5, 1. ledd, andre setning endres, slik (gammel tekst 
gjennomstreket, ny tekst i kursiv): 
 
  Mastergradsoppgaven bedømmes av to sensorer, hvorav den ene skal være ekstern. 
Normalt er den andre sensoren studentens veileder ved avhandlingsarbeidet. Normalt er 
studentens veileder ved avhandlingsarbeidet ikke sensor. 

2 Økt trivsel gjennom faglig tilbakemelding – siste rapport fra prosjektet med midler fra 
Program for Evaluering og Kvalitetsutvikling (PEK) ved UIB – Se eksternt vedlegg 

SU uttaler Studieutvalget tok saken til orientering. 

3 Reduksjon av studentinntak på Ex.phil.-seminarmodellen. Notat fra administrasjonen 



SU uttaler Studieutvalget slutter seg til uttalelsen fra Rådet for førstesemesterstudier. Lederen gis 
fullmakt til å utforme et brev til universitetsledelsen, der det gis uttrykk for fakultetets 
bekymringer. 
 

4 Rett og plikt til fritak for emner tatt ved andre juridiske utdanninger. Brev til KD og svar 
med tolkingsuttalelse fra KD. – Se eksterne vedlegg  

SU uttaler Studieutvalget tok saken til orientering. 

5 Årsstudium i juridiske fag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. – Se eksterne vedlegg 

SU uttaler Studieutvalet rår til at studieplanen vert endra, slik at årsstudiet i juridiske fag ved 
Høgskulen i Lillehammer vert teke inn på line med årsstudiet i juss ved Høgskolen i 
Lillehammer. 

6 Dimensjonering av studietilbudene ved UiB – notat fra Universitetsledelsen til fakultetet. 
– se eksterne vedlegg 

SU uttaler Studieutvalget tok saken til orientering 

 Vedtakssaker 
Sak 3-10/11 JUS280-2-A Dispute Resolution – kursansvarlig foreslår å endre emnenavnet og å gjøre 

om emnebeskrivelsen. Se eksterne vedlegg 
Vedtak Emnenavn og beskrivelse endres i samsvar med kursansvarlig sitt forslag 

 
  

Sak 4-10/11 Forslag fra kursansvarlig om å slå sammen JUS283-2-A Arbitration: Theory and 
Principles og JUS283-2-B Arbitration: practice and Advocacy til ett emne på 20 sp. 
Notat fra administrasjonen 

Vedtak Studieutvalget støtter kursansvarligs forslag og ber kursansvarlig utrede forslaget videre 

  

Sak 5-10/11 JUS276-2-A Human Rights Law –  pensumendring 

Vedtak Nytt kjernepensum vedtas som foreslått. Endringen vil gjelde f.o.m. vårsemesteret 2011. 

  

Sak 6-10/11 Utgår 

Vedtaksforslag  

  
Sak 7-10/11 JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner – oppnevning av ny midlertidig 

kursansvarlig  
Vedtak Christian Franklin oppnevnes som kursansvarlig for emnet JUS121 Norske og 

internasjonale rettslige institusjoner studieåret 2010/2011 
  

Sak 8-10/11 Eksamensplan våren 2011 

Vedtak Eksamensplanen for våren 2011 vedtas som foreslått 

  
Sak 9-10/11 Forslag om oppretting av nytt spesial-/videreutdanningsemne: God forvaltningsskikk. 

Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Notat fra administrasjonen 
Vedtak Studieutvalget gir sin tilslutning til det faglige innholdet i det foreslåtte kurset, og ber om 

at saken utredes videre. 
  

Sak 10-10/11 Mindre endringer i studieplanen. Notat fra administrasjonen  

Vedtak Endringene i studieplanen vedtas som foreslått 

  
Sak 11-10/11 Habilitet for kursansvarlig – Egne barn til eksamen. Notat fra administrasjonen 

Vedtak Studieutvalget slutter seg til studieseksjonens vurdering av habilitet som kursansvarlig  

  
Sak 12 -10/11 Møteplan for studieutvalget studieåret 2010/2011. Forslag til videre datoer: 

2. november 2010 
30. november 2010  
18. januar 2011  
15. februar 2011  



8. mars 2011 
12. april 2011 
24. mai 2011 
Juni 2011 – hvis behov 

Vedtak Møteplanen vedtas som foreslått 

  

 
 
 
 
Knut Martin Tande       Christine Stoltz Olsvik 
         Per Gunnar Hillesøy 
       Leder          Sekretærer 
  
 
 


