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Sakliste 
 
Sak 41-10/11 Formalia; Orienterings- og fullmaktssaker 

1 Godkjenning av innkalling og sakliste. Innkallingen og saklisten ble godkjent. 

2 Protokoll fra møte 15.02. Godkjent på sirkulasjon 18.02. 

3 Orientering om studentrekrutteringstiltak 2011. SU tok saken til orientering. 

4 Fakultetets høringsuttalelse til UiBs handlingsplanutkast for den internasjonale 
virksomheten. SU tok saken til orientering. 

5 Høring fra Kunnskapsdepartementet – Kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. 
SU tok saken til orientering.. 

6 Senter for fremragende utdanning (SFU) – Utkast til krav, retningslinjer og kriterier for 
tildeling. Høringssak. SU tok saken til orientering. 

7 Veiledningstjeneste om opphavsrett for utdanningssektoren. Høringssak. SU tok saken til 
orientering. 

8 Fullmaktsvedtak: 
1. Justeringer i tilleggslitteraturen for JUS113 

SU hadde ingen merknader. 
Sak 42-10/11 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 

1 Spesialemnene i skatterett – Videreføring 

SU uttaler SU drøftet saken, og de synspunktene som kom fram i møtet, tas med i det videre 
arbeidet fram mot fakultetsstyrebehandlingen. 

2 Utkast til utdanningsmelding for 2010 (ettersendes) 
SU uttaler SU drøftet saken. Merknadene som kom fram i møtet, tas med i det videre 

arbeidet fram mot fakultetsstyrebehandlingen. 
 Vedtakssaker 

Sak 43-10/11 Justeringer i emnebeskrivelsene for engelske spesialemner 

Vedtak Endringene vedtas i samsvar med forslagene fra studieseksjonen og de 
kursansvarlige 

Sak 44-10/11 Overgang til hjemmeeksamen i JUS134 



Vedtak: Studieutvalget tar forslaget fra den kursansvarlige til følge, slik at eksamensformen for 
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett, endres til hjemmeeksamen. Dette er en 
prøveordning fra og med vårsemesteret 2011, og begrenses til dette ene kurset. Utvalget 
presiserte at det bør fastsettes en fast ordgrense for eksamensoppgaven. Det forutsettes 
videre at ordningen evalueres etter to til tre år. De øvrige merknadene som kom fram i 
møtet, drøftes videre med den kursansvarlige. Prodekanen gis fullmakt til å utforme 
emnebeskrivelsen i tråd med vedtaket her. 

 
 
 
Knut Martin Tande        Per Gunnar Hillesøy 
       Leder          Sekretær 
  
 
 
 


