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Sakliste 
 
Sak 34-10/11 Orienteringssaker 

1 Protokoll fra SU 24.01.11. Godkjent på sirkulasjon * OBS – ekstern link – må lastes ned 
separat. 
 

2 Kursrapportering JUS 259-2-A. Rapport fra kursansvarlig. SU tok 
rapporten til orientering. 

3 Kursrapportering JUS 257-2-A og B. Rapport fra kursansvarlig. SU tok 
rapporten til orientering. 

4 Kursrapportering JUS 275-2-A. Rapport fra kursansvarlig. SU tok 
rapporten til orientering. 
 
Generell merknad til kursrapporter: En noe større grad av tallfesting, for 
eksempel studenttall, er ønskelig. 

5 Evaluering av spesialemner høsten 2010. Notat fra administrasjonen. SU 
tok evalueringen til orientering. Lederen opplyste at det til neste SU-møte 
vil komme en sak der spesialemnene (portefølje, innretning, ressursbruk 
m.m.) vil bli tatt opp på bredt og prinsipielt grunnlag. 

6 Årsplan 2011 – Vedtak i fakultetsstyret. Notat fra administrasjonen. SU 
tok saken til orientering. 

7 Fullmaktsvedtak: 
Ingen fullmaktsvedtak. 

Sak 35-10/11 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Utkast til handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet 2011-2013. 

Notat fra administrasjonen. Eksterne vedlegg: 1. Planutkast. 2. 
Høringsbrev. 

SU uttaler Generelle merknader til planutkastet: 



- Målsetningen om å bli (mer) ”synlig” gir ikke alltid heldige 
assosiasjoner, da det lett gir inntrykk av å vektlegge ”image” mer 
enn underliggende substans. 

- Målsetningen om økt språkkompetanse er meget positiv. 
 
Merknader til internasjonalisering innad ved fakultetet: 
- Det bør komme mer engelsk inn i obligatoriske kurs, både i form av 
pensum og (innslag av) undervisning på engelsk. 

 Vedtakssaker 
Sak 36-10/11 Endringer i ”Retningsliner for karaktersetjing i mastergradsstudiet.” Notat 

fra administrasjonen. 
Vedtak Retningslinjene endres i samsvar med forslaget fra prodekanen og 

administrasjonen, likevel slik at det avsluttende punktet om normalfordeling 
omskrives i tråd med merknadene som kom i møtet. Prodekanen gis fullmakt til 
– i samarbeid med studieseksjonen – å gjøre de nødvendige endringene. 

Sak 37-10/11 Fritak for spesialemne – endring av praksis. Notat fra administrasjonen. 
Vedtak: Praksis endres fra og med høsten 2011, i samsvar med forslaget fra 

administrasjonen. 
Sak 38-10/11 Oppnevning av ny kursansvarlig – JUS 278-2-A. Notat fra administrasjonen. 

Vedtak: Professor Berte-Elen Konow oppnevnes som ny kursansvarlig for JUS 278-2-A 
International Comparative Law. 

Sak 39-10/11 Justering i emnebeskrivelsen – JUS 273-2-A og C. Notat fra administrasjonen. 
Vedtak: Emnebeskrivelsen endres i samsvar med forslaget fra den kursansvarlige. 

Sak 40-10/11 Pensumendring – JUS 250-2-C. Notat fra administrasjonen. 
Vedtak: Endringene vedtas i samsvar med forslaget fra den kursansvarlige. 

 
 
 
Knut Martin Tande        Per Gunnar Hillesøy 
       Leder          Sekretær 
  



  
 
 


