
Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
[Utkast. Protestfrist:  
Onsdag 9. november 2011 kl.09:15-11:30. 
Møterom 546 
 
 
Til stede: 
Prodekan Knut Martin Tande (leder)  
Hilde Hauge (a) 
Maria Vea Lund (b) 
Ingrid Endal (c) 
Pia Rønnevik (d) 
Sivert Lund (d) 
 
Erik Monsen (a) hadde forfall, og det hadde ikke lyktes å innkalle varamedlem. Helle Næss (c) hadde forfall, 
og hennes vara hadde også forfall. Ingrid Endal møtte derfor som settemedlem. Studieutvalget hadde ikke 
innsigelser mot det.  
 
 
Sekretær: per.hillesoy@jurfa.uib.no 
 
 
 
Sakliste 
 
Sak 10-11/12 Formalia; Orienterings- og fullmaktssaker 

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

2 Protokoll fra møte 18.10. Protokollen ble godkjent. 
3 Besøk fra Studentenes psykiske helsetjeneste og Studentrådgivningen. 

Birthe Michelsen fra SPH og Line Fleischer fra Studentrådgivningen 
kommer ca. kl . 1000, og blir fram til ca. 1045. Muntlige orienteringer og 
diskusjoner. Oppsummert i eget notat, utenfor protokollen. 

4 Fullmaktsvedtak 
- Endringer i tillatte hjelpemidler (særtrykk av lover tas inn i 

emnebeskrivelsen som tillatte hjelpemidler) i disse emnene: 
 
JUS262-2-A Trygderett (folketrygdloven) 
JUR640 Planrett (plan- og bygningsloven, forvaltningsloven) 
JUS254-2-A Politirett (straffeprosessloven) 
JUS255-2-A Påtalerett (straffeprosessloven) 
 
- Endringer i pensumlitteraturen i JUS282-2-A International 

Business Contracts: Structures, Negotiation, Conflict Avoidance 
and Resolution 

Merknad: Feil i innkallingen. Gjelder JUS270-2-A Economic Analysis of 
Law 

6 Eventuelle andre orienteringer 
Sak 11-11/12 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 

1 Kursrapport JUS112 Arve- og familierett våren 2011. Notat fra 
kursansvarlig. Eksternt vedlegg. 

SU uttaler SU takket for rapporten. Utvalget merket seg forsøkene med å splitte 

mailto:per.hillesoy@jurfa.uib.no


forelesningene opp i mindre bolker. Dette er noe som ligger innenfor den 
kursansvarliges handlingsrom. Tanken er interessant, og man bør drøfte om det 
kan brukes mer, innenfor de gjeldende logistiske rammene. Forslaget om å 
avsette tid eller midler til utviklingsarbeid bør drøftes særskilt. SU ber også om å 
få seg forelagt en sak om orden og materiell i undervisningsrom. 

2 Kursrapport JUS277-2-A Introduction to Copyright Law. Notat fra 
kursansvarlig. Eksternt vedlegg 

SU uttaler SU takket for rapporten, og tok ellers saken til orientering. 
3 Kursrapport JUS277-2-B International Copyright Law. Notat fra 

kursansvarlig. Eksternt vedlegg 
SU uttaler SU takket for rapporten, og tok ellers saken til orientering. 

4 Samlerapport – Evaluering av spesialemner våren 2011 
 SU takket for rapporten, og tok ellers saken til orientering. 

Sak 12-11/12 Vedtakssaker 
1 Endringer i spesialemnet JUS325 Rettshjelp. Forslag fra 

Jussformidlingen. Notat fra administrasjonen. Eksterne vedlegg  
Vedtak Endringene vedtas i samsvar med forslaget fra administrasjonen 

2 Endringer i kjernelitteraturen for JUS112 Arve- og familierett. Forslag fra 
den kursansvarlige. 

Vedtak Endringene vedtas i samsvar med den kursansvarliges forslag. 
 
 
 
 
Eventuelt. Det var ingenting under eventuelt. 
 
 
Knut Martin Tande 
Leder 
        Per Gunnar Hillesøy  
        Sekretær 
  


	Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet
	Sak 10-11/12
	Eventuelle andre orienteringer
	Saker til drøftelse/høring/uttalelse



