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Sakliste 
 
Sak 7-11/12 Formalia; Orienterings- og fullmaktssaker 

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

2 Protokoll fra møte 27.09.  
Protokollen var godkjent på sirkulasjon tidligere. Det kom ingen ytterligere merknader til 
den. 

3 Sensurfrist på masteroppgaver. Notat fra administrasjonen. Eksterne vedlegg (notat + 
kopi av brev til sensorene 22.04.2010). 
Studieutvalget tok saken til orientering. 

4 Besøk fra SPH og Studentrådgivningen. SPH vil komme til SUs møte 9. november. 
Forhåpentligvis vil også Studentrådgivningen kunne stille; dette blir klart i uke 42. 
Sekretæren opplyste at også Studentrådgivningen vil stille med en representant. 
Studieutvalget tok saken til orientering. 

5 Eventuelle andre orienteringer 
Det var ingen andre orienteringer. 

Sak 8-11/12 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Spesialemnet i børs- og verdipapirrett JUS263-2-A høsten 2011, våren 2012 og 

framover. Undervisning og eksamen. Notat fra administrasjonen (eksternt vedlegg). 
SU uttaler Studieutvalget gikk inn for at det bør tilbys eksamen våren 2012, men ikke 

undervisning. For øvrig tok utvalget saken til orientering. 
2 Rekruttering av studenter til stipendiatstillinger. 

SU uttaler Studieutvalget understreket behovet for systematiske rekrutteringstiltak, for 
eksempel i form av en rekrutteringsplan. Ansvaret bør plasseres klarere, for 
eksempel til tilsettingsutvalget. Særlig viktig er å gjøre stipendiatstillinger mer 
attraktive for dyktige studenter. Fakultetet bør være offensiv i forhold til 
arbeidsgruppeledere. Arrangere møter for dem som inkluderer stipendiater og 
faglig ledelse sånn at de kan få mer informasjon om hva et stipendiat er. 
Tidligere arbeidsgruppeledere bør også følges opp. Forskergruppelederne må 
følge opp enkeltstudenter på 5. studieår i forbindelse med 
masteroppgaveskriving, studentstipend og prosjekter. Det bør også være 
mulighet for sømløs overgang til stipendiatstilling, for eksempel ved å bruke 

 1

mailto:per.hillesoy@jurfa.uib.no


 2

midlertidige universitetslektorstillinger i enkelttilfeller. Videre må antallet 
stipendiatstillinger økes. Fakultetet må markedsføre rammevilkår og innhold i 
stipendatstillingene for studentene på en bedre måte. Hva en phd-grad kan 
brukes til bør også markedsføres klarere. Administrasjonen opplyste ellers at det 
vil komme en ”portrettserie” med stipendiater på nettsidene. 

3 Kursrapport for spesialemnet i trygderett – JUS262-2-A våren 2011. Notat fra 
kursansvarlig (eksternt vedlegg) 

SU uttaler Studieutvalget takket for rapporten, og tok ellers saken til orientering. 

4 Kursrapport for spesialemnet ”Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren” JUS250-2-
B. Notat fra kursansvarlig (eksternt vedlegg). 

SU uttaler Studieutvalget takket for rapporten, og tok ellers saken til orientering. 

5 Kursrapport for spesialemnene i kommunalrett; JUS253-2-A og 253-2-B. Notat fra 
kursansvarlig (eksternt vedlegg). 

SU uttaler Studieutvalget takket for rapporten, og tok ellers saken til orientering. 

6 Kursrapport fra spesialemnene i selskapsrett; JUS257-2-A og 257-2-B. Kort notat fra 
kursansvarlig (eksternt vedlegg). 

SU uttaler Studieutvalget takket for rapporten, og bemerket at framtidige rapporter gjerne kan 
gjøres noe mer utfyllende, jf. fakultetets mal for kursrapporter. 

7 Kursrapport fra spesialemnet i Comparative Company Law & Economics 1: Theory and 
Structure; JUS274-2-A 

SU uttaler Studieutvalget takket for rapporten, og bemerket at spørsmålet om tilgang til databaser 
bør løses i samarbeid med fakultetsbiblioteket. Saken ble ellers tatt til orientering. 

Sak 9-11/12 Vedtakssaker 
1 Endringer i ”Utfyllande reglar om rettleiing og vurdering – masteroppgåver”. Notat fra 

administrasjonen (eksternt vedlegg)  
Vedtak Endringene vedtas i samsvar med forslaget fra administrasjonen 

2 Endringer i hovedlitteratur og tilleggslitteratur i JUS132 Pengekravsrett. Notat fra 
kursansvarlig (eksternt vedlegg). 

Vedtak Endringene vedtas i samsvar med forslaget fra den kursansvarlige. 

3 Flytting av spesialemne fra vår 2012 til høst 2012. JUS279-2-A og B; Transnational 
Commercial Law I og II. 

Vedtak Undervisning og ordinær eksamen i disse to spesialemnene i 2012 flyttes fra vår- til 
høstsemesteret, i samsvar med den kursansvarliges forslag. 

4 Endring i emnebeskrivelsen for JUS273-2-A og JUS273-2-C 

Vedtak Endringene vedtas i tråd med den kursansvarliges forslag. 

5 Endring i emnebeskrivelsene for JUS241 Strafferett; JUS242 Rettergang; JUS251-1-A 
Arbeidslivets rett; JUS251-2-A Arbeidsrett I; JUS251-2-B Arbeidsrett II; JUS256-2-A 
Skatterett I; JUS256-2-B Skatterett II; JUS257-2-A Grunnleggjande selskapsrett; 
JUS257-2-A Selskapsrett – fordjuping. Særtrykk som tillatt hjelpemiddel på eksamen. 

Vedtak Emnebeskrivelsene endres i samsvar med forslagene fra de kursansvarlige. 
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