
Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske 
fakultet  
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Møterom 544   
 
 
Til stede: 
Prodekan Knut Martin Tande (leder)  
Hilde Hauge (a) 
Erik Monsen (a) 
Erlend Baldersheim (b) 
Helle Næss (c) 
Erling Ravnanger (d) 
 
Ravnanger møtte som vara for Henrik Jorem. Pia Rønnevik (d) hadde forfall, og ingen av 
varamedlemmene hadde anledning til å møte. 
 
 

Sakliste 
 
Sak 1-11/12 Formalia; Orienterings- og fullmaktssaker 

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

2 Protokoll fra møte 01.06. Godkjent på sirkulasjon 10.06. 

3 Den planlagte programevalueringen av masterprogrammet i rettsvitenskap. Notat fra 
administrasjonen.  
 
Merknad: I notatet foreslås at SU selv setter ned en arbeidsgruppe. Det forutsettes at 
dekanen oppnevner gruppen. SU inviteres til å komme med innspill til personer, mandat 
eller andre sider ved arbeidet. 
 
Studieutvalget hadde ikke merknader til saken  

4 Fullmaktsvedtak 
- Endring i tilleggslitteraturlisten for ex.fac. (ny utgave av lærebok) 
- Endring i litteraturlisten for spesialemnet i design- og patentrett (tilføyd ca. 20 

sider av læreboken som er hovedlitteratur). JUS260-2-A. 
- Nye kompendier i spesialemnene i kjennetegnsrett, markedsføringsrett og i 

design- og patentrett (ikke pensum, men lovlige hjelpemidler til eksamen). 
JUS260-2-A;JUS260-2-C;JUS260-2-D. 

- Endringer i emnebeskrivelsen og litteraturlisten i spesialemnet ”Economic 
Analysis of Law”. JUS270-2-A. 

- Endringer i emnebeskrivelsen for spesialemnene i ”Alternative Dispute 
Settlements” og ”Comparative Constitutional Law”. JUS280-2-A;JUS281-2-A. 

- Endringer i litteraturlisten i spesialemnet i trygderett. JUS262-2-A. 
- Endringer i litteraturlisten i spesialemnene i Kommunalrett I og II. JUS253-2-

A;JUS253-2-B. 
 
I tillegg orienterte sekretæren om en nyordning som består i at det holdes en fire timers 
introduksjonsforelesning om norsk rettskultur for nye internasjonale studenter. Dette er et 
frivillig tilbud for studentene, og forelesningene holdes av professor Jørn Øyrehagen 
Sunde. 

5 Eventuelle andre orienteringer 
 
Lederen orienterte om at det framover ikke lenger vil være ansatte ved fakultetet som er 
kommisjonsledere ved Jussformidlingen. Bakgrunnen for dette er behovet for å 
konsentrere undervisningsressursene om de obligatoriske emnene i masterprogrammet. 



Opphør av dagens kommisjonslederordning vil tilføre fakultetet 1-2 årsverk. Det vil 
fortsatt være anledning for studentene til å få arbeid i Jussformidlingen godkjent som 
spesialemne.  

Sak 2-11/12 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Oppfølging av årsplanen for utdanning 2011. Notat fra administrasjonen. 

SU uttaler SU stiller seg positiv til opprettelse av undervisnings- og forskningsteam, slik det 
er skissert i strategiplanen og årsplanen. Det ble presisert at den 
spesialkompetansen spesielt våre forskere tilknyttet forskningsprosjekter har, i 
større grad må formidles til studentene, og helst inn i obligatoriske emner. Da 
som forskningsformidling i tillegg til ordinære forelesninger i emnet, 

2 a) Revisjon av ordningen for kursrapportering. Notat fra administrasjonen. 
b) Ny mal for kursrapport. Forslag fra administrasjonen. 

SU uttaler SU stiller seg positiv til revisjonen. Det ble poengtert at dagens rapportutforming 
gjør det vanskelig for SU å eventuelt avdekke svakheter i kurset. SU uttrykte at 
det må sikres gode muligheter for tilbakemelding også fra storgruppeledere og 
arbeidsgruppeledere. Dette må primært være et ansvar for den kursansvarlige. 
Kursansvarlig bør ta initiativ til å få slike tilbakemeldinger. Det beste vil være at 
det etableres faste ordninger for slike tilbakemeldinger, først og fremst ved å 
utnytte/bygge ut eksisterende rutiner. Referansegruppemøtereferatene bør følge 
kursrapporten til SU. Storgruppelederne kan også i større grad involveres i 
evalueringsmøtet mellom kursansvarlig og administrativt ansvarlig. Også 
studieårsmøter kan benyttes til videre diskusjon om utviklingen. 

3 Programsensorrapporten ”Granskning av sensursystemet vid juridiska fakultetet, UiB” 

SU uttaler Saken ble foreløpig drøftet. JSU hadde ikke vært samlet før SU-møtet og hadde følgelig 
ikke diskutert rapporten. Det ble derfor enighet om at rapporten tas opp i SU igjen i 
september-møtet. 

4 Kursrapport for JUS134 Rettshistorie og komparativ rett 

SU uttaler SU takker for rapporten, og bemerker ellers at en eventuell utviding av 
eksamensperioden må koordineres med andre eksamener. 

5 Kursrapport for JUS273-2-C Law and Justice og JUS273-2-A Legal philosophy 

SU uttaler SU takker for rapporten, og bemerker ellers at det i disse rapportene bør være et fast 
punkt om studenttall: antall fulgt kurset, antall oppmeldt til eksamen og antall møtt. Når 
det gjelder spørsmålet om å flytte eksamen bemerker SU at det å spre undervisningen 
over en større tidsperiode også kan vurderes. 

6 Kursrapport for JUS282-2A International Business Contracts: Structures, Negotiation, 
Conflict Avoidance and Resolution 

SU uttaler SU takker for rapporten, og har ellers ikke merknader. 

Sak 3-11/12 Vedtakssaker 
1 Endringer i emnebeskrivelsen for JUS398 og JUS399 Masteroppgave (ettersendes) 

Vedtak Saken utsettes, og behandles på fullmakt eller sirkulasjon. 
2 Møteplan for Studieutvalget 2011-2012 

Vedtak Møteplanen vedtas i tråd med det framlagte forslaget. 
 
Eventuelt 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 
Knut Martin Tande 
Leder 
        Per Gunnar Hillesøy  
        Sekretær 
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