
Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske 
fakultet 
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Møterom 546 
 
 
Til stede: 
Prodekan Knut Martin Tande (leder)  
Hilde Hauge (a) 
Erik Monsen (a) 
Erlend Baldersheim (b) 
Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Sivert Lund (d) 
Pia Rønnevik (d) 
 
Kjersti Bakke Sørensen møtte som settevara, fordi alle fra gruppe C hadde forfall. Sivert Lund og Pia 
Rønnevik er ikke formelt oppnevnt til SU ennå, men er foreslått fra JSU. Utvalget hadde ikke 
innvendinger mot at noen av disse deltok. 
 
Sekretær: per.hillesoy@jurfa.uib.no 
 
 
 

Sakliste 
 
Sak 4-11/12 Formalia; Orienterings- og fullmaktssaker 

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

2 Protokoll fra møte 24.08.  
Protokollen var godkjent på sirkulasjon tidligere. 

3 Semesterstart og opptak til masterstudiet i 2011. Notat fra administrasjonen (eksternt 
vedlegg). 
Utvalget tok saken til orientering. 

4 Studentevaluering av introduksjonsforelesningene til norsk rettskultur. Eksternt vedlegg. 
Utvalget tok saken til orientering. 

5 Fullmaktsvedtak 
- Endringer i litteraturlisten i JUS275-2-A Terrorism in International and 

European Criminal Law. 
5 Eventuelle andre orienteringer. 

Utvalgslederen orienterte kort om at spørsmålet om fakultetets framtidige samvirke med 
Jussformidlingen vil komme opp til behandling i fakultetsstyrets møte i oktober.  

Sak 5-11/12 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Programsensorrapporten ”Granskning av sensursystemet vid juridiska fakultetet, UiB”. 

Utsatt fra forrige møte. Eksternt vedlegg. 
SU uttaler SU merket seg programsensorenes kommentarer vedrørende sensorveiledninger. 

Kvaliteten på disse er avgjørende for en rekke andre sider ved sensurordningen. 
Det ble bedt om at SU senere får en egen sak om dette, med gjennomgang av 
muligheten for retningslinjer for hvordan sensorveiledninger skal utformes, når 
de skal foreligge, i hvilken grad og på hvilken måte et utkast kan endres, etc. 
 
Administrasjonen viste til det som er sagt om retningslinjer for begrunnelse og 
om hvordan nivåkontrollen fungerer. Også dette bør drøftes av SU. 
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For øvrig tok utvalget saken til orientering. 
2 Notat fra professor Jørn Øyrehagen Sunde om introduksjonsforelesningene i norsk 

rettskultur for internasjonale studenter, og mulighetene for et utvidet tilbud i framtida. 
Eksternt vedlegg. 

SU uttaler SU drøftet saken, og stiller seg positivt til muligheten for et noe utvidet tilbud, 
for eksempel 6 timer i stedet for 4. SU ønsket derimot ikke å starte noen prosess 
med tanke på et nytt studiepoenggivende emne på det nåværende tidspunkt. 

3 Erfaringer fra hjemmeeksamen i JUS134 Rettshistorie og komparativ rett 2011. Lengden 
på eksamensperioden. Notat fra Jørn Øyrehagen Sunde (eksternt vedlegg). 

SU uttaler SU viste til at spørsmålet om utvidet eksamensperiode må utredes med tanke på de 
praktiske forholdene. Det ble spurt om det er mulig å flytte kurset til en annen tid på året. 
Når det gjelder realitetene for øvrig, mente SU at så vel utvidet som redusert tid bør 
drøftes, samt utformingen av oppgaven i forhold til skriveperiodens lengde. 
Vurderingsform/sammensetning og karakterskala kontra bestått/ikke bestått kan også 
være aktuelt å drøfte.  

4 Sensurtiden for spesialemner. Behov for unntak fra treukersregelen for noen emner. 
Notat fra administrasjonen (eksternt vedlegg). 

SU uttaler SU tok saken til orientering. 

5 Kursrapport for JUS279-2-A og B Transnational Commercial Law I og II (samlet rapport 
for begge). Notat fra kursansvarlig (eksternt vedlegg). 

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

Sak 6-11/12 Vedtakssaker 
1 Endringer i emnebeskrivelsene for JUS398 og JUS399 Masteroppgave og i ”Utfyllande 

reglar om rettleiing og vurdering – masteroppgåver”.  
Vedtak A: Emnebeskrivelsene ble vedtatt i tråd med de framlagte forslagene. 

B: SU bad om å få saken lagt fram på ny i et senere møte. Reglene bør 
språkvaskes. Videre bad SU om at termen ”emne” (gjelder emnet som velges for 
den enkelte masteroppgven) blir byttet ut med ”tema”. Administrasjonen bes 
også vurdere om punktet som gjelder temavalg kan gjøres noe tydeligere, 
herunder om det kan utformes slik at det blir lettere å spisse temavalgene mer 
enn det som ofte skjer i dag. 

2 Endringer i tilleggslitteratur. JUS111 Forvaltningsrett I. Forslag fra den 
kursansvarlige. 

Vedtak Endringene vedtas i samsvar med forslaget fra den kursansvarlige. 
3 Pensumendringer i JUS281-2-A Comparative Constitutional Law. Tre 

pensumbøker erstattet med nyere utgaver av samme bok. 
Vedtak Endringene vedtas i samsvar med forslaget fra den kursansvarlige. 

4 JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner – oppnevning av ny 
kursansvarlig (se side 4) 

Vedtak Førsteamanuensis Christian Franklin oppnevnes som kursansvarlig for emnet JUS121 
Norske og internasjonale rettslige institusjoner   

 
 
 
Eventuelt 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
Knut Martin Tande 
Leder 
        Per Gunnar Hillesøy  
        Sekretær 
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