
Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
[Utkast. Protestfrist: 
Onsdag 30. november 2011 kl.09:30-10:10 
Møterom 546 
 
 
Til stede: 
Prodekan Knut Martin Tande (leder)  
Hilde Hauge (a) 
Erik Monsen (a) 
Maria Vea Lund (b) 
Ingrid E. Tøsdal (c) 
 
 
Helle Næss (c) hadde forfall, og Ingrid E. Tøsdal møtte som vara for henne. Pia Rønnevik (d) hadde meldt 
forfall. Sivert Lund (d) var fraværende. Dette skyldtes at møtet på kort varsel måtte utsettes noe, og det ble 
misforståelser med hensyn til når det skulle starte.  
 
 
Sekretær: per.hillesoy@jurfa.uib.no 
 
 
 
Sakliste 
 
Sak 13-11/12 Formalia; Orienterings- og fullmaktssaker 

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

2 Protokoll fra møte 03.11. Utsettes. 
3 Gjennomgang av fakultetets avtaleportefølje; utveksling og internasjonalt 

utdanningssamarbeid. Utvalget tok saken til orientering. 
4 Fullmaktsvedtak 

- Endringer i tillatte hjelpemidler i disse emnene: 
 
JUS262-2-A Trygderett: ”Samleutgave i tryderett. Cappelen Damm 
Akademisk Forlag. 2. utgave (2011) eller tidligere utgave” 
JUS255-2-A Påtalerett (straffeloven) 
 

Endring i emnebeskrivelsene for alle spesialemner; presisering av hva 
som anses som én ordbok.  
” Særregler om ordbøker: 
Man kan ihht. studiereglementet ha med seg én rettskrivningsordliste eller 
ordbok. Merk at ordbøker som for eksempel inneholder både norsk-
engelsk og engelsk-norsk regnes som én ordbok.  
Ordbøker som er til/fra de to samme språkene - for eksempel norsk-
engelsk/engelsk-norsk -i to fysiske bind regnes også som én ordbok. Disse 
kan ha forskjellig utgiver og/eller være ulike utgaver.  
Ordbok som nevnt ovenfor kan ikke kombineres med andre typer ordbøker 
Kombinasjoner som utgjør mer enn to fysiske bind er ikke tillatt.”  
 

6 Eventuelle andre orienteringer 
Sak 14-11/12 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 

mailto:per.hillesoy@jurfa.uib.no


1 Forslag om begrensninger i adgangen til frivillig gjentak. Innstilling fra en 
arbeidsgruppe. Eksternt vedlegg. Ettersendt. 

SU uttaler Utvalget sier seg enig i forslaget fra arbeidsgruppen, og har ellers ikke 
merknader 

2 Forslag til mandat for den planlagte evalueringen av masterprogrammet i 
rettsvitenskap. Innstilling fra en arbeidsgruppe. Eksternt vedlegg. 

SU uttaler Utvalget sier seg enig i forslaget fra arbeidsgruppen, og har ellers ikke 
merknader. 

3 Utkast til ny forskrift for opptak, studier, vurdering og grader ved UiB. 
Høringsutkast og administrasjonens utkast til høringssvar. Eksterne 
vedlegg.  

SU uttaler Utvalget sluttet seg i hovedsak til svarutkastet fra administrasjonen. Det 
kom forslag om at en alminnelig bestemmelse om delstudier i utlandet bør 
inn i forskriften. Videre ønsket utvalget at presiseringen i § 6-11, om at 
paragrafen gjelder emner med ordinær eksamen hvert annet semester eller 
sjeldnere, bør inn i teksten i stedet for i overskriften. Endelig bemerket 
utvalget at begrepet ”vurdering” framstår som noe uklart, og bør defineres 
eller presiseres bedre. 

Sak 15-11/12 Vedtakssaker 
1 Forslag til endringer i hovedlitteratur og tilleggslitteratur, JUS135 

Rettsstat og menneskerettigheter.  
Vedtak Endringene vedtas i samsvar med forslaget fra den kursansvarlige 

2 Forslag til endringer i hovedlitteratur og tilleggslitteratur, JUS114. Forslag 
fra den kursansvarlige. Eksternt vedlegg 

Vedtak Endringene vedtas i samsvar med forslaget fra den kursansvarlige 
 
Merknad til sakene under 14: Medlemmene i utvalget gis en tilleggsfrist til å komme med 
supplerende skriftlige merknader, slik: 
 
6. desember: Sakene om evalueringsmandat og om gjentaksregler. 
13. desember: Saken om ny studieforskrift for UiB 
 
I tillegg tilbys studentrepresentantene en samtale med utvalgets leder og sekretær om disse sakene. 
 
 
Eventuelt. Det var ingenting under dette punktet. 
 
 
Knut Martin Tande 
Leder 
        Per Gunnar Hillesøy  
        Sekretær 
 



Sak 15-11/12-1: Pensumendring i JUS135 
 
Den emneansvarlige, professor Jørgen Aall, foreslår disse endringene: 
 
 
I Hovedlitteraturen: -Rettsstat og menneskerettigheter 2. utg. erstattes av 3. 
utg. (2011) 
 
I tilleggslitteraturen: - The European Convention on Human Rights 4. Utgave 2006 
(Jacobs mfl.) erstattes av 5. Utg. 2010 
 
Kapitlene beholdes, og det totale sidetallet vil da øke med ca. 25. 
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