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Til stede: Mads, Johanne, Frigg, Irmelin, Nariman, Marita, Shirley og Bardh 

Fraværende: Alexander  

 

Sak 17 / V 2019: Orientering PMR 

v/ Mads 
 
Hovedpunkter fra møtet:  

1) Diskusjon om sensur 
a. Forslag om øvrig aldersgrense på 70 år. Dette ble ikke godkjent.  
b. For få eksterne sensorer på eksamen. Ingen foreløpig endring. 
c. Forslag om ekstra nivåkontroll. Ønske om at en før førstegangssensur og 

karaktersetting, justerer ut fra en normalfordeling. Skal normalfordelingen legges til 
grunn dersom man vipper mellom to karakterer? Delte meninger. 

2) Diskusjon om fastsettelsen av karakterer ved De juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og 
Tromsø skal ha samme vurderingskriterier og fremgangsmåte. Skal dette også være 
gjeldende for de øvrige institusjonene med bachelor? Kan bli vanskelig da emnefordeling, 
pensum og oppgaveform varierer fra sted til sted. 

3) Lovdata 
a. På eksamen vil dette fungere bedre enn forrige semester, mener Lovdata. Vi er 

bekymret da det er et stort antall studenter som skal opp til eksamen særlig på første 
og andre studieår. Foreløpig har de ingen reserveplan dersom noe skulle gå galt. 

b. Slutt på faglærerutvalg. Dersom det blir slutt på dette, vil JSU på egent initiativ 
fremlegge de viktigste dommer og utvalg for studentene. 

c. Er fortsatt diskusjon om hva som regnes som fusk på Lovdata.  
4) Det blir foreløpig ingen endringer i JUS 4211. 
5) Bestått/ikke bestått i JUS 1111. 

 

Referat 

JSU-kontoret mandag 18. februar 2019 kl. 17:15 
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Sak 18 / V 2019: Oppnevning av studentrepresentant til arbeidsgruppe 

 

Mads, Johanne og Alexander var i møte med Fredrik Agdestein (JF), Edmundo Vite (CF) og Ishtiaq 

Hossain (CF) torsdag 14.02.2019.  

I forbindelse med opprettelsen av en arbeidsgruppe som skal jobbe med studentdemokratiet lokalt på 

fakultetet ble de to foreningene invitert til å melde inn én kandidat hver til å sitte i gruppen som 

representant. Det er plass til én kandidat, som følgelig skal representere alle studentene ved 

fakultetet. 

CF har skriftlig meldt inn Simen Gundersen som sin kandidat. JF har skriftlig meldt inn at de ikke 

har funnet noen kandidat. Dermed skal Simen Gundersen fra CF sitte som studentenes representant i 

gruppen.  

 

Sak 19 / V 2019: Orientering instituttrådsmøte (IPR) 

v/ Frigg 

 

Hovedpunkter av interesse: 

1) Diskusjon om Jodel-hets av blant annet ansatte, og hvilke tiltak som kan forebygge dette. 

2) Faget konkurs- og panterett (JUS 5860) skal ikke avvikles likevel.  

3) Diskusjon om hvordan man kan utjevne kjønnsfordelingen mellom de som er aktive 

deltakere i kursundervisningen. Vi ønsker en statistikk bak påstanden, og vil dermed sende 

ut forespørsel om en rapport. Frigg skal ta kontakt med initiativtaker. 

 

Sak 20 / V 2019: Lansering av etiske retningslinjer  

 

Gjennomgang av punktene. 

Det står lite om varsling. Studentene kan alltid varsle til Studentombudet eller via Si ifra-systemet til 

UiO.  

 

Sak 21 / V 2019: Tildeling av signaturrett i Brønnøysundregisteret 

 

Vi tildeler Marita Lykke Sperrevik og Mads Fredrik Baardseth signaturrett hver for seg i 

Brønnøysundregisteret.  

 

 

Møtet hevet kl. 19.00.  


