
 
 
 

Innkalling til møte i Juridisk Studentutvalg   
JSU-kontoret 7/3-2017, klokken 17:15 

Valg av referent Anders Rønningen   

Godkjenning av referat OK 

Godkjenning av innkalling OK 

Godkjenning av dagsorden OK 

Til stede: Simen, Arne, Thea, Kari, Andreas, Maria, Elias, Mads, Roza 

Sak 37/V17 Oppdatering fra arbeidsgruppen om 1-linje. 

v/ Arne 

Ikke innlagt ekspedisjon til JSU, kun lager, ikke utsalgssted. Er dette nødvendig, er 

dette noe vi skal kreve? Blir trolig ikke i førstelinje uansett, der skal det være mye 

annet. Alternativt digitalt, med hjelp av biblioteket når det trengs som en mulighet.  

Sak 38/V17 Lesesalstelling og plan fremover 

v/ Arne 

Dette slås sammen med sak 40 

Sak 39/V17 Fagråd (V) 

v/ Mads 

Jusspust, lesesalsplasser, bachelorstudiesteder, eksamenssituasjon (hjelpemidler),  

Innspill på noe å gjøre lørdag kveld.  

Sak 40/V17 Lesesalsplasser (nytt bygg) (OV) 

v/ Mads og Arne 



 
Må ha tellinger for fremtiden. Kartlegge behovet ovenfor det nye bygget.  

Sak 41/V17 PMR (O) 

v/ Mads og Thea 

Nye valgfag. Blitt vedtatt ny for profil rettsinformatikk. Gikk gjennom 

studiebarometeret på JUS, lav tilfredshet og lav deltakelse. Diskuterte 

minoritetsstudenter, sett på inkludering og forventning til karrieremuligheter, jevnt over 

litt dårligere tall. Vedtok å innlemme prosedyre som valgfag (10 poeng), må komme 

langt.  

Sak 42/V17 Stressreduserende tiltak i eksamenstiden (D, V?) 

v/ Thea 

Idemyldring på dette området. Det nedsettes et utvalg av Halvard, Simen, Kari og 

Thea.  

Sak 43/V17 Rektordebatt ved på juridisk fakultet (OD) 

V/Simen 

Rektorkanditat H.P. Graver ønsker debatt mellom kandidatene på juridisk fakultet. Noe 

vi ikke kan arrangere, men kanskje via en annen arrangør.  

Sak 44/V17 Veien videre med domsamlingene 

v/Simen 

Skatterettssamlingene: bruker samme person som alltid, dette kun for å sette 

sammen. Simen og Mads tar forbindelse videre. Kronologisk rekkefølge.  

Det blir trolig ikke ny domsamling for fjerde avdeling med det første, men arbeidet skal 

iverksettes. Simen sender mail til studieårsansvarlig og faglærere.  

Sak 45/V17 Statistikk på endring av karakter grunnet klage? (OD) 



 
v/Simen 

Dette kommer til PMR. Det lager excelark over dette. Dette må tas opp med 

studieårsansvarlig. Dette lages fortløpende.  

Eventuelt 

Bilder av utvalget: Enkeltbildene tas forskjellig plass (5 mot 4) flertall for dette. 

Muligheter for retrett dersom vanskelig. Dette begynner allerede neste uke (begynner 

på toppen etter verv). Arne lager oversikt, det må byttes internt.  

Seminardag for privatrett, ser for seg 45 minutter (20 presentasjon og 25 diskusjon). 

Simen og Thea innstilles til deltakelse på dette.  

Plakater må lages og bestilles.  

Møtet hevet 18.12 

 


