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Møte i: Juridisk studentutvalg 
Møteleder/referent: Ivanna Frostad Ulriksen 
Møtedato: 28.02.2019 kl. 13.15 
Møtested: JSU-kontoret 
Til stede: Ivanna Frostad Ulriksen, Maria Robberstad Strand, Johanne Grov Eilertsen, 
Mathias Hole og Tuva Kriznik Sørensen. Ikke til stede: Sofie Foshaug og Patrick 
Oware.  
 

Faste saker: 

 

S 13/19 Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkalling er godkjent. 

 

S 14/19 Orientering fra leder 
Ivanna deltok som studentrepresentant fra Det juridiske fakultet på «Dialogkonferanse om 

ledelse av studieprogram». Det var representanter fra nesten alle studielinjer ved UiT. Målet 

var å komme frem til hva tittelen «studieprogramleder» burde innebære. Det ble bla. trukket 

frem evaluering av undervisning og studentkontakt som viktige faktorer i arbeidsoppgaver til 

en studieleder.  

 

Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  

 
S 15/19 Økonomisk orientering 
Mathias orienterte om JSUs økonomi.  

 

Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  

 
S 16/19 Orientering fra Fakultetsstyret 
Johanne møtte som observatør på vegne av Sofie i Fakultetsstyret. Ingen saker var unntatt 

offentligheten. Saker av interesse for studentene var bla. at prosessen med å komme i gang 

med digitale hjelpemidler på eksamen er i gang, og det blir å gå raskere enn først antatt da det 

ikke blir trykket opp flere Lovsamlinger.  

 

Vedtak: styret tar orientering til etterretning.   

 
S 17/19 Orientering fra Studieutvalget 



         

 
 

 

Mathias møtte som vara for Patrick. Saker av interesse var bla. at det er vedtatt nye 

retningslinjer for oppnevning av sensorer. Det ble også vedtatt noen små pensumendringer.  

 

Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  

 

S 18/19 Orientering fra lunsjmøte med fakultetet  
Lunsjmøtet ble avholdt 28.02.19. Det ble diskutert fremskynding av digitaliseringen av 

hjelpemidler på eksamen, at det er ønskelig å få flere valgfag på 5. avdeling og 

problematikken rundt gjenopptak av eksamen. Før neste lunsjmøte skal JSU og 

fakultetsledelsen prøve å få til en nytt møte, hvor problematikken rundt gjenopptak er tema. 

 

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning.   

 

Nye saker: 

 

S 19/19 Fagråd vår 2019 
Fagrådet vår 2019 avholdes i Bergen helga 22.-24. mars. Ivanna og Mathias reiser som 

representanter fra Tromsø.  

 

Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  

 

S 20/19 Jusspust 
Til forandring fra i fjor, skal Jusspust-kampanjen avholdes over en dag i stedet for en uke. Det 

vil være en rekke ting som skjer i løpet av dagen 14. mars 2019. 

 

Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  

 

S 21/19 Fagkritisk rekke 
Tuva er i gang med planleggingen av neste fagkritiske rekke.  

 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  

 

Ivanna Frostad Ulriksen  

Styreleder 
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