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109/14Dialog med Kristiansand kommune 
Arkivsak-dok. 14/03804-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler Tor A. Aagedal 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 109/14 

 

 

Hva saken gjelder 

Kristiansand kommune ved ordfører Arvid Grundekjøn og rådmann Tor Sommerseth er invitert 

til dialog med Universitetsstyret kl. 9.30. 

 

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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110/14Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand 
Arkivsak-dok. 14/03618-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler Eli Anne Skaranger 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 110/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret tar utviklingsplanen til orientering og mener at den gir et godt grunnlag for videre 

utvikling av Universitetsbyen Kristiansand. Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid 

med Statsbygg og SiA vektlegge planen ved videre utvikling av campusen og 

tilstedeværelse utenfor campus. 

2. Styret ber om at Kristiansand kommune lar utviklingsplanen være førende for 

planarbeid i området mellom campus og Kvadraturen. 

3. Styret ber Kristiansand kommune om at veien fra Dronningens gate og inn på 

Gimlemoen, dvs. deler av Østerveien, Jegersbergveien og Gimlemoen, gis betegnelsen 

Universitetsveien. 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

Hva saken gjelder 
For å etablere en sterk identitet som universitetsby er det av betydning med et synlig og markert 

universitetet og profilerte og aktive studenter i bybildet. Universitetet er lokalisert utenfor sentrum, og 

det er en utfordring med både den mentale og fysiske avstanden mellom campus og byen.  

Statsbygg, Universitetet i Agder, Kristiansand kommune, Studentsamskipnaden i Agder og Vest-Agder 

fylkeskommune har derfor gått sammen om et prosjekt for å lage en langsiktig utviklingsplan for 

Universitetsbyen Kristiansand. Prosjektets mål var å redusere den opplevde avstanden og sette søkelyset 

på hva som skal til for å få utløst potensialet som ligger i samspillet mellom Universitetet i Agder og 

vertsbyen Kristiansand i et 2040-perspektiv. Det danske arkitektfirmaet Juul | Frost Arkitekter fikk i 

oppdrag å lage en helhetlig utviklingsplan om hvordan byen og campus kan bli mer integrert.  

 

Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand skisserer tre akser/adkomstveier mellom 

campusen på Gimlemoen og Kvadraturen. Utvikling av et urbant felt med universitetsrelevant aktivitet i 

dette området kan koble de to bydelene tettere sammen. Campusområdet omdefineres både i utstrekning 

og innhold og med fordobling av bygningsmassen. Det gir rom for samlokalisering med relevante 

eksterne aktører som sammen med universitetets formål og funksjoner kan skape synergieffekt og 

aktivitet. Universitetscampusens utstrekning foreslås endret til også å innbefatte blant annet Kristiansand 

Katedralskole Gimle og områdene ved Oddernes kirke. Dermed kan adkomsten til campusområdet 

legges til «lokket» ved kirkegården. Utviklingsplanen inneholder også forslag til hvordan universitetet og 

studentene kan bli mer synlige i byen.  

 

 

Saksunderlag 
Statsbygg, Universitetet i Agder, Kristiansand kommune, Studentsamskipnaden i Agder og Vest-Agder 

fylkeskommune gikk høsten 2013 sammen om et prosjekt for å lage en langsiktig utviklingsplan for 

Universitetsbyen Kristiansand. Prosjektets mål var å sette søkelyset på hva som skal til for å få utløst 
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potensialet som ligger i samspillet mellom Universitetet i Agder og vertsbyen Kristiansand i et 2040-

perspektiv. Det er av interesse å se på hvordan kommunens og statens eierskap kan brukes som 

virkemiddel for å styrke koblingen mellom universitetet og byen. Etter anbudskonkurranse fikk det 

danske arkitektfirmaet Juul | Frost Arkitekter i oppdrag å vurdere campus Gimlemoen og Kvadraturen, 

sammenhengen mellom disse områdene og foreslå hvordan de kan bli mer integrert. Analysen skulle 

danne grunnlag for en helhetlig plan med forslag til utvikling av Universitetsbyen.  

 

Prosjektet Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand har vært ledet av en styringsgruppe 

bestående av avdelingsdirektør Knut Felberg i Statsbygg, teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand 

kommune, direktør Tor A. Aagedal ved Universitetet i Agder, administrerende direktør Steinar Finseth i 

Studentsamskipnaden i Agder og regionalsjef Kenneth Andresen i Vest-Agder fylkeskommune. 

 

Prosjektet er forankret i Melding om Universitetsbyen Kristiansand (2011), Handlingsplan 2012–2015 

for Universitetsbyen Kristiansand (vedtatt 21. november 2012 av både Universitetsstyret og Bystyret i 

Kristiansand) og gjeldende kommuneplan, som understreker at Kristiansand har ambisjoner om å være en 

god vertskommune for universitetet og en attraktiv studentby. Gjennom å spille på hverandres kvaliteter, 

muligheter og utfordringer kan grunnlaget legges for at Kristiansand kan gå fra å være en by med et 

universitet til en attraktiv og konkurransedyktig universitetsby. 

 

Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand er omfattende og inneholder en rekke forslag og 

ideer. Det skisseres tre akser/adkomstveier av ulik karakter som skal bidra til å gjøre den opplevde 

avstanden mellom campus på Gimlemoen og Kvadraturen kortere og retningen tydeligere. Utvikling av 

et urbant felt i dette området kan koble de to bydelene tettere sammen. Campusområdet omdefineres fra 

ren universitetscampus til å få en rolle som byplanmessig tyngdepunkt og kraftfelt med blant annet 

muligheter for en fordobling av bygningsmassen på eksisterende campus. Det gir muligheter for økt 

samlokalisering med relevante næringslivsaktører, offentlige funksjoner, servicetjenester o.l. som 

sammen med universitetets formål og funksjoner kan skape synergieffekt og aktiviteter. Det foreslås å 

utvide universitetscampusens omfang ved å inkludere området mot Kristiansand Katedralskole Gimle og 

Oddernes kirke. Utviklingsplanen inneholder også ideer til hvordan universitetet og studentene kan bli 

mer synlige i byen.  

 

Utviklingsplanen foreslår tre forbindelser mellom Kvadraturen og campus: 

 Urban forbindelse  

Denne strekker seg fra Kvadraturen via Dronningens gate og Østerveien. Dette området har det 

største utviklingspotensialet. Arealene egner seg for fortetting og urbanisering. Strekningen kan 

utvikles til hovedadkomst både til campus og Kvadraturen for gående og syklende og som 

kollektivtrasé for buss.  

 

 Rekreativ forbindelse for myke trafikanter  

Denne starter ved Torvet og går via Rådhusgata, over planlagt (men ikke bygd) gang- og 

sykkelbro til Kjøita og gjennom boligområdene, forbi tidligere Gimle aldershjem og 

skogsområdet ved Agder naturmuseum og botaniske hage og opp til campus. Dette er nå en lite 

kjent og nesten skjult forbindelse som må synliggjøres bedre.  

 

 Vestlig forbindelse   

Denne vil gå fra Kvadraturen langs Tordenskjolds gate via ny sykkelekspressvei (under 

planlegging) og gjennom Gimlevang til universitetets vestlige adkomst. Det må lages gang- og 

sykkelveinett med god skilting.  
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Adkomstfeltet til campus på den «urbane forbindelse» flyttes til «lokket» ved Oddernes kirke og 

Kristiansand Katedralskole Gimle, og området fortettes med universitetsrelevante bygninger. Adkomsten 

til campus kommer dermed nærmere byen, som kan gjøre at avstanden oppleves kortere. Juul Frost 

Arkitekter mener at kirkegården som grønt læringsrom bør trekkes inn i campusutviklingen. 

 

 
Illustrasjonen viser hvordan Juul Frost Arkitekter ser for seg campus ferdig utbygd og de tre veiene fra universitetet og til 

Kvadraturen via tre broer (to av broene er nye). Adkomst til campus er lagt til området ved KKG/Oddernes kirke. 

 

Utviklingsplanen har en rekke forslag for utvikling av området rundt Lund torv, som er den primære 

åpningen i området mellom universitetet og byen. Det karakteriseres som et opplagt sted for utvikling av 

et tyngdepunkt av bymessig karakter. Her kan det skapes et akademisk miljø eller en «global landsby» 

som skaper et akademisk tyngdepunkt mellom campus og byen. Her er det plass til studentboliger, 

utstillingslokaler, forskerboliger m.m. 

Det anbefales at Lundsbroa erstattes med en ny bro på lang sikt. På kort sikt foreslås mer romdannelse og 

kobling mot vannet og elvepromenaden i området. Rapporten viser også planer for potensialet i 

Kvadraturen/Dronningensgate for å synliggjøre universitetsaktiviteter. 

Utvikling av campus: 

Juul Frost Arkitekter skisserer en utvikling av campus i flere etapper. 
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Navn på veistrekningen Lundsbroa – universitetet: 

Under diskusjoner rundt utviklingsplanen har det kommet forslag om endring av veinavn på strekningen 

fra Lundsbroa til universitetet for å tydeliggjøre traseen opp til universitetet. Forslaget innebærer at deler 

av Østerveien, Jegersbergveien og Gimlemoen bytter navn til «Universitetsveien».  

 

 
Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand: 

- Bladbar nettversjon: http://issuu.com/uiagder/docs/utviklingsplan_2040_universitetsbye/0 

- Pdf-format for nedlastning:  

  http://www.uia.no/Media/Files/opplastede-filer/universitetsbyen-kristiansand-utviklingsplan-2040 

- Trykket hefte fås ved henvendelse til Elin.Gauslaa@uia.no 

 

  

 
Illustrasjonen viser universitetet sett fra sør, ferdig utbygd med økt areal på 80 785 kvm. 

Universitetets behov alene er stipulert til 48 285 kvm. Eksisterende bygningsmasse er markert grå, 

mens nybyggene er hvite. 
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111/14Emnemodul år 0 -Avdeling for lærerutdanning 
Arkivsak-dok. 14/03617-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler Ingrid Susanne Andersen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 111/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det tildeles ressurser til 7 fagdidaktiske emner á 15 sp, ett fagdidaktisk emne i 

fremmedspråk á 25 sp og 30 sp generell pedagogikk , totalt 160 sp, til lektorutdanning 

for trinn 8-13.  

2. Det tildeles ressurser til 3 fagdidaktiske emner á 15 sp og 30 sp generell pedagogikk til 

praktisk-pedagogisk utdanning for faglærere i allmenne fag, totalt 75 sp.  Styret for 

lærerutdanningene vedtar hvilke fagdidaktiske emner som skal tilbys innenfor denne 

rammen. 

3. Det gjøres ingen endringer i emnemodulen for grunnskolelærerutdanningene (4- og 5-

årig), barnehagelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere.  

4. Endringer i emnemodulen for lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning 

iverksettes dels i 2015 og dels i 2016. 

5. Vedtakets pkt. 1 og 2 innebærer en samlet reduksjon i emnemodulen på 95 sp. 

Studiepoengene trekkes ut av emnemodulen.  

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

Hva saken gjelder 

Styret behandlet emnemodul år 0 i S-sak 88/13. Det ble i samme sak besluttet å utsette 

behandlingen av emnemodul år 0 for lærerutdanningene, dvs studier som Avdeling for 

lærerutdanning har faglig ansvar for, til juni 2014. 

Det er foretatt en analyse av ressursbruk på grunnskolelærerutdanningene (4-årig og master) 

samt av praktisk-pedagogisk utdanning, og resultatene fra analysen samt forslag til endringer i 

emnemodulen ble sendt på høring til fakultetene og til avdeling for lærerutdanning i oktober 

2014. Avdeling for lærerutdanning er negativ til å redusere antall spesialiseringer på GLU-

Master 5-10. Avdelingen anbefaler 8 fagdidaktiske emner på lektorutdanningen 8-13, og foreslår 

at det i tillegg til disse fagdidaktiske emnene skal tilbys ytterligere 4 fagdidaktiske emner til 

PPU-studenter.  Fakultetene er i hovedsak negative til forslag om å redusere antall emner til 

PPU-studenter.    
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Saksunderlag 

 

Bakgrunn 

Fastsettelse av emnemodul år 0 er en del av prosessene som har vært knyttet til den pågående 

porteføljegjennomgangen. Emnemodul for lærerutdanningene er utfordrende, da det er 

fakultetene som tilbyr emnene, mens ressursbruk må analyseres på programnivå; og derfor 

tverrfakultært. 

 

Høring: Forslag til emnemodul år 0 for lærerutdanningene 

 

Barnehagelærerutdanningen (BLU) 

Barnehagelærerutdanningen (BLU) har nettopp gjennomgått en reform og er ikke fullt innfaset. 

Det vurderes som lite hensiktsmessig å gjennomgå ressursbruk for BLU på det nåværende 

tidspunkt, og det ble derfor ikke foreslått endringer i emnemodulen for BLU. 

 

Grunnskolelærerutdanningene GLU 

En analyse som er gjennomført ifm studieporteføljeevalueringen viser at for den valgfrie delen 

av studieprogrammene for 4-årig GLU er gjennomsnittlig antall studenter: 

 GLU1-7  23 studenter 

GLU 5-10  24 studenter 

GLU 1-7G  35 studenter 

I 2017 vil GLU blir 5-årig i stedet for 4-årig, og den vil gjennomgå en større omlegging. 

Ressursbruken ble vurdert som forsvarlig, og det ble ikke foreslått endringer i emnemodulen for 

4-årig GLU.  

 

GLU Master 1-7 og 5-10 har til sammen 5 spesialiseringer og til sammen 40 studenter. Hver av 

valgretningene har 30 SP som tilbys kun til studentene på GLU Master. De resterende emner 

samkjøres med hhv ordinær GLU og med masterprogrammene i de respektive disiplinfagene. 

De fagdidaktiske emnene som tilbys til GLU-studenter har svært få studenter pr emne, både pga 

små planlagte kull og på grunn av høyt frafall på programmet. Det ble derfor foreslått å redusere 

antall spesialiseringer fra 5 til 4 for kullene som tas opp i 2015 og 2016, dvs en midlertidig 

innsparing på 30 SP.  

 

Lektorutdanningene 8-13. 

Dette programmet startet opp høsten 2014 med følgende fag; engelsk, fremmedspråk (tysk, 

fransk og spansk), fysikk, historie, matematikk, norsk, religion, samfunnskunnskap. Sak S-82/13 

Søknad om etablering av lektorutdanning for trinn 8-13, viser til 7 spesialiseringer à 10 plasser, 

og det ble derfor foreslått at det skulle tilbys 7 fagdidaktiske emner spesifikt til lektorstudentene, 

samt at generell pedagogikk skulle gis separat til lektorstudenter og PPU-studenter, til sammen 

135 SP. 

 

Praktisk-pedagogisk utdanning 

PPU heltid og deltid vil etter overføring av studieplasser til lektorutdanningen ha til sammen 30 

studieplasser igjen. Det ble i høringsbrevet lagt til grunn at disse skal tilbys til heltidsstudenter. 

Dette innebærer innsparing av 30 SP generell pedagogikk som er gitt separat til deltidsstudenter. 

Det ble også foreslått å tilby 3 fagdidaktiske emner i tillegg til de fagdidaktiske emner som gis 

til lektorstudentene.  

 

Oppsummering av forslagene i høringsbrevet – endringer ift emnemodul 2014: 

Barnehagelærerutdanning:   Ingen endringer i emnemodulen. 

GLU 1-7 og GLU 5-10:   Ingen endringer i emnemodulen. 

GLU Master 1-7 og 5-10: En midlertidig reduksjon på 30 SP emnemodulen 
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Lektorutdanning 8-13: Tildeling av 105 SP i emnemodulen (ved overføring fra PPU-A) 

PPU-A (heltid og deltid):   Reduksjon på 225 SP i emnemodulen  

PPU-Y : Ingen endringer.   

Innsparingene som ble foreslått i høringsbrevet vil beløpe seg til ca NOK 1.900.000 for PPU og 

lektorutdanningene, og til NOK 380.000 for GLU Master.  (I høringsnotatet er det uteglemt 30 

SP generell pedagogikk til lektorutdanningen 8-13. Dette betyr at den foreslåtte innsparingen 

beløper seg til NOK 1.520.000) Det ble foreslått at studiepoengene trekkes inn, men at rammen 

for tildelinger i emnemodulen beholdes slik at satsen pr emne vil øke.   

 

Høringsuttalelser 

 

Avdeling for lærerutdanning 

Avdelingen ønsker primært å opprettholde antall studieretninger på GLU Master fram til 

overgangen til nye forskrifter/retningslinjer for 5-årige lærerutdanninger er klar. Hvis en av 

spesialiseringene skal kuttes vil det være kroppsøving eller religion som er aktuelle. Avdelingen 

argumenterer for at det vil være RLE som bør kuttes pga 

 UiA tilbyr master i religion/etikk i lektorutdanningen, og denne kvalifiserer for bruk i 

ungdomsskolen (8-10). UiA har ikke tilsvarende parallellt tilbud i KRØ. 

 Foreløpige valg/prognoser viser at flere studenter velger KRØ enn RLE. RLE hadde 0 

søkere i fjor, mens KRØ hadde 4. 

 RLE er et fag med færre timer enn KRØ i grunnskolen. 

LU mener at det må gis 8 fagdidaktiske emner i lektorutdanningen 8-13 innenfor fagområdene 

engelsk, fremmedspråk (tysk, fransk og spansk), fysikk, historie, matematikk, norsk, religion, 

samfunnskunnskap.  I tillegg mener avdelingen at et fagdidaktisk emne i fremmedspråk må ha 

en fellesdel og en separat del for hvert fremmedspråk. Under forutsetning om at 

faglærerutdanningen i teater opprettholdes, støtter avdelingen at det tilbys 3 fagdidaktiske emner 

i PPU-A (innen idrett, kunst og håndverk, og musikk) i tillegg til de 8 som tilbys til 

lektorstudentene.  Avdelingen mener at dette ansees å dekke behovet i regionen for kompetente 

lærere innen de viktigste allmenne skolefagene, samt UiAs behov for en lærerpåbygging for 

disiplinstudenter. 

I tillegg ønsker LU å satse på fagdidaktikk i økonomi i en prøveperiode, da UiA er en av kun to 

UH-institusjoner i landet med fagdidaktikk i økonomi.  

Med disse prioriteringene støtter LU at følgende fagdidaktiske emner utgår fra emnemodulen: 

 Informatikk (fra 2015) 

 Mat og helse (fra 2016) 

 Drama (fra 2016) 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Fakultetet mener at det er universitetsstyret, og ikke LU-styret som bør avgjøre hvilke 

fagdidaktiske emne som skal tilbys innenfor PPU-A, da dette er en avgjørelse som vil påvirke 

fakultetenes økonomiske rammer. Fakultet argumenterer for at det ønsker å opprettholde 

fordypningen innenfor kroppsøving i GLU Master. Det er allerede studenter som har valgt 

denne, og man mener det vil være hensiktsmessig å opprettholde denne fordypningen for at 

fakultetet fra 2020 kan ha tilgjengelige faglige ressurser for å kunne tilby denne i en evt ny GLU 

Master modell. Fakultetet er sterkt uenig i forslaget om å redusere antall fagdidaktiske emner i 

PPU. Dette vil bryte med UiAs profil som profesjonsuniversitet, og det vil svekke det 

fagdidaktiske tilbudet spesielt for praktisk-estetiske fag.  

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 
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Fakultetet argumenterer for å opprettholde 5 fordypninger i GLU Master.  Fordypningen i RLE 

ville vært aktuell å trekke for en periode. Fakultet har imidlertid benyttet de 30 SP som er tildelt 

spesifikt til GLU Master i RLE, inn i disiplinmasteren i RLE og i lektorutdanning 8-13. 

Konsekvensen av dette er at en nedlegging av fordypning i RLE for GLU Master vil føre til at 

disiplinmasteren i RLE og fordypning i RLE for lektorutdanningen også må legges ned. 

Fakultetet er også uenig i at det skal tilbys 7 fagdidaktiske emner for lektor 8-13. Fakultetet 

argumenterer med at S-sak 82/13 om vedtak av 50 studieplasser med 10 plasser på hver 

spesialisering handler om opptak, ikke om hvilke fagdidaktiske emner som skal tilbys. Fakultetet 

mener at det det bør tilbys separate fagdidaktiske emner i fagene religion, historie og i 

fremmedspråkene tysk, fransk og spansk. Subsidiært anser fakultetet at det kan tilbys en felles 

fagdidaktisk del for fremmedspråk og en separat del for hvert av fremmedspråkene grunnet 

svært lavt studenttall. 

 

Fakultetet er uenig i at de de tretti gjenværende studieplassene på PPU-A (når 70 plasser er 

overført til lektorutdanningen) skal omgjøres fra deltid til heltid, med begrunnelse at det er 

behov for deltidplasser i PPU-A. Fakultetet er også uenig at fagdidaktiske emner som tilbys 

lektorstudenter skal samkjøres med PPU-A studenter og argumenterer for at disse emnene skal 

dubleres.  

 

Fakultet for kunstfag 

Fakultetet anser forslaget om å redusere antall fagdidaktiske emner til PPU-A som en utfordring, 

og støtter ikke forslaget om å redusere antall emner. Fakultetet mener at fagdidaktikk i drama 

kan legges ned hvis faglærerutdanningen i teater opprettholdes (denne er foreslått vurdert 

nedlagt i forbindelse med porteføljegjennomgangen). Fakultetet argumenterer for at 

fagdidaktikk i kunst og håndverk er ønskelig å opprettholde, da det ikke er noen andre veier til 

utdanningskompetanse innenfor faget ved UiA. Fakultet ønsker også å opprettholde 

fagdidaktikk i musikk til tross for at det er egen faglærerutdanning i musikk.  

 

Universitetsdirektørens merknader 

 

Barnehagelærerutdanningen 

Universitetsdirektøren er enig i at en analyse av ressursbruk for barnehagelærerutdanning må 

avventes til denne er fullt innfaset ihht vedtatt programplan. 

 

Grunnskolelærerutdanningene 

Ressursbruk for 4-årige lærerutdanninger, synes å være på et forsvarlig nivå, og det vurderes 

ikke som hensiktsmessig å foreta endringer i emnemodulen før ny forskrift for 5-årig 

lærerutdanning foreligger. 

 

Universitetsdirektøren ser at det er svært få studenter pr spesialisering for GLU Master, og at det 

i utgangspunktet vil være ønskelig å redusere antall valgretninger fra 5 til 4. Universitets-

direktøren synes det er betenkelig at studiepoeng som er tildelt spesifikt til GLU-Master-

studenter er benyttet på disiplinmasteren i RLE på en slik måte at det denne ikke kan tilbys hvis 

man velger å legge ned GLU Master i RLE.  

 

Beslutningen om at grunnskolelærerutdanningen skal bli 5-årig kan gi økt søkning til GLU 

Master. En midlertidig opptaksstopp på en spesialisering kan få negative konsekvenser for 

fagmiljøene. Universitetsdirektøren opprettholder derfor ikke forslaget om midlertidig reduksjon 

i tildeling av SP til GLU Master.  

 

Lektorutdanningene 8-13 
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Universitetsdirektøren er enig i Avdeling for lærerutdannings forslag om å tilby 8 fagdidaktiske 

emner til lektorutdanningen 8-13. Det foreslås at fagdidaktikk i fremmedspråk tildeles ressurser 

til en felles del på 10 SP og en separat del på 5 SP til hvert av fremmedspråkene; totalt 25 SP.  

Universitetsdirektøren mener også at det vil være avgjørende at man samkjører de fagdidaktiske 

emnene til lektorstudentene og til PPU-A-studentene av ressursmessige årsaker. Det foreslås 

også at det tildeles 30 SP til generell pedagogikk til lektorutdanningen 8-13, slik at denne ikke 

samkjøres med PPU-A.  

 

Samlet innebærer dette at det tildeles 30 SP i generell pedagogikk, og 130 SP i fagdidaktiske 

emner til lektorutdanning 8-13. 

 

PPU-A 

Universitetsdirektøren er enig i forslag i høringsbrevet om å begrense antall fagdidaktiske emner 

til tre.  Disse kommer i tillegg til fagdidaktiske emner som gis i lektorutdanningen.  Med 30 

studieplasser på PPU-A og 70 studieplasser på lektorutdanningen 8-13, vil det det bli svært få 

studenter pr emne hvis man tilbyr flere fagdidaktiske emner.   

 

Til nå har det vært tildelt ressurser til 17 fagdidaktiske emner i PPU-A (hvorav ett av dem har 

hatt tildelt 30 SP). 7 av disse emnene har hatt færre enn 5 studenter pr år i gjennomsnitt de siste 

5 årene. Forslagene innebærer at det tilbys fagdidaktikk i til sammen 13 fagområder innen 

lektorutdanningen og PPU-A. (8 emner innen lektorutdanningen (fremmedspråk dekker 3 

fagområder) og 3 emner innen PPU-A.)  I forhold til emnemodul 2014 gir dette en innsparing på 

255 SP; 130 av disse er imidlertid overført til lektorutdanningen. 

 

Det er vedtatt at PPU-A kun skal tilbys til heltidsstudenter fom 2015, det betyr en innsparing i 

emnemodul på 30 SP. 

 

Det foreslås at styret for lærerutdanningene vedtar hvilke 3 fagdidaktiske emner som skal tilbys 

innen PPU-A i tillegg til de 8 som inngår i lektorutdanningen. Det bør imidlertid arbeides for å 

få tverrfaglige fagdidaktiske emner slik at man kan samlet kan tilby emner som gir bredere 

undervisningskompetanse. En økning i antall studieplasser for PPU-A kan gi grunnlag for å tilby 

flere fagdidaktiske emner; dette må imidlertid behandles i tråd med ordinære prosedyrer knyttet 

til budsjett. 

 

PPU-Y 

Det foreslås ingen endringer i emnemodulen. 

 

Oppsummert er forslagene: 

Barnehagelærerutdanning:   Ingen endringer i emnemodulen. 

GLU 1-7 og GLU 5-10:   Ingen endringer i emnemodulen. 

GLU Master 1-7 og 5-10: Ingen endringer i emnemodulen. 

Lektorutdanning 8-13: Tildeling av 160 SP i emnemodulen 

PPU-A (heltid og deltid):   Reduksjon på 255 SP i emnemodulen 

Netto innsparinger i emnemodulen fra 2015 blir 95 SP og beløper seg til ca NOK 1.250.000. 

(Differansen i forhold til innsparingene som ble anslått i høringsbrevet skyldes at 30 SP ble 

uteglemt, samt at det forslås økte ressurser til fagdidaktikk i lektorutdanningen ).  

 

Det foreslås at studiepoengene trekkes ut av emnemodulen. Dette er lagt til grunn i 

budsjettforslaget for 2015.   

 

 

Vedlegg:  
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Høringsbrev og -svar emnemodul år 0.pdf 

VS_ Ad høringssvar.msg 

 

 

 

Vedlegg til sak 

 

 
  



From: Tim Hope 
Sent: 3. november 2014 10:42 
To: Ingrid Susanne Andersen 
Subject: VS: Ad høringssvar 
 
Hei 
Torsdag 30.oktober hadde LU-styret høringen om «Emnemodul år 0» til orientering. Det kom flere 
viktige innspill under møtet og vedtaket var at disse merknadene videresendes sammen med høringen. 
Under ligger merknaden fra styremedlem Svein Rune Olsen som representerer faglærerne i LU. 
Det vil også komme en uttalelse fra Hans Hodne, knyttet til RLE-faget. 
 
Vennlig hilsen  
Tim  
 

Fra: Svein Rune Olsen  

Sendt: 29. oktober 2014 17:06 
Til: Birte Simonsen; Tim Hope 

Emne: Ad høringssvar 

 
Følgende kom fram i møtet ang mat og helse: 
 
Høringssvaret sier under Fagdidaktikkemner trinn 8-13:  Dette anses å dekke behovet i regionen for 
kompetente lærere innen de viktigste allmenne skolefagene, samt UiA`s behov for lærerpåbygging for 
disiplinstudenter. (litt merkelig at man skille på viktige og ikke så viktige fag, forresten). 
 
Statistikk viser at 54% av de som underviser i faget i grunnskolen har ikke studiepoeng i faget og de som 
har stor kompetanse i faget er i alderen 50+. Jeg mener høringssvaret da konkluderer på noe svakt 
grunnlag. 
 
Høringssvaret gir økonomi muligheten til å opprettholde emnet fordi det kun tilbys 2 steder i Norge. Her 
er jeg litt på gyngende grunn, men jeg har kun funnet Volda som tilbyr PPU i mat og helse, altså (hvis det 
stemmer), samme situasjon som økonomi. 
 
Høringssvaret viser helt riktig at Drama er en del av valgfaget «sal og scene». Kosthold og ernæring står 
for halvparten av læringsmålene i «Fysisk aktivitet og helse» og bør dermed også inngå i oversikten. 
Fysisk aktivitet og helse blir valgt av 42 500 elever og er det desidert mest populære valgfaget på 
ungdomstrinnet (34%). Nr 2 på popularitetslista er sal og scene med 15%. Valgfag utgjør 171 
undervisningstimer.  
 
Til slutt: Det er en liten fallitterklæring å kutte PPU på 2/5 av de praktisk-estetiske fagene for et 
«profesjonsuniversitet» og det er ikke et bra signal å gi til et av Norges største fagmiljø i Mat og Helse at 
de ikke kan tilby PPU. Høringssvaret  vil medføre at de som også tar kombinasjonen idrett/ernæring, en 
kombinasjon som er viktig å ha i skolen, mister denne to-faglige undervisningskompetansen.  
 
I tilfelle alle momentene ikke kom med under «med de kommentarer som framkom i møtet» 
 
Med vennlig hilsen 
 



Svein Rune Olsen 
Instituttleder 
Institutt for folkehelse, idrett og ernæring 
 
Tlf jobb: 381 41349 
Mob: 909 52288 
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112/14Søknad om etablering av masterprogram i regnskap og revisjon ved 

Handelshøyskolen ved UiA 
Arkivsak-dok. 14/03722-2 

Arkivkode.    

Saksbehandler Anne Marie Sundberg 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 112/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret ved Universitetet i 

Agder etablering av Regnskap og revisjon, masterprogram, 120 studiepoeng.  

2. Studiet finansieres innenfor Handelshøyskolens budsjettramme. 

3. Studieplanen legges fram for Studieutvalget til godkjenning.  

4. Regnskap og revisjon, bachelorprogram, legges ned.  

5. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes frist 

for utstedelse av vitnemål for Regnskap og revisjon, bachelorprogram, til 31.08.19. 

 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

Hva saken gjelder 

Handelshøyskolen ved UiA besluttet våren 2014 å trekke bachelorprogram i regnskap og 

revisjon fra Samordna opptak. Dette ble begrunnet med planer om å etablere masterprogram i 

regnskap og revisjon med oppstart høsten 2016. Handelshøyskolen har nå forsert planene og 

ønsker å starte masterprogrammet høsten 2015.  

 

Styret for Handelshøyskolen fattet i møte 05.03.14 følgende vedtak i HH-sak 2014/432: 

Styret for Handelshøyskolen vedtar å trekke Bachelor i regnskap og revisjon fra Samordna 

opptak høsten 2014, for å søke etablering av Master i regnskap og revisjon med opptak høsten 

2016. 

 

Søknad om etablering av Regnskap og revisjon, masterprogram, legges herved fram for styret. 

Det framlagte forslaget synes å imøtekomme de krav som NOKUT har til akkreditering av 

masterprogram. 
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Saksunderlag 

Handelshøyskolen ved UiA (HHUiA) søker om etablering av masterprogram i regnskap og 

revisjon. UiA har hittil tilbudt bachelorprogram på dette fagområdet, men dette ble trukket fra 

Samordna opptak våren 2014 på grunn av omleggingsplanene.  

 

Handelshøyskolen begrunner omleggingen med at man over flere år har sett til dels store 

endringer i studentenes preferanser og bransjens rekrutteringsmønster. Flertallet av de som i dag 

ansettes i revisjonsselskapene har en mastergrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende, 

for i neste omgang å gjennomføre et 1-årig masterprogram i regnskap og revisjon. Det er en klar 

trend i retning av å etablere revisorutdanningen som en masterutdanning. I følge HHUiA er 

Norge ett av svært få land som fortsatt har en nivådelt revisorutdanning. Sannsynligheten synes 

stor for at utfallet av en ny revisorlovutredning vil gi kun én revisorutdanning og da på 

masternivå.  

 

Ved den foreslåtte etablering vil UiA posisjonere seg for framtiden og bli den tredje 

utdanningsinstitusjonen som tilbyr denne utdanningen i Norge, etter NHH og BI. Universitetet i 

Stavanger planlegger oppstart av masterprogram i regnskap og revisjon fra høsten 2016.  

 

Handelshøyskolen har vært i samtaler med ledende revisjonsmiljøer og Den norske 

revisorforening om planene om etablering av masterprogram. Tilbakemeldingene sies å være 

gjennomgående svært positive til planene.  

 

Handelshøyskolen legger til grunn at studiet skal imøtekomme kravene både til Nasjonalt råd for 

økonomisk-administrativ utdanning under Universitets- og høyskolerådet og de krav som stilles 

for å bli statsautorisert revisor. Man ser for seg at kandidatene tildeles graden master i regnskap 

og revisjon – siviløkonom.  

 

Kompetanse  

Fagmiljøet som er ansvarlig for det planlagte masterprogrammet er det samme som ivaretar 

masterprogrammet i økonomi og administrasjon. Kompetanse knyttet til det omsøkte 

studieprogrammet presenteres i følgende tabell: 

 
Vitenskapelig ansatte som skal 

tilknyttes studiet (stilling, navn 

og fakultetstilknytning) 

 

Hovedstilling ved 

institusjonen? 

 

JA            NEI 

Andel av 

årsverk som vil 

bli knyttet til 

studiet (ca.) 

Undervisnings-/ veiledningsområde i 

studiet  

Professor 

Steen Koekebakker 

X 20 Finansiering  

Professor 

Andreas Wald 

X 20 Strategi 

Professor 

Otto Andersen 

X 20 Metode i finans 

Førsteamanuensis 

Arngrim Hunnes 

X 10 Etikk 

Førsteamanuensis 

Leif Atle Beisland 

X 20 Finansiell analyse og 

verdsettelse 

Førsteamanuensis  

Terje Heskestad 

X 60 Finansregnskap og strategisk 

økonomistyring  

Førsteamanuensis 

Liv Bente H. Friestad 

X 20 Økonomiske styringssystemer  

Førstelektor 

Andre Tofteland 

X 40 Finansregnskap 

Førsteamanuensis X 50 Revisjon og finansregnskap 
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Anna Alon 

Universitetslektor 

Geir Haaland 

X 80 Revisjon og finansregnskap  

Universitetslektorene 

Kari Lunøe-Nielsen/ 

Marianne Huseby 

X 20 Rettslære  

Førsteamanuensis 

Tonny Stenheim 

                    X Timelærer 

(BI) 

Finansregnskap og revisjon  

CISA, Manager  

Sylvi Nerskogen 

                     X Timelærer 

(avtale) 

Revisjon  

Sant Revisjon, Oslo 

Statsautoriserte 

revisorer 

                     X Timelærer 

(intensjons-

avtale) 

Revisjon  

Advokat/ 

revisjonsselskap 

                     X Timelærere 

(intensjons-

avtaler) 

Rettslære/revisjon  

 

Førsteamanuensene Leif Atle Beisland og Terje Heskestad er i følge HHUiA begge engasjert av 

NHH for å undervise på deres masterprogram i regnskap og revisjon.  

 

Supplering av kompetanse 

Universitetslektor og statsautorisert revisor Geir Haaland vil i nær fremtid bli vurdert til 

førstestilling. Førsteamanuensis Terje Heskestad vil i løpet av 2015 bli vurdert for opprykk til 

dosent. Institutt for økonomi er også i rekrutteringsprosess mht. å styrke sin bedriftsøkonomiske 

kompetanse ytterligere og vil da prioritere kjernefagene innenfor programmet.  

 

Finansiering  

Når det gjelder finansiering uttrykker Handelshøyskolen at det vil være enkelte merkostnader 

med å opprette det nye studiet med hensyn til nivåoppgraderingen. HHUiA mener det er riktig at 

UiA sentralt dekker inn disse merkostnadene, selv om de ikke er veldig store. Det vil bli 

fremmet en sak om dette i forbindelse med revidert budsjett våren 2015. HHUiA mener dette er 

en så viktig strategisk studieomlegging for UiA at HHUiA ikke bør måtte dekke denne 

merkostnaden selv innenfor sitt ordinære budsjett. 

 

Universitetsdirektørens merknader 

Det vises til at denne etableringssøknaden kommer utenom ordinær frist. Universitetsdirektøren 

ønsker likevel at styret behandler saken, ettersom det i stor grad handler om å formalisere et 

eksisterende tilbud på et høyere nivå. De strategiske og faglige begrunnelser for omleggingen 

synes gode. Fakultetet ønsker vedtak i styret nå slik at studiet kan omtales i Studier på 

Sørlandet, som går i trykken tidlig i desember. 

 

Krav for akkreditering av studier framgår av forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i 

høyere utdanning (studietilsynsforskriften), fastsatt av NOKUT, kap. 7. Forskriften regulerer 

krav til studieplanen og til fagmiljøet knyttet til studiet. § 7-3. Fagmiljø tilknyttet studiet lyder: 

Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er 

beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige eller 

kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 

studiet. 
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Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 

institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 

delene av studiet. For de ulike sykluser gjelder i tillegg: 

a) For første syklus skal minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet være ansatte med 

førstestillingskompetanse. 

b) For andre syklus skal minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet være professorer eller 

dosenter og ytterligere 40 prosent være ansatte med førstestillingskompetanse. 

c) For tredje syklus fremgår kravene av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 tredje ledd. 

Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. For de ulike 

sykluser gjelder i tillegg: 

a) For første syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på et nivå som er tilfredsstillende 

for studiets innhold og nivå. 

b) For andre syklus skal fagmiljøet ha dokumentere resultater på høyt nivå. 

c) For tredje syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå og med 

tilstrekkelig faglig bredde. 

For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra 

praksisfeltet. 

Det vises til tabellen gjengitt over. Det framgår av søknaden at kjernefagene i studiet utgjøres av 

emnene Økonomiske styringssystemer, Forretningsjuss og selskapsrett, Finansregnskap 4, 

Strategisk økonomistyring, Finansregnskap 5, Revisjon 1, Revisjon 2 og Skatte- og avgiftsrett, 

alle på 7,5 studiepoeng. I henhold til tabelloversikten baserer man seg til en viss grad på 

timelærere når det gjelder revisjonsemnene. Fagmiljøet har heller ikke relevant 

førstekompetanse innenfor juss.  

 

Dersom de skisserte opprykkene for Geir Haaland og Terje Heskestad finner sted, styrkes 

miljøet formelt sett. Det samme gjelder skissert nyrekruttering. Da gjenstår det manglende 

juridisk førstekompetanse. Universitetsdirektøren viser til at Handelshøyskolen selv er av den 

oppfatning at kompetansekravene er oppfylt. Handelshøyskolen slår også fast at HHUiA og 

Institutt for økonomi, som skal drifte det omsøkte masterprogrammet, driver aktiv forskning og 

faglig utviklingsarbeid innenfor alle sine fagfelt. Det uttales at fagmiljøet publiserer i anerkjente 

internasjonale og nasjonale tidsskrifter, herunder fagtidsskrifter for bedriftsøkonomiske fag. 

CVer og kompetanseoversikter er oversendt. Disse legges imidlertid ikke fram for styret.   

 

Det opplyses at førsteamanuensis Anna Alon foreløpig kun er tilsatt i midlertidig stilling for 

seks måneder. Stillingen skal lyses ut for fast tilsetting.   

 

Universitetsdirektøren legger til grunn Handelshøyskolens klare oppfatning av at de krav som 

NOKUT stiller for akkreditering av masterprogram er oppfylt. I likhet med NHH og BI, som er 

de andre institusjonene som tilbyr revisjonsstudier på masternivå, baserer man seg i noen grad 

på timelærere for å sikre seg spisskompetansen på fagfeltet inn i studiet. HHUiA har imidlertid 

en solid basis i egne fast ansatte med kompetanse og produksjon innenfor regnskaps- og 

revisjonsfeltet. Handelshøyskolen oppfordres imidlertid til å ha fokus på kompetansespørsmålet 

framover og vurdere styrking av miljøet.  

 

Ettersom masterprogrammet i regnskap og revisjon innebærer en nivåjustering i forhold til 

tidligere bachelorprogram og har en del sammenfall med masterprogram i økonomi og 

administrasjon, mener universitetsdirektøren at ekstern sakkyndig vurdering ikke er påkrevd.  
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Universitetsdirektøren forutsetter at Handelshøyskolen ved UiA dekker de merkostnader som 

påløper innenfor egen ramme.  

 

Ifølge forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 skal det ved nedlegging av 

studieprogram fastsettes overgangstid for utstedelse av vitnemål. Universitetsdirektøren foreslår 

at overgangstiden for utstedelse av vitnemål for bachelorprogrammet i regnskap og revisjon blir 

fram til 31.08.19. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Søknad om etablering av MRR H15 pr torsdag 131114.docx 

 

 

 

Vedlegg til sak 

 
  



Skjema for dokumentasjon i forbindelse med søknad om etablering av nytt studium/studieprogram  
Sist revidert desember 2013  

1

 
 
Skjema for dokumentasjon i forbindelse med søknad 
om etablering av  
Master i regnskap og revisjon - siviløkonom 
 
Søknaden stiles til styret for Universitetet i Agder og sendes studiesekretariatet. Frist for å 
fremme søknad er 15. april (1. februar for studier med oppstart i vårsemesteret). 
 
 
DEL I: Grunnleggende opplysninger 
Opplysninger om punktene i del I skal følge søknaden. 
 
Nasjonalt og regionalt behov for studiet:  
 
Bakgrunn 
Universitetet i Agder har gitt Bachelor i revisjon siden 2003, mens en spesialisering i 
regnskap og revisjon (i det økonomisk administrative studiet) har vært gitt siden 1970. 
Grunnet endringer i den nasjonale rammeplanen for revisjon ble bachelorprogrammet lagt 
om fra høsten 2012, og navnet ble endret til Bachelor i regnskap og revisjon. 
Handelshøyskolen ved UiA søkte å trekke/legge ned dette bachelorprogrammet fra opptaket 
høsten 2014 for å kunne etablere en Master i regnskap og revisjon (MRR). Kullet som ble tatt 
opp høsten 2013 vil derfor med normert progresjon være ferdige uteksaminert våren 2016.  
 
Nedlegging av bachelorstudiet ble gjort med sikte på å opprette masterstudiet snarest mulig. 
Da dette ble gjort, var forventningen at det ikke var realistisk å få til oppstart av masterstudiet 
før i 2016. Nå ser vi at det både er mulig og strategisk riktig å fremskynde oppstarten til 
2015, og det er en stor fordel om vi kan starte opp allerede i 2015. Studieplanen som er 
utviklet, gjør også at de nye emnene kommer senere enn vi så for oss for et år siden, slik at de 
faglige forutsetningene også er til stede for å starte opp allerede høsten 2015. 
 
Ved oppstart av en Master i regnskap og revisjon høsten 2015, vil tyngden av kjernefagene i 
programmet først fases inn høsten 2016, se studieplan under del II om studiet nedenfor. 
 
Nasjonal og regionalt behov og eksterne initiativtakere  
I følge en undersøkelse gjennomført av Den norske revisorforening (DnR) i 2012 har man 
over flere år sett til dels store endringer i både studentenes preferanser og bransjens 
rekrutteringsmønstre, hvor stadig færre av de som går rett fra skolebenken til 
revisjonsbransjen har bakgrunn fra profesjonsstudiene. Flertallet av nyutdannede som 
ansettes i revisjonsselskapene har nå en Master i økonomi og administrasjon eller tilsvarende, 
for deretter på et senere tidspunkt å gjennomføre en ett-årig Master i regnskap og revisjon. 
 
Revisorforeningen fremmet derfor i 2013 et endringsforslag overfor Finanstilsynet til 
revisorlovens § 3-2 med sikte på å endre utdanningskravet for statsautoriserte revisorer som 
åpnet for en spesialisering innen mastergraden i økonomi og administrasjon med revisjonsfag 
innenfor en ramme på 45 studiepoeng.  
 
Klippet fra utredningen fra Revisorforeningen våren 2013: Endret utdanningskrav for 
statsautoriserte revisorer: 
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Betydelige endringer i næringslivets finansielle og øvrige rapportering og revisors oppgaver, 
har medført behov for bredere teoretisk bakgrunn blant de som skal bli revisorer. Behovet 
for bredere kompetanse er en viktig årsak til at revisjonsbransjen i stor grad rekrutterer 
masterkandidater i økonomi og administrasjon fremfor kandidater med master i regnskap og 
revisjon… En stor del av dagens masterstudenter i regnskap og revisjon har en mastergrad i 
økonomi og administrasjon fra før… Det bør legges til rette for at masterkandidater i 
økonomi og administrasjon kan oppnå godkjenning, uten å måtte ta ny mastergrad… Det er 
utdanningens innhold og ikke navnet som bør være avgjørende. 
 
Lovforslaget ble kun sendt til høring hos de to undervisningsinstitusjonene som frem til nå 
har tilbudt master i regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole (NHH) og 
Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Disse var skeptisk til reduksjonen ned til 45 studiepoeng, 
men argumenterte samtidig for at en reduksjon ned til 60 studiepoeng var en god løsning.  
Etter dette informerte Finanstilsynet i brev av 14.05.13 om at de ikke fant det hensiktsmessig 
å sende forslaget til Finanstilsynet i sin nåværende form, men ville avvente nedsettelsen av et 
kommende lovutvalg for å vurdere revisorloven. (Et utvalg som ikke er nedsatt pr dato). 
 
Parallelt med det overnevnte vurderte Handelshøyskolen ved UiA (HH) i forbindelse med 
programevaluering av den femårige masteren i økonomi og administrasjon (siviløkonom), 
mulighetene for å tilby en spesialisering i regnskap og revisjon innen de faglige rammene av 
dette studieprogrammet ekvivalent med faglig profil i et masterprogram i regnskap og 
revisjon (MRR) som tilsvarer utdanningsdelen knyttet til tittelen statsautorisert revisor og 
som slik HH vurderer det oppfyller de faglige kravene i MØA-planen for siviløkonomtittelen 
http://www.uhr.no/documents/Vedtatt_Plan_for_to_rig_masterstudium_i__konomi_og_admi
nistrasjon.pdf.  
 
Avklaringen redegjort for overfor, gjør imidlertid at spesialiseringen må etableres som et nytt 
studieprogram (MRR) i regi av HH, med tilsvarende ressursbehov som det å utvikle en 
spesialisering innen rammen av siviløkonomutdanningen vil gi. Dette i påvente av en mulig 
lovendring. Dermed oppnås en fullverdig master i økonomi og administrasjon samtidig med 
at kravene til MRR kan innfris. Dette er et strategisk grep som er fornuftig både overordnet 
strategisk, og faglig og økonomisk med tanke på hvordan revisjon kan inngå i det samlede 
studietilbudet ved HH. 
  
Utdanningskravet pr i dag til statsautoriserte revisorer er oppnådd Master i regnskap og 
revisjon (MRR) i flg. Revisorlovens § 3-2. Innholdet i mastergraden er ikke nærmere regulert 
i lov eller forskrift, men innholdet må være innenfor EUs revisjonsdirektiv artikkel 7 (som 
beskriver utdanningen internasjonalt) og som ikke er mer detaljert enn at også dagens BRR 
reguleres av direktivet. Se vedlegg. Finanstilsynet som godkjenner både registrerte og 
statsautoriserte revisorer har i medhold av revisorforskriftens §1-1satt karakterkrav C for å 
oppnå godkjennelse og anledning til å drive revisjonspraksis (men ikke for å oppnå selve 
graden).  
  
Tilsvarende studier ved andre institusjoner 
I dag tilbys utdanningen som nevnt av NHH og BI. Det er ikke en uttrykt rammeplan for 
MRR som for BRR, men implisitt er studieplanene for NHH og BI retningsgivende.  
Vår studieplan/skisserte opplegg ligger derfor tett opp mot disse, dog med noe mer 
vektlegging på forretningsforståelse som et grunnlag for en målrettet og effektiv revisjon (se 
vedlegg) 
 
Det kan opplyses at 12 studiesteder tilbyr Bachelorgrad i regnskap og revisjon, hvor fire av 
disse også tilbyr Mastergrad i økonomi og administrasjon knyttet opp mot 
Siviløkonomtittelen, og følgelig på sikt kan tenkes å tilby også MRR (se vedlegg).  
 



Skjema for dokumentasjon i forbindelse med søknad om etablering av nytt studium/studieprogram  
Sist revidert desember 2013  

3

 
Strategisk begrunnelse:  
 
Forankring  
Årsaken til at HH anser en etablering av en MRR som et viktig strategisk grep er, utover å 
møte utdanningsetterspørselen redegjort for overfor, utviklingen nasjonalt og internasjonalt 
relatert til revisorutdannelsen. Det er her en klar trend i retning av å tydelig etablere 
revisorutdanningen som en masterutdanning. Norge er i dag et av svært få land som 
fremdeles har en nivådelt revisorutdanning og sannsynligheten er stor for at utfallet av en ny 
revisorlovutredning vil gi bare en revisorutdanning og da på masternivå.  
 
UiA vil ved derfor ved denne etableringen posisjonere seg for fremtiden og samtidig bli den 
tredje undervisningsinstitusjonen som tilbyr denne utdannelsen i Norge, noe som vil ha både 
nasjonal og regional betydning og skape tilsvarende oppmerksomhet.  
 
I forbindelse med arbeidet for å vurdere å tilby en utdanning som leder frem mot tittelen 
statsautoriserte revisorer, har fagansvarlige for revisorutdanningen ved HH gjennomført 
samtaler med de ledende revisjonsmiljøene i Norge for å få deres tilbakemeldinger på 
planene om etablering av en slik utdanning ved UiA og samtidig deres synspunkter på 
organiseringen av revisorsutdanningen i Norge generelt. Tilsvarende samtaler har vært 
gjennomført med Den norske Revisorforening (DnR). Tilbakemeldingene er gjennomgående 
svært positive, med tanke på en mulig etablering av en slik utdannelse ved HH.  
 
Handelshøyskolens oppdrag (mission) er i vår strategiplan formulert som «å fremme 
internasjonalisering, innovasjon og ansvarlighet i vår undervisning, forskning og 
samfunnskontakt».  Studiet vil være internasjonalt orientert da både revisjons- og 
regnskapsfaget bygger på internasjonale standarder og således støtte opp om 
Handelshøyskolens og Universitets strategi.  En valgt revisor er også iht. revisorlovens § 1-2 
«Allmenhetens tillitsperson» slik at utdanningen også vil støtte opp om Handelshøyskolens 
vektlegging av økonomisk ansvarlighet. 
 
Studiet vil også støtte opp om studieretningen MØA økonomistyring da de felles fagene vil 
styrke kvaliteten på begge programmene mht. tverrfaglighet. F.eks. vil kravet til etikk i 
revisjonsundervisningen kunne kombineres med at etisk tenkning i større grad integreres i 
fellesemnene forretningsforståelse.   
  
Forskningsaktivitet: 
 
HH og institutt for økonomi, som vil drifte MRR, driver aktivt forskning og faglig 
utviklingsarbeid innenfor alle sine fagfelt.  
 
Fagmiljøet publiserer både i anerkjente internasjonale som og nasjonale tidsskrifter herunder 
fagtidskifter for bedriftsøkonomiske fag. 
 
Vedlagt søknaden følger en kompetanse og publikasjonsoversikt over ansatte som vil være 
tilknyttet Master i regnskap og revisjon – siviløkonom.  
 
 
Samarbeid og arbeidsdeling: 
 
Da MRR er profesjonsstudium er det både naturlig og nyttig å knytte kontakter mot 
profesjonen både nasjonalt og lokalt.  
 
Instituttet har over lang tid hatt gode kontakter inn mot Den norske revisorforeningen og mot 
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ansvarlige med tilsyn med revisjonsbransjen hos Finanstilsynet. Statsautorisert revisor Geir 
Haaland har siden ansettelsen i 2007 deltatt og nærmest årlig bidratt med temaer på det årlige 
«samarbeidsforumet» som revisorforeningen arrangerer for representanter for samtlige 
undervisningsinstitusjoner som tilbyr revisjonsutdannelse i Norge på bachelor og masternivå. 
I samme periode har han vært faglig kontakt og de senere år også medlem av eksamens-
utvalget for praksisprøve for revisorer, som HH arrangerer vær høst på oppdrag fra 
Finanstilsynet.   
 
UiA har også over lang tid stått ansvarlig for det frivillige eksamenssamarbeidet mellom de 
undervisningsinstitusjonene som tilbyr revisjonsutdanning på bachelornivå, et samarbeid som 
kan være aktuelt å utvide til masternivå, når antallet tilbydere antas å øke. 
 
Enkelte ansatte ved Institutt for økonomi har også bistillinger i revisjonsselskap, eller 
styreverv i lokalt næringsliv, som gir en nyttig erfaringsflate mot bransjen og øvrig 
næringsliv på Sørlandet og nasjonalt.  
 
Som framgår av kompetanseoversikten nedenfor er det, som for øvrige tilbydere av 
undervisning i revisjon og regnskap, formålstjenlig å knytte til seg lærekrefter fra større 
revisjons- eller advokatmiljøer, for å styrke nærheten til profesjonsutøvelsen.   
 
 
 
Kompetanse for å tilby studiet:  
 
En statsautorisert revisor må gjennom utdanningen ha opparbeidet seg revisorkompetanse 
innenfor fagfeltene revisjon, regnskap, skatt og avgift, selskapsrett, virksomhetsstyring og 
intern kontroll, samt generell forretningsforståelse, bedriftsøkonomi og rettslære. Selv om 
revisorer må godkjennes i det enkelte land, er revisjon en internasjonal profesjon med de 
samme krav til revisjonens utførelse på tvers av landegrensene.  
 
Karakteristisk for nevnte fagområder er at bedriftsøkonomisk kompetanse, og da særlig innen 
regnskap og revisjon, er områder hvor ressursene knyttet til undervisning og dermed også 
forskning er knappe på landsbasis. Dette kan illustrere blant annet ved at NHH og BI i stor 
grad benytter innleide timelærere fra bransjen og toer-stillinger ved gjennomføringen av 
kjerneemnene ved sin MRR. NHH bruker bl.a. lærekrefter fra HH ved UiA i finansregnskap 
og bedriftsøkonomi. 
 
Da MRR knyttes opp mot masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom, 
profil økonomistyring, vil det samlede fagmiljøet på Institutt for økonomi representere 
fagmiljøet tilgjengelig for programmet.  
 
Fungerende programansvarlig for dagens BRR ved UiA universitetslektor og statsautorisert 
revisor Geir Haaland er medlem av NRØAs fagkomite for regnskap og revisjon, med i 
eksamensutvalget for Praktisk prøve for registrerte og statsautoriserte revisorer (som UiA 
arrangerer etter avtale med Finanstilsynet) og komiteleder for felles nasjonal eksamen i 
revisjon på bachelornivå. Han har i tillegg utviklet revisjonsverktøyet Descartes for 
undervisningsformål og i samarbeid med DnR stått for opplæring av Verdensbanken i bruk 
av revisjonsverktøyet. http://revregn.no/index.php?seks_id=479321&element=kapittel 
Tofteland var i perioden 2001-2010 medlem av fagkomiteen i Foreningen For God 
Kommunal regnskapsskikk (GKRS) og i perioden fra 2008-2010 medlem av 
Regnskapsstiftelsesstyret (RSS) i Norsk regnskapsstiftelse NRS. 
 
HH er også ansvarlig for de øvrige eksamenene på BRR for de ti lærestedene som deltar i det 
nasjonale eksamenssamarbeidet hhv. i finansregnskap (Terje Heskestad), skatterett 
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(Marianne Huseby) og rettslære (Trygve Bjerkås).  
 
Fagmiljøet har også og vil, tilsvarende NHH og BI, knytte til seg eksterne lærekrefter etter 
behov, særlig knyttet opp mot profesjonsemnene i programmet som revisjon og rettslære.  
 
Kompetanse knyttet til det omsøkte studieprogrammet presenteres i følgende tabell: 

Vitenskapelig ansatte som skal 
tilknyttes studiet (stilling, navn 
og fakultetstilknytning) 
 

Hovedstilling ved 
institusjonen? 
 
 
JA            NEI 

Andel av 
årsverk som vil 
bli knyttet til 
studiet 
(ca.) 

Undervisnings-/ veiledningsområde i 
studiet (så langt som mulig med 
henvisning til emnene i studieskissen, se 
felt 6 nedenfor) 

    
Professor 
Steen Koekebakker 

X 20 Finansiering  

Professor 
Andreas Wald 

X 20 Strategi 

Professor 
Otto Andersen 

X 20 Metode i finans 

Førsteamanuensis 
Arngrim Hunnes 

X 10 Etikk 

Førsteamanuensis 
Leif Atle Beisland 

X 20 Finansiell analyse og 
verdsettelse 

Førsteamanuensis  
Terje Heskestad 

X 60 Finansregnskap og strategisk 
økonomistyring  

Førsteamanuensis 
Liv Bente H. Friestad 

X 20 Økonomiske styringssystemer 

Førstelektor 
Andre Tofteland 

X 40 Finansregnskap 

Førsteamanuensis 
Anna Alon 

X 50 Revisjon og finansregnskap 

Universitetslektor 
Geir Haaland 

X 80 Revisjon og finansregnskap  

Universitetslektorene 
Kari Lunøe-Nielsen/ 
Marianne Huseby 

X 20 Rettslære  

Førsteamanuensis 
Tonny Stenheim 

                    X Timelærer 
(BI) 

Finansregnskap og revisjon  

CISA, Manager  
Sylvi Nerskogen 

                     X Timelærer 
(Avtale) 

Revisjon  

Sant Revisjon, Oslo 
Statsautoriserte 
revisorer 

                     X Timelærer 
(Intensjons
avtale) 

Revisjon  

Advokat/ 
revisjonsselskap 

                     X Timelærere 
(Intensjons
avtaler) 

Rettslære/ revisjon  

 
Universitetslektor og statsautorisert revisor Geir Haaland, med 20 års praksis som revisor, 
herav som partner for store regionale selskap og leder for PwC Agder, vil i nær fremtid bli 
vurdert til førstestilling. 
Førsteamanuensis Terje Heskestad vil i løpet av 2015 bli vurdert for opprykk til dosent. 
 
Instituttet er også i rekrutteringsprosess mht. å styrke sin bedriftsøkonomiske kompetanse 
ytterligere, og vil da prioritere kjernefagene innen for programmet.  
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Finansiering:  
 
Etablering av et studium som oppfyller kravene til å bli statsautorisert revisor ved 
Handelshøyskolen er tenkt delfinansiert gjennom nedleggelsen av bachelorutdanningen 
(BRR) som leder frem til tittelen registrert revisor hvor siste opptak var H2013. Det er 
vurdert som verken faglig eller økonomisk fornuftig å tilby både BRR og MRR ved UiA, gitt 
utviklingen beskrevet over.  
 
Det vil bli videreført et breddevalg i regnskap i Bachelor i økonomi og administrasjon, som 
vil faglig kvalifisere for å søke autorisasjon som regnskapsfører. 
 
Det vil være enkelte merkostnader med å opprette det nye studiet mht. nivåoppgraderingen. 
HH mener det er riktig at UiA sentralt dekker inn disse merkostnadene. Vi regner med å 
fremme en sak om dette i forbindelse med revidert budsjett våren 2015. HH mener at dette er 
en så viktig strategisk studieomlegging for UiA at HH ikke bør måtte dekke denne 
merkostnaden selv innenfor sitt ordinære budsjett. 
 
Risikovurdering: 

 
Årlig opptak til de to eksisterende MRR programmene er ca. 250 studenter jevnt fordelt 
mellom de to studiestedene. Hvor stor andel av en slik studentmasse som ville velge MRR 
ved HH fremfor NHH og BI er det selvsagt vanskelig å ha en klar formening om.   
 
Søknaden til det generelle masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom) er 
imidlertid svært god og stigende. Det er ikke unaturlig å se for seg at denne tendensen vil 
fortsette og muligens styrkes ytterligere dersom HH også kan tilby en spesialisering (MRR) 
som leder frem mot tittelen statsautorisert revisor og siviløkonom.   
 
HH legger til grunn at et opptak på ca. 30 studenter i etableringsåret vil være svært 
sannsynlig, et antall som forventes å øke i samsvar med rekruteringsutviklingen i 
revisjonsbransjen. 
 
At vi som første studiested i Norge knytter siviløkonomtittelen til mastergraden, ved at 
fagsammensetningen styres slik at den også innfrir kravene i MØA-planen, mener vi vil bli 
lagt merke til blant potensielle studenter.   
 
Dato for vedtak i fakultetsstyret:  
 
Fakultetsstyret for Handelshøyskolen vedtok 05.03.14 (HH-sak 2014/432) å trekke BRR fra 
opptak H2014 og å søke etablering av MRR med opptak H2016. Fakultetet har, utfra en 
helhetsvurdering, et ønske om å fremskynde oppstarten av Master i regnskap og revisjon til 
H2015. Dette er redegjort nærmere for over i søknaden. 
Enstemmig vedtatt i HH-sak 2014/432: 
Styret for Handelshøyskolen vedtar å trekke Bachelor i regnskap og revisjon fra Samordna 
opptak høsten 2014, for å søke etablering av Master i regnskap og revisjon med opptak 
høsten 2016. 
 
Forslag til vedtak i HH-sak 2014/xxx (03.12.14): 

Styret for Handelshøyskolen slutter seg til den fremsendte etableringssøknaden om 
oppstart av Master i regnskap og revisjon – siviløkonom høsten 2015. 
Styret ber om at Handelshøyskolen fremmer et innspill til revidert budsjett våren 2015 
om at merkostnadene ved etableringen dekkes inn.  
Videre ber styret om at det utarbeides en fullstendig studieplan som legges frem for 
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styret innen februar/mars 2015. 
 
Forslag til medlemmer i sakkyndig komité for masterstudier og doktorgradsstudier: 
 
Det er klarert at det ikke nødvendig å oppnevne sakkyndig komite for etablering av dette 
masterprogrammet, da vedtak i realiteten dreier seg om et ytterligere profil under MØA, men 
som av lovtekniske årsaker redegjort for foran, må etableres som et eget program.  
 
 
 
 
DEL II: Om studiet/programmet 
Del II gjelder studier til og med masternivå. 
 
Opplysningene fylles ut i skjemaet, og skal følge søknaden. B/M i første kolonne betyr at 
feltet bare skal fylles ut for bachelor- og masterprogrammer. 
1. Navn på studiet  
(norsk og engelsk) 

Master i regnskap og revisjon - siviløkonom 
Master of Science in Accounting and Auditing  

2. Type program B/M Masterprogram, ordinært, 120 sp 
3. Forslag til grad og tittel B/M 
(norsk og engelsk) 

Fullført grad gir tittelen Master i regnskap og revisjon - 
siviløkonom 

4. Målgruppe og antall  Studenter fra bachelor i regnskap, bachelor i regnskap og 
revisjon, bachelor i økonomi og administrasjon vil kunne 
søke opptak på masterprogrammet. 
Også utdannede kandidater med Master i økonomi og 
administrasjon vil være en svær aktuell målgruppe å tilby en 
ettårsmodul med «revisjonsemnene».  
Det planlegges et måltall på 30 studenter. 

5. Opptakskrav  Det vil vær mulig å søke opptak til masterprogrammet i 
regnskap og revisjon – siviløkonom, med følgende 
bakgrunn: 

 Bachelor i økonomi og administrasjon 
 Bachelor i regnskap og revisjon 
 Siviløkonom, fireårig eller 
 Siviløkonom, femårig master i økonomi og 

administrasjon 
Det vil bli utarbeidet utfyllende regler for opptak til Master i 
regnskap og revisjon – siviløkonom.  
 
 

6. Læringsutbytte  Etter fullført utdanning skal kandidatene ha følgende læringsutbytte 
relatert til kompetansekravene til en statsautorisert revisor  
KUNNSKAP 
Kandidaten skal ha 

 høy kunnskap i bedriftsøkonomi 
 ha avansert og ledende kunnskap om sentrale temaer, 

teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder 
innen regnskap og revisjon  

 ha god kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag,  
samfunnsøkonomiske fag og relevante juridiske emner  

 ha god kunnskap om fagets egenart og historie, samt om 
fagets og revisors rolle i samfunnet  

 ha god kjennskap til ulike revisjonsbehov og 
revisjonsordninger i privat og offentlig sektor  

 kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget 
fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor 
fagene 

FERDIGHETER 
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Kandidaten skal 
 forstå og kunne anvende analysemetoder, kunnskap, 

relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på 
praktiske og teoretiske problemstillinger innen finansiell 
revisjon, regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære og 
kunne begrunne sine valg 

 beherske sentrale og aktuelle metoder, teknikker og 
uttrykksformer i regnskap og revisjon 

 kunne identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og 
arbeidsoppgaver både selvstendig og i team på revisjons- og 
regnskapsoppdrag 

 kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og 
fagstoff og framstille dette slik at det belyser en 
problemstilling 

 kunne bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og 
konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen 
rapportering 

 kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både 
gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med 
fagmiljøer og praksis 

GENERELL KOMPETANSE 
Kandidaten skal 

 ha god innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og 
økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger 
innenfor sitt fagområde og kunne sette disse i et 
samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv 

 kunne formidle relevant faglig kunnskap til ulike 
målgrupper både skriftlig og muntlig 

 kunne reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i 
en tverrfaglig sammenheng, og kunne tilpasse denne til den 
aktuelle arbeidssituasjon 

 kunne bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i 
faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine 
kunnskaper og erfaringer med andre 

 kjenne til hvordan forretningsforståelse og bedriftsøkonomi 
kan støtte opp under nytenkning, innovasjon og 
entreprenørskap 
 

7. Studieskisse  Se vedlegg 
 

8. Eventuelle spesialiseringer - 
9. Yrkeskompetanse B/M  MRR gir kompetanse som statsautorisert revisor og som 

siviløkonom. Det er et toårig profesjonsstudium som gir 
jobbmuligheter i revisjon, advokatfirma og som konsulent, 
samt i ledende stillinger innen finans og økonomi i privat og 
offentlig virksomhet  

10. Videre studier  Doktorgrad innenfor økonomi, ved Handelshøyskolen ved 
UiA, eller andre institusjoner i inn- og utland. 

11. Internasjonalisering B/M Studentene på MRR kan velge å dra på utveksling i 2. 
semester av studiet. Emnene som tas ved en utenlandsk 
institusjon, skal godkjennes på forhånd som relevante for 
MRR. 
Det undervises på engelsk i flere emner (se vedlagte 
studieplan). 
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VEDLEGG 1 

 
 
 
 
STUDIEPLAN/SKISSE: Master i regnskap og revisjon - siviløkonom 
 
1. semester ME-423 - 1 

Research Methods in 
Business 
7,5 sp 

BE-410 - 1
Corporate Finance 
7,5 sp 

BE-417 - 1
Økonomiske 
styringssystemer 
7,5 sp 

JU-4xx 
Forretningsjuss 
og selskapsrett 
7,5 

2. semester 
 

ORG449 - 1 
Strategy 
7,5 sp 

BE-414 - 1
Financial Statement 
Analysis and Equity 
Valuation 
7,5 sp

BE-420 - 1
Finansregnskap 4 
7,5 sp 

BE-418 - 1 
Strategisk 
økonomistyring 
7,5 sp 

3. semester 
 

BE-5xx 
Finansregnskap 5 
7,5 

RE-5xx 
Revisjon 1 
7,5 

RE-5xx 
Revisjon 2 
7,5 

JU-5xx 
Skatte- og 
avgiftsrett 
7,5 

4. semester 
 

Masteroppgave, 30 studiepoeng 

 
Kjerneemner (8) merket rødt, herav nye emner (5) med fet skrifttype. 

 
 
 
 

VEDLEGG 2  
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VEDLEGG 3 
 
 

 
 

 
 
  

Dette bildet kan ikke v ises for øyeblikket.

Dette bildet kan ikke v ises for øyeblikket.
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VEDLEGG 4 
 
Studiesteder for revisor- og økonomiutdanning i Norge 
 
Studiesteder med mastergrad i regnskap og revisjon: 

 Handelshøyskolen BI - Master i regnskap og revisjon (MRR)  
 Norges Handelshøyskole (NHH) - Master i regnskap og revisjon (MRR)  

 
Studiesteder med bachelorgrad i revisjon:  

 Handelshøyskolen BI - Bachelor i revisjon  
 Handelshøgskolen i Bodø - Bachelor i regnskap og revisjon - Universitetet i Nordland  
 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) - Bachelor i revisjon - Studiested: Campus 

Vestfold  
 Høgskolen i Harstad - Bachelor i revisjon  
 Høgskolen i Hedmark - Bachelor i revisjon - Rena  
 Høgskolen i Molde - Bachelor i revisjon  
 Høgskolen i Nord-Trøndelag - Bachelor i revisjon  
 Høgskolen i Oslo og Akershus - Bachelor i revisjon  
 Høgskolen i Sør-Trøndelag - Bachelor i regnskap og revisjon  
 Høgskolen i Telemark - Bachelor i revisjon - Bø  
 Høgskolen i Østfold - Bachelor i revisjon - Halden  
 Universitetet i Stavanger - Bachelor i regnskap og revisjon - Handelshøgskolen ved 

UiS 
 
Studiesteder med bachelor- og mastergrad (Siviløkonom) i økonomi og administrasjon 
NB: Det kreves korrekt fagsammensetning for å få sidetittel som siviløkonom til 
mastergraden. Siviløkonomer må i tillegg ta 1-årig master i regnskap og revisjon for å bli 
statsautorisert revisor. 

 Norges Handelshøyskole (NHH)  
 Handelshøyskolen BI  
 Handelshøgskolen i Bodø  
 Handelshøgskolen ved UMB (Ås)  
 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) - Studiested: Campus Ringerike  
 Høgskolen i Molde  
 Høgskolen i Oslo og Akershus  
 Høgskolen i Sør-Trøndelag (Handelshøyskolen i Trondheim, HHiT)  
 Universitetet i Agder  
 Universitetet i Stavanger  
 Universitetet i Tromsø  

 
Godkjenning som revisor 
Med tre års praksis etter bachelor- eller masterstudiet kan du søke Finanstilsynet om 
godkjenning som henholdsvis registrert eller statsautorisert revisor - se finanstilsynet.no for 
nærmere informasjon. 
 
 
 
 

VEDLEGG 5 
 
EØS-rett, egen pdf fil vedlagt. 
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113/14Utvikling av framtidige prioriteringer 
Arkivsak-dok. 14/03357-2 

Arkivkode.    

Saksbehandler Simone Katharina Heinz 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 113/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Universitetsstyret vedtar å satse målrettet mot miljøer som kan lykkes i Horisont 2020 og 

andre viktige nasjonale og internasjonale programmer med strategisk betydning for UiAs 

fagområder. 

 

2. Universitetsstyret ser punkt 1 som det viktigste virkemiddelet for satsing ut inneværende 

strategiperiode. Denne satsingen vil legge grunnlag for en prosess for utvelgelse av nye 

(topp)satsingsområder i ny strategiperiode. 

 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

Hva saken gjelder 

I styresak 95/14 Evaluering av toppsatsingsområder ved UiA ønsket styret å få en sak i 

novembermøte om framtidige satsinger: «Styret ber administrasjonen komme tilbake med en 

egen sak om universitetets prioriteringer til neste styremøte». 

 

Det sentrale forskningsutvalg diskuterte saken 13.11.2014 og fattet følgende vedtak (SFU-sak 

44/14 Utvikling av framtidige satsingsområder): 

 

1. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler universitetsstyret å satse målrettet mot miljøer som 

kan lykkes i Horisont 2020 og viktige nasjonale og internasjonale programmer med strategisk 

betydning for UiAs fagområder. 

 

2. Det sentrale forskningsutvalget mener at punkt 1 må være det viktigste virkemiddelet for 

satsing ut inneværende strategiperiode, og anbefaler derfor å vente med en prosess for 

utvelgelse av nye (topp)satsingsområder til man kan se noen virkninger av dette virkemiddelet. 
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Saksunderlag 

 

Satsing nasjonalt – Langtidsplan for forsknings og høyere utdanning 

I oktober lanserte regjeringen Langtidsplan for forsknings og høyre utdanning 2015 - 2024.  

Gjennom langtidsplanen ønsker regjeringen å styrke Norges konkurransekraft og 

innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer. Derfor vil 

regjeringen trappe opp bevilgningene til forskning og høyere utdanning innenfor seks 

langsiktige prioriteringer: 

 hav 

 klima, miljø og miljøvennlig energi 

 fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og 

omsorgstjenester  

 muliggjørende teknologier 

 et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv 

 verdensledende fagmiljøer 

 

Innsatsfaktorer vil være rekrutteringsstillinger, bevilgninger til forskningsinfrastruktur og 

ordninger som stimulerer til norsk deltakelse i Horisont 2020. I forhold til Horisont 2020 har 

regjeringen også lansert en Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU, der 

regjeringen satser offensivt på å øke norsk deltakelse i Horisont 2020 med 60 %.  

 

Kapitlet om verdensledende fagmiljøer i langtidsplanen er spesielt interessant å se på i 

sammenheng med å tenke framtidige satsingsområder. Her trekker regjeringen fram følgende 

virkemidler for å stimulere fagmiljøer til å utvikle seg til å bli verdensledende fagmiljøer: 

Nasjonale ordninger er Fri prosjektstøtte, Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for 

fremragende utdanning (SFU) og Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).   Regjeringen 

ser internasjonalt samarbeid som en forutsetning for å drive med verdensledende forskning, og 

ønsker at det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 utnyttes bedre.  

Det europeiske forskningsrådet, ERC, blir trukket fram som en ordning med en størrelse og 

prestisje som kan løfte eksellente fagmiljøer opp i verdenstoppen. Et annet virkemiddel som ble 

trukket fram er å tiltrekke seg og å utvikle de beste talentene, både når det gjelder studenter og 

talentfulle forskere. Å gi tilgang til bygg og forskningsinfrastruktur av topp kvalitet sees som 

viktig for å utvikle verdensledende fagmiljøer og for å være attraktive samarbeidspartnere for 

næringslivet. Langtidsplanen understreker at det er opp til de enkelte fagmiljøene og 

institusjonene å oppfordre til, og støtte, et høyt ambisjonsnivå blant sine ansatte og studenter. 

 

 

UiA - status per i dag 

UiA har hatt fokus i en del år på å bygge opp forskningsaktiviteten gjennom å øke publisering 

av forskningsresultater og oppbygning av doktorgradsprogrammer. I de siste årene har fokuset 

dreid mot å øke forskningsaktiviteten og -kvaliteten gjennom innhenting av eksterne midler. I 

2013/2014 ble forskningsgrupper etablert som organisatorisk enhet ved alle fakultetene, som et 

virkemiddel for å få mer faglig samarbeid, faglig aktivitet og mulighet for å inngå i større 

prosjekter.  Per i dag har UiA 66 forskningsgrupper. 

 

UiA har per i dag følgende satsinger innenfor forskning vedtatt av styret: 

- Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) 

- Senter for e-helse 

- Multimodalitet og kulturendring (satsingsperioden utgår i 2015) 

 

Satsingsperioden for fornybar energi utgikk i slutten av 2013. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2014-2015/Meld-St-7-20142015.html?id=770807
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2014/Nasjonale-strategien-for-forsknings--og-innovasjonssamarbeidet-med-EU-.html?id=762473
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De satsingsområdene som ble vedtatt av styret, er resultater av ulike prosesser. Styrets etablering 

av fornybar energi som satsingsområde var en strategisk avgjørelse ut fra flere hensyn, som 

regionens kompetansebehov, samarbeid med Universitetet i Stavanger, og trender knyttet til 

forskningsfinansiering. Styret vedtok samtidig å starte en intern prosess for å utpeke 

kandidatmiljø fra hvert fakultet for mulige satsingsområder. MULTIKUL var det eneste miljøet 

som ble etablert som satsingsområde etter denne prosessen. Senter for e-helse ble etablert etter 

innspill fra regionen, som førte til at dekaner fra tre fakulteter ba styret om å opprette e-helse 

som satsingsområde. Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) sendte søknad om SFF og fikk 

god evaluering, og ble deretter gitt status som en toppsatsing.  

 

I tilligg til satsingsområdene på forskning, har universitetsstyret vedtatt bærebjelkestudier og 

signaturstudier. Under det sistnevnte ble Mekatronikk og Rytmisk musikk utpekt. 

Universitetsstyret har også valgt å fordele seks KD-stipendiater etter strategiske vurderinger; tre 

stipendiatstillinger ble tildelt til Nye læringsformer og tre til profesjonsforskning.  

 

Universitetets strategiplan sier at UiA i 2015 skal ha tre etablerte forskningsgrupper som er godt 

kvalifiserte for søknader om status innenfor NFRs senterordninger. Videre sier strategiplanen at 

det er et mål at UiA har minst tre fagmiljøer som er godt kvalifisert for søknader om status 

innenfor NOKUTs ordninger med sentre for fremragende utdanning.   

 

UiA fikk i 2013 et Senter for fremragende utdanning (SFU) innen matematikklæring, MatRIC. 

UiA er også partner i et Forskningssenter for miljøvennlig energi innen offshore vindenergi, 

NORCOWE. I 2011 sendte UiA to søknader til ordningen om Senter for fremragende forskning 

(SFF): de to satsingsområder Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) og Multimodalitet og 

kulturendring. Begge miljøer fikk en god evaluering, men nådde ikke opp i konkurransen. En ny 

SFF-utlysning forventes i 2015 og to miljøer ved UiA forbereder seg til det: Senter for integrert 

krisehåndtering (CIEM) og Center for Coastal Research (CCR), som er etablert i samarbeid med 

Havforskningsinstituttet/ Flødevigen. I 2014 var UiA med i to søknader om Senter for 

forskningsbasert innovasjon, en innen offshore mekatronikk, som UiA leder, og en innen 

innovasjon i reiseliv, der UiA er partner. Resultatene forventes å bli kjent i desember 2014. Den 

førstnevnte søknad er spesielt strategisk viktig for UiA pga samarbeid med NODE-klyngen og 

planer om etablering av Mechatronics Innovation Lab.  

 

Når det gjelder deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, har UiAs 

forskningsmiljøer sendt 13 søknader i første halvåret 2014. Mer en 75 % av disse ble sendt 

innen IKT og sikkerhet, fra forskerne ved Institutt for IKT (halvparten fra satsingsområde 

CIEM). To av de 13 søknader ble sendt til ERC (en innenfor IKT, en innenfor global utvikling), 

og begge to gikk videre til andre runde, der forskerne er invitert til intervju gjennom et panel. 

Det er utrolig gledelig, siden suksessrate for å gå videre til andre runde ligger mellom 15 og 25 

%. Om en eller begge får finansiering, vil UiA for første gang har markert seg i den mest 

prestisjefylle ordningen i Europa. 

 

 

Eksempler på satsingsområder og talentutvikling på andre norske institusjoner 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim har etablert virkemidlet NTNUs 

stjerneprogram, en systematisk satsing for å dyrke frem flere eliteforskere. NTNU har plukket ut 

17 unge forskere til å bli med i Stjerneprogrammet, som allerede har utmerket seg internasjonalt 

innenfor sine fagfelt. 

 

Universitet i Bergen har marin forskning og utviklingsforskning som de to 

hovedsatsingsområdene. Marin forskning er et område der flere fakulteter ved UiB og 
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randsoneinstitutter er involvert. UiB er med i Bergen marine forskningsklynge, som er et 

forpliktende samarbeid blant sentrale aktører innen marin forskning og utdanning i 

Bergensregionen, som kobler sammen ca. 700 forsker- og tekniske årsverk. 

 

Universitetet i Oslo har løftet fram livsvitenskap som en hovedsatsing. Samtidig har UiO i de 

siste årene fokusert offensivt på å innhente grants fra Det europeiske forskningsrådet, ERC, og 

har fått over 20 prosjekter innen denne prestisjefylle ordningen. 

 

UiS har en ordning som kalles programområder for forskning. Midler til dette fordeles fra 

universitetsstyret til de tre fakultetene og Arkeologisk museum og disponeres av de respektive 

dekaner/direktør til programområder og støtte til god forskning innen de fagområder som 

fakultetet anser som viktige. 

 

 

Mulige måter å satse på 

Eksemplene ovenfor viser at det finnes forskjellige måter å satse på. En måte er å tenke seg 

overordnete strategiske satsinger, som en slags paraply der en stor del av organisasjonen kan 

finne sin plass. En slik satsing kan gjerne også være koblet mot regionens behov og satsinger, 

eller mot nasjonale satsinger. En slik overordnet satsing må være et resultat av en grundig 

strategiprosess og burde være forankret i organisasjonens strategi. Styret eier og implementerer 

prosessen og organisasjonen trekkes inn. 

 

En annen måte å tenke på er utvikling av talentfulle forskere eller av gode miljøer etter visse 

kriterier. Slike kriterier kan enten rette seg rent mot vitenskapelig kvalitet, eller mot en 

kombinasjon av kvalitet og strategiske hensyn. Kriterier på det førstnevnte vil være basert på 

viste resultater og/ eller framtidig potensiale. Kriterier på det sistnevnte kan omfatte forankring i 

eget strategi, hensyn til nasjonale og internasjonale prosesser, områder der vi har tro på at vi har 

en unik posisjon nasjonalt eller internasjonalt, områder der vi i samarbeid med regionen ser 

muligheter for å løfte oss, osv. En slik satsing kan enten eies og implementeres av styret, eller 

styret kan delegere implementering til fakultetene, slik at fakultetene får delegert ansvar i 

forhold til å utpeke satsingsområder i tråd med kriteriene vedtatt i styret. Det kan også være en 

kombinasjon av begge deler, der fakultetene oppnevne sine satsingsområder, og styret 

oppnevner de som går på tvers av fakultetene.  

 

Det burde også diskuteres hvordan man kan støtte opp under de talentfulle forskerne/ miljøene 

som har utpekt seg nasjonalt eller internasjonalt, uten at de har vært del av en systematisk 

satsing internt. Kan vi støtte opp under de forskningsmiljøer og forskerne som når fram eller 

nesten når fram i store søknader, som SFF, SFI og SFU nasjonalt eller på europeisk nivå i 

Horisont 2020 og spesielt ERC? I forhold til ERC er det spesielt viktig å diskutere hvordan 

institusjonen forholde seg til de forskerne som får et grant. Forskerne står fritt til å flytte til 

andre institusjoner, og derfor er det viktig å gjøre seg attraktiv som institusjon. For eksempel gir 

UiB en toppfinansiering på 20 % på en ERC-grant for å gjøre det attraktivt å bli ved 

universitetet. 

 

Det er også viktig med en bevissthet at det kan satses gjennom forskjellige virkemidler: For 

eksempel gjennom satsing av midler til et område eller gjennom å tildele rekrutteringsstillinger 

til et område, gjennom oppbygning av infrastruktur eller gjennom virkemidler for å rekruttere 

særlig talentfulle forskerne (startpakke).  

 

 

Mulige veier for UiA ut fra dagens ståsted 
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To miljøer har signalisert ønske om å søke SFF i 2015. Et av disse (CIEM) er allerede 

satsingsområde, det andre (CCR) er ikke. Det er viktig for UiA å nå opp i konkurransen om de 

nasjonale sentrene. En mulighet er å gi en egen støtte til disse to miljøer i 2015 for å sikre best 

mulig utvikling mot et SFF. 

 

I 2012/2013 ble det etablert forskningsgrupper på alle fakultetene ved UiA. Noen av disse 

forskningsgrupper vil ha potensiale til å bli eksellente forskningsmiljøer i en tidsperiode på fem 

til ti år, enten på nasjonalt nivå (SFF/ SFI) eller på internasjonalt nivå med en god deltakelse i 

forskjellige aktiviteter innen H2020. En mulighet er å gi støtte til flere forskningsgrupper som 

har potensiale til å utvikle seg til mulige satsingsområder i løpet av de neste fem til ti år. Dette 

kan gjelde miljøer innenfor et institutt/ fakultet eller tverrfakultære miljøer. Her kan ansvar for å 

utpeke satsingsområder etter vedtatte kriterier ligge enten på fakultetsnivå eller institusjonsnivå 

eller begge deler. Institusjonen må ha et særlig ansvar mot forskningsgrupper hvor flere 

fakulteter er involvert.  

 

UiA har sendt en del søknader til H2020 i 2014. Noen søknader vil få gode karakterer, men 

likevel ikke nå fram til å bli finansiert (reserveliste). En mulighet er å gi støtte til de miljøer som 

nesten når fram i H2020 eller i store nasjonale satsinger. Det vil både gi et positivt signal at 

institusjonen verdsetter forsøket og et godt resultat, og samtidig gi miljøet mulighet til å 

forbedre seg ytterlige fram til neste søknadsrunde.  

 

To søkere fra UiA har blitt invitert til intervjuet til ERC. Om disse når fram, er en mulighet å gi 

toppfinansiering til ERC-grant, for å vise annerkjennelse til forskeren og for å gjøre seg ytterlige 

attraktiv som institusjon. 

 

Det er også en mulighet å vedta at det skal identifiseres nye (topp)satsingsområder til neste år. 

Her er det viktig å ha en grundig prosess og å vedta noen prinsipper for utvelgelse. Mulige 

prinsipper kan være potensiale til å bli SFF/ SFI, samsvar med nasjonale prioriteringer 

(regjeringens langtidsplan) og forankring i UiAs strategi. 

 

Det kan også diskuteres om de nye rekrutteringsstillinger (stipendiat /postdoc), som vi forventer 

gjennom statsbudsjettet, kan brukes for å satse på et eller flere områder. 

 

 

Diskusjon i Det sentrale forskningsutvalg 

Det sentrale forskningsutvalg diskuterte saken 13.11.2014 ut fra saksunderlag ovenfor. Det 

sentrale forskningsutvalg fattet følgende vedtak (SFU-sak 44/14 Utvikling av framtidige 

satsingsområder): 

 

1. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler universitetsstyret å satse målrettet mot miljøer som 

kan lykkes i Horisont 2020 og viktige nasjonale og internasjonale programmer med strategisk 

betydning for UiAs fagområder. 

 

2. Det sentrale forskningsutvalget mener at punkt 1 må være det viktigste virkemiddelet for 

satsing ut inneværende strategiperiode, og anbefaler derfor å vente med en prosess for 

utvelgelse av nye (topp)satsingsområder til man kan se noen virkninger av dette virkemiddelet. 

 

 

Universitetsdirektørens vurdering 

UiA har satt seg som mål i den nåværende strategiperioden å fordoble forskningsfinansieringen 

fra Forskningsrådet og EU. Det er et av de viktigste punktene for å øke forskningskvalitet og -

kvantitet, og er samtidige det punktet i vår nåværende strategi der vi er lengst fra 
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måloppnåelsen. Den nye regjeringen setter et sterkt fokus på deltakelse i Horisont 2020, og vi 

kan forvente at vi i framtiden i enda sterke grad vil bli målt på dette området. 

 

Ved å løfte de forskningsgruppene som har potensiale til å lykkes i H2020 eller andre viktige 

nasjonale og internasjonale programmer med strategisk betydning for UiAs fagområder, vil UiA 

legge et godt grunnlag for framtidige satsinger. Gjennom å søke eksterne midler får vi en 

uavhengig evaluering av nasjonale og internasjonale eksperter, som kan bidra til videreutvikling 

av miljøer og prosjekter. En satsing på de miljøer som kan lykkes i Horisont 2020 og andre 

viktige programmer, vil bidra til at et bredere utvalg av forskningsgrupper vil løfte seg mot å bli 

framtidige (topp-)satsingsområder. 

 

Universitetsdirektøren vil også peke på at det er viktig å støtte opp om de miljøene som vil søke 

SFF i 2015 og om de miljøer som hevder seg i konkurransen om EU-midler, som ERC-grants. 

Midler til disse omtales i forslag til budsjett. 

 

 

 

 

Ingen vedlegg 
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Forslag til vedtak: 
1. Styret vedtar følgende foreløpige netto driftsrammer for 2015 for budsjettansvarsområdene:  

 

 
 

Inkludert i rammene er strategiske tildelinger, investeringer og særkostnadstildelinger. 

Spesifikasjon framkommer av tabellvedlegget.  

 

Styret gir de enkelte budsjettansvarsområdene fullmakt til å disponere de tildelte rammene i hht 

disposisjonsreglementet og tildelingsbrevet som vil bli sendt budsjettansvarsområdene før 

budsjettårets start. Styret ber budsjettansvarsområdene ved disponeringen ta spesielt hensyn til 

framtidige budsjettmessige forhold, forventet regnskapsresultat for 2014 og estimerte 

undervisnings- og forskningsresultater i 2014. 
 

2. Styret vedtar følgende aktivitetskrav for fakultetene i 2015:  
 

2015

Budsjettansvarsområde Foreløpig budsjett

Handelshøyskolen 61 346 110               

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 103 054 522             

Fakultet for humaniora og pedagogikk 127 068 941             

Fakultet for kunstfag 58 283 279               

Fakultet for teknologi og realfag 170 044 978             

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 66 475 440               

Sum fakultetene 586 273 270             

Universitetsbiblioteket 28 210 290               

Avdeling for lærerutdanning 43 919 000               

Fellesadministrasjonen 177 012 485             

Sum fellestjenestene 249 141 775             

Styret inkl. strategiske avsetninger 28 805 000               

Ledelsen, rektor, direktør 42 790 625               

Sum styret/ledelsen 71 595 625               

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 209 538 998             

Ufordelt 2 204 332                 

Sum budsjettansvarsområdene 1 118 754 000        
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3. Styret vedtar avsetninger i samsvar med pkt 4.3.2 i saksunderlaget.  
 

4. Styret fastsetter UiAs internpriser for 2015 vedr kopi/print i samsvar med pkt 1.1 i 

saksunderlaget.  

 

5. Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne fagområde og utlysning for de 4 nye 

stipendiatstillingene, samt fakultetsfordeling av de to stillingene til lærerutdanning. 

 

6. Styret fastsetter UiAs nye satser for 2015 vedr indirekte kostnader ved eksternt finansiert fou-

aktivitet, samt UiAs timesatser for 2015 i samsvar med pkt 6.2 og 6.3 i saksunderlaget.  

 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

 

  

2015 Aktivitetskrav

Fakultet 2015

Handelshøyskolen 1 150

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 359

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 807

Fakultet for kunstfag 504

Fakultet for teknologi og realfag 2 072

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 1 005

Ufordelte, til senere disp 22

Sum 7 919
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Saksunderlag 

Saksunderlaget er vedlagt (Vedlegg 1). 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Budsjett 2015.docx  

Tabellverket 2015 - Styresaken.pdf 

Budsjett 2015 - Høringsuttalelser.pdf 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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Tabell 1.1 - Disponibel ramme og rammejusteringer 2015
2014 2015

Inntekter 2014 (i 1000 kr) 2015 (i 1000 kr)

Netto utgiftsbevilgning - kap. 260 fra KD i hht regjeringens forslag til statsbudsjett 1 030 303 1 106 819

Rammeøkning i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 4 773

Midler tildelt over kap. 281 8 400

Overført fra regnskapet foregående år 9 708

Forskuttering av 6 nye stipendiater 2 808

Indirekte kostnader fra foregående år 11 071 9 035

Semesteravgift 6 291 3 000

Total inntekt 1 073 354 1 118 854

Kostnader 2015 (i 1000 kr)

Basistildelinger
Studier 274 701

Emnemodulen budsjett 2014 257 525

Lønns- og prisjustering 8 502

Netto endring studieplasser/årsverk 8 674

Forskerutdanninger 14 985
Budsjett 2014 15 034

Lønns- og prisjustering 496

Aktivitetsendring -545

Førstestillinger 24 099
Budsjett 2014 23 329

Lønns- og prisjustering 770

Administrative enheter 137 966
Bevilgningsfinansiert administrasjon 2014 123 011

Lønnsjustering 4 255

Aktivitetsjusteringer 2 955

Generelle driftsmidler (Kriteriefordelte) 7 745

Særkostnader og investeringer 329 448
Særkostnader og investeringer fakulteter 27 187

Særkostnader og investeringer fellestjenester, styret og ledelsen 92 723

Fullbudsjetterte særkostnader 209 539

Resultattildelinger
Studierelaterte 126 254

Stykkpris studiepoeng 2015 171kr       118 624

Stykkpris utveksling 2015 6 400kr    3 680

Stykkpris avlagt doktorgrad Flere 3 950

Forskningsrelaterte 38 886
Budsjett 2014 35 384

Lønns- og prisjustering 1 168

Endret uttelling i statsbudsjettet ekskl. doktorgradskandidater 2 334

Administrasjon 5 809
Eksterntfinansiert administrasjon 4 879

Stykkpris utveksling 2015 1 600kr    930

Strategiske tildelinger
Strategiske tildelinger 138 832

Stipendiater og postdoktor 69 856

Indirekte kostnader til infrastruktur stipendiater -4 615

Strategiske tildelinger 69 243

Strategiske investeringer 4 348

Strategiske avsetninger 27 874
Styrets disposisjonsfond

Avsetning til UI-fondet (tidl. RBF-fondet)

Årets ordinære avsetning til investeringsfond 8 702

Investeringsfond Campus Kristiansand

Investeringsfond Campus Grimstad

Lønnsoppgjør 2015 19 172

Ufordelt 0

Ufordelt ved styret

Total kostnad BFV 1 118 854



Tabell 1.2 - Totalramme for budsjettansvarsområdene

2014 2015
Budsjettansvarsområde Netto driftsbudsjett nominell % Foreløpig budsjett
Handelshøyskolen 57 461 252               3 984 858           6,9 % 61 446 110                  
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 94 315 456               8 739 066           9,3 % 103 054 522                
Fakultet for humaniora og pedagogikk 122 612 826             4 456 115           3,6 % 127 068 941                
Fakultet for kunstfag 52 018 974               6 264 305           12,0 % 58 283 279                  
Fakultet for teknologi og realfag 159 927 533             10 117 445         6,3 % 170 044 978                
Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 61 187 589               5 287 851           8,6 % 66 475 440                  
Sum fakultetene 547 523 630           38 849 640       7,1 % 586 373 270              

Universitetsbiblioteket 26 720 458               1 489 832           5,6 % 28 210 290                  
Avdeling for lærerutdanning 39 122 148               4 796 852           12,3 % 43 919 000                  
Fellesadministrasjonen 170 371 777             6 640 708           3,9 % 177 012 485                
Sum fellestjenestene 236 214 383           12 927 392       5,5 % 249 141 775              

Styret inkl. strategiske avsetninger 42 616 900               -13 811 900       -32,4 % 28 805 000                  
Ledelsen, rektor, direktør 40 906 049               1 884 576           4,6 % 42 790 625                  
Sum styret/ledelsen 83 522 949             -11 927 324     -14,3 % 71 595 625                

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 206 093 501           3 445 497         1,7 % 209 538 998              

Ufordelt                            2 204 332         0,0 % 2 204 332                  

Sum budsjettansvarsområdene 1 073 354 463       45 499 537      4,2 % 1 118 854 000         
0

Tallene fra 2014 er hentet fra revidert budsjett.

Endring 2014 - 2015



Tabell 1.3 - Budsjettutvikling

Endring siden forrige budsjettår
Handels- Fak. for hel.- Fak. for Fak. for Fak. for Fak. for Universitets- Avdeling for Felles- UiAs fullbudsj.

høyskolen og idr.vit. hum/ped kunstfag tekn/real samf.vit. fag biblioteket lærerutdanning adm. Styret Ledelsen Særkostnader Sum

Basis 1 686 811            3 243 045            -494 487              5 281 292            1 763 722            2 143 966            1 646 216         4 219 852             5 112 634            -184 000           1 798 556         3 445 497           27 976 293       

Studie (Tabell 2.1.1) 583 483               3 435 714            -306 285              4 515 162            7 804 568            281 346               -                   -                       -                       -                   -                   -                     15 730 505       

Forskerutdanning (Tabell 2.1.2) 834 000               72 000                 -190 000              163 000               -1 639 000           711 000               -                   -                       -                       -                   -                   -                     -883 000           

Andel av professor og dosent (Tabell 2.1.3) -98 810                -25 844                -154 132              -74 757                26 889                 285 241               -                   -                       -                       -                   -                   -                     57 397              

Andel av øvrige førstestillinger (Tabell 2.1.4) 198 320               157 554               16 206                 377 297               352 151               -290 115              -                   -                       -                       -                   -                   -                     613 093            

Historisk ramme (Tabell 3.1.1/4.1.1) -                       -                       -                       -                       -                       -                       673 216            1 097 000             7 700 279            -                   764 000            -                     10 234 495       

Aktivitetsjusteringer (Tabell 3.1.2/4.1.2) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                   -689 148              870 855               -                   -106 090           -                     75 617              

Særkostnader og investeringer 169 818               -396 379              139 724               300 590               -4 780 886           1 156 494            973 000            3 812 000             -3 458 500           -184 000           1 140 646         3 445 497           2 148 186         

Ordinære driftsmidler 169 818               -521 379              1 024 724            -789 410              -783 886              1 156 494            926 000            -                       450 000               -184 000           -                   -                     1 278 543         

Fullbudsjetterte -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                   -                       -                       -                   -                   3 445 497           3 445 497         

Begrenset budsjetterte -                       50 000                 -900 000              1 473 000            1 000                   -                       45 000              3 812 000             -996 500              -                   1 135 646         -                     4 620 146         

Investeringer -                       75 000                 15 000                 -383 000              -3 998 000           -                       2 000                -                       -2 912 000           -                   5 000                -                     -7 196 000        

Resultat 1 023 574            4 227 013            4 996 877            1 257 710            791 795               2 239 543            -191 384           -                       -793 476              -                   -111 980           -                     12 416 098       

Studie (Tabell 2.2.1) 975 250               3 413 961            2 063 263            851 142               1 739 002            1 702 232            -                   -                       -                       -                   -                   -                     9 769 600         

Utveksling (Tabell 2.2.2) -112 400              -130 400              -101 600              8 800                   98 000                 227 600               -                   -                       2 600                   -                   -                   -                     105 000            

Forskerutdanning (Tabell 2.2.3) -                       -                       -350 000              400 000               -300 000              550 000               -                   -                       -                       -                   -                   -                     300 000            

Publiseringspoeng (Tabell 2.2.4) 232 411               486 359               2 960 452            67 356                 -319 249              -549 672              -                   -                       -                       -                   -                   -                     2 645 246         

Formidlingspoeng (Tabell 2.2.5) 15 127                 3 209                   367 519               8 419                   -41 320                6 753                   -                   -                       -                       -                   -                   -                     344 580            

Bidrags- og oppdragsaktivitet 191 259               -135 424              39 791                 -103 057              175 879               191 259               -191 384           -                       -796 076              -                   -111 980           -                     -930 992           

NFR-midler (Tabell 2.2.7) -278 073              188 280               17 452                 25 050                 -253 606              111 371               -                   -                       -                       -                   -                   -                     88 547              

EU-midler (Tabell 2.2.8) -                       401 028               -                       -                       -306 911              -                       -                   -                       -                       -                   -                   -                     94 117              

Strategisk 1 274 473            1 269 008            -46 275                -274 697              7 561 928            904 342               35 000              577 000                2 321 550            -13 627 900      198 000            -                     -1 082 044        

Stipendiater (Tabell 2.3.3) -147 327              1 451 708            685 425               -223 397              4 935 628            374 742               -                   -                       -                       -                   -                   -                     7 224 106         

Andre strategiske tildelinger 1 421 800            -182 700              -731 700              -51 300                2 626 300            529 600               35 000              577 000                2 321 550            -                   198 000            -                     5 321 750         

Strategiske avsetninger (Tabell 4.3.2) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                   -                       -                       -13 627 900      -                   -                     -13 627 900      

3 984 858            8 739 066            4 456 115            6 264 305            10 117 445          5 287 851            1 489 832         4 796 852             6 640 708            -13 811 900      1 884 576         3 445 497           43 295 205       

Modul



Budsjettansvarsområde 2014 2015
Handelshøyskolen 681 182            851 000             
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2 331 379         1 860 000          
Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 812 276         1 937 000          
Fakultet for kunstfag 2 886 410         3 570 000          
Fakultet for teknologi og realfag 8 790 886         8 008 000          
Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag -893 494           263 000             
Sum fakultetene 15 608 639     16 489 000      

Universitetsbiblioteket 9 368 000         10 339 000        
Avdeling for lærerutdanning 25 939 000       29 751 000        
Fellesadministrasjonen 26 189 000       25 642 500        
Sum fellestjenestene 61 496 000     65 732 500      

Styret 1 115 000         931 000             
Ledelsen 8 469 354         9 605 000          
Sum styret/ledelsen 9 584 354       10 536 000      

Sum fullbudsjetterte særkostnader 206 093 501   209 538 998    

Sum budsjettansvarsområdene 292 782 494   302 296 498    

Tabell 1.4 - Særkostnader



Budsjettansvarsområde 2014 2015
Handelshøyskolen -                   -                   
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 925 000        2 000 000        
Fakultet for humaniora og pedagogikk 360 000           375 000           
Fakultet for kunstfag 1 206 000        823 000           
Fakultet for teknologi og realfag 11 498 000      7 500 000        
Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag -                   -                   
Sum fakultetene 14 989 000    10 698 000    

Universitetsbiblioteket 104 000           961 000           
Avdeling for lærerutdanning                   -  -                   
Fellesadministrasjonen 17 724 000      15 592 000      
Sum fellestjenestene 17 828 000    16 553 000    

Styret 12 425 000      8 702 000        
Ledelsen 3 731 000        4 249 000        
Sum styret/ledelsen 16 156 000    12 951 000    

Sum budsjettansvarsområdene 48 973 000    40 202 000    

Tabell 1.5 - Investeringer



Handels- Fak. for hel.- Fak. for Fak. for Fak. for Fak. for

høyskolen og idr.vit. hum/ped kunstfag tekn/real samf.vit. fag Sum

Basistildelinger 34 806 212              59 571 614              74 349 467      38 011 809        96 451 465          36 919 061          340 109 628          

Studie (Tabell 2.1.1) 29 517 525              49 826 897              63 477 221      30 452 199        68 671 062          31 893 724          273 838 628          

Forskerutdanning (Tabell 2.1.2) 1 620 000                2 430 000                2 430 000        1 080 000          5 535 000            1 890 000            14 985 000            

Andel av professor og dosent (Tabell 2.1.3) 1 231 816                678 605                   2 264 476        774 495             2 504 201            1 095 357            8 548 950              

Andel av øvrige førstestillinger (Tabell 2.1.3) 1 585 871                2 776 112                3 865 770        1 312 115          4 233 202            1 776 980            15 550 050            

Særkostnader og investeringer (Tabell 2.1.4) 851 000                   3 860 000                2 312 000        4 393 000          15 508 000          263 000               27 187 000            

Ordinære driftsmidler 851 000                   1 310 000                887 000           685 000             7 970 000            263 000               11 966 000            

Begrenset budsjetterte -                          550 000                   1 050 000        2 885 000          38 000                 -                       4 523 000              

Investeringer -                          2 000 000                375 000           823 000             7 500 000            -                       10 698 000            

Resultattildelinger 18 529 298              31 689 408              36 722 874      15 494 270        42 378 813          20 324 979          165 139 642          

Studie (Tabell 2.2.1) 14 048 283              26 530 992              23 363 661      11 588 394        28 449 971          14 642 679          118 623 980          

Utveksling (Tabell 2.2.2) 985 600                   409 600                   870 400           44 800               608 000               761 600               3 680 000              

Forskerutdanning (Tabell 2.2.3) 400 000                   -                          850 000           400 000             1 350 000            950 000               3 950 000              

Publiseringspoeng (Tabell 2.2.4) 1 823 122                2 760 197                8 874 382        2 741 544          8 605 321            2 602 472            27 407 038            

Formidlingspoeng (Tabell 2.2.4) 235 478                   356 879                   1 542 291        342 693             617 126               331 413               3 425 880              

Bidrags- og oppdragsaktivitet (Tabell 2.2.4) 795 629                   190 288                   717 457           351 789             575 088               795 629               3 425 880              

NFR-midler (Tabell 2.2.4) 241 186                   1 045 889                504 683           25 050               1 038 952            241 186               3 096 946              

EU-midler (Tabell 2.2.4) -                          395 563                   -                  -                    1 134 355            -                       1 529 918              

Strategiske tildelinger 8 110 600                11 793 500              15 996 600      4 777 200          31 214 700          9 231 400            81 124 000            

Stipendiater (Tabell 2.3.2) 3 712 500                6 083 000                10 109 000      2 013 000          19 145 000          5 725 500            46 788 000            

Andre strategiske tildelinger (Tabell 2.3.1) 4 398 100                5 710 500                5 887 600        2 764 200          12 069 700          3 505 900            34 336 000            

Sum fakultetene 61 446 110              103 054 522            127 068 941    58 283 279        170 044 978        66 475 440          586 373 270          

Tabell 2 - Fakultetenes tildelinger



Tabell 2.1.1 - Fakultetene - Basis studier t.o.m. master

2015 Budsjettert Faste Sum 

Fakultet Stp årsverk kostnader Poeng Kronebeløp studie Fordeling

Handelshøyskolen 1 400                1 150                15 279 520       82 363              14 238 005       29 517 525       11 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2 414                1 359                23 472 504       152 452            26 354 393       49 826 897       18 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 3 886                1 807                38 600 546       143 904            24 876 675       63 477 221       23 %

Fakultet for kunstfag 2 044                504                   16 682 338       79 654              13 769 861       30 452 199       11 %

Fakultet for teknologi og realfag 2 746                2 072                31 593 042       214 485            37 078 020       68 671 062       25 %

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 1 543                1 005                16 965 536       86 355              14 928 188       31 893 724       12 %

Ufordelte, til senere disp 43                     22                     559 810            1 750                302 522            862 332            0 %

Sum 14 076              7 919                143 153 296     760 963            131 547 664     274 700 960     100,0 %

Andel av 
emnemodulen

Emnemodulens ramme budsjett 2015: 274 700 960     

Medgår til "Faste kostnader": 143 153 296     52 %

Rest til "Variable kostander": 131 547 664     48 %

Poengverdi  "Variable kostnader": 172,87              

Variable kostnader



Antall Sum

Fakultet studenter Tildeling

Handelshøyskolen 12 1 620 000

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 18 2 430 000

Fakultet for humaniora og pedagogikk 18 2 430 000

Fakultet for kunstfag 8 1 080 000

Fakultet for teknologi og realfag 41 10 5 535 000

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 14 1 890 000

Sum 111 14 985 000

Satser

Tildeling pr. student 135 000

Tillegg pr. student på mekatronikk 85 000

Studenter 
m/tillegg

Tabell 2.1.2 - Fakultetene - Basis forskerutdanning



Tabell 2.1.3 - Fakultetene - Basis vitenskapelige stillinger

Antall Andel Antall Andel

Fakultet årsverk prof/dosent Tildeling årsverk førstestillinger Tildeling Tildeling Fordeling

Handelshøyskolen 17            14 % 1 231 816         24               10 % 1 585 871          2 817 687            12 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 9              8 % 678 605            41               18 % 2 776 112          3 454 717            14 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 31            26 % 2 264 476         58               25 % 3 865 770          6 130 246            25 %

Fakultet for kunstfag 11            9 % 774 495            20               8 % 1 312 115          2 086 610            9 %

Fakultet for teknologi og realfag 34            29 % 2 504 201         63               27 % 4 233 202          6 737 403            28 %

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 15            13 % 1 095 357         27               11 % 1 776 980          2 872 337            12 %

Sum 116          100 % 8 548 950         232             100 % 15 550 050        24 099 000          100 %

Ekstra uttelling for professor og dosent 10 %

Uttelling per professor/dosent 73 761

Uttelling per øvrig førstestilling 67 056

Professor og dosent Øvrige førstestillinger Sum tildeling



Tabell 2.1.4 - Fakultetene - Basis særkostnader og investeringer

Tildeling

Fakultet 2015

Handelshøyskolen 851 000            -                        -                    851 000                 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 310 000         550 000                2 000 000          3 860 000              

Fakultet for humaniora og pedagogikk 887 000            1 050 000             375 000             2 312 000              

Fakultet for kunstfag 685 000            2 885 000             823 000             4 393 000              

Fakultet for teknologi og realfag 7 970 000         38 000                  7 500 000          15 508 000            

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 263 000            -                        -                    263 000                 

Sum 11 966 000       4 523 000             10 698 000        27 187 000            

Ord. driftsm. Begrenset budsj. Investeringer



Tabell 2.2.1 - Fakultetene - Resultat studier t.o.m. master

Fakultet

Sum 
studiepoeng 

bestått
Heltidsekv. 

bestått

Resultat-
poeng 

(H13/V14) %-andel
Resultatfordeling 

2015

Handelshøyskolen 69 586              1 160                82 154              11,8 % 14 048 283                

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 84 567              1 409                155 152            22,4 % 26 530 992                

Fakultet for humaniora og pedagogikk 99 564              1 659                136 630            19,7 % 23 363 661                

Fakultet for kunstfag 24 305              405                   67 768              9,8 % 11 588 394                

Fakultet for teknologi og realfag 95 422              1 590                166 374            24,0 % 28 449 971                

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 59 779              996                   85 630              12,3 % 14 642 679                

Sum 433 223            7 220                693 707            100 % 118 623 980              

Stykkpris resultatpoeng 2015 171kr               



Fakultet
Antall studenter 

(2013) %-andel
Resultatfordeling 

2015

Handelshøyskolen 154                         26,8 % 985 600                    

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 64                          11,1 % 409 600                    

Fakultet for humaniora og pedagogikk 136                         23,7 % 870 400                    

Fakultet for kunstfag 7                            1,2 % 44 800                      

Fakultet for teknologi og realfag 95                          16,5 % 608 000                    

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 119                         20,7 % 761 600                    

Sum 575                         100,0 % 3 680 000                 

Stykkpris utveksling 2015 8 000kr                  

Andel fakultetene 80 %

Andel fellestjenestene 20 %

Tabell 2.2.2 - Fakultetene - Resultat studentutveksling



2013

Fakultet

Antall 
kandidater 

(2013)
Ekstra 

tildeling
Resultatfordeling 

2015

Handelshøyskolen 2                       -                   400 000                     

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap -                    -                   -                             

Fakultet for humaniora og pedagogikk 4                       1                      850 000                     

Fakultet for kunstfag 2                       -                   400 000                     

Fakultet for teknologi og realfag 6                       3                      1 350 000                  

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 4                       3                      950 000                     

Sum 18                     7                      3 950 000                  

Resultatuttelling forskerutdanning 200 000kr              

Ekstra tildeling ved inntil 3 år nettotid 50 000kr                

Tabell 2.2.3 - Fakultetene - Resultat forskerutdanninger



Tabell 2.2.4 - Fakultetene - Resultat forskning og ekstern aktivitet -               

Sum

Poeng Andel Poeng Andel Inntekter Resultatford.

2013 poeng Beløp 2013 poeng Beløp 2013 Andel Beløp 2015

39,3              7 % 1 823 122            135              7 % 235 478          15 392 147      23,2 % 795 629        2 854 229        

59,5              10 % 2 760 197            205              10 % 356 879          3 681 296        5,6 % 190 288        3 307 364        

191,3            32 % 8 874 382            884              45 % 1 542 291       13 879 846      20,9 % 717 457        11 134 130      

59,1              10 % 2 741 544            196              10 % 342 693          6 805 675        10,3 % 351 789        3 436 026        

185,5            31 % 8 605 321            354              18 % 617 126          11 125 587      16,8 % 575 088        9 797 535        

56,1              9 % 2 602 472            190              10 % 331 413          15 392 147      23,2 % 795 629        3 729 514        

590,8            100 % 27 407 038          1 964            100 % 3 425 880       66 276 697      100 % 3 425 880     34 258 798       

Sum

Inntekter Inntekter Resultatford.

2013 Andel Beløp 2013 Andel Beløp 2015

1 444 229     7,8 % 241 186               -               0,0 % -                  241 186           

6 262 802     33,8 % 1 045 889            738 267       25,9 % 395 563          1 441 452        

3 022 056     16,3 % 504 683               -               0,0 % -                  504 683           

150 000        0,8 % 25 050                 -               0,0 % -                  25 050             

6 221 268     33,5 % 1 038 952            2 117 124    74,1 % 1 134 355       2 173 307        

1 444 229     7,8 % 241 186               -               0,0 % -                  241 186           

18 544 585   100 % 3 096 946            2 855 391     100 % 1 529 918       4 626 864         

SUM Resultatmodulen FoU og formidling 38 885 662       

Stykkpris Sum

Fordelinger stykkpris

Stykkpris EU - 60% av KDs tildeling 0,54                    1 529 918     

Stykkpris NFR/RFF - 100% av KDs tildeling 0,17                    3 096 946     

Sum fordeling stykkprismodell 4 626 864     

Fordelinger relativ modell 27407038
Publiseringer 46 390         80,0 % 27 407 038   OK
Formidlinger (Tabell 3.2b) 1 744            10,0 % 3 425 880     

Bidrags- og oppdragsaktivitet 0,05              10,0 % 3 425 880     

Sum tildelt relativ modell 100,0 % 34 258 798   

38 885 662          38 885 662   

SUM

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Ramme FoU og formidling

SUM tildeling FoU og formidling

Uttellig pr. poeng/kr

Fakultet for teknologi og realfag

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag

Inntekter fra EU

Formidlingspoeng Bidrags- og oppdragsaktivitetRelativt fordelte

SUM

Publiseringspoeng

Handelshøyskolen

Fakultet

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for kunstfag

Inntekter fra NFR og RFFStykkprisfordelte

Fakultet for teknologi og realfag

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag

Fakultet

Handelshøyskolen

Fakultet for kunstfag

Fakultet for humaniora og pedagogikk



Tabell 2.3.1 - Fakultetene - Strategiske tildelinger (ekskl. stipendiater/postdoktor)

Fakultet Prosjektnr. Grunnbevilgning
Særskilt begrunnede 

tildelinger Sum

Handelshøyskolen 53980 2 440 600                     1 957 500                            4 398 100          

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 53930 4 039 500                     1 671 000                            5 710 500          

Fakultet for humaniora og pedagogikk 53940 5 137 600                     750 000                               5 887 600          

Fakultet for kunstfag 53950 2 264 200                     500 000                               2 764 200          

Fakultet for teknologi og realfag 53960 6 569 700                     5 500 000                            12 069 700        

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 53970 2 548 400                     957 500                               3 505 900          

Sum 23 000 000                   11 336 000                          34 336 000        

Faglige strategiske midler vedr. lærerutdanningene er tildelt i tabell 3.3.1



Tabell 2.3.2 - Fakultetene - Strategiske tildelinger stipendiater/postdoktor

Rapportgruppe B30 Handels- Fak. for hel.- Fak. for Fak. for Fak. for Fak. for Til senere 

høyskolen og idr.vit. hum/ped kunstfag tek/real samf.vit. fag ford./ufordelt Sum

Strategisk fordeling

- ant. årsverk rekrutteringsstipendiater 5,0                    8,0                    14,0                  3,0                    26,0                  8,0                    2,0                    66,0                  

- ant. årsverk postdoktor 0,5                    1,0                    1,0                    1,0                    0,5                    4,0                    

- ant. årsverk kvinneprofessorater 1,0                    1,0                    

- tildeling rekrutteringsstipendiater 3 355 000         5 368 000         9 394 000         2 013 000         17 446 000       5 368 000         1 342 000         44 286 000       

- tildeling postdoktor 357 500            715 000            715 000            -                    715 000            357 500            -                    2 860 000         

- tildeling kvinneprofessorater -                    -                    -                    -                    984 000            -                    -                    984 000            

Sum fakultets kostnader 3 712 500         6 083 000         10 109 000       2 013 000         19 145 000       5 725 500         1 342 000         48 130 000       

Rapportgruppe A10

Arealkostnader 357 500            585 000            975 000            195 000            1 820 000         552 500            130 000            4 615 000         

Øvrige arbeidsplasskostnader 423 500            693 000            1 155 000         231 000            2 156 000         654 500            154 000            5 467 000         

Bibliotek 93 500              153 000            255 000            51 000              476 000            144 500            34 000              1 207 000         

Øvrig 808 500            1 323 000         2 205 000         441 000            4 116 000         1 249 500         294 000            10 437 000       

Sum ford. til fellestjenester 1 683 000         2 754 000         4 590 000         918 000            8 568 000         2 601 000         612 000            21 726 000       

Sum 5 395 500         8 837 000         14 699 000       2 931 000         27 713 000       8 326 500         1 954 000         69 856 000       

Satser

Stipendiater 977 000            

Postdoktor 1 021 000         

Kvinneprofessorat 1 290 000         



Tabell 3 - Fellestjenestenes tildelinger
BIB LÆRER FELLES

Universitets- Avdeling for Felles-

biblioteket lærerutd. administrasjonen Sum

Basistildelinger 26 506 000       42 292 000     156 420 200              225 218 200       

Historisk ramme (Tabell 3.1.1) 16 061 000       12 541 000     113 548 000              142 150 000       

Aktivitetsjusteringer (Tabell 3.1.2) -                    -                  2 617 700                 2 617 700           

Særkostnader og investeringer (Tabell 3.1.3) 10 445 000       29 751 000     40 254 500                80 450 500         

Ordinære driftsmidler 10 294 000       -                  8 391 000                 18 685 000         

Begrenset budsjetterte 45 000              29 751 000     17 251 500                47 047 500         

Investeringer 106 000            -                  14 612 000                14 718 000         

Resultattildelinger 849 290            -                  4 462 285                 5 311 575           

Studentutveksling (Tabell 3.2.1) -                    -                  929 600                    929 600              

Bidrags- og oppdragsaktivitet (Tabell 3.2.2) 849 290            -                  3 532 685                 4 381 975           

Strategiske tildelinger 855 000            1 627 000       16 130 000                18 612 000         

Særskilt begrunnede tildelinger (Tabell 3.3.1) 855 000            1 627 000       16 130 000                18 612 000         

Sum fellestjenestene 28 210 290       43 919 000     177 012 485              249 141 775       



Tabell 3.1.1 - Fellestjenestene - Basis historisk ramme

Generelle Midler for Sum

Fellestjeneste Årsverk Lønn driftsmidler KD stipendiater tildelt

Universitetsbiblioteket 24,5            13 994 000       860 000                     1 207 000               16 061 000             

Avdeling for lærerutdanning 18,4            11 848 000       693 000                     -                          12 541 000             

Fellesadministrasjonen 186,1           92 222 000       5 422 000                   15 904 000             113 548 000           

Sum 229,0           118 064 000     6 975 000                   17 111 000             142 150 000           



33493,5545
Generelle Sum

Stilling Årsverk Lønn driftsmidler tildelt

Renhold - økte arealer Campus Grimstad 0,4                    186 000            1 500                187 500            

FS-styrking 1,0                    693 000            33 500              726 500            

Rådgivende ingeniør elektro (RIE) 1,0                    654 000            33 500              687 500            

EFV-stilling SSHF, Teknova, AF, UiA 0,5                    366 000            16 700              382 700            

Innhold Innaskjærs/uia.no 1,0                    600 000            33 500              633 500            

Sum 3,9                    2 499 000         118 700            2 617 700         

Tabell 3.1.2 - Fellestjenestene - Basis aktivitetsjusteringer



Tabell 3.1.3 - Fellestjenestene - Basis særkostnader og investeringer

Tildeling

Fellestjeneste 2015

Universitetsbiblioteket 10 294 000       45 000              106 000            10 445 000       

Avdeling for lærerutdanning -                   29 751 000       -                   29 751 000       

Fellesadministrasjonen 8 391 000         17 251 500       14 612 000       40 254 500       

Sum 18 685 000       47 047 500       14 718 000       80 450 500       

Ord. driftsm.
Begrenset 

budsj. Investeringer



Fellestjeneste
Antall studenter 

(2013) Resultatfordeling 2015

Fellesadministrasjonen (Internasjonal avd.) 581                            929 600                        

Avdeling for lærerutdanning -                             -                                

Sum 581                            929 600                        

Stykkpris utveksling 2015 8 000kr                      

Andel fakultetene 80 %

Andel fellesadministrasjonen 20 %

Andel avdeling for lærerutdanning 20 %

Tabell 3.2.1 - Fellestjenestene - Resultat studentutvekslinger



Tabell 3.2.2 - Fellestjenestene - Resultat bidrags- og oppdragsaktivitet

Sum

Fellestjeneste tildelt

Universitetsbiblioteket 9,4 % 849 290            

Avdeling for lærerutdanning 0,0 % -                    

Fellesadministrasjonen 39,1 % 3 532 685         

Sum 48,5 % 4 381 975         

Andel av indirekte 
kost.



FELLES UTD FORSK SAM ORG Sum

Fellestjeneste Fellestiltak Utdanning Forskning Samfunnsutvikling Org.kultur og infrastruktur tildelt

Universitetsbiblioteket -                    -                    -                    -                                 855 000                                     855 000            

Avdeling for lærerutdanning -                    1 627 000         -                    -                                 -                                             1 627 000         

Fellesadministrasjonen -                    750 000            5 750 000         1 760 000                      7 870 000                                  16 130 000       

Sum -                    2 377 000         5 750 000         1 760 000                      8 725 000                                  18 612 000       

Tabell 3.3.1 - Fellestjenestene - Strategiske tildelinger



Tabell 4 - Styret/ledelsens tildelinger
STY LED

Til senere 

Styret Ledelsen ford./ufordelt Sum

Basistildelinger 931 000        21 650 700   -                    22 581 700         

Historisk ramme (Tabell 4.1.1) -               9 972 000     -                    9 972 000           

Aktivitetsjusteringer (Tabell 4.1.2) -               337 700        -                    337 700              

Særkostnader og investeringer (Tabell 4.1.3) 931 000        11 341 000   -                    12 272 000         

Ordinære driftsmidler 931 000        -               -                    931 000              

Begrenset budsjetterte -               9 605 000     -                    9 605 000           

Investeringer -               1 736 000     -                    1 736 000           

Resultattildelinger -               496 925        -                    496 925              

Bidrags- og oppdragsaktivitet (Tabell 4.2.1) -               496 925        -                    496 925              

Strategiske tildelinger 27 874 000   20 643 000   -                    48 517 000         

Særskilt begrunnede tildelinger (Tabell 4.3.1) -               20 643 000   -                    20 643 000         

Strategiske avsetninger (Tabell 4.3.2) 27 874 000   -               -                    27 874 000         

Ufordelt -               -               2 204 332         2 204 332           

Studier -               -               862 332            862 332              

Stipendiater -               -               1 342 000         1 342 000           

Andre ufordelte midler -               -               -                    -                      

Sum styret og ledelsen 28 805 000   42 790 625   2 204 332         73 799 957         



Tabell 4.1.1 - Styret/Ledelsen - Basis historisk ramme

Generelle Sum

Enhet Årsverk Lønn driftsmidler tildelt

Styret -                      -                    -                      -                          

Ledelsen, rektor, direktør 9,5                      9 202 000         770 000              9 972 000               

Sum 9,5                      9 202 000         770 000              9 972 000               



33493,5545
Generelle Sum

Stilling Årsverk Lønn driftsmidler tildelt

Juristkompetanse 0,5                    321 000            16 700              337 700            

Sum 0,5                    321 000            16 700              337 700            

Tabell 4.1.2 - Ledelsen - Basis aktivitetsjusteringer



Tabell 4.1.3 - Styret/Ledelsen - Basis særkostnader og investeringer

Ord. driftsm.
Begrenset 

budsj. Investeringer Tildeling

Enhet A B 30 B 40 2015

Styret 931 000            -                   -                   931 000            

Ledelsen -                   9 605 000         1 736 000         11 341 000       

Sum 931 000            9 605 000         1 736 000         12 272 000       



Tabell 4.2.1 - Styret/Ledelsen - Resultat bidrags- og oppdragsaktivitet

Sum

Enhet tildelt

Styret 0,0 % -                    

Ledelsen 5,5 % 496 925            

Sum 5,5 % 496 925            

Andel av indirekte 
kost.



FELLES UTD FORSK SAM ORG Sum

Enhet Fellestiltak Utdanning Forskning Samfunnsutvikling Org.kultur og infrastruktur tildelt

Styret -               -                    -                    -                                 -                                                -                     

Ledelsen -               3 980 000          4 600 000          4 550 000                      7 513 000                                      20 643 000         

Sum -               3 980 000          4 600 000          4 550 000                      7 513 000                                      20 643 000         

Tabell 4.3.1 - Styret/Ledelsen - Strategiske tildelinger



Styrets disposisjonsfond 14 383 807        14 383 807               -                     14 383 807          

UI-fond 32 399 135        32 399 135               -                     32 399 135          

Avsetning til lønnsoppgjøret 34 189 567        (12 858 430)              21 331 137               19 172 000        40 503 137          

Investeringsfond, generelt 31 841 211        31 841 211               8 702 000          40 543 211          

Brukertilskudd musikkbygg (21 250 000)       1 250 000                 (20 000 000)              (20 000 000)         

Investeringsfond, Campus Kristiansand 8 235 600          (1 110 708)                7 124 892                 7 124 892            

Investeringsfond, Campus Grimstad 1 050 000          2 900 000             (534 552)                   3 415 448                 3 415 448            

Fellesløftet NFR 2 443 334          (1 139 667)                1 303 667                 1 303 667            

Forskuttering av stipendiater (25 500 000)       (25 500 000)              -                     (25 500 000)         

Netto avsetning 77 792 654        2 900 000             (13 253 689)              66 299 298               27 874 000        94 173 298          

Tabell 4.3.2 - Styret - Strategiske avsetninger

Styrets avsetninger Beholdning per 
01.01.14

Revidert budsjett S-
sak 68/14

 Estimert Forbruk / 
Tilskudd

Estimert beholdning 
per 31.12.14

Budsjett 2015
Ny beholdning per 

01.01.15



Tabell 5 - UiAs fullbudsjetterte særkostnader

Særkostnad Prosjektnummer Beløp

 Husleie (netto, fratrukket framleieinntekter) 62386 159 100 000   

 Energi 62385 14 000 000     

 Administrative datasystemer 62168 8 377 998       

 Honorar til eksamensinspeksjon 54016 7 000 000       

 Fristasjonsavtalen med SIA 62166 2 583 000       

 Porto 54002 2 513 000       

 Honorar til bedømmelseskommisjoner 54004 2 300 000       

 Hovedtillitsvalgt 54029 1 554 000       

 Basisbevigning til STA 54015 1 436 000       

 Bibsys og referansehåndteringsverktøy 62396 1 418 000       

 Lisenser ClassFronter, Syllabus og plagiatkontroll 62376 1 348 000       

 Microsoft Campuslisens 54042 1 000 000       

 Lærlinger (fratrukket budsjettert refusjon) 62397 737 000          

 Yrkesskadeforsikring 54003 650 000          

 Henvendelsessystem UiA 54041 650 000          

 Open Access, avgifter 53109 600 000          

 Datafaglig saksbehandling 62395 459 000          

 Medlemskontigenter (UHR m.m.) 62391 450 000          

 Vederlag til Kopinor og Norwaco 54019 450 000          

 Lisens SPSS 54051 425 000          

 Lærlinger (fratrukket budsjettert refusjon) 54054 372 000          

 Hovedvernombud (0,5 årsv.) 54030 355 000          

 Reiser for bedøm.komm., jobbintervjuer m.m. 54005 250 000          

 Transport mellom virksomhetsstedene 54001 210 000          

 Kostnader ved betalinger 54017 184 000          

 Forskning.no, medlemskap 54044 174 000          

 Spørreverktøy 53081 153 000          

 Gaver til ansatte ved jubileer 54023 140 000          

 Sakkyndig vurd. av nye phd progr. 54045 120 000          

 Compendia håndbøker, abonnemnet (årlig leie) 54050 120 000          

 Vederlag rettighetsinnehavere (Bono, Tono, Teater) 54052 100 000          

 Honorar vedr tilsettingsutvalget 62374 80 000            

 Lisenser NRK/GET 54034 60 000            

 Leie lokaler turnhallen 54006 60 000            

 Sakkyndig vurd. av nye masterprogr. 54037 50 000            

 Service for gassanlegg, bygg J og G 54009 50 000            

 Midler til trykking innenfor skriftsserien 62392 10 000            

Sum 209 538 998   



Sum eksternt finansiert virksomhet  Eksterne inntekter  Interne inntekter 
 Lønnskostnader 

intern lønn 
 Lønnskostnader 
direkte utbetalt  Andre kostnader  Resultat  Årsverk  I % av BFV 1) 

Handelshøyskolen 12 321 040             1 314 352             5 444 477               3 034 950               5 155 965                -                       5,4                    20,1 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 16 600 000             4 500 000             15 800 000             3 150 000               1 165 000                985 000                19,0                  16,1 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 14 184 000             3 273 000             8 669 000               3 472 000               5 316 000                -                       12,9                  11,2 %

Fakultet for kunstfag 7 588 000               2 266 000             3 671 000               1 045 000               5 138 000                -                       6,0                    13,0 %

Fakultet for teknologi og realfag 37 070 000             -                       25 633 000             5 930 000               5 507 000                -                       34,1                  21,8 %

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 25 469 763             2 533 705             5 743 045               3 599 289               18 661 134              -                       5,7                    38,3 %

Avdeling for lærerutdanning 3 829 000               -                       2 585 000               -                          1 124 000                120 000                1,0                    8,7 %

Sum eksternt finansiert virksomhet 104 740 763           12 572 705           62 101 045             17 196 289             36 911 134              1 105 000             78,8                  9,4 %

NFR/RFF  Eksterne inntekter  Interne inntekter 
 Lønnskostnader 

intern lønn 
 Lønnskostnader 
direkte utbetalt  Andre kostnader  Resultat  Årsverk  I % av BFV 1) 

Handelshøyskolen 3 022 440               409 492                2 913 242               101 100                  417 590                   -                       2,9                    4,9 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 6 000 000               1 000 000             6 200 000               100 000                  700 000                   -                       5,0                    5,8 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 4 816 000               2 823 000             1 953 000               1 952 000               3 734 000                -                       4,8                    3,8 %

Fakultet for kunstfag -                          -                       -                          -                          -                          -                       -                    0,0 %

Fakultet for teknologi og realfag 9 670 000               -                       7 873 000               830 000                  967 000                   -                       8,8                    5,7 %

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 2 462 963               258 025                1 768 642               43 485                    908 861                   -                       1,8                    3,7 %

Avdeling for lærerutdanning -                          -                       -                          -                          -                          -                       -                    0,0 %

Sum NFR 22 948 963             4 081 025             17 794 642             2 925 485               6 309 861                -                       20                     2,1 %

EU  Eksterne inntekter  Interne inntekter 
 Lønnskostnader 

intern lønn 
 Lønnskostnader 
direkte utbetalt  Andre kostnader  Resultat  Årsverk  I % av BFV 1) 

Handelshøyskolen 250 000                  -                       225 000                  -                          25 000                     -                       0,2                    0,4 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 950 000                  800 000                1 400 000               175 000                  175 000                   -                       2,0                    0,9 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk -                          -                       -                          -                          -                          -                       -                    0,0 %

Fakultet for kunstfag -                          -                       -                          -                          -                          -                       -                    0,0 %

Fakultet for teknologi og realfag 4 310 000               -                       2 759 000               1 120 000               431 000                   -                       4,7                    2,5 %

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 250 000                  -                       225 000                  -                          25 000                     -                       0,2                    0,4 %

Avdeling for lærerutdanning -                          -                       -                          -                          -                          -                       -                    0,0 %

Sum EU 5 510 000               800 000                4 384 000               1 295 000               631 000                   -                       7                       0,5 %

Annen eksternt finansiert virksomhet  Eksterne inntekter  Interne inntekter 
 Lønnskostnader 

intern lønn 
 Lønnskostnader 
direkte utbetalt  Andre kostnader  Resultat  Årsverk  I % av BFV 1) 

Handelshøyskolen 9 048 600               904 860                2 306 235               2 933 850               4 713 375                -                       2,3                    14,7 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 9 650 000               2 700 000             8 200 000               2 875 000               290 000                   985 000                12,0                  9,4 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 9 368 000               450 000                6 716 000               1 520 000               1 582 000                -                       8,0                    7,4 %

Fakultet for kunstfag 7 588 000               2 266 000             3 671 000               1 045 000               5 138 000                -                       6,0                    13,0 %

Fakultet for teknologi og realfag 23 090 000             -                       15 001 000             3 980 000               4 109 000                -                       20,7                  13,6 %

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 22 756 800             2 275 680             3 749 403               3 555 804               17 727 273              -                       3,7                    34,2 %

Avdeling for lærerutdanning 3 829 000               -                       2 585 000               -                          1 124 000                120 000                1,0                    8,7 %

Sum annen eksternt finansiert virksomhet 76 281 800             7 691 680             39 922 403             12 975 804             29 970 273              1 105 000             51                     6,8 %

Totaltall for budsjett 2014 111 331 100           14 641 160           71 074 670             19 728 900             34 607 712              560 978                87,2                  10,4 %

Totaltall for budsjett 2013 80 843 250             11 286 300           48 992 895             13 535 500             29 023 933              577 222                74,0                  8,1 %

Totaltall for budsjett 2012 91 575 450             9 284 500             72 433 470             27 770 941              655 539                88,5                  9,8 %

Tabell 6.1- Budsjettert eksternt finansiert virksomhet 2015



Satsene i denne tabellen er basert på TDI-modellen. Disse satsene skal brukes i forskningsprosjekter fra 1.1.2014.

I prosjekter der satsene fra 2013 eller tidligere år lå til grunn for prosjektbudsjettet, kan man likevel bruke de gamle satsene. Disse satsene finner man i tabell 6.2b.

Indirekte kostnader per vitenskaplige årsverk ved BOA/Salg 2015 Lavterskeltilbud fremmede stipendiater

Forsknings- Administrative Etterfølgende ett semester

årsverk årsverk 1. mnd måneder 6 mnd per år

Arbeidsplassats: Arbeidsplassats:

Arealkostnader   2) 65 000                            65 000                            Arealkostnader 1 806                1 806                10 836              21 667              

Øvrige arbeidsplasskostnader   3) 77 000                            77 000                            Øvrige arbeidsplasskostnader   3) 3 483                1 983                13 398              25 291              

Sum arbeidsplassats 142 000                          142 000                          Sum arbeidsplassats 5 289                3 789                24 234              46 958              

Sentral sats for indirekte kostn: Sentral sats for indirekte kostn:

Bibliotek 17 000                            Bibliotek 1 417                1 417                8 502                17 000              

Øvrig   4) 147 000                          Øvrig   4) -                    -                    -                    -                    

Sum sentral sats 164 000                          Sum sentral sats 1 417                1 417                8 502                17 000              

Fakultetssats (Lokal sats) 79 000                            Sum 6 706                5 206                32 736              63 958              

Sum 385 000                          142 000                          

1)  Ordinære satser brukes for alle vitenskapelig ansatte, inkludert stipendiater.

2)  Ved deling av kontor/kontorlandskap reduseres satsene for arealkostnader med 1/3.

3)  I begrepet "Øvrige arbeidsplasskostnader" inngår IT, personal og økonomi.

4)  I begrepet "Øvrig" inngår servicetorget, internasjonal avdeling, kommunikasjonsavdelingen, forskningssekretariatet mv.

Vedr Indirekte kostnader:

     Alle satser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

     Alle satser er basert på at arbeidet utføres i sin helhet fra UiAs lokaler og med bruk av UiAs infrastruktur.

     Alle satser gjelder for ett helt faglig årsverk og reduseres forholdsmessig for deltidsstillinger og engasjementer kortere enn 12 måneder.

Vedr Lavterskeltilbud:

    Lavterskeltilbudet forutsetter arbeidsplass i landskap eller tilsvarende som for masterstudenter. Videre er lagt til grunn at stipendiaten medbringer egen PC og at UiA ikke har arbeidsgiveransvar.

    Det er lagt til grunn de samme bibliotektjenester som for stipendiater med UiA som arbeidsgiver.

    Alle satser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

Vedr Minstesatser:

    Minstesats for indirekte kostnader ved eksterne prosjekter er 5 %. Dette gjelder prosjekter som har liten eller ingen arbeidsinnsats.

    Minstesats for stipendiater som ikke holder til ved UiA er kr. 7 000                              per år.

    -  Forutsetningene for bruk av minstesats er at stipendiaten ikke har ansettelse, stipender, kontor (leseplass), bibliotek, telefon, datamaskin ved UiA.

    -  Dersom stipendiaten ikke er ansatt ved et annet universitet eller høgskole, skal også indirekte kostnader for bibliotek tas med (kr. 17 000 per år).

Vedr Eksternt finansiert EVU:

    Det er utarbeidet egne kalkylemaler for både studiepoenggivende EVU og kortere kurs/konferanser. Satsene for beregning av indirekte kostnader i disse kalkylemalene

Tabell 6.2a - Indirekte kostnader

Alle enheter Lavterskeltilbud fremmede stipendiater



Satsene i denne tabellen kan brukes i prosjekter der satsene fra 2013 eller tidligere år lå til grunn for prosjektbudsjettet.

Fra 1.1.2014 skal satsene fra TDI-modellen benyttes i nye forskningsprosjekter. Satsene fra TDI-modellen finner man i tabell 6.2a.

Indirekte kostnader per vitenskaplige årsverk ved BOA/Salg 2015 Lavterskeltilbud fremmede stipendiater

Ordinære Stip. Etterfølgende ett semester

satser statser 1. mnd måneder 6 mnd per år

Arealkostnader:    1) Arealkostnader: 

Kapitalkostnader (husleie) 24 000                       24 000                         Kapitalkostnader (husleie) 667                   667                   4 002                8 000                

Driftskostnader 13 000                       13 000                         Driftskostnader 361                   361                   2 166                4 333                

Kontorhold og administrasjon: Kontorhold og administrasjon:

Bibliotek 14 000                       23 000                         Bibliotek 1 917                1 917                11 502              23 000              

Styret/rektorat/dir./rådgivere Styret/rektorat/dir./rådgivere

       - midler fordelt i budsjettet 8 000                         8 000                                  - midler fordelt i budsjettet 67                      67                      402                   800                   

       - satsingstiltak/annet ufordelt 25 000                       25 000                                - satsingstiltak/annet ufordelt 208                   208                   1 248                2 500                

Øvrig   2) 54 000                       54 000                         Øvrig   2) 2 796                1 296                9 276                17 054              

Sum 138 000                     147 000                       Sum 6 016                4 516                28 596              55 687              

1)  Ved deling av kontor/kontorlandskap reduseres satsene for arealkostnader med 1/3.

2)  I begrepet "Øvrig" inngår IT, økonomi, personal, servicetorget, internasjonal avdeling, driftsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen, forskningssekretariatet mv.

Vedr Indirekte kostnader:

     Alle satser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

     Alle satser er basert på at arbeidet utføres i sin helhet fra UiAs lokaler og med bruk av UiAs infrastruktur.

     Alle satser gjelder for ett helt faglig årsverk og reduseres forholdsmessig for deltidsstillinger og engasjementer kortere enn 12 måneder.

     For administrativt/teknisk ansatt personale er de indirekte kostnadene fastsatt til kr. 101 000            per årsverk

     Dersom ikke fakultetet selv har beregnet sine indirekte kostnader, foreslås det for 2015 å bruke standardsats på kr. 37 000               per årsverk

Vedr Lavterskeltilbud:

    Lavterskeltilbudet forutsetter arbeidsplass i landskap eller tilsvarende som for masterstudenter. Videre er lagt til grunn at stipendiaten medbringer egen PC og at UiA ikke har arbeidsgiveransvar.

    Det er lagt til grunn de samme bibliotektjenester som for stipendiater med UiA som arbeidsgiver.

    Alle satser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

Vedr Minstesatser:

    Minstesats for indirekte kostnader ved eksterne prosjekter er 5 %. Dette gjelder prosjekter som har liten eller ingen arbeidsinnsats.

    Minstesats for stipendiater som ikke holder til ved UiA er kr. 7 000                            per år.

    -  Forutsetningene for bruk av minstesats er at stipendiaten ikke har ansettelse, stipender, kontor (leseplass), bibliotek, telefon, datamaskin ved UiA.

    -  Dersom stipendiaten ikke er ansatt ved et annet universitet eller høgskole, skal også indirekte kostnader for bibliotek tas med (kr. 23 000 per år).

Vedr Eksternt finansiert EVU:

    Det er utarbeidet egne kalkylemaler for både studiepoenggivende EVU og kortere kurs/konferanser. Satsene for beregning av indirekte kostnader i disse kalkylemalene

    er oppdatert med de samme satser som tabellen.

Alle enheter Lavterskeltilbud fremmede stipendiater

Tabell 6.2b - Indirekte kostnader



Satsene for indirekte kostnader i denne tabellen er basert på TDI-modellen. Disse satsene skal brukes i forskningsprosjekter fra 1.1.2014.

I prosjekter der satsene fra 2013 eller tidligere år lå til grunn for prosjektbudsjettet, kan man likevel bruke de gamle satsene. Timeprisene basert på disse satsene finner man i tabell 6.3b.

Fortjeneste
Total Fakturerbar Ufakturerbar Total Fakturerbar Ufakturerbar 5 % Sentralt Enhet (anslag)

Andel 100 % 70 % 30 % 100 % 70 % 30 % 1,44596648 306 000                                79 000               Vitenskaplig
Timetall 1628 1139,6 488,4 1628 1139,6 488,4 142 000                                -                     Administrativ

ELEMENTENE I GRUNNLAGET FOR TIMEPRISER I DET KOMMERSIELLE MARKEDET
1. VITENSKAPLIGE TOPPSTILLINGER (Høy sats)

Lønn Sos.utg.
Ind. 

sentralt
Ind. enhet

Ufakturerbar 
tid

Timepris Fortjeneste

Ltr 81 428             191              188        49           366             1 222           61              1 283           (Timepris * fakturerbare timer)
Andel timepris 35 % 16 % 15 % 4 % 30 % 100 % 5 % 105 % (Dir. lønnskostn. + indirekte kost
Andel timepris inkl fortj. 33 % 15 % 15 % 4 % 29 % 95 % 5 % 100 %

2. ØVRIGE VITENSKAPLIGE STILLINGER (Lav sats)

Lønn Sos.utg.
Ind. 

sentralt
Ind. enhet

Ufakturerbar 
tid

Timepris Fortjeneste
Totalt per årsverk ekskl 

fortjeneste
Ltr 67 309             138              188        49           293             977              49              1 026           1 113 181                            (Timepris * fakturerbare timer)
Andel timepris 32 % 14 % 19 % 5 % 30 % 100 % 5 % 105 % 1 113 181                            (Dir. lønnskostn. + indirekte kost
Andel timepris inkl fortj. 30 % 13 % 18 % 5 % 29 % 95 % 5 % 100 %

3. STIPENDIATER

Lønn Sos.utg.
Ind. 

sentralt
Ind. enhet

Ufakturerbar 
tid

Timepris Fortjeneste
Totalt per årsverk ekskl 

fortjeneste
Ltr 53 241             107              188        49           250             835              42              877             951 475                               (Timepris * fakturerbare timer)
Andel timepris 29 % 13 % 23 % 6 % 30 % 100 % 5 % 105 % 951 475                               (Dir. lønnskostn. + indirekte kost
Andel timepris inkl fortj. 27 % 12 % 21 % 6 % 29 % 95 % 5 % 100 %

4. ADMINISTRATIVE STILLINGER - enhetsledere (Høy sats)

Lønn Sos.utg.
Ind. 

sentralt
Ind. enhet

Ufakturerbar 
tid

Timepris Fortjeneste

Ltr 72 341             152              87          -          249             829              41              870             
Andel timepris 41 % 18 % 11 % 0 % 30 % 100 % 5 % 105 %
Andel timepris inkl fortj. 39 % 17 % 10 % 0 % 29 % 95 % 5 % 100 %

5. ADMINISTRATIVE STILLINGER - saksbehandlernivået (Lav sats)

Lønn Sos.utg.
Ind. 

sentralt
Ind. enhet

Ufakturerbar 
tid

Timepris Fortjeneste

Ltr 60 271             121              87          -          206             685              34              719             
Andel timepris 40 % 18 % 13 % 0 % 30 % 100 % 5 % 105 %
Andel timepris inkl fortj. 38 % 17 % 12 % 0 % 29 % 95 % 5 % 100 %

Tabell 6.3a - Timepriser

Timer per årsverk (vitenskaplig) Timer per årsverk (adm.) Indirekte kost./årsverk

Direkte lønnskostn. per 
time

Indirekte kostnader
Timepris 
inkl fortj.

Direkte lønnskostn. per Indirekte kostnader
Timepris 
inkl fortj.

Direkte lønnskostn. per Indirekte kostnader
Timepris 
inkl fortj.

Direkte lønnskostn. per Indirekte kostnader
Timepris 
inkl fortj.

Direkte lønnskostn. per Indirekte kostnader
Timepris 
inkl fortj.



Satsene for indirekte kostnader i denne tabellen kan brukes i prosjekter der satsene fra 2013 eller tidligere år lå til grunn for prosjektbudsjettet.

Fra 1.1.2014 skal satsene fra TDI-modellen benyttes i nye forskningsprosjekter. Timeprisene basert på satsene fra TDI-modellen finner man i tabell 6.3a.

Fortjeneste
Total Fakturerbar Ufakturerbar Total Fakturerbar Ufakturerbar 5 % Sentralt Enhet (anslag)

Andel 100 % 70 % 30 % 100 % 70 % 30 % 1,44596648 138 000                                37 000               Vitenskaplig
Timetall 1687,5 1181,25 506,25 1687,5 1181,25 506,25 147 000                                37 000               Stipendiat

101 000                                37 000               Administrativ

ELEMENTENE I GRUNNLAGET FOR TIMEPRISER I DET KOMMERSIELLE MARKEDET
1. VITENSKAPLIGE TOPPSTILLINGER (Høy sats)

Lønn Sos.utg.
Ind. 

sentralt
Ind. enhet

Ufakturerbar 
tid

Timepris Fortjeneste

Ltr 81 428             191              82          22           310             1 032           52              1 083           (Timepris * fakturerbare timer)
Andel timepris 41 % 18 % 8 % 2 % 30 % 100 % 5 % 105 % (Dir. lønnskostn. + indirekte kost
Andel timepris inkl fortj. 39 % 18 % 8 % 2 % 29 % 95 % 5 % 100 %

2. ØVRIGE VITENSKAPLIGE STILLINGER (Lav sats)

Lønn Sos.utg.
Ind. 

sentralt
Ind. enhet

Ufakturerbar 
tid

Timepris Fortjeneste
Totalt per årsverk ekskl 

fortjeneste
Ltr 67 309             138              82          22           236             787              39              826             929 795                               (Timepris * fakturerbare timer)
Andel timepris 39 % 18 % 10 % 3 % 30 % 100 % 5 % 105 % 929 795                               (Dir. lønnskostn. + indirekte kost
Andel timepris inkl fortj. 37 % 17 % 10 % 3 % 29 % 95 % 5 % 100 %

3. STIPENDIATER

Lønn Sos.utg.
Ind. 

sentralt
Ind. enhet

Ufakturerbar 
tid

Timepris Fortjeneste
Totalt per årsverk ekskl 

fortjeneste
Ltr 53 241             107              87          22           196             653              33              685             771 178                               (Timepris * fakturerbare timer)
Andel timepris 37 % 16 % 13 % 3 % 30 % 100 % 5 % 105 % 771 178                               (Dir. lønnskostn. + indirekte kost
Andel timepris inkl fortj. 35 % 16 % 13 % 3 % 29 % 95 % 5 % 100 %

4. ADMINISTRATIVE STILLINGER - enhetsledere (Høy sats)

Lønn Sos.utg.
Ind. 

sentralt
Ind. enhet

Ufakturerbar 
tid

Timepris Fortjeneste

Ltr 72 341             152              60          22           246             821              41              862             
Andel timepris 42 % 19 % 7 % 3 % 30 % 100 % 5 % 105 %
Andel timepris inkl fortj. 40 % 18 % 7 % 3 % 29 % 95 % 5 % 100 %

5. ADMINISTRATIVE STILLINGER - saksbehandlernivået (Lav sats)

Lønn Sos.utg.
Ind. 

sentralt
Ind. enhet

Ufakturerbar 
tid

Timepris Fortjeneste

Ltr 60 271             121              60          22           203             677              34              711             
Andel timepris 40 % 18 % 9 % 3 % 30 % 100 % 5 % 105 %
Andel timepris inkl fortj. 38 % 17 % 8 % 3 % 29 % 95 % 5 % 100 %

Tabell 6.3b - Timepriser

Direkte lønnskostn. per Indirekte kostnader
Timepris 
inkl fortj.

Direkte lønnskostn. per Indirekte kostnader
Timepris 
inkl fortj.

Direkte lønnskostn. per Indirekte kostnader
Timepris 
inkl fortj.

Direkte lønnskostn. per Indirekte kostnader
Timepris 
inkl fortj.

Timer per årsverk (vitenskaplig) Timer per årsverk (adm.) Indirekte kost./årsverk

Direkte lønnskostn. per 
time

Indirekte kostnader
Timepris 
inkl fortj.



Forklaring på rapportgrupper og rapportklasser (rapporteringsbegreper koblet mot prosjekt)

Rapportgruppe Hvilke prosjekter er/skal i hvilke grupper?
A10 Ordinær ramme Prosjekt 00000, samt andre prosjekter man har bare for å "måle"
A15 Prosjekter for særskilt oppfølging Midler hvor forbruket knytter seg opp til en bestemt intern inntekt - eks. forbruk for viderefakturering
A20 Øremerket av enheten Midler tildelt av ledelse/fakultetsstyret (enhetens egne øremerkinger)
A30 Øremerket av enheten til KFU KFU-prosjekter (2*)
A Rammebevilget Summen av alle prosjekter som inngår i enhetens disponible ramme
B10 Strategiske tildelinger Strategiske tildelinger fra universitetsstyret
B20 Særkostnader full budsjettjustering Særkostnader som er tildelt fra universitetsstyret, og hvor merforbruk normalt dekkes ved rammeøkning 
B30 Særkostnader begrenset budsjettjustering Særkostnader som er tildelt fra universitetsstyret, og hvor merforbruk normalt ikke dekkes 
B40 Investeringer Investeringer tildelt av universitetsstyret
B Universitetsstyrets øremerkinger Summen av alle prosjekter som universitetsstyret har øremerket
A+B Sum Universitetets ramme Summen av alle midlene tildelt fra universitetet sentralt
C10 Øremerket bevilgning fra KD Eks. SAK og Norgesuniversitetet
C15 Bevilgninger fra andre dep. Eks. fiansiering av studier eller senter av varig karakter (ingen sluttdato) 
C Øremerkede bevilgninger fra departementer Summen av øremerkede bevilgninger fra departementer
A+B+C Sum bevilgning
D15 Etter- og videreutdanning bidrag EVU-virksomhet - (som er definert som bidragsprosjekter)
D20 Bidrag fra NFR og RFF Midler fra NFR, RFF direkte eller gjennom andre (hvor UiA er partner)
D24 Bidragsforskning Bidragsvirksomhet som er eksternt finansiert
D25 Andre bidragsprosjekter Bidragsprosjekter som ikke er forskning eller undervisning 
D30 Gaver og gaveforsterkning Bidragsvirksomhet som er eksternt finansiert med gaver og gaveforsterkning
D33 Erasmusstipend Bidragsvirksomhet/stipend som er eksternt finansiert 
D34 Nordplusstipend Bidragsvirksomhet/stipend som er eksternt finansiert 
D35 Andre EU stipend Bidragsvirksomhet/stipend som er eksternt finansiert 
D Ekstern finansiering - bidragsprosjekter Summen av eksternt finansierte bidragsprosjekter
E10 Etter- og videreutdanning oppdrag EVU-virksomhet - (som er definert som oppdragsprosjekter)
E20 Oppdragsforskning Oppdragsvirksomhet som er eksternt finansiert
E25 Andre oppdragsprosjekter Oppdragsprosjekter som ikke er forskning eller undervisning 
E90 Resultat av avsluttede oppdragsprosjekter 92*-prosjekter. Avsluttede prosjekter fra E10 og E20. Kun oppdragsvirksomhet kan tillegges virksomhetskapitalen
E Ekstern finansiering - oppdragsprosjekter Summen av eksternt finansierte oppdragsprosjekter

Tabell 7 - Definisjoner og behandlingsregler



Detaljer fakultetene 22                      1                        15                            9                               27 347 000       

Rapp kl. A

-lønnsvekst 103,44 % Investeringer Sum

-prisvekst 102,08 % Ord. driftsm. Full budsj. Begrenset budsj. Begrenset budsj. tildeling
-vektet lønns- og prisvekst 103,30 % A B 20 B 30 B 40 A 10 - B 40

SUM fakultetene: 11 966 000        160 000             4 523 000                10 698 000                27 347 000       

Aktivitetsbetegnelse/kostnadsart Aktiv. nr. Pr.nr.

FAKULTETENE:

Handelshøyskolen 851 000 - - - 851 000

Senter for entreprenørskap 1 751 000

Delt administrasjon 2 100 000

Bedre integrasjon av instituttene 3 - 

Tilskudd til akkrediteringsprosessen 4 - 

Etablering av fast fakultetsadministrasjon 5 - 

Til oppstart og drift av forskergrupper 6 - 

Etablering av alumni 7 - 

Innredning og informasjonsskjermer 8 - 

Helse- og idrettsfag 1 310 000 60 000 550 000 2 000 000 3 920 000

Delt administrasjon 1 334 000

Medikamentregning (SYP & VER) 2 102 000

Gjentagende undervisning 3 774 000

Arbeidstøy/Utstyr 4 100 000

Undervisningsmateriell 5 - 

Leie lokaler turnhallen 6 54006 60 000

Tilskuddsreiser studenter i praksis 7 55010 550 000

Investeringsmidler vitenskapelig/undervisningsutstyr 8 62435 2 000 000

Fornyelse av kjøkken i I-bygget 9 56028 - 

Utstyr til idrettslaboratorie Spicheren 10 56029 - 

Investeringsbehov klinikklaboratorie/øvingsavdeling 11 56030 - 

Vitenskapelig utstyr e-helse 12 56049 - 

Humaniora og pedagogikk 887 000 - 1 050 000 375 000 2 312 000

Praksisveiledning i BLU 1 887 000

Utenlandsopphold fagoversetter - besøksreise 2 55009 50 000

Likestillingssenter 3 53046 1 000 000

Investeringsmidler vitenskapelig/undervisningsutstyr 4 56015 375 000

Omstillingsmidler knyttet til avtale 5 55114 - 

Kunstfag 685 000 100 000 2 885 000 823 000 4 493 000

Administrative fellesfunksjoner 1 530 000

Gjentagende undervisning 2 155 000

Vederlag rettighetsinnehavere (Bono, Tono, Teater) 3 54052 100 000

Forvaltning av UiAs kunstsamling - 0,75 årsverk 4 55106 500 000

Forvaltning av UiAs kunstsamling - vedl.hold, restaurering, nyinnkj. 5 54028 400 000

Øvingsundervisning /praksis 6 55008 1 769 000

Tilskuddsreiser studenter 7 55007 31 000

Investeringsmidler vitenskapelig/undervisningsutstyr 8 62437 823 000

Omstillingsmidler 9 55113 185 000

Engangstildeling klaviaturinstrumenter 10 - 

Teknologi og realfag 7 970 000 - 38 000 7 500 000 15 508 000

Forkursklasser 1 6 050 000

Støttekurs matematikk 2 74 000

Delt administrasjon 3 390 000

Gjentagende undervisning 4 1 125 000

Lønn organiserte stillinger inkl sos. utg 5 331 000

NorForsk (tidligere NorFa) og SiU 6 55034 38 000

Investeringsmidler vitenskapelig/undervisningsutstyr 7 62433 7 500 000

Teknisk personale 8 - 

HMS/sertifisering 9 - 

Obligatorisk sikkerhetskurs 10 - 

Flyteknikk-utdanning på Kjevik LSK 11 - 

Samfunnsvitenskapelige fag 263 000 - - - 263 000

Gjentagende undervisning 1 263 000

Eilert Sundt prisen 2 - 

Ferdighetstrening på sosionomstudiet 3 - 

Oppstart og drift av forskergrupper 4 - 

Etablering av double-degree med Universitet Konstanz 5 - 

Særkostnader

Tildeling 2015
Rapp.kl. B



Detaljer fellestjenester, styret og ledelsen 9                     52                    6                        341 356 498       

Rapp kl. A

-lønnsvekst 1,0344 Investeringer

Strategiske 
tildelinger

Strategiske 
investeringer

-prisvekst 1,0208 Ord. drift Full budsj. Begr. budsj. Begr. bud. Begr. bud. Begr. bud.
-vektet lønns- og prisvekst 1,0330 A B 20 B 30 B 40 B 10 B 40 A 10 - B 40

SUM fellestjenester, styret og ledelsen: 19 616 000     209 378 998    56 652 500      16 454 000        34 907 000       4 348 000              341 356 498       

Aktivitetsbetegnelse/kostnadsart Akt nr Pr.nr.

ADMINISTRATIVE ENHETER:
Styret 931 000 - - - - - 931 000
Styrehonorarer universitetsstyret 1 54013 732 000
Reiser universitetsstyret 2 54025 150 000
Representasjon/bevertning universitetsstyret 3 54026 39 000
Diversepost universitetsstyret 4 54027 10 000

Ledelsen - 4 469 000 9 605 000 1 736 000 18 130 000 2 513 000 36 453 000
Basisbevigning til STA 1 54015 1 436 000
Medlemskontigenter (UHR m.m.) 2 62391 450 000
Fristasjonsavtalen med SIA 3 62166 2 583 000
Drift av seniorsenteret 4 62089 139 000
Kjøp av konsulenttjenester 5 62381 207 000
Driftstilskudd Xristos 6 62387 100 000
Strategiske/organisatorisk begrunnede omstillinger 7 53043 2 800 000
Desentrale studier 8 55046 2 500 000
Administrative utviklingsprosjekter 9 53066 1 500 000
Diverse tiltak ved viserektor for utdanning 10 53099 434 000
Juristkompetanse 11 53174 350 000
Forskningstermin - rektor og dekan for lærerutdanningene 12 NY 1 000 000
Utviklingsmidler Metochi 13 NY 75 000
Miljøtiltak 14 56052 500 000
Infrastruktur/bygningsmessige tiltak 15 70216 1 500 000
Investeringsmidler til Metochi 16 56002 236 000
Tiltak for økt profesjonsrettet forskning 17 53134 3 100 000
Scholar at risk 18 53135 500 000
Berkeley senter 19 53136 300 000
Det digitale universitet 20 53137 4 000 000
Regional samhandling og samarbeid med andre institusjoner 21 53138 2 700 000
Oppfølging av universitetsbymeldinger og markedsstrategi 22 53173 200 000
Støtte til faglige studentaktiviteter 23 53175 300 000
snl.no 24 53212 550 000
Tiltak for likestilling 25 53213 1 000 000
Ombygginger Kafé Kampus Krs 26 56024 1 213 000
Satsing på etter- og videreutdanning for lærere 27 53243 3 000 000
Sørlandslab 28 53244 500 000
Kaffemaskiner Kafé Kampus Krs + Grm 29 NY 300 000
Kurs i digital kompetanse for studenter (Norgesuniversitetet) 30 NY 500 000
Samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene 31 NY 480 000
Opprusting av Metochi 32 NY 1 000 000
Støttetiltak til EU-forskning 33 NY 1 000 000

Kommunikasjonsavdelingen 407 000 174 000 789 000 - 2 660 000 - 4 030 000
Trykking/annonser/foto/mediekontakt/kunngj, m.m. 1 407 000
Forskning.no, medlemskap 2 54044 174 000
Annonser i UNIKUM 3 55025 30 000
Formidlingsaktivitet/faste arr. m.m. (rammetildeling) 4 55057 367 000
Støtte til studentmedier 5 53012 105 000
Forskningsdagene 6 55056 287 000 350 000
Forskningsmagasinet TEFT, 2 nr 7 53104 560 000
Kompetansetorget, stillingsressurs 8 53215 350 000
Videreutvikling av web (uia.no og innaskjærs) 9 53124 1 400 000

Studiesekretariatet - 170 000 1 253 000 - 800 000 - 2 223 000
Sakkyndig vurd. av nye masterprogr. 1 54037 50 000
Sakkyndig vurd. av nye phd progr. 2 54045 120 000
Pedagogisk pris 3 62309 105 000
Honorar og reiser for STU, LMU og klagenemd 4 62374 300 000
Aktiviteter ved Pedagogisk utviklingssenter (PULS) 5 55060 848 000
Kvalitet i videoforelesning 6 - 
PULS-festival 7 - 
PULS - Videreføring av kurs for lærerutdannere 8 53216 200 000
PULS - Kurs for studentassistenter/seminarledere 9 53217 100 000
Emne for studenttillitsvalgte, 10 studiepoeng 10 - 
Forskning på nye læringsformer 11 53210 300 000
Opplæringspakke for utdanningsledelse 12 NY 200 000
Katalysatorstilling (2-årig prosjektstilling) 13 - 
Midler til programevaluering ved fakultetene 14 - 

Forskningssekretariatet - 459 000 50 000 - 5 500 000 - 6 009 000
Datafaglig saksbehandling 1 62395 459 000
Reiser (deltakelse av personer utenfor Forsk.sekr.) 2 55044 50 000
Tiltak for økt forskningsaktivitet 3 53141 1 600 000
Publiseringsstøtte 4 53030 2 850 000
Samarbeid med SSHF 5 53103 500 000
SFF, SFI og andre senterordninger 6 53126 - 
Støtte (IK) til eksterne stipendiater 7 53034 150 000
Samarbeid med Teknova om utveksling av personell 8 53177 400 000

Personal- og organisasjonsavdelingen 30 000 5 449 000 4 992 000 - 100 000 - 10 571 000
Kopi/print innkalling til TU/TA, IDF, møter mv 1 30 000
Yrkesskadeforsikring 2 54003 650 000
Honorar til bedømmelseskommisjoner 3 54004 2 300 000
Reiser for bedøm.komm., jobbintervjuer m.m. 4 54005 250 000
Gaver til ansatte ved jubileer 5 54023 140 000
Honorar vedr tilsettingsutvalget 6 62374 80 000
Compendia håndbøker, abonnemnet (årlig leie) 7 54050 120 000
Hovedtillitsvalgt 8 54029 1 554 000 23 000
Hovedvernombud (0,5 årsv.) 9 54030 355 000 35 000
Helsetjeneste/HMS 10 Flere 997 000
Velferdstiltak 11 Flere 605 000
Traineeordning 12 62088 869 000
Omstillingsmidler ansatte inkl. kompetanseheving 13 53047 2 200 000
Likestillingsarbeid - driftskostnader 14 55115 103 000
Krisebedredskapsøvelse 15 NY 100 000
Videreutvikling av Opplæring av nyansatte gjennom E-læring, nye moduler 16 - 
Lederopplæringsprogram 17 NY 60 000
ARK – arbeidsmiljøundersøkelse for sektoren 18 53219 100 000

Særkostnader

Tildeling 2015

Sum tildeling

Rapp.kl. B (øremerkede midler fra universitetstyret)



Detaljer fellestjenester, styret og ledelsen 9                     52                    6                        341 356 498       

Rapp kl. A

-lønnsvekst 1,0344 Investeringer

Strategiske 
tildelinger

Strategiske 
investeringer

-prisvekst 1,0208 Ord. drift Full budsj. Begr. budsj. Begr. bud. Begr. bud. Begr. bud.
-vektet lønns- og prisvekst 1,0330 A B 20 B 30 B 40 B 10 B 40 A 10 - B 40

SUM fellestjenester, styret og ledelsen: 19 616 000     209 378 998    56 652 500      16 454 000        34 907 000       4 348 000              341 356 498       

Aktivitetsbetegnelse/kostnadsart Akt nr Pr.nr.

Særkostnader

Tildeling 2015

Sum tildeling

Rapp.kl. B (øremerkede midler fra universitetstyret)

Økonomiavdelingen 20 000 9 011 998 - - 600 000 - 9 631 998
Kopi/print av bilag og rapporter 1 20 000
Kostnader ved betalinger 2 54017 184 000
Vederlag til Kopinor og Norwaco 3 54019 450 000
Administrative datasystemer 4 62168 8 377 998
Prosjektøkonom delfinansiering (80 %), 2 år 5 600 000

Studentservice - 8 348 000 1 813 000 - 3 790 000 - 13 951 000
Lisenser ClassFronter, Syllabus og plagiatkontroll 1 62376 1 348 000
Honorar til eksamensinspeksjon 2 54016 7 000 000
Studentprest, UiAs andel i hht avtalen (25%) 3 62066 162 000
Psyk. sykepleier 4 62343 350 000
Trykking, eksamensrelatert 5 55020 600 000
Trykking av masteroppgaver 6 55108 - 
SensurSMS 7 55063 27 000
Kontor for funksjonshemmede, driftsmidler 8 55072 219 000
Kurs i studiestrategi 9 55092 243 000
Førstesemestertiltak inkl. fadderordning 10 55093 212 000
Digital eksamen, videreutvikling og pilotering 11 53220 3 500 000
Studieinformasjon uia.no 12 NY 290 000
3 månedsverk på timeplan 13 - 

Studentrekruttering 30 000 - 3 164 000 - 450 000 - 3 644 000
Kopiering/utskrifter 1 30 000
Førstesemestertiltak inkl. fadderordning 2 55093 - 
Trykking og markedstiltak/markedsføring 3 Flere 3 100 000
ISAVE, on-line malsystem for selvbetjening 4 55074 64 000
Digital markedsføring 5 100 000
EVU-rekruttering 6 - 
Internasjonal rekruttering av gradsstudenter 7 - 
Engangskostnad, utviklingsarbeid, digital design for UiA 8 NY 350 000

Internasjonal avdeling - - 447 000 - 250 000 - 697 000
Samlebevilgning. Tiltakene prioriteres av kontoret 1 55038 309 000
Tilskudd til studentorganisasjoner (ESN & ISU) 2 55075 138 000
Hjemmesider til UiA på engelsk 3 NY 250 000

Universitetsbiblioteket 10 294 000 2 181 000 45 000 106 000 - 855 000 13 481 000
Mediebudsjett 1 53143 10 294 000
Midler til trykking innenfor skriftsserien 2 62392 10 000
Bibsys og referansehåndteringsverktøy 3 62396 1 418 000
Spørreverktøy 4 53081 153 000
Investeringer universitetsbiblioteket 5 62441 106 000
Open Access, avgifter 6 53109 600 000
RFID - styrket 0.linje 7 53221 - 
RFID - vedlikeholdsavgift 8 45 000
Implementering av nytt biblioteksystem (ALMA) 9 NY 855 000
Tidsskrift-applikasjon, årlig driftskostnad (særkostnad 62396?) 10 NY - 

IT-avdelingen 3 214 000 2 507 000 1 611 000 13 004 000 1 000 000 - 21 336 000
Driftskjøp IT (inkl div lisenser) 1 3 214 000
Lisenser NRK/GET 2 54034 60 000
Henvendelsessystem UiA 3 54041 650 000
Microsoft Campuslisens 4 54042 1 000 000
Lisens SPSS 5 54051 425 000
Lærlinger (fratrukket budsjettert refusjon) 6 54054 372 000
Telefon (faste avgifter) og leid samband 7 66071 600 000
Leid samband 8 66071 - 
Kursaktiviteten 9 62377 158 000
Drift av Feide og Cerebrum 10 54033 316 000
Generelle investeringer inkl vedl. av PC-parken 11 62420 9 444 000
Ny videoportal Kaltura - ny tjeneste (drift av DDU-prosjekt) 12 NY 320 000
E-læringsverktøy - Lectora (forfatterverktøy), årlig lisens 13 NY 150 000
Ny og mer redundant infrastruktur pga høye oppetidskrav ifm. Digital eksame 14 NY 1 400 000
Videokonferanseløsninger for møterom samt A7-001 15 NY 960 000
Infrastruktur for streaming i flere auditorier GRM(4)/KRS(2) 16 NY 1 200 000
SMS-varsling ved kriseberedskap 17 NY 67 000
Utbygging av medieproduksjon Aula bygg 46 18 - 
Avvikling av digital eksamen 19 NY 1 000 000

Driftsavdelingen 4 690 000 173 150 000 1 987 000 1 608 000 - 980 000 182 415 000
Driftskostnader 1 2 702 000
Renholdstjenester inkl renholdsrekvisita 2 1 988 000
Energi 3 62385 14 000 000
Husleie (netto, fratrukket framleieinntekter) 4 62386 159 100 000
Service for gassanlegg, bygg J og G 5 54009 50 000
Vakttjenester og adgangskontroll 6 55021 1 947 000
Levering av spesialavfall + sanering av kjemikaler 7 55083 40 000
Investeringer, mindre ombygginger må ivaretas 8 70300 1 608 000
Lager Kristiansand, 130 m2 9 NY 980 000

Servicetorget - 3 460 000 1 145 500 - - - 4 605 500
Transport mellom virksomhetsstedene 1 54001 210 000
Porto 2 54002 2 513 000
Lærlinger (fratrukket budsjettert refusjon) 3 62397 737 000
Trykking (giro, konvolutter, studentkort og fargebånd) 4 55019 44 000
arkivplan.no 5 62455 16 500
Åpningsseremonier 6 55088 110 000
Førstesemestertiltak inkl. fadderordning 7 55093 975 000
Digitale skjema 8 - 
Digital postkasse 9 - 



Detaljer fellestjenester, styret og ledelsen 9                     52                    6                        341 356 498       

Rapp kl. A

-lønnsvekst 1,0344 Investeringer

Strategiske 
tildelinger

Strategiske 
investeringer

-prisvekst 1,0208 Ord. drift Full budsj. Begr. budsj. Begr. bud. Begr. bud. Begr. bud.
-vektet lønns- og prisvekst 1,0330 A B 20 B 30 B 40 B 10 B 40 A 10 - B 40

SUM fellestjenester, styret og ledelsen: 19 616 000     209 378 998    56 652 500      16 454 000        34 907 000       4 348 000              341 356 498       

Aktivitetsbetegnelse/kostnadsart Akt nr Pr.nr.

Særkostnader

Tildeling 2015

Sum tildeling

Rapp.kl. B (øremerkede midler fra universitetstyret)

Avdeling for lærerutdanning - - 29 751 000 - 1 627 000 - 31 378 000
Honorar til avdelingsstyret og fire studieråd 1 62374 315 000
Praksiskostnader i lærerutdanningene 2 55001 28 623 000
Tverrfaglige kurs i lærerutdanningene 3 62161 415 000
Inst.ansvarlig for skikkethetsvurd. 4 55110 60 000
Midlertidig 50 % stilling til praksiskoordinering 5 NY 338 000
Strategisk ramme, prioriteres av avdelingsstyret 6 55049 517 000
Rekruttering av studenter med to/flerspråklig bakgrunn 7 53183 - 
Utviklingsmidler Lektorutdanningen trinn 8-13 8 - 
Utvikling og drift av ny barnehagelærerutdanning (ABLU) 9 NY 1 110 000



2015 Aktivitetskrav Endring Aktivitetskrav

Fakultet 2014 2014 - 2015 2015 Endring

Handelshøyskolen 1 192 -42 1 150 -3,5 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 362 -3 1 359 -0,2 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 930 -123 1 807 -6,4 %

Fakultet for kunstfag 357 147 504 41,2 %

Fakultet for teknologi og realfag 1 867 205 2 072 11,0 %

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 1 085 -80 1 005 -7,4 %

Ufordelte, til senere disp 0 22 22 0,0 %

Sum 7 793 126 7 919 1,6 %

 Aktivitetskrav
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INNLEDNING 

Teksten til internfordelingen for 2015 er strukturert i henhold til budsjettmodellen som ble 
vedtatt brukt fra budsjettåret 2012. Hovedtall er presentert løpende i teksten, mens detaljerte 
tabeller er samlet i tabellvedlegget. Nummereringen av tabellene i tabellvedlegget følger 
nummerinndelingen i teksten. 
 
Følgende forkortelser er benyttet i dette saksunderlaget: 
 
ABLU  - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 
BAO  - Budsjettansvarsområde 
BLU  - Barnehagelærerutdanning 
BOA  - Bidrag- og oppdragsaktivitet 
CIEM  - Centre for Integrated Emergency Management 
DBH  - Database for statistikk om høgre utdanning 
DDU  - Det digitale universitetet (strategisk program) 
EFV  - Eksternt finansiert virksomhet 
EVU  - Etter- og videreutdanning 
ERC  - European Research Council 
FLU  - Førskolelærerutdanning 
FoU  - Forskning og utvikling 
FS  - Felles studentsystem 
GLU  - Grunnskolelærerutdanning 
HiT  - Høgskolen i Telemark 
KD  - Kunnskapsdepartementet 
MatRIC - Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching 
Multikul - Multimodalitet og kulturendring 
NFR  - Norges forskningsråd 
NSO  - Norsk studentorganisasjon 
PPU  - Praktisk pedagogisk utdanning 
PULS  - Pedagogisk utviklingssenter 
RFF  - Regionale forskningsfond 
RFID  - Radio Frequency Identification 
RLE  - Religion, livssyn og etikk 
SAIH  - Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond 
SAKS  - Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger 
SAR  - Scholar At Risk 
SFF  - Senter for fremragende forskning 
SFU  - Senter for fremragende utdanning 
SiA  - Studentsamskipnaden i Agder 
SPK  - Statens pensjonskasse 
SSHF  - Sørlandet sykehus helseforetak 
STA  - Studentorganisasjonen i Agder 
TDI  - Tid, direkte kostnader, indirekte kostnader 
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UI  - Utdanningsinsentiv 
UiA  - Universitetet i Agder 
UiN  - Universitetet i Nordland 
 
 
 
Det er ikke hensiktsmessig å kommentere/begrunne alle tildelinger i internfordelingen. 
Kommentarene er derfor begrenset med spesielt fokus på felles, institusjonsoverbyggende 
strategiske tildelinger. Tabellverket har i tillegg en detaljoversikt som viser alle tildelinger 
fordelt på BAOene. Den elektroniske versjonen av tabellverket inneholder kommentarbokser 
utarbeidet med tanke på bl.a. å gi utfyllende informasjon til ledelsen ved BAOene om 
grunnlaget for enkelttildelinger. 
 
BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN 

Styret vedtok ved S-sak 85/14 UiAs interne budsjettfordelingsmodell med kriterier og 
vektinger for 2015. Modellens hovedstruktur er den samme som for budsjettåret 2014 og er 
vist nedenfor: 
 

 
 

 

Forslaget til internfordeling for 2015 er utarbeidet i samsvar med denne hovedstrukturen og 
vedtaket i S-sak 85/14.  
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UNIVERSITETSDIREKTØRENS KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSENE 

Økonomiavdelingen har, som tidligere år, utarbeidet en høringsversjon av forslaget til 
internfordeling. Denne ble i henhold til oppsatt plan for budsjettarbeidet sendt ut 12. 
november 2014 med høringsfrist 17. november 2014. De innkommende høringsuttalelsene 
følger som vedlegg til saken. Alle fakultetene, samt fellesadministrasjonen, studiedirektøren 
og avdeling for lærerutdanning leverte høringsuttalelse. 
 
Universitetsdirektøren har følgende kommentarer til høringsuttalelsene: 
 
Handelshøyskolen 
Fakultetet ber om å få tildelt midler knyttet til delt administrasjon, ettersom et av instituttene 
ved fakultetet er lokalisert i Grimstad. Det ble tildelt 0,1 mill kr til dette i budsjettet for 2014, 
men var ikke lagt inn i økonomiavdelingens høringsnotat for budsjettet for 2015. 
Universitetsdirektøren foreslår å videreføre tildelingen, slik at 0,1 mill kr legges inn også i 
budsjettet for 2015. 
 
Videre ber fakultetet om investeringsmidler til innredning og informasjonsskjermer i 
Kunnskapsparken. Universitetsdirektøren mener at dette kan løses innenfor de foreslåtte 
rammene til infrastrukturtiltak ved ledelsen i 2014 eller 2015. 
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Fakultetet viser til omstillingsbehov ved to av fakultetets fagområder. Universitetsdirektøren 
har ikke inngått konkrete avtaler om omstilling ved fakultetet. En vurdering av behovet for 
2015 må tas i dialog med fakultetet, og kan eventuelt dekkes av omstillingsmidler som er satt 
av hos ledelsen eller som egen tildeling i revidert budsjett. 
 
Videre ber fakultetet om en finansiering av koordineringsressurser til forskning på nye 
læringsformer. Fakultet for humaniora og pedagogikk har fått tildelt ansvar i forbindelse med 
faglig koordinering av satsingen. Universitetsdirektøren viser til at satsingen er lagt til PULS, 
og at eventuelle kostnader til faglig koordinering må avklares i prosjektet. 
 
Fakultet for kunstfag 
Fakultetet ber om investeringsmidler til klaviaturinstrumenter i henhold til utarbeidet 
investeringsplan. Universitetsdirektøren viser til at fakultetet har en årlig investeringspott 
(0,823 mill i 2015) som skal benyttes til denne type formål. 
 
Videre ber fakultetet om en ekstratildeling til forvalting av UiAs kunstsamling for 
merkostnader i forbindelse med sopp- og skadedyrsbehandling av samlingen. 
Universitetsdirektøren viser til at bevilgningen er foreslått økt til å kunne dekke en 75 % 
stilling uten bruk av oppsparte midler. Oppsparte midler pr 31.12.2014 vil derfor kunne 
brukes til å dekke merkostnaden i forbindelse med skadebehandlingen. I forhold til fakultetets 
budsjettoppstilling i høringsuttalelsen, har universitetsdirektøren ikke foreslått å øke 
driftsbudsjettet (vedlikehold, restaurering og innkjøp) med 0,2 mill kr. 
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Fakultet for teknologi og realfag 
Fakultetet kommenterer en endring i emnetypen for naturfagsemnene i 
grunnskolelærerutdanningen. Alle emnetypevurderinger gjøres i samarbeid med 
studiesekretariatet i etterkant av dialogmøtet om emneporteføljen mellom fakultetene og 
økonomiavdelingen. I årets dialogmøte ba fakultetet om at alle naturfagsemner i GLU skulle 
legges i høyeste emnetype (i 2014 lå noen emner i type 2, og noen i type 3). Samtlige emner 
ble derfor gjennomgått av studiesekretariatet, og lagt i type 2. Universitetsdirektøren ser at 
kommunikasjonen i etterkant av denne vurderingen ikke har vært god nok, men vurderingen 
av innplassering er fortsatt den samme.  
 
Når det gjelder det feilplasserte emnetyper på masterstudiet i bygg, må dette tas opp i 
dialogmøtet om emneporteføljen, og behandles i samme prosess som øvrige 
emnetypevurderinger.  
 
Videre kommenterer fakultetet manglende finansiering av teknisk ansatte. Fakultetet har siden 
budsjettet for 2010 meldt inn dette behovet. Universitetsdirektøren har gjentatte ganger vist til 
at fakultetet ikke kan særfinansieres utover emneplassering fordi de har egne ressurser til å 
vedlikeholde og drifte laboratorier. Andre fakulteter har tilsvarende lokaler, drifter disse ved 
bruk av tildelte ressurser. Kostnader knyttet til drift av laboratorier, er hovedargumentet for at 
emner med bruk av laboratorier har høyere emnetype enn teoretiske emner. 
Universitetsdirektøren ser ingen nye momenter i denne saken. 
 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
Eilert Sundt-prisen ble etablert ifm. S-sak 45/10, der det ble forutsatt at fakultetet dekker 
kostnadene rundt prisen, ut over det som dekkes av eksterne finansiører. Fakultetet mener 
prisen har fått så stor betydning for rekruttering og markedsføring av UiA, at kostnadene nå 
bør dekkes sentralt. Universitetsdirektøren mener dette fortsatt er fakultetets ansvar, og viser 
til at alle fakultetene har markedsføringskostnader som må dekkes innenfor fakultetenes egne 
rammer. Et tilskudd til prisen kan vurderes fra ledelsen midler til regionale tiltak. 
 
Avdeling for lærerutdanning 
På grunn av økt kompleksitet i praksisorganiseringen og økt antall studenter, ber avdelingen 
om en midlertidig tildeling til en 100 % stilling for å styrke praksisorganiseringen rundt PPU 
og lektorutdanningen. Dette var ikke med i økonomiavdelingens høringsutkast. 
Universitetsdirektøren foreslår å tildele 0,338 mill kr som særkostnader til en midlertidig 
stilling på 50 %, og viser til at omfanget på PPU vil bli mindre når lektorutdanningen settes i 
gang, og at deltidsutdanningen i PPU foreslås nedlagt i saken om emneportefølje år 0 for 
lærerutdanningene. 
 
Studiedirektøren 
Studiedirektøren ber om at det opprettes et emne for studenttillitsvalgte på 10 stp, slik at 
Handelshøyskolen kan tilby emnet fra høsten 2015. Universitetsdirektøren foreslår at 10 stp 
legges inn som ufordelte midler i emnemodulen, og at midlene tildeles Handelshøyskolen 
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dersom fakultetsstyret vedtar at emnet skal gis. Det presiseres at dette blir en prøveordning, 
og at det må vurderes hvorvidt tildelingen skal videreføres i senere år. 
 

REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 

Styret fikk ved S-sak 98/14 en orientering om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. 
Der foreslås det å gi UiA en ramme på 1106,8 mill kr.  
 
Eventuelle endringer som fremkommer etter Stortingets behandling i desember 2014, vil 
måtte innarbeides i revidert budsjett i juni 2015. 
 
Premiesatsen til SPK er redusert med 0,45 prosentpoeng fra 2014 til 2015, og arbeidsgivers 
andel er nå 12,70 %. I samsvar med etablert praksis er BAOenes rammer foreslått korrigert 
for endringene i pensjonspremien. Rammetildelingen til UiA er basert på en premie på 12 %, 
men rammen korrigeres foreløpig ikke for svingninger i pensjonspremien.  
 
  

8 
 



1. HOVEDTALL 
 

1.1. DISPONIBEL RAMME OG GENERELLE RAMMEJUSTERINGER 

Universitetsdirektøren har lagt til grunn følgende inntektsanslag for 2015: 
 

 
 
Inntekter ved BOA til dekning av sentrale indirekte kostnader 
Universitetsdirektøren foreslår at inntektene som er innbetalt til universitetet foregående år til 
dekning av sentrale indirekte kostnader ved bidrags- og oppdragsaktiviteten (9,0 mill kr) 
tilføres rammen for 2015. Dette er i samsvar med praksis innført fra og med internfordelingen 
for 2008.  
 
Semesteravgiften 
Semesteravgiften er på til sammen kr 775 per semester og består av følgende elementer 
(høsten 2014): 

• Semesteravgift til SiA (inkl medlemsavgift NSO)    kr 405 
• Frivillig støtte til SAIH       kr   30 

o Kreves inn av UiA for videreforsendelse   kr 435 
 

• Betaling for div. utdelt materiell     kr 150 
• Studentdelen av vederlaget til Kopinor    kr 190 

o Inngår i UiAs inntektsanslag     kr 340 
 
Anslaget for UiAs inntekter av semesteravgiften i 2015 var tidligere basert på prinsippet om 
at den skal inkludere den delen av vederlaget til Kopinor som er knyttet til studentenes bruk 
av vederlagspliktig materiale, samt dekning for diverse utlevert materiell. Høsten 2014 
inngikk UiA en ny avtale med Kopinor som innebærer at vederlaget skal beregnes på 
bakgrunn av antall registrerte heltidsekvivalenter, ikke antall registrerte studenter. Dette 
innebærer, basert på tall for kalenderåret 2013, en reduksjon i vederlaget på 7,5 %. Kravet til 
studentene gjennom semesteravgiften må reduseres tilsvarende, til kr 175,- 
 
UiA er også, i henhold til den nye avtalen med Kopinor, pålagt å fremstille et regnskap for 
studentenes andel av Kopinor-avgiften. Universitetsdirektøren foreslår derfor å inntektsføre 
Kopinor-andelen av semesteravgiften på et eget prosjekt og ikke ta dette inn i 

Inntekter
2014

(i 1000 kr)
2015

(i 1000 kr)
Netto utgiftsbevilgning - kap. 260 fra KD i hht regjeringens forslag til statsbudsjett 1 030 303 1 106 819
Rammeøkning i t illeggsproposisjon til statsbudsjettet 4 773
Midler tildelt  over kap. 281 8 400
Overført fra regnskapet foregående år 9 708
Forskuttering av 6 nye stipendiater 2 808
Indirekte kostnader fra foregående år 11 071 9 035
Semesteravgift 6 291 3 000

Total inntekt 1 073 354 1 118 854
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inntektsgrunnlaget for budsjettet. Den andelen av Kopinor-vederlaget som gjelder studentene, 
vil belastes samme prosjekt. Universitetet vil dermed ha kontroll på effektene av at forholdet 
mellom registrerte studenter og registrerte heltidsekvivalenter kan variere over tid, og vil 
kunne justere semesteravgiften tilsvarende. 
 
UiAs inntekter av semesteravgiften, eksklusiv Kopinor, anslås til 3,0 mill kr. Det er da lagt til 
grunn at det for 2015 vil være 10.000 ordinære studenter (gjennomsnitt for vår og høst) som 
betaler semesteravgift. 
 
Disse inntektsanslagene gir en samlet disponibel ramme på 1118,9 mill kr for 2015. 
 
Trykkeriet – kopiering/print 
Trykkeritjenestene (inkl. kopiering og print) budsjetteres som en non-profit tjeneste og 
påvirker derfor ikke disponibel ramme. Dette budsjettprinsippet ble innført i budsjettet for 
2010. For 2014 har prisene per side kopi/print vært kr 0,40 og kr 1,00 for henholdsvis 
svart/hvitt og farge.  
 
Universitetsdirektøren foreslår at prisene per side på kr 0,40 (svart/hvitt) og kr 1,00 (farge) 
videreføres uendret.  
 
Lønns- og prisvekst 
Den disponible rammen for 2015 er fordelt på de enkelte modulene i budsjettmodellen 
og justert for lønns- og prisvekst på 3,3 % inkludert endring i premiesatsen til SPK. 
Modulenes rammer for 2014 ble tilpasset prisnivået per sept. 2013 og lønnsnivået per 
01.01.14. Rammen for de enkelte modulene i 2015 er derfor justert og tilpasset 
prisnivået per sept. 2014 og lønnsnivået per 01.01.15.  
 
For å kompensere merkostnadene som følge av lønnsoppgjøret i budsjettåret, får 
BAOene hvert år oppjustert sine rammer ihht faktiske merkostnader. 
Universitetsdirektøren foreslår å gjøre en sentral avsetning til dekning av disse 
rammejusteringene ut fra en antatt ramme på 5 % for lønnsoppgjøret i 2015. 
 
Aktivitets- og resultatendringer 
Rammen for de enkelte modulene er i tillegg til lønns- og prisvekst justert for å møte 
kostnadsøkninger knyttet til aktivitetsvekst som er resultat av styrevedtatte aktivitetsøkninger. 
For emneporteføljen (fakultetenes basis studier) er rammen justert slik at poengverdien for 
variable kostnader opprettholder sin realverdi. 
 
Moduler med fast ramme og stykkpriser som er bestemmende for størrelsen på moduler med 
åpen ramme er justert for lønns- og prisvekst. 
 
Ut fra ovenstående foreslår universitetsdirektøren at disponibel ramme for 2015 fordeles på 
modulene som vist nedenfor: 
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1.2. TOTALRAMME FOR BAOENE 

Universitetsdirektøren foreslår at UiAs disponible ramme for 2015 fordeles på BAOene som 
vist nedenfor: 
 

 
 

Gjennom vedtaket i S-sak 140/07 har styret delegert fullmakt til universitetsdirektøren til å 
viderefordele den styrevedtatte rammen til fellesadministrasjonen på de enkelte avdelingene. 
 
Tabellen viser at 2,2 mill kr er foreslått beholdt ufordelt. Dette har sammenheng med følgende 
forhold: 

• To stipendiatstillinger til lærerutdanning er ikke fordelt på fakultet. 
• 10 stp er holdt av til et eventuelt emne for studenttillitsvalgte. Studiepoengene tildeles 

Handelshøyskolen dersom fakultetsstyret vedtar at emnet skal gis. Dersom emnet blir 
gitt, vil det være som en prøveordning, og det må vurderes hvorvidt tildelingen skal 
videreføres i fremtidige år. 

• 22,5 stp er holdt av til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. 

Fordeling Andel
Basistildelinger 799 552 858              71,5 %
Resultattildelinger 170 948 142              15,3 %
Strategiske tildelinger 148 253 000              13,2 %
Sum 1 118 754 000           100 %

2015
Budsjettansvarsområde Foreløpig budsjett
Handelshøyskolen 61 446 110               
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 103 054 522             
Fakultet for humaniora og pedagogikk 127 068 941             
Fakultet for kunstfag 58 283 279               
Fakultet for teknologi og realfag 170 044 978             
Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 66 475 440               
Sum fakultetene 586 373 270             

Universitetsbiblioteket 28 210 290               
Avdeling for lærerutdanning 43 919 000               
Fellesadministrasjonen 177 012 485             
Sum fellestjenestene 249 141 775             

Styret inkl. strategiske avsetninger 28 805 000               
Ledelsen, rektor, direktør 42 790 625               
Sum styret/ledelsen 71 595 625               

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 209 538 998             

Ufordelt 2 204 332                 

Sum budsjettansvarsområdene 1 118 854 000        
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• 10 stp er holdt av til et eventuelt skrivekurs på Metochi. 
 

Universitetsdirektøren vil senest komme tilbake til disse fordelingene i revidert budsjett. 
 
 
1.3. BUDSJETTUTVIKLING 

Den nominelle budsjettutviklingen for BAOene framkommer av tabell 1.2 og viser følgende: 
 

 
 
Hvordan endringene er fordelt på de tre modulene basis, resultat og strategisk, og de enkelte 
kriteriene innenfor disse modulene, er vist i tabell 1.3. Den nominelle endringen viser 
forskjellen mellom revidert budsjett 2014 og foreløpig budsjett 2015. Dette kan i noen tilfeller 
være vanskelig å lese, da revidert budsjett inneholder noen elementer som vanligvis ikke 
ligger inne i foreløpig budsjett. Et eksempel på dette er endringer i tildeling på bakgrunn av 
oppnåelse ift aktivitetskrav. Andre endringer som f.eks bortfall av særskilte tildelinger som 
investeringsmidler og omstillingsmidler er også med på å påvirke bildet. 
 
Økningen i UiAs totale ramme utgjør 4,2 %. Av dette utgjør lønns- og prisvekst, samt endret 
pensjonspremie, 3,3 prosentpoeng. 
 
Samlet sett øker fakultetene 7,1 % - i overkant av det dobbelte av lønns- og prisvekst. Dette 
skyldes i all hovedsak økte resultatuttellinger, økte forpliktelser knyttet til økt antall studenter 
og økte strategiske rammer. Alle fakultetene har en økning som er større enn lønns- og 
prisvekst.  
 

2014 2015
Budsjettansvarsområde Netto driftsbudsjett nominell % Foreløpig budsjett
Handelshøyskolen 57 461 252             3 984 858         6,9 % 61 446 110               
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 94 315 456             8 739 066         9,3 % 103 054 522             
Fakultet for humaniora og pedagogikk 122 612 826           4 456 115         3,6 % 127 068 941             
Fakultet for kunstfag 52 018 974             6 264 305         12,0 % 58 283 279               
Fakultet for teknologi og realfag 159 927 533           10 117 445       6,3 % 170 044 978             
Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 61 187 589             5 287 851         8,6 % 66 475 440               
Sum fakultetene 547 523 630           38 849 640       7,1 % 586 373 270             

Universitetsbiblioteket 26 720 458             1 489 832         5,6 % 28 210 290               
Avdeling for lærerutdanning 39 122 148             4 796 852         12,3 % 43 919 000               
Fellesadministrasjonen 170 371 777           6 640 708         3,9 % 177 012 485             
Sum fellestjenestene 236 214 383           12 927 392       5,5 % 249 141 775             

Styret inkl. strategiske avsetninger 42 616 900             -13 811 900      -32,4 % 28 805 000               
Ledelsen, rektor, direktør 40 906 049             1 884 576         4,6 % 42 790 625               
Sum styret/ledelsen 83 522 949             -11 927 324      -14,3 % 71 595 625               

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 206 093 501           3 445 497         1,7 % 209 538 998             

Ufordelt                          2 204 332         0,0 % 2 204 332                 

Sum budsjettansvarsområdene 1 073 354 463      45 499 537     4,2 % 1 118 854 000        

Endring 2014 - 2015
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Fellestjenestenes økning er på 5,5 %. Økningen utover lønns- og prisvekst knytter seg til nye 
stillinger til drift, uia.no/Innaskjærs og FS, samt en økning i strategiske tildelinger (særlig 
knyttet til digital eksamen).  
 
UiAs fullbudsjetterte særkostnader viser en økning på 1,7 %, vesentlig mindre enn lønns- og 
prisvekst. 
 
Styret, inkludert strategiske avsetninger, viser en reduksjon på 32,4 %. Reduksjonen er knyttet 
til reduserte avsetninger til investeringsfond og styrets disposisjonsfond. 
 
Ledelsen, rektor, direktør viser en økning på 4,6 %. 
 
Fakultetenes andel av UiAs totale ramme øker med 1,4 prosentpoeng fra 51,01 % i 2014 til 
52,41 % i 2015. Økningen utgjør ca 15,7 mill kr. Siden 2008 har fakultetenes andel av total 
budsjettramme, økt med 4,91 prosentpoeng. Dette tilsvarer 55,0 mill 2015-kr. 
 
 
1.4. SÆRKOSTNADER 

Alle BAOer ved universitetet har ansvar for et ulikt omfang aktiviteter/tiltak som det ikke gis 
midler til gjennom andre moduler. Det er et viktig skille mellom fullbudsjetterte særkostnader 
og andre særkostnader. 
 

• Fullbudsjetterte særkostnader er kostnadsarter der BAOene ikke har mulighet til å 
påvirke kostnadsnivået. Ved de årlige regnskapsgjennomgangene vil merforbruk bli 
dekket, samtidig som eventuelle ubrukte midler trekkes inn til styrets disposisjon. 

• Andre særkostnader er tildelinger der mindre-/merforbruk ikke automatisk blir stilt til 
styrets disposisjon eller utløser en forpliktelse for universitetsstyret til å finne dekning. 

 
Alle særkostnadstildelingene, med unntak av dem som er gitt som supplement til ordinære 
driftsmidler, følges opp gjennom regnskapet. Disse er gjenstand for særlige vurderinger ved 
hver regnskapsavslutning. 
 
Alle BAOer har kommet med innspill i forhold til de særkostnadene de har ansvar for å 
forvalte, eller mener å ha et spesielt behov for å få dekket. Som tidligere er disse innspillene 
hovedsakelig videreført fra foregående år justert for lønns- eller prisvekst når det ikke er 
endringer i forutsetningene for tildelingene. Det er ikke hensiktsmessig i dette dokumentet å 
kommentere alle særkostnadstildelingene, hvorfor de er gitt, eventuelt ikke gitt eller endret. 
De viktigste særkostnadene som er lagt til BAOene er gitt korte kommentarer i eget punkt 
under omtalen av henholdsvis fakultetene, fellestjenestene og styret/ledelsen. I den 
elektroniske versjonen av tabellverket er det i tillegg gitt en rekke kommentarer til 
enkelttildelingene som informasjon til de ansvarlige ved BAOene. Nedenstående tabell viser 
omfanget av universitetsdirektørens forslag til tildeling av særkostnader: 
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1.5. INVESTERINGER 

Enkelte fakulteter og administrative BAOer har en årlig ramme til investeringer som følge av 
at de har ansvar for virksomhet som krever oppdatert utstyr. Midler tildelt som 
investeringsmidler er øremerket formålet og kan ikke uten videre omdisponeres til løpende 
drift. Slik omdisponering kan bare unntaksvis skje i samråd med universitetsdirektøren. 
Bruken av investeringsmidler er gjenstand for særskilt vurdering ved 
regnskapsgjennomgangen per 31.12. Det er imidlertid full anledning for BAOene til å 
supplere investeringsmidler med generelle driftsmidler. Nedenstående tabell viser omfanget 
av universitetsdirektørens forslag til tildeling av investeringsmidler: 
 

Budsjettansvarsområde 2014 2015
Handelshøyskolen 681 182          851 000           
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2 331 379       1 860 000        
Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 812 276       1 937 000        
Fakultet for kunstfag 2 886 410       3 570 000        
Fakultet for teknologi og realfag 8 790 886       8 008 000        
Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag -893 494         263 000           
Sum fakultetene 15 608 639      16 489 000      

Universitetsbiblioteket 9 368 000       10 339 000      
Avdeling for lærerutdanning 25 939 000      29 751 000      
Fellesadministrasjonen 26 189 000      25 642 500      
Sum fellestjenestene 61 496 000      65 732 500      

Styret 1 115 000       931 000           
Ledelsen 8 469 354       9 605 000        
Sum styret/ledelsen 9 584 354       10 536 000      

Sum fullbudsjetterte særkostnader 206 093 501    209 538 998    

Sum budsjettansvarsområdene 292 782 494    302 296 498    
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I tillegg kommer 1,2 mill kr i årlig investeringsnivå knyttet til kopi/print. Det er tatt høyde for 
dette investeringsnivået i forslaget til priser for kopi/print.  
 
Investeringene knyttet til styret gjelder avsetningene til investeringsfond. 
 
 
  

Budsjettansvarsområde 2014 2015
Handelshøyskolen -                -                
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 925 000      2 000 000      
Fakultet for humaniora og pedagogikk 360 000         375 000         
Fakultet for kunstfag 1 206 000      823 000         
Fakultet for teknologi og realfag 11 498 000     7 500 000      
Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag -                -                
Sum fakultetene 14 989 000     10 698 000     

Universitetsbiblioteket 104 000         961 000         
Avdeling for lærerutdanning                   -  -                
Fellesadministrasjonen 17 724 000     15 592 000     
Sum fellestjenestene 17 828 000     16 553 000     

Styret 12 425 000     8 702 000      
Ledelsen 3 731 000      4 249 000      
Sum styret/ledelsen 16 156 000     12 951 000     

Sum budsjettansvarsområdene 48 973 000     40 202 000     
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2. FAKULTETENE 

Nedenfor er det gitt korte kommentarer til beregningen av fakultetenes tildelinger i de enkelte 
modulene og hvordan tildelingene relaterer seg til kriteriene innenfor hver modul. 
Universitetsdirektøren understreker at det er den samlede rammen fra alle moduler som står til 
fakultetenes disposisjon. Modulene og kriteriene legger ingen føringer på hvordan fakultetene 
disponerer sine ressurser, med unntak av de øremerkede tildelingene, dvs. særkostnader og 
investeringer (jfr. kap. 2.1.4) og de øremerkede strategiske tildelingene (jfr. kap. 2.3.2 og 
2.3.3). 
 
 
2.1. BASIS 

Basistildelinger er aktivitetsbaserte og knyttet til følgende aktiviteter: 
• Studier 
• Forskerutdanninger 
• Vitenskapelige stillinger 
• Særkostnader og investeringer 

 
2.1.1. Studier 
Universitetets emneportefølje er nøye gjennomgått i dialog med fakultetene med fokus på 
endringer siden budsjettet for 2014. En oversikt over foreslåtte endringer med fast tildeling er 
gitt her: 
 
Omfordeling i forbindelse med emnemodul år 0 
I S-sak 88/13 vedtok styret følgende omfordeling i forbindelse med emnemodul år 0:  
 

1. Styret vedtar å redusere tildelingen av studiepoeng i emnemodulen 2014 til Fakultet for humaniora 
og pedagogikk med 200 studiepoeng. Omfordeling skjer ved at 50 studiepoeng overføres til Fakultet 
for teknologi og realfag. De resterende 150 studiepoeng trekkes ut av emnemodulen uten at den 
totale rammen i kroner endres.  

2. De ressursmessige konsekvenser av inndragning/omfordelingen av studiepoeng fordeles med en 
halvpart i budsjettet for 2014 og resterende i budsjettet for 2015.  

 
I budsjettet for 2014 ble dermed tildelingen til Fakultet for humaniora og pedagogikk redusert 
med 100 studiepoeng, og tildelingen til Fakultet for teknologi og realfag ble økt med 25 
studiepoeng. I S-sak 66/14 reduserte styret midlertidig trekket til Fakultet for humaniora og 
pedagogikk til 170 studiepoeng, for at fakultetet skal kunne fortsette å tilby Comparative 
Educational Studies. Konsekvensene i budsjettet for 2015 blir dermed at tildelingen til 
Fakultet for humaniora og pedagogikk reduseres med 70 studiepoeng (tilsvarende 0,920 mill 
kr), mens Fakultet for teknologi og realfag tildeles 25 studiepoeng (0,329 mill kr). Dermed 
reduseres rammen for emnemodulen med 45 studiepoeng, noe som isolert sett innebærer en 
reduksjon på 0,591 mill kr. Ettersom vedtaket sier at omfordelingen ikke skal føre til at 
totalrammen endres, må dette kompenseres med en økning i satsene. 
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Før de 0,591 mill kr kompenseres, er satsen for fast tildeling på 13.144 kr per studiepoeng, 
mens den variable tildelingen er på 172,50 kr per studiepoeng per student, etter lønns- og 
prisjustering. Rammen for emnemodulen fordeler seg da med 52 % i fast tildeling og 48 % i 
variabel tildeling. I budsjettet for 2014 ble satsene økt slik at forholdet mellom fast og 
variabel tildeling ble opprettholdt, og universitetsdirektøren foreslår at det samme gjøres i 
budsjettet for 2015. Det innebærer at satsen for fast tildeling økes til 13.172 kr per 
studiepoeng, mens variabel tildeling økes til 172,87 kr per studiepoeng per student. 
Universitetsdirektøren vil komme tilbake til vurderingen av forholdet mellom faste og 
variable tildelinger i emnemodulen i forbindelse med emnetypegjennomgangen, våren 2015. 
De ressursmessige konsekvensene av omfordelingen blir som følger i budsjettet for 2015: 
 

 
 
GLU master 
Styret vedtok i S-sak 126/10 å etablere 5-årig GLU master med fem spesialiseringer. 
Studentene startet høsten 2014 sitt fjerde studieår, hvor GLU master skiller seg fra ordinær 
GLU. Masterløpet utnytter i stor grad fakultetenes eksisterende emner, men deler av 
utdanningen må tilby didaktikk og dermed tilpasses masterstudiet. Universitetsstyret vedtok i 
budsjett 2014 å tildele 30 nye studiepoeng til hver av de 5 fagretningene som tilbys, hvorav 
halvparten ble lagt inn i budsjettet for 2014. De siste studiepoengene foreslås innarbeidet i 
fakultetenes rammer, med unntak av spesialiseringene i engelsk og RLE, der det for første 
kull ikke er tatt opp noen studenter. Dette gir en økning på 45 studiepoeng i budsjett 2015. I 
tillegg kommer 15 stp til pedagogikkemnet i studiet. 
 
Universitetsdirektøren vil følge opptaket på GLU master, og komme tilbake til hvorvidt det 
vil være behov for nye studiepoeng til spesialiseringene i engelsk og RLE. 
 
Overgang fra FLU til BLU 
Overgangen fra førskolelærerutdanning til barnehagelærerutdanning skal i utgangspunktet 
ikke føre til økt antall studiepoeng i emneporteføljen. Innfasing av nye emner i BLU 
balanseres ved utfasing av tilsvarende studiepoeng i FLU. Unntaket fra dette er valgemnene 
som gis i 5. semester i BLU (høsten 2015) og 6. semester i FLU (våren 2015). Dette gir et 
midlertidig behov for 210 studiepoeng i budsjett 2015. 
 
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) 
Universitetsdirektøren foreslår flere endringer i praktisk pedagogisk utdanning i budsjettet for 
2015: 

Fakultet Endring

Handelshøyskolen 62 955

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 105 298

Fakultet for humaniora og pedagogikk -784 447 

Fakultet for kunstfag 64 934

Fakultet for teknologi og realfag 474 699

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 69 187
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• PPU for yrkesfag har fått ny rammeplan, og kan ikke lenger samkjøre generell 
pedagogikk med PPU for allmenne fag. 15 av 30 studiepoeng ble innarbeidet i 
budsjettet for 2014. Universitetsdirektøren foreslår å innarbeide de siste 15 stp i 
budsjettet for 2015. 

• «Emneportefølje år 0» for lærerutdanningene er gjenstand for en egen styresak. 
Forslaget som foreligger der innebærer følgende endringer med budsjettmessig 
konsekvens i 2015: 

o Fagdidaktikk for informatikk legges ned. Det har ikke vært studenter på dette 
valget de siste årene. (15 stp) 

o Fagdidaktikk for fremmedspråk samkjøres. I dag tilbys tre ulike 
didaktikkemner i tysk, fransk og spansk. Universitetsdirektøren foreslår at 
studentene tilbys et felles fremmedsspråkdidaktikkemne på 10 stp, og et 
spesialisert emne per språk på 5 stp. Dette gir en total reduksjon på 20 stp. 

o Det er ved en feil gitt 30 stp til naturfagsdidaktikk. Dette foreslås rettet til 15 
stp. 

o PPU deltid går ut fra høsten 2015. Dette gir en reduksjon på 7,5 stp. De 
resterende 7,5 stp trekkes ut i 2016. 

 
Bachelor i markedsføring og ledelse  
Styret vedtok i S-sak 5/13 å etablere bachelorprogram i bedriftsøkonomi og ledelse. Studiet 
gjenbruker i stor grad eksisterende emner i økonomiutdanningene, men har behov for totalt 
52,5 nye studiepoeng, hvorav 22,5 ble lagt inn i budsjettet for 2014. Ingen av disse 
studiepoengene innfases i budsjettet for 2015. 
 
Det vil være behov for å innfase 30 studiepoeng i budsjettet for 2016. 
 
Master i bygg 
Styret vedtok i S-sak 119/12 å opprette master i bygg. I budsjettet for 2013 (S-sak 143/13) ble 
det vedtatt å tildele totalt 100 studiepoeng til studiet. De siste 30 av disse studiepoengene 
innfases i budsjettet for 2015. 
 
Master i multimedia og e-læringsteknologi 
Styret vedtok i S-sak 81/13 å etablere nytt mastergradsprogram i multimedia og e-
læringsteknologi ved Fakultet for teknologi og realfag. Studiet er et samarbeid med Fakultet 
for samfunnsvitenskap. I saken ble det lagt opp til at det skulle tildeles 35 studiepoeng til 
Fakultet for teknologi og realfag og 20 studiepoeng til Fakultet for samfunnsvitenskap. I 
2015-budsjettet foreslås det å innarbeide de siste 15 studiepoengene til Fakultet for teknologi 
og realfag og 10 studiepoeng til Fakultet for samfunnsvitenskap.  
 
Master i akvatisk økologi 
Masterprogrammet i akvatisk økologi ble opprettet av universitetsstyret i S-sak 6/13, og 
gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Telemark. Etter ett studieår ved Høgskolen i 
Telemark, kan studentene velge mellom to studieretninger, en ved HiT og en ved UiA. 
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Universitetsdirektøren foreslår å tildele Fakultet for teknologi og realfag 30 stp til det nye 
programmet. Alle studiepoengene foreslås innarbeidet i budsjettet for 2015. 
 
Andre mindre endringer 
Universitetsdirektøren foreslår i tillegg flere mindre endringer i emneporteføljen: 

• Det ble i budsjettet for 2014 midlertidig lagt inn et emne i akademisk skriving for to-
språklige studenter. Avdeling for lærerutdanning og fakultet for humaniora og 
pedagogikk ønsker å videreføre tilbudet som en permanent ordning. 7 studenter 
gjennomførte eksamen i emnet våren 2014. Universitetsdirektøren mener at dette er 
for få studenter, men foreslår å utvide prøveordningen med ett år. En eventuell 
omgjøring til et permanent tilbud, forutsetter god oppslutning i 2015. 

• Grunnskolelærerutdanningen har fremdeles ikke satt seg helt, og det må gjøres små 
endringer basert på hvordan studentene velger fag i utdanningsløpet. For 2015 foreslås 
det å legge om studieretningen i musikk i GLU 5-10 (45 stp), slik at denne midlertidig 
tas ut i 2015. Det foreslås også å samkjøre undervisningen i Grimstad og Kristiansand 
for 3. og 4. studieår (med unntak et naturfagsvalg i 5 semester). Dette gir en reduksjon 
på 20 stp i budsjettet for 2015. 

• KD har gitt UiA 5 studieplasser til tospråklig lærerutdanning. UiA tilbyr hvert 
semester ulike lærerutdanningsemner for denne gruppen. I 2014 ble ett av to emner 
midlertidig tatt ut av porteføljen. 15 studiepoeng må derfor legges inn igjen i 
emneporteføljen for 2015.  

• Universitetsstyret vedtok i S-sak 100/10 å ta opp studenter på lektorutdanningen i 
realfag. Fakultet for teknologi og realfag fikk i etterkant signaler om at det vil kunne 
tildeles 30 nye studiepoeng til spesialiseringen i naturfag. Universitetsdirektøren 
foreslår derfor å tildele 15 av disse i budsjettet for 2015. Universitetsdirektøren 
understreker at det ikke må tas opp nye studenter til denne spesialiseringen, da 
lektorutdanningen i realfag blir erstattet av en lektorutdanning 8-13. Studiepoengene 
er derfor å anse som midlertidige. 
 

Totalt gir dette en netto økning av studieporteføljen på 288,5 studiepoeng (hvorav 210 er 
midlertidig), tilsvarende 2,7 %. Antall studentårsverk er økt med 1,6 % til 7.920 
heltidsekvivalenter (se nedenfor). 
 
Aktivitetskrav 
Fakultetenes aktivitetskrav er knyttet til den undervisningsaktiviteten som er lagt til grunn for 
fakultetenes emneportefølje. Universitetsdirektøren foreslår følgende aktivitetskrav for 
fakultetene for 2015: 
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Aktivitetskravene er satt ut fra antall studenter som antas å møte til ordinær eksamen pluss de 
studentene som har gyldig fravær (studenter med gyldig fravær forutsettes å møte til utsatt 
eksamen). 
 
 
2.1.2. Forskerutdanninger 
Modulens totale ramme er videreført som i fjor med tillegg for pris- og lønnsjustering og 
justert for økt antall studenter. Fordelingen mellom fakultetene framkommer av tabell 2.1.2. 
 
2.1.3.  Vitenskapelige stillinger  
Rammen for vitenskapelige stillinger er videreført fra budsjettet for 2014 med tillegg for pris- 
og lønnsjustering. For 2015 blir satsen for Professor og dosent lik 73.761,- kr pr. årsverk, 
mens satsen for Øvrige førstestillinger blir på 67.056,- kr pr. årsverk. Dette er en nominell 
nedgang på 5,8 % som skyldes at tildelingen er relativ. En økning i totalt antall 
førstestillinger, gir lavere uttelling pr. førstestilling. Fordelingen mellom fakultetene 
fremkommer i tabell 2.1.3. 
 
2.1.4. Særkostnader og investeringer 
Nedenfor er det gitt en kort omtale av de viktigste særkostnads- og investeringstildelingene til 
fakultetene. For generelle kommentarer vises det til punktene 1.4 og 1.5. 
 
Særkostnader 
Problemstillingen med gjentagende undervisning er ikke ferdig behandlet, og vil bli behandlet 
i forbindelse med emnetypegjennomgangen i forkant av internfordelingen for 2016. 
Tildelingene for gjentagende undervisning fra 2014 foreslås videreført.  
 
Fakultet for kunstfag har ansvaret for praksis i faglærerutdanningene i musikk og teater. Som 
følge av nye rammeplaner for faglærerutdanningene blir denne praksisen mer omfattende enn 
tidligere, og tildelingene øker derfor fra 0,451 mill kr til 1,769 mill kr. Fakultetet varsler om 
en ytterligere opptrapping fra 2016. 
 
Fakultet for kunstfag har ansvaret for forvaltningen av UiAs kunstsamling. Fakultetet har 
tidligere fått særkostnadstildelinger for en 50 % stilling til dette, men universitetsdirektøren 
foreslår å øke tildelingen slik at den dekker en 75 % stilling. 
 

2015 Aktivitetskrav Endring Aktivitetskrav
Fakultet 2014 2014 - 2015 2015 Endring
Handelshøyskolen 1 192 -42 1 150 -3,5 %
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 362 -3 1 359 -0,2 %
Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 930 -123 1 807 -6,4 %
Fakultet for kunstfag 357 147 504 41,2 %
Fakultet for teknologi og realfag 1 867 205 2 072 11,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 1 085 -80 1 005 -7,4 %
Ufordelte, til senere disp 0 22 22 0,0 %
Sum 7 793 126 7 919 1,6 %
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Investeringer 
Fakulteter med løpende ansvar for investeringer har i utgangspunktet fått tildelt tilsvarende 
som for 2014 justert for prisvekst. 
 
Gjennom statsbudsjettet for 2015 har UiA for første gang fått midler til vitenskapelig utstyr. 
Midlene var øremerket sykepleie og ingeniørutdanningene. Universitetsdirektøren foreslår i 
den forbindelse at den generelle investeringspotten for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
økes med 1,0 mill kr, mens den for Fakultet for teknologi og realfag økes med 2,0 mill kr. Det 
forutsettes at de nye midlene brukes til utstyr innenfor henholdsvis sykepleie og 
ingeniørutdanningene. 
 
 
2.2. RESULTAT 
 
2.2.1. Studiepoeng 
Avlagte studiepoeng har økt med 5,0 % til 7.220 heltidsekvivalenter. Dette gir grunnlag for 
fordeling av 118,6 mill kr i budsjettet for 2015. Fordelingen mellom fakultetene fremkommer 
i tabell 2.2.1. 
 
2.2.2. Studentutvekslinger 
Fakultetenes andel av uttellingen for studentutvekslinger på 3 mnd eller mer er satt til 80 % av 
tildelte midler i KDs finansieringsmodell. For 2015 utgjør dette 3,68 mill kr. Fordelingen 
mellom fakultetene fremkommer i tabell 2.2.2. 
 
2.2.3. Avlagte doktorgrader 
Det ble avlagt totalt 18 doktorgrader ved UiAs programmer i 2013. I henhold til kriteriene i 
budsjettmodellen tildeles kr 200.000 per avlagte doktorgrad, og doktorgrader avlagt innenfor 
normert tid er gitt en ekstra uttelling på kr 50.000. Av de avlagte doktorgradene i 2013 ble 7 
avlagt på normert tid. Fordelingen mellom fakultetene fremkommer i tabell 2.2.3. 
 
I modell- og kriteriesaken i september 2013 ble det vedtatt en utredning knyttet til 
budsjettmodellens insentiver knyttet til forskning med spesielt fokus på avlagte doktorgrader, 
med sikte på endring i budsjettet for 2016. 
 
2.2.4.  Forskning og ekstern aktivitet 
 
Publiseringspoeng 
Produksjonen av publiseringspoeng økte med 23,6 % til 568 publiseringspoeng fra 2012 til 
2013. Publiseringspoeng tildeles som en relativ fordeling der fakultetenes andel av 
publiseringspoeng angir hvor mye av den totale potten på 27,4 mill kr de tildeles. Fakultet for 
kunstfag beregnes som et gjennomsnitt av de andre fakultetene korrigert for antall 
vitenskapelige årsverk ved fakultetet.  
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Formidlingspoeng 
Antall formidlingspoeng økte med 4,4 % fra 2012 til 2013 og brukes som kriterium for relativ 
fordeling av en pott på 3,4 mill kr.  
 
Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Omsetning av bidrags- og oppdragsaktivitet er økt med 2,5 % til 66,3 mill kr fra 2012 til 
2013. Fakultetenes relative andel av denne omsetningen benyttes som kriterium for fordeling 
av en pott på 3,4 mill kr.  
 
Inntekter fra NFR og RFF 
Fakultetene omsatte i 2013 for 18,5 mill kr på NFR- og RFF-prosjekter, en reduksjon på 6,3 
% siden 2012. Stykkprisen for NFR- og RFF-midler er i budsjettkriteriene satt til 100 % av 
tilsvarende uttelling i KDs finansieringsmodell (kr 0,17 pr omsatt kr). Tildeling for 2015 blir 
med denne stykkprisen 3,1 mill kr.  
 
Inntekter fra EU 
Det ble i 2013 omsatt for 2,9 mill kr på EU-prosjekter, en økning på 66,1 % siden 2012. 
Stykkprisen for EU-midler er i budsjettkriteriene satt til 60 % av tilsvarende uttelling i KDs 
finansieringsmodell (kr 0,54 pr omsatt kr). Tildeling for 2015 blir med denne stykkprisen 1,5 
mill kr.  
 
Fordelingen mellom fakultetene fremkommer i tabell 2.2.4. 
 

2.3. STRATEGISK 
 
2.3.1.  Strategiske tildelinger 
 
Strategisk grunnbevilgning 

Fakultetenes rammetildeling for inneværende år (2014) fratrukket strategiske tildelinger er 
benyttet som kriterium for fordeling av den strategiske grunntildelingen i henhold til styrets 
vedtak i s-sak 99/12. Dette kriteriet har i seg både dimensjonen omfang og dimensjonen 
kompleksitet/ressurskrevende. Fordelingen framkommer av tabell 2.3.1. 
 
Den strategiske grunntildelingen ble økt med 4,5 mill kr i revidert budsjett 2013 og 5 mill kr i 
budsjett 2014. Universitetsdirektøren foreslår at disse økningene videreføres, og at 
grunntildelingen blir som i budsjett 2014, justert for pris- og lønnsøkning. Dette gir en samlet 
grunntildeling til fakultetene på 23 mill kr.  
 
Universitetsdirektøren vil i tildelingsbrevet til fakultetene gi en nærmere omtale av hva styret 
forventer at fakultetene selv skal ivareta av strategiske tiltak med dekning i grunntildelingen. 
Tildelingsbrevet vil bli sendt budsjettansvarsområdene før nytt budsjettår. 
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2.3.2.  Særskilt begrunnede tildelinger 
Toppsatsinger 
Fordelingen av midlene framkommer av tabell 2.3.1. 
 
I henhold til S-sak 41/14 er CIEM etablert som et toppsatsingsområde og skal motta 1,0 mill 
kr per år i fire år. CIEM er et samarbeid mellom Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet 
for samfunnsvitenskap, men i henhold til vedtaket er det fakultetet som har ledelse av senteret 
som skal motta midlene. Det innebærer at midlene tildeles Fakultet for teknologi og realfag. 
 
Satsingen på Multikul går frem til sommeren 2015, og i budsjettet tildeles derfor siste 
halvårseffekt med 0,75 mill kr.  
 
Satsingen på eHelse- og omsorgsteknologi videreføres som i 2014 med 1,671 mill kr. Dette 
inkluderer en stipendiatstilling som ble lagt inn som en styrking av satsingen i 2014. Det 
legges opp til at satsingen skal evalueres i 2015. 
 
SFU 
8.november 2013 ble MatRIC tildelt status som senter for fremragende undervisning (SFU). 
MatRIC ble tildelt 3,0 mill kr i budsjettet for 2014, og universitetsdirektøren foreslår å 
videreføre denne tildelingen.  
 
Signaturstudier 
I S-sak 54/13 ble studiene i hhv. mekatronikk og rytmisk musikk definert som signaturstudier. 
I revidert budsjett 2014 mottok disse studiene en strategisk tildeling på 0,5 mill kr hver for å 
utvikle og profilere studiene, og universitetsdirektøren foreslår å videreføre tildelingen. 
 
Øremerkede satsinger 
Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap har i utgangspunktet fått tildelt en halv 
postdoktorstilling hver, jfr. kap. 2.3.3. I budsjett 2014 ble det i tillegg lagt inn midler til å 
dekke tilsvarende en postdoktorstilling slik at de to fakultetene fikk en hel post-doktorstilling 
hver. Universitetsdirektøren foreslår å videreføre denne tildelingen med 0,358 mill kr til hvert 
av de to fakultetene. 
 
I S-sak 96/14 vedtok styret følgende: 
 

1. Styret stiller seg positiv til at Handelshøyskolen søker akkreditering i AACSB International. 
2. Styret vil komme tilbake til spørsmål om særtilskudd for dekning av kostnader i forbindelse med 

akkrediteringsprosessen i budsjettbehandlingen de kommende årene. 
 
Universitetsdirektøren foreslår at Handelshøyskolen i 2015 tildeles 1,0 mill kr til den 
innledende akkrediteringsprosessen. Universitetsdirektøren gjør oppmerksom på at løpende 
kostnader til akkrediteringsarbeidet, må fakultetet finne rom for innenfor sin ordinære ramme. 
Det vil derfor ikke være aktuelt å gi permanente strategiske midler øremerket til 
akkrediteringsarbeidet. 
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I S-sak 99/14 vedtok styret at nåværende inndeling av fakultetene videreføres. Det innebærer 
at delingen av Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap blir permanent. I dag har 
fakultetene delvis felles administrasjon, og det må settes i gang en prosess for at hvert fakultet 
skal få en egen administrasjon. Fakultetet har beregnet at årlige merkostnader utgjør 3,0 mill 
kr. Siden delingen tidligst vil skje fra høsten 2015, vil endringen kun ha halvårseffekt i 
budsjettet for 2015. Det er viktig at fakultetene starter arbeidet med å tilpasse seg de økte 
kostnadene allerede fra starten. Universitetsdirektøren foreslår at det for høsten 2015 gis en 
strategisk tildeling til prosessen på 0,6 mill kr til hvert av de to fakultetene. Tildelingen vil 
trappes ned de neste tre årene, slik at fakultetene fra høsten 2018 dekker alle merkostnadene 
innenfor sine rammetildelinger.  
 
Center for Coastal Research, som er et samarbeid mellom UiA og Havforskningsinstituttet, 
forbereder seg på SFF-utlysning i 2015. Universitetsdirektøren ønsker å støtte opp om 
satsingen og foreslår å tildele 1,0 mill kr til dette. 
 
 
2.3.3. Stipendiater og postdoktorer 
Statsbudsjettet for 2015 inneholdt fire nye stipendiatstillinger øremerket helse- og sosialfag, 
lærerutdanning og ingeniørutdanning. Universitetsdirektøren foreslår å fordele en 
stipendiatstilling til helsefag, en stipendiatstilling til ingeniørutdanningene og to 
stipendiatstillinger til lærerutdanning. Universitetsdirektøren foreslår å avvente fordelingen av 
de to stipendiatstillingene til lærerutdanning på fakultet. For å kunne se fordelingen av de nye 
stillingene i sammenheng, foreslås det at rektor får fullmakt til å godkjenne fagområde og 
utlysning av alle de nye stillingene.  
 
Totalt inneholder UiAs ramme fra KD for 2015 66 stipendiatstillinger, 4 postdoktorstillinger 
og ett kvinneprofessorat. 
 
Totalt utgjør tildelingen for de 71 årsverkene 69,9 mill kr. Fordelingen av midlene 
framkommer av tabell 2.3.2. 
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3. FELLESTJENESTENE 

Fellestjenestene består av enhetene Universitetsbiblioteket, Avdeling for lærerutdanning og 
Fellesadministrasjonen.  
 
 
3.1. BASIS 

Basistildelinger er aktivitetsbaserte og knyttet til følgende aktiviteter: 
• Historisk ramme 
• Aktivitetsjusteringer 
• Særkostnader og investeringer 

 
3.1.1. Historisk ramme 
Fellestjenestenes historiske ramme består av lønns- og driftsmidler til 229 årsverk, samt 
indirekte kostnader knyttet til KD-stipendiater. Tabell 3.1.1 viser fordelingen mellom de tre 
enhetene. Rammen er pris- og lønnsjustert. I henhold til styrets vedtak i S-sak 64/13 skal 
driftsavdelingen kompenseres for merkostnader som følge av at de ansatte i avdelingen ofte 
har en høyere lønnsøkning enn gjennomsnittet som legges til grunn i lønnskompensasjonen. 
Dette skyldes at avdelingen har lavere gjennomsnittlig lønnstrinn enn de andre avdelingene 
ved UiA. Kompensasjonen gjøres ved at driftsavdelingens andel av historisk ramme gis et 
ekstra påslag, som for budsjettet i 2015 utgjør 0,34 %.  
 
3.1.2. Aktivitetsjusteringer 
Styret skal ta stilling til aktivitetsjusteringer i fellestjenestene. 
 
For 2015 foreslår universitetsdirektøren følgende justeringer som innebærer økte 
lønnsforpliktelser: 

• 0,4 årsverk tilføres fellesadministrasjonen for renhold av nye arealer på Campus 
Grimstad. 

• 1 årsverk tilføres fellesadministrasjonen for å styrke bemanningen knyttet til 
studentsystemet FS. Det er ønskelig å ta i bruk flere funksjoner i systemet, og 
økningen i antall studenter de siste årene gjør at arbeidsmengden knyttet til FS øker. 

• 1 årsverk tilføres fellesadministrasjonen for å styrke universitetets kompetanse på 
prosjektering og utvikling av EL & IT infrastruktur på campusene.  

• 0,5 årsverk tilføres fellesadministrasjonen for å styrke den administrative støtten mot 
EU-programmet Horisont 2020. Dette utgjør UiAs andel av en stilling der også SSHF, 
Teknova og Agderforskning bidrar med finansiering. Midler til stillingen var avsatt 
som strategiske midler ved ledelsen i budsjettet for 2014. 

• 1 årsverk tilføres fellesadministrasjonen for arbeid med innholdet på Innaskjærs og 
uia.no. Stillingen er de siste årene budsjettert som strategiske midler under ledelsen. 
Det er i tillegg foreslått å videreføre strategiske midler til utvikling og drift under 
kapittel 3.1.1. 
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3.1.3. Særkostnader og investeringer 
Nedenfor er det gitt en kort omtale av de viktigste særkostnads- og investeringstildelingene til 
fellestjenestene. For generelle kommentarer vises det til punktene 1.4 og 1.5. 
 
Særkostnader 
Forslaget til særkostnadstildelinger til fellestjenestene viser en økning på ca 4,2 mill kr i 
forhold til budsjett 2014. Følgende tildelinger utgjør de største endringene i 
særkostnadstildelingene for fellestjenestene: 

• Praksiskostnadene for lærerutdanningene er beregnet å øke med 3,4 mill kr. Økningen 
er i stor grad knyttet til ny lektorutdanning 8-13. 

• Mediebudsjettet til universitetsbiblioteket øker med 0,5 mill kr utover dobbel 
prisvekst. Økende bruk av elektroniske medier medfører økte mva-kostnader, ettersom 
trykte medier er fritatt for mva, mens elektroniske medier er mva-pliktige. 

• Nye telefonløsninger gjør at telefonavgifter reduseres med 0,4 mill kr.  
 
Investeringer 
Forslaget til investeringer til fellestjenestene viser en reduksjon på ca 1,3 mill kr i forhold til 
budsjett 2014. Dette skyldes i hovedsak tildelinger i 2014 på 3 mill kr for investeringer i 
Kunnskapsparken og FoU-bygget, og på 1,2 mill kr for et nytt opplegg for datalagring. Disse 
tildelingene blir ikke videreført i 2015. For øvrig utgjør følgende tildelinger de største 
endringene i investeringstildelingene for fellestjenestene: 

• Innføring av digital eksamen medfører økte krav til oppetid for systemene. Det 
foreslås 1,4 mill kr til oppgradering av infrastrukturen knyttet til dette. 

• Det foreslås tildelt 1,2 mill kr til infrastruktur for streaming i enkelte auditorier. 
 
 
3.2. RESULTAT 

Resultattildelinger gir enhetene uttelling for avlagte resultater. For fellestjenestene er følgende 
resultatutsatt: 

• Studentutvekslinger 
• Indirekte kostnader 

 
3.2.1. Studentutvekslinger 
Fellesadministrasjonens andel av uttellingen for studentutvekslinger på 3 mnd eller mer er satt 
til 20 % av tildelte midler i KDs finansieringsmodell. For 2015 utgjør dette 0,9 mill kr. 
 
Universitetsstyret vedtok i S-sak 85/14 å gi deler av uttellingen for lærerstudenter i 
utveksling, til Avdeling for lærerutdanning. Det er i DBH ikke rapportert noen studenter ved 
Avdeling for lærerutdanning for 2013. Endringen vil derfor ikke ha konsekvenser før 
rapporteringen av lærerstudenter legges om høsten 2014. Utvekslinger som rapporteres for 
høsten 2014, vil gi uttelling i budsjettet for 2016.  
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3.2.2. Indirekte kostnader 
Alle eksterne prosjekter ved UiA belastes indirekte kostnader for å dekke infrastruktur og 
fellestjenester som ikke direkte kostnadsføres i prosjektene. De indirekte kostnadene avsettes 
på et internt prosjekt og tilføres budsjettet året etter de er opptjent. Fellestjenestenes andel av 
indirekte kostnader er i modellen satt til 48,5 %. For 2015 utgjør dette 4,4 mill kr, en 
reduksjon på 18,4 % fra 2014. Fordelingen mellom enhetene fremkommer i tabell 3.2.2. 
 
 
3.3. STRATEGISK 

Strategiske midler som stilles til disposisjon for fellestjenestene gis som særskilt begrunnede 
tildelinger. Hvordan tildelingene fordeler seg i fht strategiplanen framkommer av tabell 3.3.1. 
 
3.3.1. Særskilt begrunnede tildelinger 
 
Universitetsbiblioteket 
Det foreslås avsatt 0,855 mill kr til innføring av det nye biblioteksystemet ALMA. 
Omlegging av biblioteksystem er omfattende og vil ha store opplæringskostnader. De avsatte 
midlene vil gå til å engasjere en prosjektleder i 50 %, samt å engasjere studentvakter for å 
opprettholde kundeservice i biblioteket i opplæringsperioden. 
 
Avdeling for lærerutdanning 
Det foreslås avsatt 0,517 mill kr til samlede strategiske tiltak på avdelingen. Dette tilsvarer 
midlene som ble avsatt i budsjettet for 2014, justert for pris- og lønnsøkning.  
 
Det foreslås avsatt 1,11 mill kr til utvikling og drift av en ny arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning (ABLU). UiA har fått midler av Utdanningsdirektoratet til å tilby 
dette studiet sammen med UiN fra høsten 2015. 
 
Fellesadministrasjonen 
Kommunikasjonsavdelingen 
I 2014 ble det avsatt 0,45 mill kr til Forskningsdagene. Dette beløpet inkluderte 0,2 mill kr til 
arrangering av Forsker Grand Prix. I 2015 er det HiT som er arrangør av Forsker Grand Prix, 
men det må likevel påregnes kostnader for de tilreisende fra UiA. Det foreslås avsatt 0,35 mill 
kr i 2015, herav 0,1 mill kr til Forsker Grand Prix. 
 
Det foreslås at avsetningen til det populærvitenskapelige magasinet TEFT videreføres. 
Avsetningen har holdt seg på samme nivå de siste årene, og for å dekke de reelle 
produksjonskostnadene, foreslås det at avsetningen i 2015 økes med 0,02 mill kr, til 0,56 mill 
kr. Formen på TEFT skal gjennomgås i 2015, og vil kunne medføre en endring i produksjon 
og distribusjon. Det vil uansett være behov for utviklingsmidler dersom en velger å legge om i 
2015. 
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I 2014 ble det avsatt 0,3 mill kr til stillingsressurs som skal arbeide med kompetansetorget. 
Det foreslås at avsetningen økes til 0,35 mill kr for videre utvikling av kompetansetorget. 
 
Ansvaret for uia.no og Innaskjærs ble overført fra ledelsen til kommunikasjonsavdelingen fra 
1.juli 2014. 1,4 mill kr foreslås avsatt til videreutvikling av sidene. Dette kommer i tillegg til 
stillingen som foreslås tilført fellesadministrasjonen, jfr. kap. 3.1.2. 
 
Studiesekretariatet 
Det foreslås avsatt 0,2 mill kr til videreføring av kurs for lærerutdannere og 0,1 mill kr til 
kurs for studentassistenter/seminarledere 
 
Det foreslås avsatt 0,3 mill kr til forskning på nye læringsformer. Dette er 
koordineringsressurser knyttet til de tre stipendiatstillingene som er øremerket til forskning på 
nye læringsformer. 
 
Det foreslås avsatt 0,2 mill kr for å utarbeide en opplæringspakke for utdanningsledelse. 
Dette er beregnet på nye ledere som kommer i neste styreperiode. Dersom dette ikke blir 
aktuelt før i 2016, vil midlene bli overført til 2016. 
 
Forskningssekretariatet 
Under betegnelsen tiltak for økt forskningsaktivitet foreslås avsatt 1,6 mill kr. I henhold til 
styrets vedtak i S-sak 99/14, foreslås det at det sentrale forskningsutvalget ikke lenger skal 
disponere denne potten. Ansvaret for fordeling av potten foreslås lagt til viserektor for 
forskning, formidling og nyskaping. Aktuelle tiltak er gjestestipendordning, økt ekstern 
finansiering, vitenskapelige seminarer etter søknad og tiltak i forhold til handlingsplanen for 
forskerutdanning. 
 
Ordningen med publiseringsstøtte videreføres og foreslås økt fra 2,6 mill kr i 2014 til 2,85 
mill kr i 2015, på grunn av økning i publiseringsaktiviteten. Dette er belønningsmidler som, 
via fakultetene, tilføres den enkelte forskers KFU-konto ved godkjent publisering. Midlene 
som avsettes på KFU, disponeres i samråd med den enkelte til faglig utvikling. 
 
Midler til dekning av UiAs forpliktelser i samarbeidsavtalen med SSHF videreføres fra 2014 
med 0,5 mill kr. 
 
I enkelte tilfeller er det aktuelt å ta opp stipendiater med eksternfinansiering selv om den 
eksterne finansieringen ikke dekker alle kostnader. Det foreslås å videreføre ordningen og å 
sette av 0,15 mill kr til dette. 
 
Ett av målene i UiAs reviderte strategi er at UiA sammen med Agderforskning og Teknova 
skal være en attraktiv forsknings- og utviklingspartner for teknisk-industrielle miljøer i Sør-
Norge. Det foreslås å videreføre avsetningen på 0,4 mill kr til utveksling av personell og 
professor II-stillinger. 
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Personal- og organisasjonsavdelingen 
Det foreslås avsatt 0,1 mill kr til arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelsen ARK i 2015.  
 
Økonomiavdelingen 
Det foreslås avsatt 0,6 mill kr til å dekke 80 % av en stilling som prosjektøkonom for å styrke 
den administrative støtten til eksternt finansierte prosjekter. De resterende 20 % finansieres 
gjennom en effektivisering i økonomiavdelingen. Det vil i første omgang være snakk om en 
2-årig prosjektstilling. 
 
Studentservice 
Det foreslås avsatt 3,5 mill kr til prosjektet Digital eksamen. I dette beløpet inngår også IT- 
og driftsrelaterte kostnader. I tillegg kommer økte personalkostnader ved IT-avdelingen.   
 
Det foreslås avsatt 0,29 mill kr til arbeidet med å flytte studieinformasjon fra gamle uia.no til 
nye uia.no, og til å forbedre presentasjonen av informasjonen. 
 
Studentrekruttering 
Det jobbes med å vri markedsføringen fra papir til digitale medier. Markedsføringskostnadene 
øker midlertidig som følge av digitalisering, dels på grunn av utviklingskostnader og dels på 
grunn av kostnader knyttet til at enkelte brosjyrer og annonser inntil videre produseres både i 
papirformat og digitalt. Det ble tidligere signalisert at dette behovet vil falle bort etter 2014, 
men det gjenstår fremdeles noe arbeid. Det foreslås en tildeling på 0,1 mill kr for å dekke de 
midlertidige økte kostnadene. 
 
Det er behov for en digitalisering av designprofilen til UiA, og det foreslås avsatt en 
engangssum på 0,35 mill kr til dette arbeidet. 
 
Internasjonal avdeling 
Det foreslås avsatt 0,25 mill kr til å løfte kvaliteten på hjemmesidene på engelsk. 
 
IT-avdelingen 
Digital eksamen medfører økt aktivitet hos IT-avdelingen, og det foreslås avsatt 1,0 mill kr 
for å dekke den økte arbeidsmengden i 2015. Det er et mål å etter hvert kunne redusere 
behovet for IT-støtte for å gjennomføre digital eksamen. Det er i tillegg foreslått å legge inn 
en ekstra lærling ved IT-avdelingen som kan bidra i gjennomføringen av digital eksamen. 
Midler til læringer er lagt inn i budsjettet som en særkostnad, og er foreslått som en 
permanent økning. 
 
Driftsavdelingen 
Det er behov for økt lagerkapasitet i Kristiansand, og det foreslås avsatt 0,98 mill kr til et nytt 
lagerbygg på 130 m2.  
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4. STYRET OG LEDELSEN 

 
4.1. BASIS 

Basistildelinger er aktivitetsbaserte og knyttet til følgende aktiviteter: 
• Historisk ramme 
• Aktivitetsjusteringer 
• Særkostnader og investeringer 

 
4.1.1. Historisk ramme 
Ledelsens historiske ramme består av lønns- og driftsmidler til 9,5 årsverk. Den historiske 
rammen er kompensert med lønns- og prisvekst. Styret har ingen historisk ramme. 
 
4.1.2. Aktivitetsjusteringer 
Styret skal ta stilling til aktivitetsjusteringer i ledelsen. 
 
For 2015 foreslår universitetsdirektøren følgende justeringer som innebærer økte 
lønnsforpliktelser: 

• 0,5 årsverk juristkompetanse flyttes fra strategisk til basis. Det gir ledelsen mulighet 
for å tilsette i en 50 % stilling fast, mens de resterende midlene som ligger i strategisk 
modul, kan brukes til innleie av eksterne tjenester. 
 

4.1.3. Særkostnader og investeringer 
Nedenfor er det gitt en kort omtale av de viktigste særkostnads- og investeringstildelingene til 
styret og ledelsen. For generelle kommentarer vises det til punktene 1.4 og 1.5. 
 
Særkostnader 
Forslaget til særkostnadstildelinger innenfor styret og ledelsens ansvarsområde viser en 
økning på ca 1 mill kr. Endringen er bl.a. knyttet til følgende forhold: 

• Det settes av 1 mill kr til forskningstermin for rektor og dekan for lærerutdanning. 
 
Investeringer 
Forslaget til investeringer innfor styret og ledelsens ansvarsområde viser kun en pris- og 
lønnsjustering av tildelingene som ble gitt i budsjett 2014. 
 

4.2. RESULTAT 

Resultattildelinger gir enhetene uttelling for avlagte resultater. For ledelsen er følgende 
resultatutsatt (styret har ingen resultatutsatte kriterier): 
 

• Indirekte kostnader 
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Etter omleggingen av indirekte kostnader til TDI-modellen, er ikke lenger ledelsen spesifisert 
som egen kostnadsdriver i beregningene. Universitetsdirektøren vil derfor i modell og 
kriteriesaken i forkant av internfordelingen for 2016, komme tilbake til om resultatelementet 
for ledelsen bør utgå. 
 
4.2.1. Indirekte kostnader 
Ledelsens andel av indirekte kostnader er beregnet til 5,5 %. For 2015 utgjør dette 0,5 mill kr, 
en reduksjon på 18,4 % fra 2014. 
 
 
4.3. STRATEGISK 

Strategiske midler som stilles til disposisjon for styret og ledelsen gis som særskilt 
begrunnede tildelinger og omfatter hovedsakelig institusjonsovergripende tiltak. Hvordan 
tildelingene fordeler seg i forhold til strategiplanen framkommer av tabell 4.3.1. 
 
4.3.1. Særskilt begrunnede tildelinger 
 
Det digitale universitet (DDU) 
DDU startet opp i 2012 som et fellesprogram for UiAs satsing på bruk av teknologi og 
kommunikasjonsmedier, med en budsjettramme for 2012 på 10 mill kr. Dette er i tråd med 
UiAs reviderte strategiplan, som sier at UiA skal i stigende grad ta i bruk digitale medier og 
utvikle god metodikk for bruk i studier, forskning og formidling, og i samhandlingen med 
omverdenen. Fra budsjett 2014 ble satsingen redusert til 4,0 mill kr, samtidig som noen av 
tiltakene ble flyttet over i ordinær drift. Universitetsdirektøren foreslår å videreføre satsingen 
på det digitale universitet på samme nivå som for 2014 (4,0 mill kr). 
 
Profesjonsrelevant forskning 
Tildeling til tiltak for økt profesjonsrettet forskning, rettet mot profesjonene innen skole og 
innen helse- og sosialfag, foreslås økt til 3,1 mill kr for å støtte den nyopprettede 
forskerskolen PROFRES. Beløpet inkluderer også blant annet midler til et internt forum for 
profesjonsrettet forskning og lærerutdanningsrelevant FoU. 
 
SAR (Scholar at risk) 
SAR er et internasjonalt nettverk av høyere utdanningsinstitusjoner som har til oppgave å 
fremme akademisk frihet og å forsvare forskeres menneskerettigheter verden over. Med 
henvisning til styrets behandling av S-sak 70/13 foreslår universitetsdirektøren å videreføre 
tildelingen på 0,5 mill kr. Det planlegges å ta imot en ny forsker fra januar 2015. 
 
Regional samhandling og samarbeid 
Til regionale utviklingstiltak, fellesprosjekter og samarbeid med aktører i regionen, foreslås 
avsatt til sammen 2,7 mill kr. Dette er en reduksjon på 0,8 mill kr, da behovet for egenandeler 
i SAKS-prosjekter med HiT faller bort. Innenfor denne rammen foreslås en økning i UiAs 
støtte til Agder Vitenskapsakademi fra 0,075 mill kr til 0,1 mill kr.  

31 
 



Likestilling 
UiA viderefører arbeidet med å følge opp handlingsplan for likestilling. Det er avsatt 0,5 
stilling i personalavdelingen, i tillegg til driftsmidler for å følge opp tiltak på nivå med 
aktiviteten i 2014.  Det foreslås avsatt 1,0 mill kr til oppfølging av tiltak beskrevet i Balanse-
søknaden.  Det foreslås også avsatt 1 mill kr til Senter for likestilling ved fakultet for 
humaniora og pedagogikk. I tillegg kommer ressurser brukt i fakultetene til 
likestillingsrelevant forskning.  
 
Kafé Kampus 
Det foreslås avsatt 1,213 mill kr til utskiftning av inventar og utstyr (blant annet 
grovoppvaskmaskin, tunelloppvaskmaskin og combidamper) som ble anskaffet ved 
innflyttingen i Kafé Kampus Kristiansand i 2001 og 0,3 mill kr til kaffemaskiner i hhv. bygg 
46 i Kristiansand og FoU-bygget i Grimstad. Midlene overføres Studentsamskipnaden i 
Agder. 
 
Satsing på etter- og videreutdanning for lærere 
Regjeringen har signalisert en økt satsing på etter- og videreutdanning for lærere, og i den 
forbindelse mottok UiA 3,0 mill kr over statsbudsjettets kap. 281 i 2014. Disse midlene ble 
lagt inn som en strategisk tildeling i revidert budsjett 2014. I 2015 har en tilsvarende tildeling 
blitt lagt inn i kap. 260 i regjeringens forslag til statsbudsjett, og universitetsdirektøren 
foreslår derfor at tildelingen videreføres som i revidert budsjett 2014. 
 
Kurs i digital kompetanse for studenter 
Våren 2014 ble det startet er arbeid for å utvikle et kurs som skal gjøre studentene bedre i 
stand til å ta i bruk digitale verktøy. Det legges nå opp til et 2-årig prosjekt, delvis finansiert 
av Norgesuniversitetet, og det foreslås avsatt 0,5 mill kr i 2015 som egeninnsats i prosjektet. 
Dersom prosjektet får tilskudd fra Norgesuniversitetet, vil det være behov for 0,5 mill kr til 
egeninnsats også i budsjettet for 2016. 
 
Samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene 
Det foreslås avsatt 0,48 mill kr til samarbeid mellom profesjonsutdanningene ved UiA og 
Sørlandets Sykehus (SSHF). Samarbeidet organiseres som et prosjekt, og har som mål å bidra 
til at UiA kan utdanne «kompetente profesjonsutøvere som samarbeider godt fordi de har 
kjennskap til hverandres profesjoner». 
 
Opprusting av Metochi 
Det foreslås avsatt 1,0 mill kr til opprusting av Metochi. For å bedre utnyttelsen av bygget, 
foreslås det å sette opp 6 nye soverom samt ett grupperom. Samtidig vil tak, veranda og dekke 
i tilknytning til de nye rommene utbedres. 
 
Støttetiltak til EU-forskning 
Det foreslås avsatt 1,0 mill kr til støttetiltak for EU-forskning. Større fokus på EUs 
forskningsmidler, har blant annet ført til flere søknader bl.a. om ERC-grants. 
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Universitetsdirektøren foreslår å sette av midler for å kunne følge opp personer eller miljøer 
som hevder seg i konkurransen om slike midler.  
 
Andre tiltak 
UiA har en avtale med Berkeley senter (The Peder Saether Center for Advanced Study) som 
innebærer at studenter og ansatte ved UiA får mulighet til å studere/forske ved Berkeley. UiA 
har forpliktet seg til å bidra årlig med 0,3 mill kr i 7 år – 2013-2019. Universitetsdirektøren 
foreslår avsatt midler i samsvar med dette. 
 
For å følge opp universitetsbymeldingene i Kristiansand og Grimstad settes det foreslås det å 
sette av 0,2 mill kr i budsjettet for 2015. 
 
Det er ønskelig at linjeforeningene ved UiA skal arrangere faglige studentarrangementer, 
enten alene eller i samarbeid med UiA. Det foreslås å sette av 0,3 mill kr til slike faglige 
studenttiltak.  
 
Det foreslås 0,55 mill kr til snl.no (Store norske leksikon på nett). UiA har sammen med de 
andre norske universitetene inngått en avtale om innholdsproduksjon av leksikonet. 
 
Utredningen av Sørlandslab er inne i en avgjørende fase. For at prosjektet ikke skal stoppe 
opp mens man avventer politiske prosesser og svar på søknader, er det behov for å holde 
fokus og følge opp både prosjektering av bygg og laboratorier, etablering av 
forretningsmodell og behovsavklaring med næringslivet. Universitetsdirektøren foreslår å 
avsette 0,5 mill kr til tiltaket, og tar sikte på å komme tilbake til styret med et fyldig 
beslutningsgrunnlag i begynnelsen av 2015.  

4.3.2. Avsetninger 
 
Styrets disposisjonsfond 
Fondet er i dag på ca 14,4 mill kr. Universitetsdirektøren foreslår ingen nye avsetninger til 
fondet. 
 
UI-fondet (fondet er knyttet til utdanningsinsentivet) 
Fondet er per i dag på ca 32,4 mill kr. Handlingsregelen for fondet tilsier at det skal avsettes 
55 % av den økte resultattildelingen for studier for å kunne møte eventuelle ufrivillige 
nedganger i studenttallene. Universitetsdirektøren anser at fondet pr i dag er stort nok til å 
møte eventuelle nedganger i studenttallet de nærmeste årene og foreslår derfor ikke å sette av 
midler til fondet i 2015. Dersom studenttallet fortsetter å øke, må størrelsen vurderes på nytt 
ved fremtidige budsjettbehandlinger. Barnekullstallene isolert sett tilsier en viss nedgang i 
studenttall fra 2015. 
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Lønnsoppgjørsfondet 
Avsetningen vedr lønnsoppgjør var før lønnsoppgjøret for 2014 på ca 34,2 mill kr. 
Beregninger viser at lønnsoppgjøret i 2014 vil legge beslag på ca 12,9 mill kr av denne 
avsetningen. 
 
For årets avsetning legges det til grunn at lønnsoppgjøret i 2015 antas å få en ramme på 5 %, 
bestående av; hovedoppgjør 3 % (virkning fra 01.05.15), sentrale justeringsoppgjør 1 % 
(virkning fra 01.07.15) og lokalt oppgjøret 1 % (virkning fra 01.08.15). Virkningen i 2015 av 
dette er beregnet til 19,2 mill kr. Det foreslås avsatt midler i samsvar med dette. 
Lønnsoppgjørsfondet vil etter denne avsetningen være på 40,5 mill kr. Universitetsdirektøren 
vil komme tilbake til en eventuell reduksjon av fondet i regnskapssaken for 2014. 
 
Avsetningen vedr lønnsoppgjør bør som et minimum alltid stå igjen med en buffer på 2-3 mill 
kr som sikkerhet i tilfelle årets lønnsoppgjør skulle bli større enn forventet. 
 
Investeringsfondet - generelt 
Fondet er per i dag på 31,8 mill kr. Universitetsdirektøren foreslår å avsette 8,7 mill kr. Dette 
er en videreføring fra 2014. Behovet for generelle investeringsmidler vil øke raskt i årene som 
kommer fordi inventar og utstyr på Campus Kristiansand til en verdi på mer enn 100 mill kr 
ble anskaffet i år 2000. 
 
Brukertilskudd musikkbygg 
Universitetet har inngått leieavtale med Statsbygg vedr nye lokaler til den utøvende 
musikkutdanningen. Leieavtalen forutsatte et kontantinnskudd på 25 mill kr – jfr pkt 6 i 
saksframstillingen til S-sak 65/08. Kontantinnskuddet ble betalt inn i 2008 og er synliggjort i 
UiAs regnskap som en negativ avsetning. Den negative avsetningen vil bli utlignet over 20 år 
ved at det fra og med budsjettåret 2011 avsettes 1,25 mill kr som blir å betrakte som en 
husleiekostnad i perioden. Beløpet er innarbeidet i husleiebudsjettet. 

Investeringsfond – Campus Kristiansand 
Fondet vil ved utgangen av 2014 være på ca. 7,1 mill kr. Universitetsdirektøren foreslår ingen 
nye avsetninger til fondet. 
 
Investeringsfond – Campus Grimstad 
Fondet vil ved utgangen av 2014 være på ca 3,4 mill kr. Universitetsdirektøren foreslår ingen 
nye avsetninger til fondet. 
 
Forskutterte stipendiater 
Styret har fra og med høsten 2008 forskuttert midler slik at UiA kan disponere 6 flere 
stipendiatstillinger enn de som er finansiert av KD. Dette er gjort for å kompensere for det 
”underforbruk” av KDs stipendiatstillinger som skyldes ledighet i stillingene. I budsjettet for 
2011 ble ordningen fornyet for 3 nye år. Samlet er det forskuttert 25,5 mill kr. Denne 
forpliktelsen har universitetsdirektøren valgt å synliggjøre som en negativ avsetning.  
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5. FULLBUDSJETTERTE SÆRKOSTNADER 

Fullbudsjetterte særkostnader er budsjetteknisk håndtert som en egen budsjettenhet. Samtidig 
er det ikke foretatt endringer i forhold til hvem internt ved UiA som har ansvaret for å følge 
opp postene. De tildelte midlene kan ikke omdisponeres. Det er foreslått tildelt totalt 209,5 
mill kr til dekning av UiAs fullbudsjetterte særkostnader. I forhold til revidert budsjett for 
2014 er dette en økning på ca 3,4 mill kr som også inkluderer lønns- og prisvekst. De største 
endringene i de fullbudsjetterte særkostnadene er knyttet til følgende forhold: 

• Husleie øker med 6,6 mill kr. Det utgjør en økning på 4,3 %. 
• Honorar til eksamensinspeksjon øker med 0,7 mill kr som følge av økende antall 

studenter. 
• Basisbevilgningen til STA øker med 0,3 mill kr for å styrke studentdemokratiet. Det 

legges i tillegg opp til en diskusjon om UiA skal overta arbeidsgiveransvaret for de 
administrativt ansatte i STA. 

• Energi reduseres med 2 mill kr. 
• Ettersom studentenes andel av Kopinor-avgiften ikke lenger behandles som inntekt i 

budsjettet (jfr. kap. 1.1), vises den heller ikke lenger som særkostnad. Dette utgjør en 
reduksjon i særkostnadene på 4 mill kr. 

 
Følgende poster utgjør hovedtyngden av de fullbudsjetterte særkostnadene som for øvrig 
framkommer i sin helhet av tabell 5: 
 

 
 
 
 
  

Særkostnad Beløp
 Husleie (netto, fratrukket framleieinntekter) 159 100 000              
 Energi 14 000 000                
 Administrative datasystemer 8 377 998                  
 Honorar til eksamensinspeksjon 7 000 000                  
 Fristasjonsavtalen med SIA 2 583 000                  
 Porto 2 513 000                  
 Honorar til bedømmelseskommisjoner 2 300 000                  
 Hovedtillitsvalgt 1 554 000                  
 Øvrige fullbudsjetterte særkostnader 12 111 000                
Sum 209 538 998              
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6. EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET (EFV) 
 

6.1. BUDSJETTERT EFV 

EFV defineres av universitetet som midler som tilføres utover KDs generelle tildelinger. 
Universitetets EFV-anslag for 2015 er ca 104,7 mill kr og utgjør ca 9,4 % av den totale 
omsetningen. Til sammenligning var anslaget for 2014 på ca 10,4 % av total omsetning. 
Foreløpig resultat (budsjettert overskudd) på EFV for 2015 er ca 1,1 mill kr. 
 
Anslaget for EFV-aktiviteten viser at den forventes å omfatte ca 79 årsverk i 2014, en 
reduksjon på ca 8 årsverk i forhold til 2014. Budsjettanslaget for 2015 innebærer utvikling i 
feil retning i forhold til UiAs reviderte strategiplan der bl.a. følgende er et mål for 2015: 
 

UiA har fordoblet inntektene fra NFR og EU i forhold til 2008, til 50 mill. kr og økt 
den øvrige eksterne forskningsfinansieringen med 15 mill. kr i forhold til 2011. 

 
Av det totale anslaget for EFV utgjør inntekter fra NFR og RFF ca 22,9 mill kr, mens 
inntekter fra EU utgjør ca 5,5 mill kr. 
 
Universitetsdirektøren er bekymret over utviklingen i EFV-aktiviteten, og ser behovet for å 
gjøre tiltak for å bedre situasjonen. For å styrke støtten til prosjekter knyttet til EU, foreslås 
både 0,5 årsverk i basis (jfr. kap. 3.1.2) og 1,0 mill kr som strategiske midler (jfr. kap. 4.3.1). 
Det foreslås også en prosjektøkonom som kun skal jobbe med EFV (jfr. kap. 3.3.1).  
 
 
6.2. INDIREKTE KOSTNADER 

Satsene for indirekte kostnader per årsverk fastsettes av styret. Alle BAOer må forholde seg 
til disse satsene når de skal utarbeide tilbud på eksternt finansierte prosjekter. På denne måten 
sikrer UiA at fakultetene og øvrige BAOer framstår enhetlig i forhold til nivået på disse 
kostnadene, og at dette nivået tilfredsstiller kravene til full kostnadsdekning som framkommer 
av KDs reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. 
 
I budsjettet for 2014 ble det vedtatt at UiA skal benytte TDI-modellen ved beregning av 
indirekte kostnader for nye forskningsprosjekter, men at eksisterende forskningsprosjekter der 
satsene før innføringen av TDI-modellen ble brukt, skal kunne fortsette å bruke de gamle 
satsene. Videre ble det vedtatt at EVU-prosjekter skal bruke samme satser som tidligere. 
Universitetsdirektøren foreslår å videreføre denne ordningen. 
 
Det er utarbeidet egne satser for indirekte kostnader for fremmede stipendiater. For disse 
satsene er det bl.a. lagt til grunn arbeidsplass i landskap eller tilsvarende, at stipendiaten 
medbringer egen PC og at UiA ikke har arbeidsgiveransvar.  
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I budsjettet for 2013 ble det innført en minstesats for stipendiater som ikke bruker UiAs 
fasiliteter, men kun får veiledning/dr.grads kurs. I praksis er dette stipendiater som arbeider et 
annet sted. Minstesatsen foreslås videreført i budsjettet for 2015. 
 
De foreslåtte satsene for 2015 fremkommer i tabell 6.2a og 6.2b. Tabell 6.2a viser satsene 
basert på TDI-modellen, mens tabell 6.2b viser satsene som ble benyttet før innføringen av 
TDI-modellen, justert for pris- og lønnsøkning. 
 
 
6.3. TIMESATSER 

På samme måte som for indirekte kostnader har universitetet behov for at BAOene opererer 
med enhetlig beregning av timepriser ved kalkulering av eksternt finansierte oppdrag. I dialog 
med BAOene har økonomiavdelingen utarbeidet timesatser der det i tillegg til de 
styrefastsatte indirekte kostnadene er lagt inn kostnader knyttet til såkalt ufakturerbar tid som 
er satt til 30 %. Dette er å betrakte som en normert sats for tid medgått til arbeid som ikke 
direkte kan henføres/belastes det enkelte prosjekt eller som ikke inngår i de indirekte 
kostnadene. Ufakturerbar tid er en kostnad alle kommersielle aktører må beregne dekning av. 
UiA har derfor ingen anledning til å utelate disse kostnadene fra sine kalkyler. 
 
Ettersom universitetsdirektøren foreslår to ulike satser for indirekte kostnader (jfr. punkt 6.2), 
må man også operere med to ulike sett av timesatser. I prosjekter der de nye satsene for 
indirekte kostnader er lagt til grunn, foreslår universitetsdirektøren følgende satser for 2015:  
 
Faglige stillinger 

- høy sats   kr 1283 
- normal sats   kr 1026 
- stipendiater   kr   877  

 
Administrative stillinger 

- høy sats   kr   870 
- normal sats   kr   719 

 
I prosjekter der de tidligere satsene for indirekte kostnader lå til grunn, foreslår 
universitetsdirektøren følgende timesatser: 
 
Faglige stillinger 

- høy sats   kr 1083 
- normal sats   kr   826 
- stipendiater   kr   685  

 
Administrative stillinger 

- høy sats   kr   862 
- normal sats   kr   711 
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Det vises forøvrig til tabell 6.3a og tabell 6.3b. 
 
Satsene inkluderer rimelig fortjeneste (5 %) ihht KDs rundskriv F-07-13. Det er fullt mulig å 
legge inn høyere fortjeneste. Universitetsdirektøren legger til grunn at BAOene vurderer 
fortjenesteelementet i hvert enkelt tilfelle.  
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7. TILDELING OG RAPPORTERING 

Tildelingsbrev 
Budsjett for 2015 er satt opp på grunnlag av måldokumentet som vil bli behandlet som en 
egen sak i samme styremøte. Dette måldokumentet og detaljene i budsjettet vil danne 
grunnlag for et tildelingsbrev til det enkelte budsjettansvarsområdet. Tildelingsbrevet vil 
inneholde detaljer om tildelingen, strategiske føringer i forhold til universitetets strategi og 
departementets mål, evt. spesielle føringer knyttet til rammen og aktivitetskrav. 
Tildelingsbrevet vil bli sendt budsjettansvarsområdene før nytt budsjettår. 
 
Rapportering for 2015 
Tertialrapportene fra BAOene gjøres som en kort vurdering av den økonomiske situasjonen, 
samt en prognose for resten av året. Det er kun vesentlige avvik og beløp som BAOene 
trenger å kommentere. For å sikre at BAOene har kontroll på alle detaljer gjennomføres 
dialogmøter mellom økonomiavdelingen og økonomikonsulenter ved BAOene i forbindelse 
med hver tertialavslutning. Eventuell tilleggsrapportering vil komme frem av tildelingsbrevet. 
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VEDLEGG 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HØRINGSUTTALELSER 
 
 
 
 

Fellesadministrasjonen 
Studiedirektøren 
Handelshøyskolen 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Fakultet for kunstfag 
Fakultet for teknologi og realfag 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
Avdeling for lærerutdanning 



 
 
 

 

 Fra: Seunn Smith-Tønnessen 
 
 
Til: Styret 
 
 
Kopi: Universitetsdirektøren, økonomiavdelingen 
 
  

Dato: 17. november 2014 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
Høringsuttalelse fra Fellesadministrasjonen vedr. budsjettutkast 2015 
 
Fellesadministrasjonen har ikke fått beregnet fullt ut effekten av lønnsoppgjørene på basis 
siden lønnsmalene ikke er oppdatert, og tar forbehold om å komme tilbake i revidert budsjett 
eller 2016-budsjettet dersom det er forhold som ikke kan håndteres der. 
 
For øvrig har ikke Fellesadministrasjonen noen merknader til budsjettutkastet. 
 
 
 
 

 





 
 
 

 

 Fra: Per S. Sørensen 
        Handelshøyskolen ved UiA 
 
Til:   Universitetsdirektøren 
 
Kopi til:   Økonomiavdelingen 

 

Dato: 19.11.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

INTERN BUDSJETTFORDELING 2015  - HØRING 
 
Etter å ha gått gjennom forslaget til intern budsjettfordeling, ønsker vi å komme med følgende 
kommentarer som gjelder Handelshøyskolen: 

  
 Generelt: 

I vårt innspill til særkostnader og investeringer, er viktige forhold imøtekommet.  Dette setter 
vi pris på, og gjør oss i stand til å videreføre det strategisk viktige arbeidet med akkreditering, 
og også at prosessen for etablering av fast adminsitrasjon kan igangsettes. 

 
Vi vil likevel anmode at følgende mindre poster også imøtekommes.  Poster som er viktige i 
den intergrasjonsprosessen vi er i.   

 
1. Vi har, i likhet med andre fakultet, delt virksomhet som medfører tett kontakt med hyppige 

møter og samarbeid mellom instituttet i Grimstad og den øvrige virksomheten på campus 
Gimlemoen. Dette gjelder både de faglige som har utstrakt samarbeid, det er ukentlige 
ledermøter, og det gjelder fakultetsadministrasjonen som har behov for tett kontakt og 
samarbeid.   
Det ble i fjort gitt en kompensasjon på kr. 100.000,-  for delt virksomhet.  Dette la vi til 
grunn ville bli videreført, men ser at det i år er anført at dette var en engangstildeling for 
2014.  Det er ikke noen forhold som endrer realiteten i at det fortsatt er, og vil forbli en 
delt virksomhet, med de merkostnader dette medfører.   Vi må derfor – i likhet med andre 
fakultet som gis kompensasjon for delt administrasjon  – be om at dette videreføres også 
for vårt vedkommende.  

 
 

2.  Investering – innredning og informasjonsskjermer    
I forbindelse med etableringen som eget fakultet, er målet om sterkere identietsbygging 
noe vi arbeider for i nye lokaler i Kunnskapsparken.  Det er et viktig element i dette 
arbeidet å skape et arbeidsmiljø som bidrar til samarbeid, og som utad fremstår 
representativt og som også bidrar til en informasjonsflyt og –strøm som styrker samhold 
og samarbeid. 
 
Dette betinger både innredning og etablering av informasjonstavler som vi mener er viktig 
for å oppnå det vi ønsker. 



 
 
 

 

I tillegg til det budsjett som var avsatt til selve flytting, ombygging og innredning – ser vi 
behov for gjøre noe mindre tilpasninger for få til det identitets- og kulturskapende miljøet 
vi tilstreber.  
Vi vil derfor igjen anmode at vårt innspill til budsjettet med en bevilgning på kr. 150.000,- 
til dette formålet, imøtekommes.   
 
Budsjettforslaget legger til grunn at dette må dekkes innen egen ramme.   
 
Vi mener dette burde vært tilstrekkelig tatt høyde for i selve flytte-budsjettet, og finner det 
urimelig at en slik vesentlig post må dekkes innenfor fakultetets egen ramme, og ber 
derfor om at dette revurderes. 
 
 
 
 
For øvrig har vi ingen kommentarer til det fremlagte forslaget. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
 
Til: Universitetsstyret 
 
 
  

Dato: 17. november 2014 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
Høringsuttalelse Intern Budsjettfordeling 2015 
 

 
 
2. FAKULTETENE 
 
2.1.1 Studier. 

 
I forbindelse med gjennomgangen av finansieringsordningen for studier har fakultetet sett at 
forvaltningen av emneporteføljen har ført til en systematisk forskjellsbehandling av studier 
på tvers av fakulteter. Dette har gitt en urimelig lav finansiering av flere av fakultetets studier 
sammenlignet med sammenlignbare studier på andre fakulteter.   Det er derfor absolutt behov 
for den varslede gjennomgangen av finansiering av studier og emner. 
 
 
3. FELLESTJENESTENE 

 
3.3.1 Særskilt begrunnede tildelinger. 

 
Fakultetet støtter forslaget fra økonomiavdelingen om å tilsette en prosjektøkonom. 
Fakultetet har etter hvert opparbeidet seg kompetanse på prosjektsøknader til NFR og også 
EU, men det er et behov for spisskompetanse på feltet, og da er det fornuftig at denne 
kompetansen plasseres på økonomiavdelingen til felles utnyttelse for alle fakultetene.  

 
 
Kristiansand 17.11.2015  
 
 
Veslemøy Rabe        Bjørn Inge Kvinlaug 
 
 

 



 
 
 

 

 Fra:  
Fakultet for humaniora og pedagogikk v/ Terje Tellefsen  
 
Til:    
Universitetsstyret 
 
Kopi til:    

 

Dato: 19.11.20145 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

Høringsuttalelse budsjett 2015 
 
 

 
1. Omstillingsbehov for tysk og fransk 

 
Fakultetet ber om å få tildelt omstillingsmidler i 2015 med samme beløp og på samme 
grunnlag som i 2014. Siden premissene ikke har endret seg i løpet av 2014 bes det på 
nytt om midler til dette. 
Fakultetet har for øvrig i 2014 jobbet systematisk for økonomisk å håndtere trekket av 
100 sp. Grunnet trekk av 170 sp i 2015 vil budsjettsituasjonen i 2015 bli svært stram. 
Vi gjør oppmerksom på  fakultetet ikke har bedt om omstillingsmidler for å håndtere 
konsekvensen av fakultetets trekk av 170 sp i 2015. 
 
 

2. Koordineringsressurser til forskning på nye læringsformer 
 

Det fremgår av forslag til budsjett at det avsettes 0,3 mill til forskning på nye 
læringsformer og at dette er koordineringsressurser knyttet til de tre 
stipendiatstillingene som er øremerket til forskning på nye læringsformer. 
Vårt fakultet har tilsatt en professor II som har fått tildelt ansvar for den faglige 
ledelsen av denne forskningen på nye læringsformer. Vi ber derfor om at det avsettes 
ressurser til også å kunne dekke dette.  
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 Fra:  
Fakultet for kunstfag v/ Terje Sæten 
 
Til:  Økonomiavdelingen v / Kristian Jørgensen 
 
Kopi til: Universitetsdirektøren 

 

Dato: 19.11.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

INTERN BUDSJETTFORDELING 2015 – kommentarer til økonomiavdelingens 
høringsutkast 
 
Punktnummerne i overskriftene nedenfor henviser til punktene i høringsutkastet. 
 
Pkt 1.5 Investeringer 
Fakultetet har for 2015 ikke fått noen tildeling for «opprustning av klaverinstrumenter» med 
begrunnelse om at «Dette var, som prosjektnavnet tilsier, en engangstildeling i 2014. Må evt 
prioriteres innenfor årlig investeringspott.» Engangstildelingen det vises til her gjelder 
«opprustning av klaverinstrumenter» som fikk en tildeling på kr 400.000 for 2014. 
 
Fakultetet foretok i 2013 en full gjennomgang av hvert enkelt klaverinstrument og på det 
grunnlaget laget en investeringsanalyse. Gjennomgangen ble gjennomført med ekstern bistand 
(pianostemmer). Analysen inneholder detaljerte opplysninger om utskiftningsbehov for hvert 
instrument, og er tidligere sendt økonomiavdelingen. Analysen viste ett investerings og 
vedlikeholds behov på kr 14mill over en 4 års periode 
 
Fakultetet vil presisere at det kreves ekstra investeringsmidler årlig for å være i stand til å 
forvalte instrumentparken på en forsvarlig måte. 
 
Fakultetet ber universitetsdirektøren vurdere forslaget til investeringsbudsjett på nytt. 
 

 
Pkt 2.1.4 Særkostnader – Forvaltningen av UiAs kunst 
Viser til ordinært innspill samt innspill pr epost sendt 5/11. Innspillet sendt pr epost på kr 
200.000 gjaldt ekstraordinære kostnader knyttet til sopp og skadedyr skader på 
kunstsamlingen som har oppstått på grunn av uheldige lagringsforhold for samlingen. 
Vi kan ikke se at vårt siste innspill har blitt tatt hensyntatt i budsjettforslaget. Vi får følgende 
oppstilling når vi justerer til ny stillingsprosent ( 75% ); 
 



 
 
 

 

 
 
Fakultetet ber universitetsdirektøren vurdere forslaget for midler av drift til UiAs kunstsamling 
på nytt. 
 
 

Forvaltning av UiAs kunstsamling - (Vår 0,75 årsverk + Høst 0,75 årsverk) 475 000      
Forvaltning av UiAs kunstsamling - vedl.hold, restaurering, nyinnkj. 400 000      

Økning av post for vedlikehold, restaurering og innkjøp -innspill  særkostnader 200 000      
Ekstraordinære kostnader - soppsanering - epost 5/11-2014 200 000      
restmidler pr 31/12-2014 -175 000     
SUM behov for midler 2015 1 100 000   
Sum økonomiavdelingens høringsutkast 900 000      
Manglende finansiering av drift og vedlikehold for UiAs kunstsamling 2015 200 000      











 
 
 

 

 Fra: Per S. Sørensen 
        Fakultet for Samfunnsvitenskap 
 
Til:   Universitetsdirektøren 
 
Kopi til:   Økonomiavdelingen 

 

Dato: 19.11.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

INTERN BUDSJETTFORDELING 2015  - HØRING 
 
Fra fakultet for Samfunnsvitenskap ønsker vi å komme med følgende kommentarer til det 
fremlagte budsjett: 

  
  

Vi registrerer at det i budsjettet ikke er gitt åpning for poster med «mindre beløp».  I vårt 
innspill var det flere poster av mindre karakter som alle «forutsettes dekkes innenfor egen 
ramme». 

 
Vi forstår at enkeltposter på kr. 50-100.000 er små beløp i budsjettsammenheng.  Derimot er 
dette ikke et beløp av uvesentlig størrelse for flere av våre institutt som hver for seg er relativt 
små.   

 
Vi vil derfor i denne sammenhengen peke på ett enkelt prosjekt som er av så stor strategisk og 
viktig karakter for UiA som helhet, at vi nå mener at dette ikke lenger bør være et 
fakultetsanliggende alene.  

 
Eilert Sundt-prisen har utviklet  seg til å bli et betydelig arrangement for Agder-fylkenes 
videregående skoler.  Dette må anses å være et av våre mest vellykkede 
markedsføringsarrangement ved Uia som er rettet mot elever i vgs.  Vi mottar tilskudd fra 
fylkeskommunene på kr. 50.000, men for øvrig dekkes samtlige kostnader av fakultet for 
Samfunnsvitenskap. 
 
Dette beløper seg til ca. kr. 150.000 i direkte kostnader, i tilllegg til at våre vitenskaplig 
ansatte holder et stort antall forelesninger i løpet i arrangementet – uten noen form for 
vederlag.  Den samlede kostnad for arrangemenetet er derfor betydelig for fakultetet. 
 
Tatt i betraktning den betydelige strategiske betydning dette har for rekruttering og 
markedsføring av UiA og studier overfor elever i vidergående skoler, mener vi at tiden snart 
må være inne til at styrets tidligere beslutning om at dette må dekkes av fakultetet selv, blir 
revurdert. 
 
Vi ber derfor om at dette vurderes på nytt, slik at det omfattende og viktige arbeidet som 
gjøres ved vårt fakultet kan videreføres i samme omfang. 



 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 Fra: Steinar Omnes / Tim Hope 
Avdeling for lærerutdanning 
 
Til:   Kristian Jørgensen 
 
Kopi til: 

Dato: 19.11.2014 
 
    

    

Budsjett 2015 – INNSPILL VEDRØRENDE TILDELING AV SÆRKOSTNADER OG 
ORDINÆRE DRIFTMIDLER TIL AVDELING FOR LÆRERUTDANNING 2015 
 
1. Det ble i innspillet datert 03.10.2014, søkt om midler i basis til en 100% stilling til 

praksiskoordinering av studenter i nye lærerutdanninger 8-13. Disse midlene har ikke blitt 
tildelt avdeling for lærerutdanning, noe som er uheldig for våre seks utdanningsprogram 
(Lektor, PPU-A, PPU-AD1, PPU-AD2, PPU-YD1, PPU-YD2) som har ulik og krevende 
praksisorganisering. Det bemerkes i innspillet 03.10 at kompleksiteten rundt 
praksisorganiseringen har økt betraktelig de siste år, og det er ikke lenger forsvarlig å 
dekke opp dette behovet med kun 1,5 100% stilling. Det nevnes blant annet at PPU-
studenter har fått en dobling av antall praksisperioder, fra èn seks-ukers periode, til to 
perioder à tre uker, på ulike skoler. Samtidig nevnes økningen av antall studenter, samt at 
endringene i departementets nye lærerutdanningsprogram vil kreve en økning av kurs og 
møteaktivitet for studenter, faglærere og spesielt øvingslærerne som skal ta imot alle disse 
studentene i praksis.  
 
Avdeling for lærerutdanning anser behovet for en økt kapasitet rundt praksiskoordinering 
som særdeles viktig, og ønsker dermed å be om revurdering fra økonomiavdeling sin side 
om bevilgningen til denne. Avdeling for lærerutdanning er kjent med problemstillingene 
som følger opprettelse av en ny fast stilling, og vil dermed forslå at bevilgningen kommer 
som en midlertidig særtildeling på 675.000 i 2015. Behovet for økt kapasitet vil 
antakeligvis være størst de neste 2 årene, da det er mange nye rutiner som skal på plass i 
forbindelse med den økte studiemassen totalt på lærerutdanninger 8-13. Vi tror at når 
rutinene er mer på plass i løpet av de neste 2 årene, at vi kan klare å håndtere den samme 
studentmassen med dagens stillinger på 1,5 100% årsverk. Ved å gjøre det til en 
midlertidig særtildeling vil vi derfor vurdere behovet hvert år.  
 
Det er viktig at vi sikrer god kvalitet i tilbudet som tilbys våre studenter, derfor anser vi 
det som kritisk at vi har kapasitet til å håndtere dette. Vi håper derfor at 
universitetsledelsen erkjenner dette behovet og gjør det mulig for avdeling for 
lærerutdanning å gi god kvalitet i alle ledd, ved å bevilge midler til den nevnte stillingen.  
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Forslag til vedtak: 

Skriv inn forslag til vedtak 

1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret å legge ned følgende 

studieprogram fra og med studieåret 2016-2017:  

- litteratur, film og teater, bachelorprogram 

- fransk, bachelorprogram. Årsstudium i fransk opprettholdes 

- tysk, bachelorprogram. Årsstudium i tysk opprettholdes 

- kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram. Årsstudium i musikk 

opprettholdes 

- music management, masterprogram 

2. Styret vil ta stilling til forslag om nedlegging av matematikk og økonomi, 

bachelorprogram i forbindelse med fastsetting av opptakstall for studieåret 2016-2017, 

og ber universitetsdirektøren utrede saken videre i samarbeid med Fakultet for teknologi 

og realfag og Handelshøyskolen ved UiA. 

3. Ressurser som frigjøres ved nedlegging av studieprogrammene som er nevnt i pkt. 1, 

overføres til emnemodulen innen de fakultetene som har faglig ansvar for de respektive 

emnene, til styrking av andre studieprogram. 

4. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes 

frist for utstedelse av vitnemål for studiene som er nevnt i pkt. 1 til 31. 8.2020.  

5. Styret vedtar at grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 fra og med opptak til studieåret 

2017-2018 samlokaliseres i Kristiansand.  

6. Nye studieprogram skal normalt ikke etableres med mindre enn 30 studieplasser for 

bachelorprogram og 20 studieplasser for masterprogram.  

7. For etablerte studier skal det fra og med opptak til studieåret 2016-2017 foreligge en 

særskilt begrunnelse for å fastsette et lavere antall studieplasser enn 30 på bachelornivå 

og 20 på masternivå.     

 

Tor A. Aagedal 

 

Hva saken gjelder 

Styret fattet i møte 18. juni 2014 følgende enstemmige vedtak i S-sak 70/14 punkt 4:  

Styret ber om at universitetsdirektøren, i samarbeid med fakultetene og Avdeling for 

lærerutdanning, i løpet av høsten 2014 legger fram for styret forslag til nedlegging av studier ut 

fra kriteriene for etablering og nedlegging av studier, og eventuelt forslag til hvordan ressurser 

som frigjøres ved eventuell nedlegging kan benyttes til å styrke andre studier.  
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På denne bakgrunn ble forslag om nedlegging og styrking av studieprogram sendt på høring i 

september. Det ble også fremmet forslag om å vurdere samlokalisering av studieprogram som 

tilbys på begge campuser. Alle fakulteter og Avdeling for lærerutdanning har uttalt seg, det 

samme har Studentorganisasjonen, Forskerforbundet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

og Norsk sykepleierforbund. Det uttrykkes stor grad av motstand mot endringsforslagene. 

Høringsbrev og høringsuttalelser er vedlagt. 

 

Ut fra styrets ønske om forslag til nedlegging av studier, samt politiske signaler der det 

fokuseres blant annet på små studieprogram og behovet for robuste fagmiljøer, legges det 

herved fram forslag til nedlegging og samlokalisering av studieprogram.  

 

  



 34  

Saksunderlag 

Bakgrunn 

Styret fattet i møte 18.04.12 vedtak om ny porteføljegjennomgang, jfr. S-sak 38/12. Det har vært 

gjennomført to rapporteringsrunder der fakultetene og Avdeling for lærerutdanning blant annet 

er bedt om å vurdere nedlegging av studier. Etter første porteføljerapportering våren 2013 fattet 

styret vedtak i juni 2013 der det ble utpekt signaturstudier og bærebjelkestudier. Andre 

rapportering fra fakultetene/LU ble lagt fram for styret 18.06.14. Styret fattet i dette møtet 

følgende enstemmige vedtak i S-sak 70/14:  
1. Styret anser utviklingen av studieporteføljen for å være av stor strategisk betydning, og vurderer 

rapporteringen fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning som et godt grunnlag for videre arbeid med 

porteføljeutviklingen.  

2. Styret slutter seg til forslag til kriterier for etablering og nedlegging av studier i universitetsdirektørens 

saksframlegg, og ber universitetsdirektøren arbeide videre med å konkretisere disse kriteriene.  

3. Styret slutter seg til prinsippene for videre prosess slik de er skissert i universitetsdirektørens saksframlegg.  

4. Styret ber om at universitetsdirektøren, i samarbeid med fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, i løpet av 

høsten 2014 legger fram for styret forslag til nedlegging av studier ut fra kriteriene for etablering og 

nedlegging av studier, og eventuelt forslag til hvordan ressurser som frigjøres ved eventuell nedlegging kan 

benyttes til å styrke andre studier.  

5. Styret vil foreta en ny vurdering av signaturstudier ved neste porteføljegjennomgang.  

6. Styret ønsker å se langsiktig utvikling av studieporteføljen i sammenheng med forskningsaktiviteten, og ber 

universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene om å foreta en kartlegging av denne sammenhengen.  

De vedtatte kriteriene for etablering og nedlegging av studier er strategisk betydning, 

etterspørsel, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft.  

 

Parallelt med den interne studieporteføljegjennomgangen er det et sterkt nasjonalt fokus på den 

framtidige strukturen i høyere utdanning, også når det gjelder institusjonenes studieportefølje. 

Det forventes en bedre arbeidsdeling mellom institusjonene og en sterkere prioritering av 

ressurser med sikte på å heve kvaliteten på både utdanning og forskning. I brev fra 

kunnskapsministeren datert 26.05.14 i forbindelse med arbeidet med framtidig struktur i 

universitets- og høyskolesektoren ble det bl.a. stilt følgende spørsmål: 

 Hvor lave kandidattall er forenlig med studiekvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet?  

 Hvor mange kandidater må utdannes ved institusjonen eller utdanningen for at den skal ha 

en viktig funksjon ved å bidra til å dekke arbeidsmarkedets behov?  

Høring: Forslag om nedlegging og styrking av studieprogram 

Med utgangspunkt i styrets vedtak i S-sak 70/14, punkt 4 ble det i september sendt på høring 

forslag om nedlegging og styrking av studieprogram, jfr. brev 16.09.14 (vedlagt). I tillegg ble 

det fremmet forslag om samlokalisering av studieprogram som tilbys på begge campuser.   

 

Ettersom studieporteføljegjennomgangen kun har omfattet gradsgivende studier og 

yrkesutdanninger, har man også i analysen som ligger til grunn for forslag om nedlegging og 

styrking av studieprogram konsentrert seg om disse. 

 

En full gjennomgang av alle gradsgivende studier og yrkesutdanninger ut fra kriteriene for 

etablering og nedlegging av studier som er vedtatt av styret ble ansett som svært 

ressurskrevende og vurdert som lite hensiktsmessig. Det ble derfor nødvendig å finne kriterier 

for å velge ut noen studier som deretter vurderes ut fra styrets kriterier. Det ble lagt vekt på å 

finne mest mulig objektive utvelgelseskriterier som kunne brukes på tvers av fakultet og 

fagmiljø.  

 

Med utgangspunkt i departementets fokus på studietilbud til færre enn 20 studenter, har man 

som første utvelgelseskriterium små studieprogram. Små studieprogram er her definert som 
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 studieprogram med antall planlagte studieplasser i 2013 < 20 

 studieprogram med gjennomsnittlig årlig studentopptak (2011-2013) < 20 

 studieprogram med gjennomsnittlig antall uteksaminerte kandidater (2011-2013) < 15 

 

Når departementet ber institusjonene vurdere om samme type utdanning tilbys ved for mange 

institusjoner, har man sett det som naturlig at UiA i sin porteføljegjennomgang vurderer 

hvorvidt man skal fortsette å tilby like studieprogram på begge campuser. Parallelle 

studieprogram, det vil si program som undervises både i Grimstad og i Kristiansand, er derfor 

det andre utvelgelseskriteriet.  

 

Dette ga følgende framgangsmåte: 

Steg 1: Identifisere studier som oppfyller utvelgelseskriteriene, det vil si små og parallelle 

studieprogram 

Steg 2: Analysere utvalgte studier ut fra vedtatte kriterier for nedlegging og etablering av studier 

 

UiA har totalt 87 gradsstudier og yrkesutdanninger. 35 av disse er små studieprogram etter 

definisjonen gjengitt over. Det er disse 35 programmene pluss fire studieprogram som tilbys 

parallelt ved Campus Kristiansand og Campus Grimstad som ble valgt ut for videre analyse. I 

høringsbrevet presenteres forslag om nedlegging og styrking fakultetsvis.  

 

Den analysen som ligger til grunn for høringsbrevet, er basert på kunnskap om 

studieprogrammene som er tilgjengelig via studieplaner, statistikker og spørreundersøkelser 

(kandidatundersøkelser og Studiebarometeret), samt i fakultetsrapporter og rapporter i 

forbindelse med porteføljegjennomgangen. Det er i noen grad foretatt en vurdering av 

studieprogrammenes betydning for andre studieprogram i UiAs studieportefølje, og i enkelte 

tilfeller også en vurdering av om studiet anses å ha en spesiell regional eller nasjonal betydning.  

I høringsbrevet ble det presisert at analysen i høringsrunden må suppleres med 

fakultetenes/Avdeling for lærerutdannings vurderinger, særlig når det gjelder faglig bærekraft og 

strategisk betydning.  

 

Oppsummering av forslag i høringsbrevet 

I høringsbrevet ble det fremmet forslag om nedlegging av små studieprogram i de tilfeller der 

analysen ikke ga sterke argumenter for å opprettholde programmene. I tillegg ble det fremmet 

forslag om å vurdere nedlegging av noen små studieprogram der man i større grad ser 

argumenter både for og mot nedlegging. Videre ble det foreslått å vurdere samlokalisering av 

alle studieprogrammene som tilbys på begge campuser. 

 

Små studieprogram som foreslås nedlagt fra og med studieåret 2016-2017 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

- Bachelorprogram i litteratur, film og teater, inklusive årsstudiet 

- Bachelorprogram i tysk. Årsstudiet opprettholdes 

- Bachelorprogram i fransk. Årsstudiet opprettholdes 

Fakultet for kunstfag 

- Bachelorprogram i kunstfag med fordypning i musikk. Årsstudiet opprettholdes 

- Masterprogram i Music Management 

Fakultet for teknologi og realfag 

- Bachelorprogram i matematikk og økonomi 

Små studieprogram som bør vurderes nedlagt 

Fakultet for kunstfag 



 36  

- Faglærerutdanning i teater 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

- Masterprogram i velferdsstudier 

Fakultet for teknologi og realfag 

- Joint masterprogram i matematikkdidaktikk  

De fleste små studieprogram som identifiseres i analysen, er foreslått opprettholdt. Situasjonen 

for disse studieprogrammene er forskjellig, og behovet for tiltak som kan bidra til styrking vil 

dermed også variere. I høringsbrevet bes fakultetene vurdere behov for styrking av små 

studieprogram.  

 

Parallelle studieprogram som bør vurderes samlokalisert 

- Bachelorprogram i sykepleie, samlokalisering i Grimstad 

- Bachelorprogram i økonomi og administrasjon, samlokalisering i Kristiansand 

- Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, samlokalisering i Kristiansand 

- Barnehagelærerutdanning, samlokalisering i Kristiansand 

I høringsbrevet ba man også om kommentarer til forslag om at nye studieprogram normalt ikke 

skal etableres med mindre enn 30 studieplasser for bachelorprogram og 20 studieplasser for 

masterprogram. For etablerte studier ble det forslått at det fra studieåret 2016-2017 skal 

foreligge en særskilt begrunnelse for å fastsette lavere antall studieplasser.  

 

Høringsuttalelser 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Fakultetets høringssvar er oppsummert med utgangspunkt i fire alternativer for geografisk 

plassering og vurderingskriterier som anses relevante (det vil si rekruttering, resultater og 

kandidater, praksisfelt, fagmiljø og infrastruktur, organisasjon og økonomi). Disse alternativene 

er  

1. Opprettholde nåsituasjonen 

2. Felles opptak – undervisning begge steder 

3. Samlokalisering i Kristiansand 

4. Samlokalisering i Grimstad 

 

I sin anbefaling vedrørende spørsmål om samlokalisering av sykepleierutdanningen uttrykker 

fakultetet at regionen, universitetet og fakultetet er best tjent med at utdanningen tilbys parallelt 

i Kristiansand og Grimstad. En slik løsning vil i dag være den beste for å ivareta hensyn til 

søkere, fagmiljøene ved campusene, praksisfeltet og regionens behov for sykepleiere. Det er 

ikke, slik situasjonen er i dag, mulig å se at en samlokalisering vil gi en effektiviseringsgevinst. 

Det er heller ikke klart at kvaliteten på studiet vil bli høyere ved en samlokalisering. 

 

Når det gjelder forslag om samlokalisering av andre studieprogram kommenterer fakultetet at 

man ikke ser faglig sterke grunner for at barnehagelærerutdanningen bør tilbys i både 

Kristiansand og Grimstad. Det påpekes at infrastrukturen i Grimstad ikke er tilrettelagt for den 

type emner som fakultetet har ansvar for å levere. Det er blant annet ikke egnede rom for fysisk 

aktivitet, garderobekapasiteten er begrenset og svømmehall er vanskelig tilgjengelig.  

 

Til spørsmålet om nedlegging av andre studier/samlokalisering uttaler fakultetet at det ikke er 

aktuelt å legge ned studier fra og med studieåret 2015-2016. 

 

Fakultetet støtter forslaget om et minimum antall på 30 studieplasser for bachelorprogram og 20 

studieplasser for masterprogram. 
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Forskerforbundet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Forskerforbundet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap mener at det fortsatt bør være 

sykepleierutdanning i både Kristiansand og Grimstad. Man ønsker å videreutvikle det gode 

samarbeidet som er etablert på begge campuser, og ikke minst ønsker man ro til å konsentrere 

seg om pedagogiske, vitenskapelige og administrative oppgaver.    

 

Norsk sykepleierforbund 

NSF mener at både universitetet, fakultetet og regionen er best tjent med at utdanningen tilbys 

parallelt i Kristiansand og i Grimstad. En slik løsning vil være den beste for å ivareta hensyn til 

søkere. Det vil i tillegg være den beste løsning for fagmiljøene ved begge campusene, i 

praksisfeltet og regionens behov for sykepleiere. Det er ikke, slik situasjonen er i dag, mulig å se 

at en samlokalisering vil gi en effektiviseringsgevinst. Det er heller ikke klart at kvaliteten på 

studiet vil bli høyere ved en samlokalisering.  

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Generelt: 

Fakultet for humaniora og pedagogikk innleder sin uttalelse med å uttrykke bekymring for 

kvaliteten på saksbehandlingen i denne og flere andre større saker. Det anses uheldig at en så 

stor sak ikke er drøftet på dekannivå og i fagmiljøene. Fakultetet mener også at tempoet i saken 

er unødig høyt.  

 

Fakultetet er enig i at samlokalisering av parallelle studier i noen tilfeller kan gi grunnlag for økt 

kvalitet og effektiv ressursbruk, men mener slike spørsmål må drøftes og utredes grundig før de 

foreslås og skaper uro i organisasjonen.  

 

Fakultetet avviser Kunnskapsdepartementets fokus på antall studieplasser, studentopptak og 

kandidatproduksjon som ligger til grunn for høringsbrevets utvelgelseskriterium «små 

studieprogram». Fakultetet mener at antall studenter på et studium som mål på kvalitet er så 

grundig tilbakevist at man «nå håper å slippe ytterligere forslag som bygger på en så feilaktig 

premiss».  

 

Samtlige forslag til nedlegging av studier ved Fakultet for humaniora og pedagogikk som 

framgår av høringsbrevet, avvises. Fakultetet ønsker heller ikke å trekke/nedlegge andre studier 

som inngår i porteføljen.  

 

Fakultetet mener at et krav om 30 studieplasser for bachelorprogram og 20 studieplasser for 

masterprogram er altfor høyt, og avviser igjen at slike tall har noe som helst med studiekvalitet å 

gjøre. Det er studienes innhold, særpreg og kvalitet som må vektlegges.  

 

Til de konkrete nedleggingsforslagene: 

Litteratur, film og teater, bachelorprogram  

Fakultetet påpeker at opptakstallene for Litteratur, film og teater, bachelorprogram og 

årsstudium, samlet ligger på over 20 studenter og at dette bachelorprogrammet er blant 

programmene på fakultetet med høyest gjennomstrømming – 58 % på normert tid for 2009-

kullet og 55 % for 2010-kullet. Fagmiljøet påpeker at de aller fleste kandidatene er i relevant 

jobb. LFT-studiet har det meste av utstyrsparken sin felles med kommunikasjonsstudiet, så en 

nedleggelse vil i følge fakultetet ikke gi så stor innsparing når det gjelder utstyrsmidler. 

Dessuten er det nettopp foretatt en omfattende oppgradering av utstyrsparken. Fakultetet minner 

om at studiet ble startet opp med bidrag fra Cultiva og med en forutsetning om samarbeid med 

samfunns- og kulturliv i regionen. Fakultetet har hatt møter med Fakultet for kunstfag angående 

LFT. Fakultetene er enige om et tettere samarbeid med hensyn til utvikling og endring av 
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fagområdet. I tillegg er det gitt signaler fra Fakultet for teknologi og realfag om at det er 

interesse for å se på en kobling mellom LFT og bachelorprogrammet i multimedieteknologi og -

design. 

 

Bachelorprogram i tysk og fransk 

Fakultetet har erfart en økning i antall studenter på årsstudiene og startet derfor opp igjen tilbud 

om bachelorprogram fra høsten 2014. Tilbud om bachelorprogram er også en forutsetning for å 

kunne tilby studentene utveksling. Bachelorprogrammene medfører ikke ekstra kostnader for 

fakultetet. Samfunnets behov for språkkompetanse utover engelsk fremheves som et argument 

mot nedlegging. Fakultetet uttaler at nedlegging av bachelorprogrammene klart vil skade 

årsstudiene.  

 

Fakultet for kunstfag 

Fakultet for kunstfag foreslår at bachelorprogrammet i kunstfag med fordypning i musikk legges 

ned som eget studieprogram. Studiepoengene og studieplassene ønskes brukt til å styrke 

Utøvende musikk – klassisk studieretning, bachelorprogram, ved at musikkformidling blir en ny 

valgretning innenfor dette programmet. 

 

Fakultetet foreslår også at Music Management, masterprogram, legges ned som eget 

studieprogram. Studiepoengene og studieplassene ønskes brukt til å styrke Utøvende musikk, 

rytmisk, masterprogram, ved at Music Management blir en valgretning innenfor dette 

programmet.  

 

Fakultetet går mot å legge ned faglærerutdanningen i teater. Dette begrunnes ut fra studiets 

strategiske betydning og faglige bærekraft. Fakultetet mener det er viktig å styrke utdanningen 

som én av tre faglige søyler for fakultetets tverrestetiske satsinger på masternivå og planer om 

ph.d.-nivå. Fakultetet mener det er viktig at UiA som eneste institusjon i landet beholder 

faglærerutdanningen i teater.  

 

Når det i høringsbrevet foreslås å styrke masterprogrammet i kunstfag samtidig som man 

foreslår å vurdere nedlegging av faglærerutdanningen i teater, mener fakultetet at dette er to 

forslag i direkte motstrid. Argumentasjonen anses svært inkonsistent. Fakultetets tverrestetiske 

masterprogram i kunstfag bygger på de tre fagene musikk, visuell kunst og teater. Dersom 

faglærerutdanningen i teater legges ned, mister fakultetet én av tre faglige søyler til 

masterprogrammet. For at masterprogrammet skal kunne fungere, er det avhengig av jevn 

rekruttering fra alle tre kunstfagene.  

 

Fakultetet vil komme tilbake til eventuelle forslag til nedlegging av andre 

studier/samlokalisering innen fristen 15. april 2015.  

 

Når det gjelder kommentarer til forslag om nedlegging på andre fakultet, støtter Fakultet for 

kunstfag Fakultet for humaniora og pedagogikk i at Litteratur, film og teater, bachelorprogram, 

bør opprettholdes. Studiet bør utvikles kvalitetsmessig og bli et studium som vil ha sin naturlige 

videreføring i masterprogrammet i kunstfag.  

 

Fakultetet støtter ikke forslaget om en samlokalisering av lærerutdanningene.  

 

Fakultet for kunstfag mener at studieprogrammene ved fakultetet må unntas fra kravene til antall 

studieplasser foreslått i høringsbrevet. Det presiseres også at ressurser og bygningsmasse ikke er 

dimensjonert for et større antall studenter.  

 

Fakultet for samfunnsvitenskap 
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Fakultetet bemerker innledningsvis at «noen av forslagene i høringsbrevet får store 

konsekvenser dersom de blir gjennomført. Desto mer underlig blir det at slike forslag sendes ut 

på bred høring uten en grundigere analyse av konsekvensene, og uten å rådføre seg med 

fakultetene i forkant.» Fakultetet mener også at det er uheldig å lansere så vidt store og til dels 

kontroversielle forslag eller mulige forslag til endringer i studietilbudet så vidt sent i en 

styreperiode. Fakultetet ønsker å avvente endringer på nasjonalt nivå. Videre påpekes det at 

universitetet bør være opptatt av å vurdere hvilke muligheter for vekst som de forventede 

endringene i sektoren kan føre med seg. Fakultetet stiller spørsmål ved at man i høringsbrevet 

åpner for at gevinster av nedlegginger skal gå til styrking av andre studier. Er poenget at UiA 

har for dårlige studier eller for lite rom for forskning? Hvorfor skal gevinster av å nedlegge 

studier gå til å styrke andre studier på samme fakultet? Omtale av slike spørsmål i høringsbrevet 

etterlyses. Fakultetet mener at grunnlaget for et tungt engasjement fra ledelse og styre i slike 

saker nettopp må være hensynet til tverrprioritering. Det understrekes at det er fakultetet selv 

som har de beste forutsetninger for å utvikle studietilbudene i samfunnsvitenskapelige fag 

innenfor de rammene som gjelder.  

 

Høringsbrevet foreslår at masterprogrammet i velferdsstudier bør vurderes nedlagt. Fakultetet 

påpeker at dette er et relativt nytt studium og at man arbeider med å finne den riktige formen. 

Masterprogrammet er svært viktig for de to fagmiljøene på Institutt for sosiologi og sosialt 

arbeid, og dermed også for kvaliteten på studietilbudet. Det er betydelig sammenfall i 

interessefelt og et utstrakt forskningssamarbeid mellom de to fagmiljøene, med felles 

forskningsgrupper og forskningsprosjekter som involverer begge parter. Programmet er også å 

anse som et fellesprosjekt som gir begge miljøene mulighet til undervisning og veiledning på 

høyere nivå. Studiet er sentralt i UiAs satsing på profesjonsforskning og samarbeidet med UiN 

og UiS. En nedlegging av dette masterprogrammet vil etter fakultetets vurdering reversere en 

lang og positiv utvikling, og på sikt undergrave hele instituttets ph.d.- og forskningssatsing. Det 

påpekes at deler av masterprogrammet i velferdsstudier skal kunne inngå i lektorutdanningen for 

trinn 8-13.  

 

Fakultetet har ingen forslag til nedlegging av andre studier/samlokalisering.  

 

Handelshøyskolen ved UiA 

Handelshøyskolen framfører de samme generelle innvendingene som Fakultet for 

samfunnsvitenskap. 

 

Til forslaget om nedlegging av bachelorstudiet i økonomi og administrasjon i Grimstad påpeker 

fakultetet at det kan være stordriftsfordeler i undervisning på emnenivå. Flertallet av studentene 

kommer fra Aust-Agder, og det er grunn til å tro at lokalisering har vært viktig for studievalget 

for flere av dem. Med 60-70 ekstra studenter per kull i Kristiansand ville romproblemene på 

campus forsterkes. Søkningen til de økonomisk-administrative studiene ved UiA har vært 

økende i lang tid. Hvis utviklingen fortsetter mener fakultetet at grunnlaget for to parallelle 

bachelorstudier i Kristiansand og Grimstad styrkes ytterligere. Per i dag rekrutteres en betydelig 

mengde ØKAD-studenter fra Grimstad både til breddeenheten i HR og til masterstudiet i 

kunnskapsledelse og innovasjon (begge tilbys i Grimstad). Begge studiene vil bli negativt 

påvirket ved frafall av disse kandidatene. Ut fra faglige og økonomiske vurderinger kan det 

bidra til å aktualisere flytting av også disse to studiene til Kristiansand. Da gjenstår kun 

masterprogrammet i industriell økonomi og teknologiledelse i Grimstad. Fakultetet trekker fram 

at studiene i Grimstad rekrutterer fra Østre Agder – et område med betydelige 

levekårsutfordringer. Det er derfor gunstig at det tilbys flere forskjellige bachelorstudier på 

Campus Grimstad.  
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Fakultetet oppsummerer med at flere mulige konsekvenser av en samlokalisering er ikke 

hensyntatt og burde ha vært utredet grundigere før det eventuelt ble besluttet å nedlegge ØKAD-

studiet i Grimstad. Det er neppe store effektivitetsgevinster å hente ved en samlokalisering i 

Kristiansand. Derimot er det lett å peke på negative effekter for andre studier og andre miljøer i 

Grimstad. En totalvurdering tilsier at samlokalisering av bachelorstudiet i økonomi og 

administrasjon ikke er en god idé i dagens situasjon. 

 

Høringsbrevets anbefaling om en styrking av masterprogrammet i innovasjon og 

kunnskapsutvikling mener fakultetet er underlig sett i lys av anbefalingen om å vurdere 

nedlegging av ØKAD-studiet i Grimstad. Bachelorprogrammet fungerer som en bærebjelke for 

masterprogrammene i innovasjon og kunnskapsutvikling og industriell økonomi og 

teknologiledelse med tanke på fagmiljø. Dersom masterprogrammet i innovasjon og 

kunnskapsutvikling skal videreføres – og i enda større grad hvis det skal styrkes – kreves ny 

tilførsel av økonomiske ressurser fra og med høsten 2015, enten fra UiA eller fra eksterne kilder.  

 

Når det gjelder forslaget om nedlegging av bachelorstudiet i sykepleie i Kristiansand, er 

Handelshøyskolen bekymret for en geografisk hestehandel som ØKAD-studiet i Grimstad her 

ser ut til å kunne bli trukket inn i.  

Når det gjelder forslaget om nedlegging av bachelorstudiet i matematikk og økonomi, mener 

fakultetet at studiet bør beholdes som et samarbeid mellom Handelshøyskolen og Fakultet for 

teknologi og realfag. Man bør i større grad markedsføre programmet som bachelorprogram i 

økonomi og administrasjon med tydelig profil i matematiske emner. Tildelingen av senter for 

fremragende utdanning i matematikk var basert på UiAs kompetanse på 

matematikkundervisning, men også planene for utvikling av matematikkundervisning i 

økonomirelaterte studier var viktige. 

 

Handelshøyskolen har ingen forslag til nedlegging av andre studier/samlokalisering.  

 

Til forslaget om å fastsette et minste antall studieplasser for nye studier uttaler 

Handelshøyskolen at de foreslåtte kravene til minstestørrelse er ufullstendige og neppe vil 

fungere godt som selvstendige kriterier. Dette gjelder kanskje spesielt på masternivå, der 

koblingen mellom undervisning og forskning (og ph.d.-aktivitet) er sterkere enn på 

bachelornivå.  

 

Fakultet for teknologi og realfag 

Høringsbrevet foreslår at bachelorprogrammet i matematikk og økonomi legges ned. Fakultetet 

vurderer dette programmet som viktig, både med hensyn til samarbeid med Handelshøyskolen 

og som et studium der universitetets senter for fremragende utdanning MatRIC kan spille en 

viktig rolle i videreutviklingen av studiet. Programmet gjennomgikk en stor omlegging i 2014, 

både med hensyn til styrket rekruttering og økt gjennomstrømming. Fakultetet ønsker å 

overvåke studiet i ennå ett år før en beslutning om nedlegging tas, for å se på effekten av 

endringene som ble implementert høsten 2014.  

 

Fakultetet ble bedt om å vurdere nedlegging av masterprogrammet Joint Nordic Master in 

Didactics of Mathematics. Dette bygger på en forpliktende samarbeidsavtale mellom fire 

nordiske universiteter, og er en viktig plattform for det faglige samarbeidet mellom de 

involverte institusjonene. Det foreslås at programmet legges ned som eget tilbud, men at 

samarbeidsavtalen og muligheten for en fellesgrad med andre nordiske institusjoner videreføres 

som en del av masterprogrammet i matematikkdidaktikk.  

 

Fakultetet vil komme tilbake til eventuelle forslag om nedlegging av andre studier innen fristen 

15. april 2015.  
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Fakultetets studier og studenter vil bli berørt av eventuelle endringer i studietilbudet på Campus 

Grimstad. Per i dag har man opparbeidet et godt studentmiljø med god kjønnsbalanse, og 

fakultetet mener det er viktig at dette videreføres. Fagområdene som undervises på CG i dag er 

relevante for hverandre og gir et godt grunnlag for faglig samarbeid på tvers av fakulteter.  

 

En konklusjon om samlokalisering av lærerutdanning bør avventes til man vet mer om hvilke 

konsekvenser de varslede endringene vil gi.  

 

Fakultetet støtter forslaget om minimum 30 studieplasser på bachelorprogram og 20 

studieplasser på masterprogram.  

 

Fakultetet uttaler avslutningsvis: 

«Diskusjonen om UiAs studieportefølje er viktig, og Fakultet for teknologi og realfag mener det 

er bra at styret har fokus på utviklingen av studieporteføljen slik at denne er relevant og 

oppdatert i forhold til etterspørselen og kompetansebehovet i samfunnet. Til nå har 

porteføljegjennomgangen hatt mye fokus på redusering av antall studieprogram ved 

institusjonen. I forbindelse med det videre porteføljearbeidet vil fakultetet oppfordre styret til 

også og ha en diskusjon om utvikling av nye studier, som kan ha strategisk betydning både 

regionalt og nasjonalt.»  

 

Avdeling for lærerutdanning  

Avdeling for lærerutdanning mener at tidspunktet for å foreslå endringer i struktur og 

fagportefølje for lærerutdanning ikke er gunstig. Lektorutdanning for trinn 8-13 startet opp i 

høst, barnehagelærerutdanningen er ett år gammel og det er varslet forholdsvis store endringer i 

grunnskolelærerutdanningene. Det anses vanskelig å overskue konsekvensene av nedlegging/ 

samlokalisering. LU mener at dersom forandringer skal skje, bør en avvente utformingen av ny 

femårig grunnskolelærerutdanning fra 2017.  

 

Etter en grundig for- og motargumentasjon i lys av kriteriene vedtatt av universitetsstyret, 

konkluderer avdelingen som følger: 

 

For grunnskolelærerutdanningen legges det fram to alternative løsninger: 

1. Grunnskolelærerstudiet ved Campus Grimstad bør flyttes til Gimlemoen dersom de nye, 

nasjonale masterutdanningene som innføres i 2017 blir 5-årige integrerte masterutdanninger 

(ikke 3+2 modell). Avdeling for lærerutdanning mener at slike utdanninger krever så mye 

samarbeid, integrasjon og felles satsing i/mellom fagmiljøene at en samlokalisering vil være 

nødvendig.  

2. Grunnskolelærerstudiet ved Campus Grimstad bør videreføres etter dagens modell – hvor 

deler av utdanningen legges til Grimstad – dersom de nye, nasjonale masterutdanningene 

som innføres i 2017 blir designet som en «3+2» modell. En slik organisering vil gi større 

rom for fleksibilitet, noe som er nødvendig med tanke på en videreføring av 

grunnskolelærerutdanningen 1-7 i Grimstad. 

 

Hva angår barnehagelærerutdanningen, uttaler Avdeling for lærerutdanning:  

«Det er mange gode grunner til å beholde barnehagelærerutdanningen i Grimstad. De viktigste 

grunnene er de samfunnsmessige utfordringene knyttet til mangel på barnehagelærere, og det 

ansvaret dette pålegger UiA med tanke på å utdanne for hele regionen. Studieplassene i 

Grimstad er også viktige i et likestillingsperspektiv. Når vi også de siste årene har hatt god 

søkning til Grimstad og god gjennomstrømning av studenter, er det noe som ytterligere styrker 

argumentene mot en samlokalisering av barnehagelærerutdanningen.»  
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LU fraråder nedlegging av faglærerutdanningen i teater ved Fakultet for kunstfag av tre grunner:  

1. Dette den eneste i sitt slag i Norge og har slik sett en strategisk betydning.  

2. Et sterkt og attraktivt fagmiljø i denne utdanningen er avgjørende for å få gode lærerkrefter 

til barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde Kunst, kultur og kreativitet, og også til 

drama som skolerelevant fag i GLU. 

3. Det er behov for videreutdanning av lærere som skal undervise i valgfaget Sal og scene. En 

svekkelse av fagmiljøet knyttet til faglærerutdanningen vil redusere mulighetene for dette. 

 

Avdeling for lærerutdanning har ingen forslag til nedlegging av andre studier/samlokalisering. 

 

Studentorganisasjonen i Agder 

Studentorganisasjonen mener det er på høy tid at det blir tatt en vurdering av hvilke 

studieprogrammer som bør legges ned og hvilke som bør styrkes. STA er enig i mange av de 

argumenter som framgår i analysen, men mener likevel at analysen i for stor grad har vært 

opptatt av kvantitative kjennetegn. Det bør også ses på muligheten for å vurdere nærmere 

kvaliteten i utdanningsprogrammene. Analysen har tatt for seg de studiene som anses som 

«små». Det understrekes at et studium med mange søkere, høyt opptak og god 

gjennomstrømming ikke nødvendigvis innehar god kvalitet, selv om det rent kvantitativt kan 

tyde på dette.  

 

STA er i hovedsak enig i de vurderinger og forslag som framgår i høringsbrevet. Til en rekke av 

programmene som defineres som små men som ikke foreslås nedlagt, ønsker STA en strengere 

tilnærming. Dette gjelder særlig masterprogrammene på Fakultet for humaniora og pedagogikk, 

men også andre «små» studieprogram. STA mener imidlertid at bachelorprogrammet i litteratur, 

film og teater bør opprettholdes.  

 

Studieutvalget behandlet forslag til nedlegging og styrking av studieprogram i møte 17. oktober 

d.å. Utvalget hadde følgende merknader: 

- Uheldig tidspunkt for denne saken, like etter at spørsmålet om fusjon med Høgskolen i 

Telemark er lagt bort 

- Lite dialog i prosessen 

- Hva innebærer KDs signal om 20 studenter/kandidater?  

- Utvalget uttaler seg ikke til de konkrete forslagene om nedlegging. 

- Til spørsmålet om samlokalisering: Dette bør utredes nærmere. 

Det ble fattet følgende vedtak:  

Studieutvalget anmoder styret om å sørge for en grundig utredning av spørsmålet om mulig 

samlokalisering av programmer som tilbys på to campus før slikt vedtak eventuelt fattes.   

 

Universitetsdirektørens merknader 

 

Generelt  

Styret vedtok å sette i gang en gjennomgang av studieporteføljen i 2012. Parallelt med den 

interne porteføljegjennomgangen har det vært økende nasjonal oppmerksomhet om fremtidig 

struktur i universitets- og høyskolesektoren. Institusjonene er utfordret til å vurdere sin plass i en 

sektor med færre institusjoner og til å beskrive ønsket strategisk posisjon i 2020, herunder 

faglige prioriteringer innen forskning og utdanningstilbud, jfr. brev fra Kunnskapsministeren 26. 

mai 2014 som UiA nylig har besvart.  

 

Særlig etter kvalitetsreformen i 2003 er det etablert en rekke nye studieprogram ved mange 

norske utdanningsinstitusjoner, inkludert UiA. UiA har også det til felles med de fleste andre 

institusjonene at studier sjelden eller aldri legges ned. Dette er en del av bakgrunnen for at det 

nå stilles spørsmål ved om ressursene i norsk høyere utdanning og forskning spres for mye og 
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om kvaliteten er god nok til at Norge kan hevde seg internasjonalt. Kvalitet og ressursbruk må 

ses i sammenheng.  

 

Når det fra noen hold uttrykkes undring over at man i høringsbrevet har valgt å fokusere på 

såkalte «små studieprogram», vil universitetsdirektøren vise til spørsmål fra KD om hvor lave 

kandidattall som er forenlig med studiekvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet (brev 

26.05.14). Universitetsdirektøren mener selvsagt ikke at små studieprogram nødvendigvis har 

dårlig studiekvalitet. Som påpekt i høringsbrevet kan imidlertid få studenter i seg selv gjøre et 

studium mindre attraktivt, og dårlig gjennomstrømming kan være et uttrykk for at 

studiekvaliteten ikke er god nok. Generelt er utfordringen med små studieprogram at de ofte 

innebærer relativt høy ressursbruk pr. student. Etter universitetsdirektørens mening er det 

bekymringsfullt at 35 av 87 studieprogram ved UiA er små studieprogram ut fra definisjonen i 

høringsbrevet, dvs. at de enten har færre enn 20 studieplasser, tar opp i gjennomsnitt færre enn 

20 studenter pr. år eller uteksaminerer færre enn 15 kandidater pr. år.  

 

Universitetsdirektøren ønsker også å knytte en kommentar til såkalte «gratis» studieprogram, 

dvs. program som hovedsakelig gjenbruker emner fra andre studieprogram og dermed krever lite 

egne ressurser i emnemodulen. Slike studieprogram koster likevel ressurser i form av 

studieprogramledelse og studieadministrasjon. Studieprogram med stor faglig overlapping vil 

også i stor grad konkurrere om de samme studentene, noe som vil kunne gjøre det enkelte 

program mindre robust og eksempelvis kunne medføre at de ikke blir synlige i 

Studiebarometeret.  

 

I noen av høringsuttalelsene etterlyses dialog med fakultetene i forkant av høringsbrevet. All 

tidligere erfaring tilsier at fakultetene selv ikke fremmer forslag til nedlegging av studier. 

Høringssvarene som nå foreligger, bekrefter inntrykket av at fakultetene og Avdeling for 

lærerutdanning i det vesentlige ønsker å opprettholde dagens situasjon. Ut fra dette er det 

vanskelig å se hvordan en dialog i forkant skulle kunne resultere i særlig mange forslag om 

nedlegging. Universitetsdirektøren vil likevel understreke at erfaringene fra prosessen som nå er 

gjennomført, selvsagt vil bli tatt med videre til senere porteføljegjennomganger.  

 

Forutsetningen om at ressurser som frigjøres ved nedlegging av studier i denne 

porteføljegjennomgangen skal beholdes innen samme fakultet, var tenkt som et incitament for å 

få fram diskusjoner om hvordan nedlegging av noen studier kan bidra til å styrke andre studier. 

Ut fra høringsuttalelsene å bedømme har styrking av eksisterende studier i liten grad preget 

diskusjonene på fakultetene. Unntaket er Fakultet for kunstfag, som fremmer forslag om å 

benytte ressurser som frigjøres ved nedlegging av to studier til å styrke to andre studier. 

 

Det grunnleggende spørsmålet i denne saken er hvorvidt det er behov for å gjøre endringer i 

UiAs studieportefølje. Ethvert forslag om å legge ned et studium vil skape sterke reaksjoner hos 

noen ansatte, og det finnes argumenter for å beholde samtlige studier og emner i dagens 

studieportefølje. Når styret i S-sak 70/14 ba om at det ble lagt fram forslag til nedlegging av 

studier, bygger det på en forutsetning om at det er behov for endringer.   

 

Saken som nå fremlegges er en oppfølging av styrets vedtak i S-sak 70/14, og en sluttføring av 

prosessen som ble satt i gang høsten 2012. Universitetsdirektøren stiller seg undrende til 

innvendingen om at det sittende styret ikke bør vedta nedlegging av studier.  

 

Kommentarer til de konkrete nedleggingsforslagene og høringsuttalelsene til disse 

Universitetsdirektøren vil innledningsvis sitere fra UiAs svarbrev til Kunnskapsdepartementet 

vedr. faglige prioriteringer innen utdanning: 
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«SSBs framskrivinger av arbeidskraftbehov peker på at det fram mot 2030 kan utvikle seg 

knapphet særlig på lærere og helse- og omsorgsarbeidere. Mangelen på ingeniører og andre med 

realfagsgrunn, med mulig unntak for høyere IKT-kompetanse, kan derimot være i ferd med å bli 

redusert. Tilbudet kan øke mer enn etterspørselen etter kandidater med høyere utdanning i 

økonomi og administrasjon, samfunnsvitenskap, juss og humanistiske fag. En slik utvikling vil 

måtte medføre faglige prioriteringer for utdanningsinstitusjonene. For UiA kan det innebære en 

særlig prioritering av både kapasitet og kvalitet innenfor helse- og sosialfagene og 

lærerutdanningene, og mer vekt på kvalitetsstyrking enn kapasitetsutbygging i teknologistudiene 

og de økonomisk-administrative utdanningene.» 

 

Bachelorprogram i litteratur, film og teater 

Et nytt moment som er kommet fram i høringsrunden er at programmet kan bidra til 

rekrutteringsgrunnlaget til masterprogrammet i kunstfag. Nærmere samarbeid med Fakultet for 

kunstfag signaliseres fra begge fakultetenes side. Fakultetet for humaniora og pedagogikk peker 

også på at man ser for seg et samarbeid med Fakultet for teknologi og realfag og 

bachelorprogrammet i multimedieteknologi og -design. Fakultetet viser til at fagmiljøet har 

betydning for lærerutdanningene. Verken Fakultet for teknologi og realfag eller Avdeling for 

lærerutdanning omtaler imidlertid programmet i sine uttalelser.   

 

Bachelorprogrammet ble etablert ved vedtak i universitetsstyret våren 2008 og er første gang 

omtalt i studiehåndboka for 2009-2010, noe som innebærer at de første kandidatene ble 

uteksaminert etter normert tid våren 2012. Det er fra fakultetets side stilt spørsmål ved bruken 

av både studenttall og dataene fra kandidatundersøkelsen i analysen som ligger til grunn for 

forslaget om å legge ned studiet. Midlertidige studenttall ble brukt fordi endelige tall for høsten -

14 ikke forelå da høringsbrevet ble sendt ut. Avviket mellom foreløpige og endelige tall er 

marginalt. I analysen er det fokusert på gradsstudiet, både når det gjelder student- og 

kandidattall, og det er dermed ikke lagt vekt på at det er flere studenter som tar deler av et 

studieprogram, eksempelvis som breddefag i andre program. Når det gjelder data fra 

kandidatundersøkelsen, ble det sendt ut spørreskjema til kullene som ble uteksaminert i perioden 

fra våren 2010 til og med våren 2013. For dette programmet gjaldt det 14 kandidater, men 

fordelt på 2 ordinære kull og ikke 4 slik det er angitt i analysen. 7 kandidater besvarte 

kandidatundersøkelsen, dvs. en svarprosent på 50. Av de 7 oppga 2 at de var 

freelance/selvstendig næringsdrivende, 3 at de studerte videre og 2 at de var jobbsøkere. 

Kandidater som ble uteksaminert høsten 2013 og senere var ikke med i undersøkelsen. Ifølge 

tall som er rapportert til DBH, er det uteksaminert 3 kandidater fra bachelorprogrammet våren 

2014.  

 

Programmet har lave student- og kandidattall, men fakultetet har rett i at tallene er høyere enn på 

mange andre studier. Det er ressurskrevende også på grunn av flere spesialiseringer. Dersom 

forslaget om nedlegging opprettholdes, vil UiA miste et studietilbud innenfor film. Øvrige 

elementer som inngår i dagens bachelorprogram gjenfinnes i andre studier, om enn ikke i samme 

form. En nedlegging av bachelorprogrammet i litteratur, film og teater vil frigjøre ressurser som 

Fakultet for humaniora og pedagogikk kan benytte til å styrke andre studier. Etter 

universitetsdirektørens mening kan det ikke legges avgjørende vekt på at studiet kan bidra til økt 

rekruttering til masterprogrammet i kunstfag. Universitetsdirektøren vil her vise til at 

faglærerutdanningen i teater foreslås opprettholdt, og anser at hensynet til dette 

masterprogrammet dermed blir tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Forslaget om nedlegging av bachelorprogrammet i litteratur, film og teater opprettholdes. 

Forslaget innebærer at også årsstudiet og fordypningsemner som kun inngår i dette 

bachelorprogrammet legges ned. 
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Bachelorprogrammene i fransk og tysk 

Fakultet for humaniora og pedagogikk trekker fram utvekslingsmuligheter i sitt forsvar av disse 

bachelorprogrammene. Fakultetet har de nødvendige undervisningsressurser, og man mener at 

en nedlegging vil svekke årsstudiene. Lave studenttall kan være en utfordring for 

studiekvaliteten på disse programmene. Videre vil universitetsdirektøren peke på at 

dimensjoneringen av fagmiljøet framover må vurderes ut fra om det skal tilbys 

bachelorprogrammer eller kun årsstudier i fransk og tysk. Styret må avgjøre hva som skal være 

UiAs ambisjonsnivå når det gjelder språkfag i lys av fokus på nasjonal arbeidsdeling. Overfor 

lærerutdanningene ivaretas behovet ved at UiA tilbyr årsstudier i fransk og tysk (og spansk).  

 

Iflg. tall som er rapportert til Database for høyere utdanning (DBH) er det tatt opp 5 studenter på 

hvert av bachelorprogrammene i fransk og tysk høsten 2014. Det har ikke vært tatt opp studenter 

til noen av de to bachelorprogrammene i perioden 2010-2013. Det er tatt opp 12 studenter på 

fransk årsstudium og 25 på tysk årsstudium høsten 2014.  

 

Universitetsdirektøren opprettholder forslaget om nedlegging av bachelorprogrammene i fransk 

og tysk. 

 

Bachelorprogram i kunstfag med fordypning i musikk 

Fakultet for kunstfag går inn for nedlegging av programmet som eget tilbud. Ressursene foreslås 

overført til ny spesialisering i bachelorprogrammet i utøvende musikk – klassisk.  

 

Universitetsdirektøren opprettholder forslaget om nedlegging av bachelorprogrammet i kunstfag 

med fordypning i musikk. Forslaget innebærer at årsstudiet i musikk opprettholdes. 

 

Masterprogram i Music Management 

Fakultet for kunstfag går inn for nedlegging av programmet som eget tilbud. Ressursene foreslås 

overført til ny spesialisering i masterprogrammet i utøvende rytmisk musikk.  

 

Universitetsdirektøren opprettholder forslaget om nedlegging av masterprogrammet i Music 

Management. 

 

Bachelorprogram i matematikk og økonomi 

Fakultet for teknologi og realfag ønsker å overvåke studiet ett år til før beslutning om 

nedlegging tas, for å se på effekten av endringene som ble implementert høsten 2014. Det vises 

til en positiv utvikling i studenttall høsten 2014. Handelshøyskolen argumenterer i sin 

høringsuttalelse for at programmet opprettholdes. Det anses viktig å satse på matematikk, og 

fagmiljøet på området er sterkt – ikke minst når man trekker inn MatRIC. Man opplever 

etterspørsel etter kandidater i økonomi og administrasjon som har «forsterket» studiet med 

matematikk. Programmet rekrutterer også til masterprogrammet i matematikkdidaktikk i tillegg 

til masterprogrammet i økonomi og administrasjon.  

 

Inntil studieåret 2006-2007 hadde UiA ett bachelorprogram i matematikk. Dette ble så splittet i 

to program: Matematikk og fysikk og Matematisk finans. Begge programmene har hatt lave 

søker- og kandidattall. Fra og med høsten 2014 ble Matematisk finans endret til Matematikk og 

økonomi. En nedlegging av bachelorprogrammet i matematikk og økonomi vil i realiteten 

innebære at man går tilbake til ett bachelorprogram i matematikk, og vil etter 

universitetsdirektørens vurdering ikke innebære noen svekkelse av dette fagområdet. For 

matematikkfaget vil en sammenslåing av de to programmene etter universitetsdirektørens 

mening heller være en styrking fordi man i stedet for to små program vil få ett program som vil 

kunne bli mer robust. Det vil være opp til Fakultet for teknologi og realfag å avgjøre hvilke 

breddefag studentene i et sammenslått program skal kunne velge. Dersom det åpnes for flere 
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valgmuligheter enn fysikk og økonomi, vil programmet kunne tiltrekke seg studenter som er 

interessert i matematikk men ønsker å kombinere det med andre fag.  

 

På bakgrunn av høringsuttalelsene foreslår universitetsdirektøren at beslutningen om nedlegging 

av bachelorprogrammet i matematikk og økonomi utsettes, og at saken utredes videre i 

samarbeid med de to berørte fakultetene. I denne prosessen vil det bl.a. være viktig å få avklart i 

hvilken grad kombinasjonen matematikk-økonomi kan ivaretas i bachelorprogrammet i økonomi 

og administrasjon og i et evt. sammenslått bachelorprogram i matematikk. Det foreslås at styret 

fatter vedtak i forbindelse med fastsetting av opptakstall for studieåret 2016-2017, dvs. i oktober 

2015. Da vil man også vite søker- og studenttall for høsten 2015. Studiet vil fortsatt kunne 

legges ned fra høsten 2016. 

 

Felles masterprogram i matematikkdidaktikk 

Til tross for at det er strategisk ønskelig å tilby fellesgrad, foreslås det i høringsbrevet å vurdere 

nedlegging. Dette begrunnes i svært lave studenttall. Fakultet for teknologi og realfag åpner for 

å legge ned fellesgraden som eget program, men ønsker at samarbeidsavtalen med andre 

nordiske institusjoner som ligger til grunn for programmet og muligheten for fellesgrad 

videreføres som del av det ordinære masterprogrammet i matematikkdidaktikk. Dette lar seg 

etter universitetsdirektørens mening ikke gjøre uten at fellesgraden opprettholdes. 

 

Universitetsdirektøren ser at det er sterke grunner for å opprettholde programmet. Fra fakultetets 

side er det bl.a. pekt på at fellesgraden har en verdi ut over studentmobilitet, og bl.a. er viktig for 

faglig samarbeid mellom de involverte institusjonene.  

 

Universitetsdirektøren foreslår ut fra dette at felles masterprogram i matematikkdidaktikk 

opprettholdes.  

 

Faglærerutdanning i teater 

I høringsbrevet foreslås faglærerutdanning i teater vurdert nedlagt. Fakultet for kunstfag 

argumenterer godt for fortsatt eksistens for programmet. Man ser en positiv utvikling, det er 

flere positive funn i kandidatundersøkelsen og UiA tar her både et regionalt og et nasjonalt 

ansvar. Fakultetet har et sterkt fagmiljø på dette feltet, og drama/teater utgjør én av tre søyler 

som bygger opp under både masterprogrammet i kunstfag og den planlagte ph.d.-

spesialiseringen Kunst i kontekst. Den sakkyndige vurderingen av denne ph.d.-spesialiseringen 

forelå ikke da høringsforslaget ble sendt ut, men den foreligger nå, med positiv konklusjon. 

Avdeling for lærerutdanning støtter opprettholdelse av faglærerutdanningen i teater.  

 

Universitetsdirektøren foreslår at faglærerutdanningen i teater opprettholdes.  

 

Masterprogram i velferdsstudier 

I høringsbrevet foreslås masterprogrammet i velferdsstudier vurdert nedlagt. Fakultetet 

argumenterer godt for at programmet bør videreføres. Det påpekes at man gradvis har bygd opp 

et sterkt fagmiljø og at dette er et fagområde i vekst. Man ser også for seg muligheter for økt 

rekruttering på grunn av endringer i bachelorprogrammet i sosiologi. Fakultetet understreker 

sterkt betydningen av dette masterprogrammet for forskning og forskerutdanning ved instituttet. 

 

Universitetsdirektøren foreslår at masterprogrammet i velferdsstudier opprettholdes.  

 

Parallelle studieprogram 

Grunnskolelærerutdanning 

Avdeling for lærerutdanning foreslår at GLU beholdes i Grimstad dersom den nye 5-årige 

utdanningen bygger på en 3+2 modell, men samlokaliseres i Kristiansand dersom ny rammeplan 
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innebærer et integrert 5-årig studium. Universitetsdirektøren mener at den framtidige 

studiemodellen ikke kan være avgjørende, og vil peke på at studentene uansett vil måtte ta en 

del av det 5-årige studiet i Kristiansand. Naturfag som valgfag vil også kunne tilbys i 

Kristiansand. Fakultet for humaniora og pedagogikk, som er det fakultetet som er tyngst inne i 

lærerutdanningene, er enig i at GLU med fordel kan samlokaliseres i Kristiansand.  

 

Universitetsdirektøren opprettholder forslaget om å samlokalisere grunnskolelærerutdanningen i 

Kristiansand. Når dette er fullt implementert vil det medføre overflytting av ca. 100 studenter fra 

Grimstad til Kristiansand (35 studieplasser, studentene tar nå 5 semestre i Grimstad). 

Konsekvensene av dette m.h.t. infrastruktur for disse studentene isolert sett antas å bli begrenset. 

Det foreslås å gjennomføre endringen fra og med det tidspunkt utdanningen blir 5-årig. 

Foreløpig er dette tidfestet til 2017. Dersom det skulle bli endringer i denne tidsplanen må det 

vurderes om dette skal få konsekvenser for tidspunktet for samlokalisering. Det forutsettes 

studenter som tas opp t.o.m. 2016, får mulighet til å ta deler av utdanningen i Grimstad på 

samme måte som nå. 

 

Barnehagelærerutdanning 

Mens GLU-studentene allerede i dag må ta en del av utdanningen i Kristiansand, kan hele 

barnehagelærerutdanningen nå tas i Grimstad. Det antas derfor at samlokalisering av BLU kan 

få større konsekvenser for rekrutteringen av søkere fra Aust-Agder enn samlokalisering av GLU. 

Det vises her også til SSBs framskrivinger av arbeidskraftbehov som indikerer at det fram mot 

2030 kan bli knapphet på lærere. Det er allerede i dag stor mangel på barnehagelærere. 

Universitetsdirektøren merker seg også at Avdeling for lærerutdanning i sin høringsuttalelse 

vektlegger at flytting av barnehagelærerutdanningen vil få negative konsekvenser for 

barnehagene i Aust-Agder, mens tilsvarende argument ikke er brukt mot flytting av 

grunnskolelærerutdanningen.  

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk er enig i at «trolig også BLU med fordel kan 

samlokaliseres i Kristiansand». Fakultet for helse- og idrettsvitenskap går inn for 

samlokalisering, og påpeker at infrastrukturen i Grimstad ikke er tilrettelagt for den type emner 

dette fakultetet har ansvar for. Fakultet for kunstfag går mot samlokalisering av 

lærerutdanningene og peker på at dette vil gi problemer med infrastrukturen. 

 

Universitetsdirektøren legger vekt på de sannsynlige, negative samfunnsmessige konsekvensene 

ved nedlegging av BLU i Grimstad, og foreslår at utdanningen opprettholdes på begge 

campuser.  

 

Bachelorprogram i økonomi og administrasjon 

Handelshøyskolen er i sin høringsuttalelse negativ til forslaget om å flytte bachelorprogrammet 

fra Grimstad til Kristiansand. Det samme gjelder Fakultet for teknologi og realfag. 

Universitetsdirektøren ser at en flytting kan ha negative konsekvenser for de gjenværende 

studiene på Institutt for arbeidsliv og innovasjon, samt i noen grad også i forhold til Fakultet for 

teknologi og realfag, jfr. fakultetets påpekning av at økonomi og innovasjon er fagområder som 

henger tett sammen med teknologi. Argumenter vedrørende nærhet til regionen og praksis, som 

er viktige for lærerutdanning og sykepleierutdanning, har ikke tilsvarende betydning her. På den 

annen side antas det at en samlokalisering i Kristiansand vil styrke fagmiljøet og eksempelvis 

være positivt med tanke på internasjonal akkreditering.  

 

Universitetsdirektøren foreslår at bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon 

opprettholdes på begge campuser. 

 

Sykepleierutdanning 
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Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har argumentert godt for å beholde sykepleierutdanningen 

på begge campuser. Noen av de hensynene som taler for å opprettholde BLU i Grimstad gjør seg 

gjeldende også for sykepleierutdanningen.  

 

Utdanningene på begge campuser har sterk regional forankring og nærhet til praksisfeltet. 

Utdanningene er velfungerende og rekrutterer godt. Dette er viktig i en tid der vi ser for oss et 

økt behov for sykepleiere. Fakultetets dokumentasjon viser at samlokalisering i Grimstad med 

stor sannsynlighet vil ha negative konsekvenser for rekrutteringen. Med mange studenter på 

begge campuser vil en flytting innebære store infrastrukturutfordringer. Ved en videreføring på 

begge campuser kan man styrke de ulike profileringene framover.  

 

Universitetsdirektøren foreslår at sykepleierutdanningen opprettholdes på begge campuser.  

 

Annet  

Ifølge forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 skal det ved nedlegging av 

studieprogram fastsettes overgangstid for utstedelse av vitnemål. Universitetsdirektøren foreslår 

at overgangstiden settes til 5 år fra tidspunkt for siste opptak. Nedlegging av studier er foreslått å 

gjelde fra høsten 2016, dvs. siste opptak blir høsten 2015. Frist for utstedelse av vitnemål 

foreslås satt til 31.08.2020.   

 

I tråd med forutsetningene i S-sak 70/14 foreslås det at frigjorte ressurser beholdes ved de 

respektive fakultetene. 

 

Det er ulike syn blant høringsinstansene på forslaget om å innføre et minste antall studieplasser 

for bachelor- og masterprogram. Til tross for dette vil universitetsdirektøren foreslå at styret 

fastsetter at nye studieprogram normalt ikke etableres med mindre enn 30 studieplasser for 

bachelorprogram og 20 studieplasser for masterprogram, og at det for allerede etablerte studier 

skal foreligge en særskilt begrunnelse for å fastsette et lavere antall studieplasser enn dette. 

Forslaget innebærer at det skal gjøres en vurdering i det enkelte tilfelle, der spesielle hensyn 

som gjør seg gjeldende ved f.eks. Fakultet for kunstfag og for flere studier ved Fakultet for 

humaniora og pedagogikk vil bli lagt vekt på. 

 

Videre arbeid med utvikling av UiAs studieportefølje 

Det er mye som er uklart m.h.t. den videre utviklingen av universiteter og høyskoler i Norge. 

Den bebudede stortingsmeldingen om framtidig struktur i norsk høyere utdanning vil gi noen 

svar. UiAs situasjon vil også bli påvirket av hvilke endringer andre institusjoner velger å gjøre 

for å tilpasse seg nye krav fra sentrale myndigheter. Som noen av høringsinstansene påpeker, 

kan endringene også gi nye muligheter for utvikling. 

 

Utviklingen av studieporteføljen vil være en kontinuerlig prosess. Kartleggingen av 

sammenhengen mellom utdanning og forskning som nå skal gjennomføres, vil gi informasjon 

som vil være nyttig i det videre arbeidet. Sterkere vekt på utdanningsledelse vil forhåpentligvis 

også være en redskap i dette arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Høringsbrev 

Fakultetsvis analyse 
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Høringsuttalelser 

Høringsuttalelse 

Høringsuttalelse 

Høringsuttalelse 

Høring-SV  Gjennomgang studieportefølje 

Høring-HH  Gjennomgang studieportefølje 1.11.2014.docx 

141114HøringsuttalelseGjennomgangStudieportefølje-Etterfakultetsstyrets vedtak 141114.docx 

Høringssvar - Studieportefølje- STA.pdf 

Nedlegging av studier - høringsbrev.docx 

Fakultetsvis analyse.docx 

Høringsuttalelse fra NSF.docx 

studieportefølje-nedlegging-uttalelse HP.pdf 

studieportefølje-nedlegging-uttalelse FF ved HI.pdf 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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Fra:
Fakultet for humaniora og pedagogikk

Til:  
Studiesekretariatet v/Greta Hilding

Kopi til:   

Dato: 30.10.2014

Sak nr.:   
Arkiv nr.:   

HØRINGSUTTALELSE VEDR. UiAs STUDIEPORTEFØLJE

Vi viser til høringsbrev av 16.09.2014 fra universitetsdirektøren og viserektor for utdanning 
om ovennevnte sak. Fakultet for humaniora og pedagogikk har kommentarer til 
saksbehandling, spørsmålet om samlokalisering og nedlegging av studieprogrammer. 

Saksbehandling
Fakultet for humaniora og pedagogikk vil innledningsvis uttrykke bekymring for kvaliteten på 
saksbehandlingen i denne og flere andre større saker. Det er uheldig at en så stor sak ikke er 
drøftet på dekannivå og i fagmiljøene. Dette skaper frustrasjon og energitap på fakultetene, og 
det har en negativ symbolverdi for flere studier at forslag om nedleggelser – før de er drøftet i 
ovennevnte fora – publiseres i media. Fakultetet er også bekymret for tempoet i saken. Det 
virker unødig høyt. Dessuten er det flere store parallelle prosesser på gang på universitetet, 
men tilsynelatende uten synkronisering. Dermed fortoner noen forslag seg som motstridende. 
Mens fakultetet i sak 2012/390-29 får beskjed om å styrke flere masterprgram, kan foreslåtte 
kutt i forbindelse med sak 2012/390-33 resultere i at religionsfaget må trekkes fra GLU-
masteren. Dette svekker masterprogrammet i religion, etikk og samfunn, som altså samtidig 
skal styrkes, og det kan i neste omgang svekke spesialiseringen i samme på fakultetets ph.d.-
program.    

Samlokalisering
Fakultetet er enig i at samlokalisering av parallelle studier i noen tilfeller kan gi grunnlag for 
økt kvalitet og effektiv ressursbruk, men mener slike spørsmål må drøftes og utredes grundig 
før de foreslås og skaper uro i organisasjonen. Det foreliggende forslaget virker derimot lite 
gjennomtenkt. Først og fremst vil dette påvirke store studentgrupper, noe høringsbrevet ikke 
problematiserer. Forslagene angår også universitetets infrastruktur, slik det påpekes. 

Fakultetet er enig i at GLU og trolig også BLU med fordel kan samlokaliseres i Kristiansand, 
men stiller seg undrende til forslaget om å flytte all sykepleierutdanning til Grimstad. Vi har 
ikke sett tungtveiende faglig argumentasjon for dette og frykter at et slikt vedtak kan svekke 
søkningen til studiet. Fakultetet kjenner ikke til konsekvensene av samlokaliseringen av 
bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon i Kristiansand og etterlyser en faglig 
argumentasjon for endringsforslaget.
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Nedlegging av studieprogrammer
Fakultetet har tidligere påpekt og understreket, bl.a. i forbindelse med innspill til 
internfordeling 2015, at UiA som breddeuniversitet representerer både mangfold og kvalitet, 
og spesielt en viktig symbiose mellom disiplin- og profesjonsutdanninger. Statsråden avviser i 
et innlegg i avisa Klassekampen 19.2. i år at små og kvalitetsmessige gode miljøer og studier 
skal saneres, og mener det er viktig å holde fast ved også små og smale fag i høyere utdanning. 
På tross av dette har UiA i sitt høringsbrev valgt å bruke departementets fokus på antall 
studieplasser, studentopptak og kandidatproduksjon som første utvelgelseskriterium for 
nedlegging av studier. At antall studenter på et studium er et mål på kvalitet, er tilbakevist så 
grundig at vi nå håper å slippe ytterligere forslag som bygger på en så feilaktig premiss.

3.1. Følgende studieprogrammer foreslås nedlagt ved Fakultet for humaniora og pedagogikk:

 Bachelorprogrammet i litteratur, film og teater, inklusive årsstudiet
 Bachelorprogrammet i tysk. Årsstudiet opprettholdes
 Bachelorprogram i fransk. Årsstudiet opprettholdes

Bachelorprogrammet i litteratur, film og teater  (LFT)

Små studieprogram er et kriterium for å vurdere nedleggelse. Hver for seg er bachelor- og 
årsstudiet små, men samlet har opptakstallene ligget over 20 studenter. Siden dette er et 
tverrfaglig bachelorprogram, kan det i andre studieår velges mellom tre fordypninger: 
Litteratur, film og drama. Fordypningene i hhv litteratur og drama inngår også i andre studier.
En minner om at filmfordypningen kun har plass til 12 studenter, slik lokaler, infrastruktur og 
bemanning er per i dag. Høsten 2014 er det 11 studenter på filmfordypningen, hvorav 8 er 
andreårsstudenter i bachelorprogrammet, 2 er breddestudenter, og 1 student ble tatt opp 
eksternt. I vedlegget til høringsbrevet er det bare den eksterne studenten som er nevnt i 
forbindelse med filmfordypningen. Jf. s. 5. Filmstudiet har i stor grad LFT-bacheloren som 
rekrutteringsgrunnlag, men har også eget opptak (lokalt).

Ifølge høringsbrevet bør det være over 15 uteksaminerte kandidater per kull. Det sier seg selv 
at dette ikke er mulig slik programmet er bygd opp. Bachelorprogrammet i LFT er imidlertid 
blant de programmene på fakultetet som har høyest gjennomstrømming. For 2009-kullet 
gjennomførte 58% på normert tid, og året etter var gjennomstrømmingen 55 %. Vedlagte notat 
fra fagmiljøet viser dessuten at de aller fleste kandidatene har gått ut i relevant jobb. Det kan 
f.eks. nevnes at samtlige i staben til filmskaper og komponist, Even Hafnor, er tidligere LFT-
studenter. Tallene i kandidatundersøkelsen det vises til på side 4 i vedlegget, ser derfor ikke ut 
til å stemme med  virkeligheten.

LFT/film har et utstyrsbehov som gjør det noe mer kostbart enn andre teoretiske studier. 
Samtidig har LFT-studiet en stor del av utstyrsparken sin (kameraer/filmutstyr) felles med 
kommunikasjonsstudiet, og en nedleggelse vil derfor ikke gi så stor innsparing. Dessuten er 
det nettopp (slutten av forrige semester) foretatt en omfattende oppgradering av utstyrsparken 
(kameraer og nye mac’er til førsteåret). En minner ellers om at etableringen av LFT og drift 
første året ble finansiert av Cultiva, og dette omfattet store innkjøp av utstyr. I alt bidro 
Cultiva med 1,7 millioner kroner til dette studiet. 

Dette programmet startet altså opp med finansiering fra Cultiva og en forutsetning om 
samarbeid med samfunns- og kulturliv i regionen, noe fagmiljøet er nøye med å følge opp.
Studiet dekker spesielle behov i regionen og har derfor strategisk betydning. Et av 
hovedmålene i kontrakten med Cultiva var at UiA skulle videreføre studiet etter den treårige 
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oppstartsperioden (2009-2012) uten finansiering av Cultiva. Det framstår derfor urimelig å 
skulle nedlegge studiet så kort tid etter at UiA-styret besluttet å tildele friske studiepoeng til 
dette programmet.

Fakultet for humaniora og pedagogikk har hatt møte med Fakultet for kunstfag og er enige om 
at en ønsker et tettere samarbeid mht utvikling og endring av fagområder. Bl.a. bør det gjøres 
noen strukturelle endringer i LFT-programmet, særlig i filmfordypningen hvor ex.phil. og 
ex.fac.  er lagt til 5. semester, etter bacheloroppgaven som gis i 4. semester.
Vi tror det er en god idé at bacheloroppgaven kan være et kunstnerisk prosjekt så vel som en 
akademisk oppgave slik at programmet kan kvalifisere for en master i kunstfag. Hum-Ped og 
Kunstfag er også enige om at den tverrfaglige kompetansen på fiksjonsfilm, adaptasjon, 
dramaturgi og estetiske uttrykk har betydning for å utvikle norskfaget i lærerutdanningene. 

I tillegg er det gitt signaler fra Fakultet for teknologi- og realfag om at det er interesse for å se 
på en kobling mellom deres program i multimedieteknologi og design og bachelorprogrammet 
i LFT.

For mer utdypende kommentarer vedrørende dette programmet vises det til vedlagte notat fra 
litteraturlærere ved Institutt for nordisk og mediefag.

Bachelorprogrammene i tysk og fransk

Bachelorprogrammene i hhv tysk og fransk startet opp igjen denne høsten etter flere år uten 
opptak. Det blir derfor helt feil å foreta vurderinger basert på søknads-, opptaks- og 
kandidattall de siste tre årene. Jf. s.3 i høringsbrevet.Studentene som fikk intern overgang fra 
årsstudiene i 2013 til bachelor, er heller ikke telt med. Flere av disse studentene har tatt både 
ex.phil.og ex. fac. samt breddeenheten fra før og har bare bacheloroppgaven igjen for å få en 
bachelorgrad.

Det er flere grunner til at en ønsket å starte opp igjen med disse fordypningene. For det første 
har det vært en økning av studenter på årsstudiene, for det andre er det krav om at studenter 
må være tatt opp på et bachelorprogram for å dra på utveksling, og for det tredje medfører ikke 
dette tilbudet ekstra kostnader for fakultetet.

Denne høsten er det 30 studenter som er tatt opp på årsstudiet i tysk og 24 studenter på fransk. 
På de enkelte emnene i tysk deltar nærmere 40 studenter. Det er spesielt viktig på 
språkstudiene at studentene får mulighet til å dra på utveksling. Legger vi ned 
bachelorprogrammene i tysk og fransk, fjerner vi muligheten for delstudier i utlandet i disse 
programmene. Slik strukturen på disse programmene er, kan studentene enten dra på 
utveksling i 2. studieår og ta påbygging i utlandet og breddeenheten i 3. studieår. Et annet
alternativ er å ta breddeenhetene i utlandet 2. studieår og vente med bacheloroppgaven til 3. 
studieår. Dette er et opplegg vi ønsker å framheve mer i studiehåndboka framfor å skrive 
bacheloroppgaven allerede i 3. semester. Hva studentene velger å gjøre, vil selvsagt avhenge 
av hva slags bakgrunn og muligheter de har.

I høringsbrevet pekes det på en utfordring med små studieprogram som ofte innebærer relativt 
høy ressursbruk pr student. Dette er ikke tilfelle med bachelorprogrammene i tysk og fransk. I 
begge disse fordypningene består påbyggingen av en bacheloroppgave på 20 studiepoeng, uten 
faste tildelinger i emnemodulen. Siden bacheloroppgavene ikke er tellende som studiepoeng
med fast tildeling,vil det heller ikke være mulig å omdisponere disse studiepoengene til andre 
emner.



4

Det er et sterkt ønske fra fakultetet å gi studentene på tysk og fransk muligheten til å ta full 
fordypning i disse fagene. Da må vi tilby bachelorprogram! Vi har per i dag mange studenter 
på årsstudiene, og flere av disse vil være interessert i å fortsette på bachelorprogrammet. 
Samtidig ønsker vi å annonsere disse programmene på Samordna opptak. Vi kan regne med å 
få over 20 studenter i 1. studieår siden årsstudentene og bachelorstudentene tar samme emner, 
men med den fleksibiliteten som finnes i programmet for øvrig, er det ikke sannsynlig at så 
mange studenter melder seg opp til bacheloroppgave i samme semester. Et annet viktig 
moment for å beholde disse programmene/dvs. disse bacheloroppgavene, er at vi har nok og 
godt kvalifiserte lærekrefter som ønsker å veilede sine studenter i å skrive bacheloroppgave.

Det blir stadig påpekt at samfunnet har behov for språkkompetanse, ikke bare i engelsk, men 
også i andre fremmedspråk. Som kjent, er NHO særlig opptatt av språkkompetanse i tysk. I 
skolen vil det også bli et økt behov for lærere/lektorer med kompetanse i fremmedspråk, og på 
videregående nivå vil det utvilsomt være en fordel å ha høyere faglig kompetanse enn det 
årsstudiene gir. Det er klart at nedlegging av bachelorprogrammene i tysk og fransk også vil 
skade årsstudiene.

4. Budsjettmessige konsekvenser av nedlegginger

I høringsbrevet, pkt. 4 bes fakultetene ta stilling til budsjettmessige konsekvenser av 
nedlegginger. Dersom UiA-styret, på tross av fakultetets argumenter for å beholde studiene 
sine, skulle vedta nedlegging, ønsker vi at ressursene overføres til nye emner med tilsvarende 
antall studiepoeng og tildeles via emnemodulen. Jf. det første kulepunktet på side 6.

5. Eventuelle forslag til nedlegging av andre studier

Fakultetet bes også om å komme med evt. forslag til nedlegging av andre studier. Vi har 
allerede blitt pålagt å kutte 170 studiepoeng i emnemodulen, noe som bl.a. har resultert i trekk 
av førstesemesterstudiet. Fakultetet ønsker imidlertid ikke å trekke/nedlegge noen andre 
studier som inngår i vår portefølje.

Videre bes det om kommentarer til følgende forslag:
Nye studiepoeng skal normalt ikke etableres med mindre enn 30 studieplasser for 
bachelorprogram og 20 studieplasser for masterprogram.
For etablerte studier skal det fra og med studieåret 2016-2017 foreligge en særskilt 
begrunnelse for å fastsette et lavere antall studieplasser enn 30 på bachelornivå og 20 på 
masternivå.

Fakultetet har innledningsvis pekt på at det er viktig å ta vare på små og smale fag i høyere 
utdanning. Vi mener at kravet om 30 studieplasser for bachelorprogram og 20 studieplasser for 
masterprogram er altfor høyt, og vil igjen avvise at slike tall har noe som helst med
studiekvalitet å gjøre. Når det gjelder masterprogrammene våre i sentrale skolefag, har vi aldri 
lagt opp til 20 studenter per kull og vil heller ikke vite, før om noen år, hvordan 
lektorstudentene kommer til å fordele seg på fag. Studienes innhold, særpreg og kvalitet er det 
som må vektlegges, og masterprogrammene er helt nødvendige for å opprettholde den profilen 
UiA har med symbiose mellom disiplin- og profesjonsutdanningene.
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Høringsuttalelse om 
«Gjennomgang av UiA’s studieportefølje – forslag om nedlegging og 
styrking av studieprogram»

Denne uttalelsen sendes fra tillitsvalgte i Forskerforbundet på Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap, ved UiA.

I høringsuttalelsen, undertegnet av viserektor Marit Aamodt Nielsen og 
universitetsdirektør Tor A. Aagedal, blir det lagt frem et forslag om nedlegging av 
studier, eventuelle forslag til hvordan ressurser kan omdisponeres, samt 
samlokalisering av studier ved UiA.

Punkt 3.3 i høringsnotatet er knyttet til samlokalisering av studieprogram som både 
tilbys på campus i Grimstad og i Kristiansand. I Bachelor sykepleie har vi i dag to 
parallelle studieløp ved de to campuser. Det vurderes hvorvidt UiA skal fortsette å 
tilby like studieprogram på begge campuser eller om en bør vurdere samlokalisering. 
Forslaget i høringsnotatet er at bachelor i sykepleie ved UiA bør samlokaliseres i 
Grimstad.

Det er avholdt medlemsmøter i Forskerforbundet vedrørende denne saken, både i 
Kristiansand og i Grimstad. Sentrale moment som kom frem:

 For at vi skal ivareta samfunnsoppdraget med å serve hele regionen (fra øst til 
vest) med kompetente sykepleiere, bør utdanningen være lokalisert både i 
Kristiansand og i Grimstad.   

 Femti prosent av Bachelorutdanningen i sykepleie er knyttet til 
spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. For at vi skal kunne ivareta 
Kvalitetsreformen, i form av nærhet og tilgjengelighet for studentene, bør 
utdanningen være lokalisert både i Aust- og Vest-Agder.

 Ved å samlokalisere hele bachelorutdanningen i Grimstad, vil det gi lang 
reisevei for de studentene som får praksisstudier i Kristiansand, enten ved 
Sentralsykehuset eller i kommunene rundt Kristiansand.

 Det er i dag størst søknad til utdanningen i Kristiansand. Ved å samlokalisere 
utdanningen i Grimstad, vil en kunne «miste» søkere til andre 
sykepleieutdanninger. En vil også kunne tenke seg at søkere som ønsker å bo 
i Kristiansand, søker seg til andre profesjonsutdanninger som er lokalisert i 
Kristiansand.
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 Bachelorutdanningen i sykepleie er pr. i dag godt forankret på begge 
campuser, med samarbeid i Grimstad mot E-helse og teknologimiljøet og i 
Kristiansand mot idrett- og ernæringsmiljøet. Samarbeid er ofte resultat av 
langvarige prosesser. Ved en evt. samlokalisering av hele 
bachelorutdanningen i Grimstad, vil en kunne tenke seg at samarbeidet med 
idrett- og ernæringsmiljøet i Kristiansand vil kunne forsvinne.

 Det er også viktig at en i fortsettelsen jobber for at bachelorutdanningen i 
Grimstad og Kristiansand er to likeverdige utdanninger, med hensyn til 
studentopptak.

Med disse argumentene mener vi at Bachelor i sykepleie ved UiA fortsatt bør være 
lokalisert både i Aust- og Vest-Agder. Vi bør videre få muligheten til fortsatt å kunne 
videreutvikle det gode samarbeidet som er etablert på begge campuser og ikke minst 
trenger vi «ro» til å konsentrere oss om de pedagogiske, vitenskapelige og 
administrative oppgavene vi er ansatt for å ivareta.  

Forskerforbundet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Universitetet i Agder
23.10.2014

v/Sylvi Flateland
Tillitsvalgt
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Høring: Gjennomgang av UiAs studieportefølje – forslag om nedlegging og 
styrking av studieprogram 

1 Innledning 

Styret fattet i møte 18. juni 2014, S-sak 70/14, følgende enstemmige vedtak:  
1. Styret anser utviklingen av studieporteføljen for å være av stor strategisk betydning, og vurderer 

rapporteringen fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning som et godt grunnlag for videre 
arbeid med porteføljeutviklingen.  

2. Styret slutter seg til forslag til kriterier for etablering og nedlegging av studier i 
universitetsdirektørens saksframlegg, og ber universitetsdirektøren arbeide videre med å 
konkretisere disse kriteriene.  

3. Styret slutter seg til prinsippene for videre prosess slik de er skissert i universitetsdirektørens 
saksframlegg.  

4. Styret ber om at universitetsdirektøren, i samarbeid med fakultetene og Avdeling for 
lærerutdanning, i løpet av høsten 2014 legger fram for styret forslag til nedlegging av studier ut fra 
kriteriene for etablering og nedlegging av studier, og eventuelt forslag til hvordan ressurser som 
frigjøres ved eventuell nedlegging kan benyttes til å styrke andre studier.  

5. Styret vil foreta en ny vurdering av signaturstudier ved neste porteføljegjennomgang.  

6. Styret ønsker å se langsiktig utvikling av studieporteføljen i sammenheng med forskningsaktiviteten, 
og ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene om å foreta en kartlegging av denne 
sammenhengen.  

 
Følgende kriterier for etablering, nedlegging og styrking av studier ble fastsatt av styret: 

Kriterium Elementer i vurderingen 
Strategisk betydning  

Studiets strategiske betydning 
for UiA 

Studiets forankring i universitetets og fakultetets strategiplaner. Studiets/fagområdets betydning 
for andre studier på samme eller høyere nivå ved UiA. 

Studiets samfunnsmessige 
betydning 

Studiets forankring i nasjonale politiske signaler 

Spesielle behov i regionen Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv i regionen 

Parallelle/like studier i regionen 
og nasjonalt 

 

Etterspørsel  

Søkertall  

Opptatte studenter  

Etterspørsel etter kandidater Kandidatundersøkelser 
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Faglig bærekraft  

Fagmiljø Fagmiljøets kompetanse (inklusiv profesjonskompetanse der dette er aktuelt), sammenheng 
mellom forskning og utdanning, muligheter for rekruttering av vitenskapelig ansatte  

Kandidatproduksjon  

Økonomisk bærekraft  

 Antall studieplasser 

 Kostnader pr. student 

 Studiepoengproduksjon  

 
Parallelt med den interne studieporteføljegjennomgangen er det sterkt nasjonalt fokus på den 
framtidige strukturen innen høyere utdanning, også når det gjelder institusjonenes 
studieportefølje. Det forventes en bedre arbeidsdeling mellom institusjonene og en sterkere 
prioritering av ressurser med sikte på å heve kvaliteten på både utdanning og forskning. Dette 
kommer blant annet til uttrykk ved at antall studietilbud med færre enn 20 studenter er foreslått 
som nytt styringsparameter fra KD. 
 

2 Metode 

2.1 Generelt  

Studieporteføljegjennomgangen har til nå bare omfattet gradsgivende studier og 
yrkesutdanninger, ikke års- og halvårsstudier. Analysen som ligger til grunn for dette 
høringsbrevet gjelder også bare gradsstudier og yrkesutdanninger. 

En full gjennomgang av alle gradsgivende studier og yrkesutdanninger ut fra kriteriene for 
etablering og nedlegging av studier som er vedtatt av styret vil være svært ressurskrevende, og 
er ikke vurdert som hensiktsmessig. Det har derfor vært nødvendig å finne kriterier for å velge 
ut noen studier som deretter vurderes ut fra styrets kriterier. Det er lagt vekt på å finne mest 
mulig objektive utvelgelseskriterier som kan brukes på tvers av fakultet og fagmiljø.  
 
Med utgangspunkt i departementets fokus på studietilbud til færre enn 20 studenter, har man 
som første utvelgelseskriterium små studieprogram. Små studieprogram er her definert som: 

 Studieprogram med antall planlagte studieplasser i 2013 < 20 

 Studieprogram med gjennomsnittlig årlig studentopptak (2011-2013) < 20 

 Studieprogram med gjennomsnittlig antall uteksaminerte kandidater (2011-2013) < 15 

Små studieprogram har ikke nødvendigvis dårlig studiekvalitet. Få studenter kan imidlertid i 
seg selv gjøre et studium mindre attraktivt, og dårlig gjennomstrømming kan være et uttrykk 
for at studiekvaliteten ikke er god nok. Generelt er utfordringen med små studieprogram at det 
ofte innebærer relativt høy ressursbruk pr student. Det vises blant annet til følgende spørsmål 
som er stilt i brev fra kunnskapsministeren datert 26.05.14 i forbindelse med arbeidet med 
framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren: 
 
 Hvor lave kandidattall er forenlig med studiekvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet?  

 Hvor mange kandidater må utdannes ved institusjonen eller utdanningen for at den skal ha 
en viktig funksjon ved å bidra til å dekke arbeidsmarkedets behov?  
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Når departementet ber institusjonene vurdere om samme type utdanning tilbys ved for mange 
institusjoner, vurderes det som naturlig at UiA i sin porteføljegjennomgang vurderer hvorvidt 
man skal fortsette å tilby like studieprogram på begge campuser. Parallelle studieprogram, det 
vil si program som undervises både i Grimstad og i Kristiansand, er derfor det andre 
utvelgelseskriteriet.  

Dette har gitt følgende framgangsmåte: 
Steg 1: Identifisere studier som oppfyller utvelgelseskriteriene, det vil si små og parallelle 

studieprogram 
Steg 2: Analysere utvalgte studier ut fra vedtatte kriterier for nedlegging og etablering av 

studier 
 
2.2 Studieprogram som er valgt ut for videre analyse 

UiA har totalt 87 gradsstudier og yrkesutdanninger. 35 av disse er små studieprogram etter 
definisjonen i kap. 2.1. I tillegg er det fire studieprogram som tilbys parallelt ved Campus 
Kristiansand og Campus Grimstad.  

2.3 Analyse av utvalgte studier ut fra styrets kriterier for etablering og nedlegging av 
studier 

Den analysen som er gjennomført, er basert på kunnskap om studieprogrammene som er 
tilgjengelig via studieplaner, statistikker og spørreundersøkelser (kandidatundersøkelser og 
Studiebarometeret), samt i fakultetsrapporter og rapporter i forbindelse med 
porteføljegjennomgangen. I noen grad er analysen også basert på strategiske vurderinger. 
Analysen må i høringsrunden suppleres med fakultetenes/Avdeling for lærerutdannings 
vurderinger, særlig når det gjelder faglig bærekraft og strategisk betydning.  
 
Kriteriene for etablering og nedlegging av studier er i analysen anvendt slik: 
 
Etterspørsel: Vurderingen er basert på informasjon om søknads-, opptaks- og kandidattall de 
siste tre årene. I noen tilfeller er det også gjort en vurdering av studieprogrammets relevans, 
basert på resultater fra kandidatundersøkelsen 2013. 

Faglig bærekraft: Det vil bli iverksatt et arbeid for å kartlegge sammenhengen mellom 
utdanning og forskning, jfr. pkt. 6 i styrets vedtak i S-sak 70/14. Pr i dag foreligger det ingen 
oversikt over denne sammenhengen. Det foreligger heller ingen samlet oversikt over fagmiljø 
som er knyttet til de ulike studiene. Faglig bærekraft er derfor i liten grad trukket inn i 
analysen. 

Økonomisk bærekraft: Dette er i hovedsak knyttet til antall studieplasser, ved at man antar at 
et høyere antall studieplasser (og større studentkull) normalt vil ha sterkere økonomisk 
bærekraft. Mht. parallelle studieprogram legges det til grunn at det er knyttet noen 
stordriftsfordeler til studieprogram, og at samlokalisering på én campus vil gi økonomiske 
gevinster. Dette vil imidlertid være avhengig av kapasitet og infrastruktur på begge campus.  
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Strategisk betydning: UiAs strategiplan gir i liten grad eksplisitte føringer mht. utviklingen av 
studieporteføljen. Et foreløpig resultat av porteføljegjennomgangen er imidlertid at styret har 
definert bærebjelke- og signaturstudier.  

Det er i noen grad foretatt en vurdering av studieprogrammenes betydning for andre 
studieprogram i UiAs studieportefølje, og i enkelte tilfeller også en vurdering av om studiet 
anses å ha en spesiell regional eller nasjonal betydning. Antall parallelle eller liknende 
studietilbud nasjonalt er undersøkt ved å bruke Samordna opptak og Studiebarometeret. Da 
masterstudier ikke inngår i SO, vil Studiebarometeret for disse utgjøre hovedkilden for 
informasjon. Studiebarometeret kan inneholde mangelfulle opplysninger om studietilbud, da 
informasjonen er basert på spørreundersøkelse. Lavt antall respondenter medfører at 
programmet ikke vises i databasen.  

For utdanninger av stor samfunnsmessig betydning (primært helsefag- og lærerutdanninger) 
har departementet fra 2014 innført kandidatmåltall for å styre dimensjoneringen. Det må tas 
hensyn til dette i vurderingen av parallelle studieprogram. 
 
Analysen er presentert fakultetsvis i vedlegget. 
 

3 Oppsummering av forslag  

Det fremmes forslag om nedlegging av små studieprogram der det i analysen ikke framkommer 
sterke argumenter for å opprettholde programmene. I tillegg fremmes forslag om å vurdere 
nedlegging av noen studieprogram der man i større grad ser argumenter både for og mot 
nedlegging. Videre fremmes det forslag om å vurdere samlokalisering av alle 
studieprogrammene som tilbys på begge campuser. 

3.1 Små studieprogram som foreslås nedlagt 

Følgende små studieprogram foreslås nedlagt fra og med studieåret 2016-2017:  

Fakultet for humaniora og pedagogikk 
 Bachelorprogram i litteratur, film og teater, inklusive årsstudiet 

 Bachelorprogram i tysk. Årsstudiet opprettholdes 

 Bachelorprogram i fransk. Årsstudiet opprettholdes 

Fakultet for kunstfag 
 Bachelorprogram i kunstfag med fordypning i musikk. Årsstudiet opprettholdes 

 Masterprogram i Music Management 

Fakultet for teknologi og realfag 
 Bachelorprogram i matematikk og økonomi 

3.2 Små studieprogram som bør vurderes nedlagt 

Fakultet for kunstfag 
 Faglærerutdanning i teater 
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Fakultet for samfunnsvitenskap 
 Masterprogram i velferdsstudier 

Fakultet for teknologi og realfag 

 Joint masterprogram i matematikkdidaktikk  

3.3 Parallelle studieprogram som bør vurderes samlokalisert 

UiA har fire studieprogram som tilbys parallelt på begge campuser. Dette gjelder: 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
 Bachelorprogram i sykepleie 

Handelshøyskolen 
 Bachelorprogram i økonomi og administrasjon 

Avdeling for lærerutdanning 
 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 
 Barnehagelærerutdanning 
 

Det er ulike historiske årsaker til at disse studiene er etablert på begge campuser. Det er 
naturlig å stille seg spørsmål om man i dag, med relativt kort reiseavstand mellom de to 
campuser, ville opprettet disse parallelle studietilbudene. I lys av statsrådens oppdragsbrev er 
det også naturlig å spørre seg om en sammenslåing/samlokalisering av parallelle studietilbud 
kan gi grunnlag for økt kvalitet og mer effektiv ressursbruk. Dersom man som premiss for en 
sammenslåing legger til grunn det studietilbudet som har best rekruttering, vil Kristiansand bli 
alternativet for alle studietilbudene. Dette vil svekke grunnlaget for etableringen av den felles 
campusen i Aust-Agder og generere behov for relativt omfattende økte infrastrukturkostnader i 
Kristiansand for å ta imot det økte antallet studenter. Erfaring fra ingeniørutdanningen tilsier et 
godt søkegrunnlag i Grimstad gitt at det ikke er parallelle studietilbud i Kristiansand. 

Det foreslås at følgende samlokaliseringer vurderes: 

 Bachelorprogram i sykepleie, samlokalisering i Grimstad 
 Bachelorprogram i økonomi og administrasjon, samlokalisering i Kristiansand 
 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, samlokalisering i Kristiansand 
 Barnehagelærerutdanning, samlokalisering i Kristiansand 

Forutsatt at det totale studenttallet opprettholdes på studiene som foreslås samlokalisert, vil 
dette forslaget til samlokalisering ikke innebære noen vesentlig endring i studenttallet på de to 
campusene. Behovet for store auditorier vil imidlertid øke som følge av store studentgrupper 
særlig i sykepleierutdanningen og i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. Det er 
foreløpig ikke gjort noen vurdering av øvrige konsekvenser av samlokalisering, herunder om 
en samlokalisering åpner for flytting/etablering av andre studietilbud. Det antas at en 
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samlokalisering tidligst er aktuelt å gjennomføre gradvis i perioden 2016-2019. Det bør 
vektlegges at ansatte som berøres kan beholde sin kontortilhørighet.  

3.4 Styrking av små studieprogram som foreslås opprettholdt 

De fleste små studieprogram som identifiseres i denne analysen, foreslås opprettholdt. 
Situasjonen for disse studieprogrammene er forskjellig, og behovet for tiltak som kan bidra til 
styrking vil dermed også variere.  

Styrking av studieprogram kan gjøres på ulike måter. Det bør vurderes å øke antall 
studieplasser på flere studier, jfr. forslag i kap. 5. Andre eksempler på styrking kan være 
etablering av nye valgemner/spesialiseringer eller andre studieplanendringer, mer 
undervisning/veiledning, styrket studieledelse (midlertidig eller permanent), investeringer, 
bedre markedsføring eller større vekt på faglige og/eller sosiale tiltak ved studiestart. I noen 
tilfeller kan det være aktuelt å omdefinere ordinære studieprogram til EVU-tilbud. 

Ulike tiltak vil i ulik grad kreve ressurser. Det vil variere fra fakultet til fakultet om, og 
eventuelt i hvilken grad, det frigjøres ressurser som følge av nedlegging av studier.  

Det er foreslått at fakultetene vurderer behov for styrking av små studieprogram. Forslag til 
disponering av frigjorte ressurser vil være en del av fakultetets tilbakemelding, se kap. 5. Det 
er ikke lagt opp til noen tilbakemelding utover dette, men noen tiltak kan være aktuelle å 
omtale i studiumrapporter og fakultetsrapporter om kvalitetssikring av emner og studier på et 
senere tidspunkt. 
 

4 Budsjettmessige konsekvenser av nedlegginger 

I styresak 88/13 vedtok styret at emnemodul for 2014 skulle være år 0. Dette innebærer at 
fakultetene får beholde studiepoeng fra emner som legges ned slik at de senere kan opprette 
nye emner uten at det kreves styrevedtak for dette. 

I saksframlegget til styret i sak 70/14 er det lagt til grunn at ressurser knyttet til studieprogram 
som foreslås lagt ned på et fakultet som del av denne porteføljegjennomgangen, kan brukes ved 
samme fakultet til å styrke andre studieprogram. Ressurser i denne sammenheng kan være 
studiepoeng eller penger. Det vil bli foreslått at ressurser som frigjøres som følge av 
nedlegging av studieprogram i denne porteføljegjennomgangen kan benyttes på én av følgende 
måter: 
 ved at ressursene samtidig overføres til et nytt emne med tilsvarende antall studiepoeng, og 

tildeles via emnemodulen 

 ved at reduksjon i fast tildeling i emnemodulen som følge av at emner legges ned, 
overføres som frie midler til fakultetene i inntil tre år. Hvis fakultetene i løpet av de tre 
årene velger å etablere nye emner med tilsvarende antall studiepoeng, vil midlene bli tildelt 
via emnemodulen.  

5 Høringsfrister og videre saksgang 

Det bes om følgende tilbakemeldinger:  
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Frist 1. november 2014  

 Kommentarer til forslag om nedlegging/samlokalisering av studier på fakultetet/avdelingen 
i dette høringsbrevet, inkl. uttalelse om hvorvidt det er aktuelt å legge ned studier allerede 
fra studieåret 2015-2016. 

 Eventuelle forslag til nedlegging av andre studier/samlokalisering (inkl. års- og 
halvårsstudier). (Slike forslag kan også fremmes innen 15. april 2015.) 

 Eventuelle kommentarer til forslag om nedlegging av studier/samlokalisering på andre 
fakultet/Avdeling for lærerutdanning som får konsekvenser for fakultetets/avdelingens 
virksomhet. 

I tillegg bes det om kommentarer til følgende forslag: 
Nye studieprogram skal normalt ikke etableres med mindre enn 30 studieplasser for 
bachelorprogram og 20 studieplasser for masterprogram.  
For etablerte studier skal det fra og med studieåret 2016-2017 foreligge en særskilt 
begrunnelse for å fastsette et lavere antall studieplasser enn 30 på bachelornivå og 20 på 
masternivå. 

Frist 15. april 2015 

 Eventuelle forslag til nedlegging av andre studier (inkl. års- og halvårsstudier) enn de som 
er foreslått i dette høringsbrevet. (Slike forslag kan også fremmes innen 1. november 
2014.) 

 Forslag til hvordan frigjorte ressurser som følge av nedlegging av studier (forslag i begge 
høringsrunder) kan brukes til å styrke andre studier, jfr. styrets vedtak i S-sak 70/14, pkt. 4 

Styrebehandling 
 
Forslag om nedlegging av studier i første høringsrunde (1. november 2014) vil bli lagt fram for 
styret i styremøtet 26. november. Forslag om et minste antall studieplasser for hhv. bachelor- 
og masterprogram vil også bli behandlet i dette møtet. Forslag om nedlegging av studier i 
andre høringsrunde (15. april 2015) vil bli lagt fram for styret i mai eller juni 2015.  

 

Med hilsen 
 
 
 
 
Tor A. Aagedal Marit Aamodt Nielsen 
Universitetsdirektør Viserektor 
 
 
Vedlegg: Fakultetsvis analyse  
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Avdeling for lærerutdanning 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar fra Avdeling for lærerutdanning vedrørende  

"Gjennomgang av UiAs studieportefølje - forslag om nedlegging og 

styrking av studieprogram" 

__ 

Tidspunktet for å foreslå endringer i struktur og fagportefølje knyttet til lærerutdanning 

er ikke gunstig. Lektorutdanningen 8-13 er nylig startet opp, 

barnehagelærerutdanningen er et år gammel, og det er varslet forholdsvis store 

endringer i grunnskolelærerutdanningene. Det er derfor vanskelig å overskue 

konsekvenser av nedlegging/samlokalisering. Regjeringens økte satsing på EVU rettet 

mot lærere må også tas med i betraktning når det gjelder reduksjon i fagmiljøene. 

 

Avdeling for lærerutdanning har konsentrert kommentarene om kapittel 3.2  og 3.3.  Til 

3.3 har studielederne for GLU og BLU har utarbeidet oversikt der fordeler og ulemper 

blir drøftet. Miljøet i Grimstad har brakt inn viktige momenter.  

 

3.2. Faglærerutdanning i teater, vurdering av nedlegging: 

Vi vil sterkt fraråde en nedlegging av faglærerutdanningen i teater av tre grunner.  

1. Dette den eneste i sitt slag i Norge og har slik sett en strategisk betydning.  

2. Et sterkt og attraktivt fagmiljø i denne utdanningen er avgjørende for å få gode 

lærerkrefter til barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde Kunst, kultur og 

kreativitet, og også til drama som skolerelevant fag i GLU. 

3. Det er behov for videreutdanning av lærere som skal undervise i valgfaget Sal og 

scene. En svekkelse av fagmiljøet knyttet til faglærerutdanningen vil redusere 

mulighetene for dette. 

 

3.3 Samlokalisering  

1. Grunnskolelærerutdanning 1-7, Grimstad/Kristiansand 

 

 I høringsbrevet foreslås det å samlokalisere grunnskolelærerutdanning 1-7 Grimstad 

 med  grunnskolelærerutdanning 1-7 Kristiansand. Dersom forandringer skal skje, bør en 

 avvente utformingen av ny femårig utdanning fra 2017. 

 

 Vi stiller opp argumenter for/mot en slik samlokalisering i lys av kriteriene vedtatt 

 av universitetsstyret: 
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1. Strategisk betydning 

2. Etterspørsel 

3. Faglig bærekraft 

4. Økonomisk bærekraft 

 

1. Strategisk betydning – vurdering for/mot å samlokalisere 

 

For Mot 

Det finnes parallelle/like studier ved 

campus Gimlemoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus Grimstad ligger bare ½ time 

fra campus Gimlemoen, rask reisevei 

 

Hvis ny, obligatorisk 5-årig 

masterutdanning blir en integrert 

masterutdanning (ikke 3+2 modell) 

krever det tettere samarbeid mellom 

fagmiljøene og mellom forskning-

undervisning, noe som er mer 

krevende med undervisning på flere 

campus 

Studiet har en naturfaglig 

profil/innretning. Denne profileringen 

er et svar på praksisfeltets etterspørsel 

etter realfagskompetanse, samt ønsket 

om at Grimstad skal ha en egenart og 

ikke være en ren dublering av studiet 

i Kristiansand.  

 

Studiet i Grimstad har godt samarbeid 

med aktører i regionen, bla 

Vitensenteret i Arendal, og 

praksisskoler  (PIL-prosjektet 

inkludert) i Aust-Agder. Det er også 

etablert samarbeid i forbindelse med 

forskningsdagene.  

 

En nylig gjennomført vurdering av 

kompetanseprofil blant norske lærere 

viser et stort behov for naturfaglig 

kompetanse, noe som viser at satsing 

på et studieprogram med naturfaglig 

design er riktig 

 

 

Studenter øst i Aust-Agder vil 

oppleve at lengre reisevei kan bli 

utfordrende  

 

 

 

 

 

 

Det vil bli ytterligere press på 
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praksisskoler i Vest-Agder i et 

allerede presset praksisfelt fordi 

praksisskolene lengst øst i Aust-

Agder vil kunne bli mindre relevante 

hvis Grimstad-campus forsvinner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Etterspørsel – vurdering for/mot å samlokalisere 

 

For Mot 

Søkertallene siden 2010 viser at 

Grimstad 1-7  har noe lavere antall 

søkere pr studieplass enn for 

Gimlemoen  

 

Opptakstallene viser at vi ikke klarer 

å fylle de 35 studieplassene i 

hovedopptaket. Studiet har derfor blitt 

lagt på «Restetorget» i perioden 

2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Opptakstallene har vist en positiv 

utvikling.  

Studiet rekrutterer en del studenter fra 

øst i agderregionen og innslaget av 

menn har vært høyere enn på 1-7-

studiet ved campus Kristiansand, noe 

som er positivt i en utdanning hvor 

andelen kvinner er svært høy 

 

 

 

3. Faglig bærekraft – vurdering for/mot å samlokalisere 

 

For Mot 

Med kort reisevei mellom campusene 

vil det være mulig å bruke den 

kompetansen som fagmiljøet i 

Grimstad har inn mot studenter som 

tar naturfag på campus Gimlemoen 

 

Naturfagundervisningen i Grimstad 

har et  teknologisk perspektiv hvor 

bærekraftig utvikling står sentralt. 

Institutt for ingeniørvitenskap har 

satset på GLU i Grimstad de senere 

årene, og har blant annet gjort 
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Det faglige miljøet som driver 

lærerutdanning ved Grimstad er lite 

og vil kunne styrkes ved å få sterkere 

samarbeid med fagmiljøet i naturfag 

ved Gimlemoen 

nytilsettinger hvor forskningsbasert 

undervisning på 

grunnskolelærerutdanningen er en 

viktig del av stillingen  

 

 

4. Økonomisk bærekraft 

 

For Mot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil kunne reduseres i 

emnemodulen på fagene norsk, 

matematikk og PEL. 

Studiet har over 20 studieplasser som 

er den grensen KD har satt for «små 

studieprogram» 

 

Det er god studiepoengproduksjon de 

årene som er lagt til Grimstad 

 

De stordriftsfordelene 

samlokalisering på én campus vi 

kunne gi er begrenset. 

Praksiskoordinatorfunksjonen må 

følge med studieplassene, fordi 

tilsvarende funksjoner er hardt presset 

ved Gimlemoen og vil ikke tåle 

ytterligere utvidelse. Andre 

administrative støttefunksjoner ligger 

allerede på Gimlemoen (studieledelse, 

studieveiledning osv.)  

Eventuell innsparinger i 

emnemodulen vil nødvendigvis ikke 

bli så store, siden 35 nye studieplasser 

vil medføre behov for flere 

seminargrupper, flere lærere til å 

undervise, drive veiledning, 

praksisoppfølging osv. 

 

I oppstillingen over er det gitt argumenter både for/mot en videreføring av 

grunnskolelærerstudiet ved campus Grimstad, i lys av de kriteriene styret har satt opp. 

Avdeling for lærerutdanning legger frem to alternative løsninger: 

1. Grunnskolelærerstudiet ved campus Grimstad bør flyttes til Gimlemoen dersom de nye, 

nasjonale masterutdanningene som innføres i 2017 blir 5-årige integrerte 

masterutdanninger (ikke 3+2 modell). Avdeling for lærerutdanning mener at slike 

utdanninger krever så mye samarbeid, integrasjon og felles satsing i/mellom 

fagmiljøene at en samlokalisering vil være nødvendig.  
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2. Grunnskolelærerstudiet ved campus Grimstad bør videreføres etter dagens modell – 

hvor deler av utdanningen legges til Grimstad – dersom de nye, nasjonale 

masterutdanningene som innføres i 2017 blir designet som en «3+2» modell. En slik 

organisering vil gi større rom for fleksibilitet, noe som er nødvendig med tanke på en 

videreføring av grunnskolelærerutdanningen 1-7 i Grimstad. 

 

 

 

 

 

 

2. Samlokalisering bachelor barnehagelærerutdanning Grimstad 

 

I høringsbrevet foreslår en å samlokalisere barnehagelærerutdanning Grimstad med 

barnehagelærerutdanning Kristiansand.  

 

Det blir gitt argumenter for/mot en slik samlokalisering i lys av kriteriene vedtatt av 

universitetsstyret: 

 

1. Strategisk betydning 

2. Etterspørsel 

3. Faglig bærekraft 

4. Økonomisk bærekraft 

 

 

 

1. Strategisk betydning – vurdering for/mot å samlokalisere 

 

For Mot 

Det finnes parallelle/like studier ved 

campus Gimlemoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er i dag stor mangel på 

barnehagelærere (minst 4000). I KDs 

strategi Kompetanse for framtidens 

barnehage 2014-2020 legges det stort 

ansvar på UH-sektoren for å utdanne 

flere barnehagelærere. Det er stor 

pedagogmangel i Aust-Agder, og det 

er derfor av samfunnsmessig 

betydning å beholde 

barnehagelærerutdanningen i 

Grimstad. Dette er også viktig i et 

likestillingsperspektiv. Dersom 

utdanningen samlokaliseres, kan vi 

miste studenter som er i en livsfase 
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Campus Grimstad ligger bare ½ time 

fra campus Gimlemoen, rask reisevei 

 

 

som gjøre det vanskelig å reise.  

 

Utdanningene i Grimstad har 

gjennom en årrekke  (25) bygd opp et 

solid og velfungerende nettverk av 

praksisbarnehager. 

Praksisbarnehagene i Aust-Agder vil 

miste den nære kontakten med 

universitetet som det å være 

praksisbarnehage gir. Denne 

kontakten er viktig også med tanke på 

kompetansehevingsarbeidet som 

drives i barnehagen.  En 

samlokalisering vil derfor  være et tap 

for barnehagene i Aust-Agder.  

 

5. Etterspørsel – vurdering for/mot å samlokalisere 

 

 

For Mot 

 

 

 

 

De siste årene har det vært to søkere 

per studieplass i Grimstad. Det har 

også vært god gjennomstrømning av 

studenter som gjennomfører på 

normert tid.  

 

Levekårsundersøkelser viser at 

utdanningsnivået i østre del av Aust-

Agder er lavt.  Økt avstand til 

studiestedet vil opplagt medføre til 

redusert søknadsmasse og lekkasje til 

HiT og HBV. 

 

 

 

 

 

6. Faglig bærekraft – vurdering for/mot å samlokalisere 

 

For Mot 

Det faglige miljøet som driver 

barnehagelærer ved Grimstad, er lite 

I dag er det allerede etablert et godt 

samarbeid mellom faglærere i 
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og vil kunne styrkes ved å få nærere 

samarbeid med Gimlemoen. 

Kristiansand og Grimstad.  

 

7. Økonomisk bærekraft 

 

For Mot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall fordypninger som nå tilbys, vil 

reduseres fra sju til seks.   

Studiet har 35 studieplasser i dag. Fra 

høsten 2015 starter vi også opp 

arbeidsplassbasert 

barnehagelærerutdanning med 40 nye 

studieplasser. Deler av samlingene vil 

da kunne legges til Grimstad.  

 

De stordriftsfordelene 

samlokalisering på én campus vil 

kunne gi, er begrenset. 

Praksiskoordinatorfunksjonen må 

følge med studieplassene, fordi 

tilsvarende funksjoner er hardt presset 

ved Gimlemoen og vil ikke tåle 

ytterligere utvidelse. Andre 

administrative støttefunksjoner ligger 

allerede på Gimlemoen (studieledelse, 

studieveiledning osv.)  

Eventuell innsparinger i 

emnemodulen vil nødvendigvis ikke 

bli så store, siden 35 nye studieplasser 

i Kristiansand vil medføre behov for 

flere seminargrupper, flere lærere til å 

undervise, drive veiledning, 

praksisoppfølging osv. 

 

 

 

Avdeling for lærerutdanning anbefaler:  

 

Det er mange gode grunner til å beholde barnehagelærerutdanningen i Grimstad. De viktigste 

grunnene er de samfunnsmessige utfordringene knyttet til mangel på barnehagelærere, og det 

ansvaret dette pålegger UiA med tanke på å utdanne for hele regionen. Studieplassene i 

Grimstad er også viktige i et likestillingsperspektiv. Når vi også de siste årene har hatt god 

søkning til Grimstad og god gjennomstrømning av studenter, er det noe som ytterligere 

styrker argumentene mot en samlokalisering av barnehagelærerutdanningen. 
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Kristiansand 1 november 2014 

 

Birte Simonsen 
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Til: Greta Hilding 
Studiesekretariatet 
 
  

Dato: 31.10.2014 
 
  

Høringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund angående 

- forslag om nedlegging og styrking av studieprogram –  

Viser til brev fra studiesekretariatet av 16.9.14 angående høring knyttet til gjennomgang av 

studieporteføljen -forslag om nedlegging og styrking av studieprogram - ved UiA. 

På bakgrunn av møter med medlemmer i Norsk Sykepleieforbund både i Grimstad og Kristiansand 

har NSF følgende høringsuttalelse vedrørende evt. samlokalisering av sykepleierutdanningen i 

Grimstad, deres ref.: 2012/390:  

Høringsuttalelsen fra NSF har følgende innhold: 

Strategisk betydning. Sykepleierutdanningen dekker et viktig samfunnsbehov og er forankret i 

nasjonale retningslinjer. Prognosene vedrørende økningen blant eldre mennesker tilsier økt 

etterspørsel etter sykepleiere i tiden framover. Sykepleierutdanningen både i Kristiansand og 

Grimstad har samarbeid med arbeids- og samfunnsliv i regionene. Geografisk nærhet til regionale 

samarbeidspartnere er vesentlig for å ivareta de gode relasjonene, det gjelder ulike 

samarbeidspartnere. Vi har pr. i dag sykehus med nærhet til begge campus. Sykehusene dekker et 

stort behov for praksisplasser. En bør derfor opprettholde geografisk nærhet til sykehus og ha 

utdanning i sykepleie på begge campus. 

Rekruttering.  Begge sykepleierutdanninger rekrutterer godt. Kristiansand har flest studenter som 

prioriterer studiet på førsteplass. Kristiansand er en større by og har en infrastruktur med flyplass og 

jernbane. Dette gir en enkel kommunikasjon med landet for øvrig. Ved en samlokalisering i Grimstad 

står vi i fare for å miste studenter som ikke bor i Agder. I tillegg kan vi risikere at fremtidige søkere 

som bor vest i Vest – Agder vil søke til sykepleierutdanning i Rogaland. Konsekvenser av dette vil gi 

lavere søkertall, som igjen vil gå ut over det faglige nivå på sykepleierstudentene ved UiA.    

Faglig bærekraft. Halvparten av sykepleierutdanningen er praksisrelatert. Utdanningen er avhengig 

av tilgang på gode praksisplasser. Vi bruker i dag begge fylker fra øst til vest som praksisfelt. 

Konsekvensen av økt behov for sykepleiere vil medføre økt press i utdanningen  noe som igjen vil 

resultere i ytterlig press og behov for praksisplasser. En samlokalisering i Grimstad vil medføre at 

mange studenter må reise langt for å komme ut i praksis. Antall sykepleierstudenter pr. kull, ca.130, i 

Grimstad og ca. 160 i Kristiansand er håndterbare slik det er i dag, Dersom gruppen økes til ca.300 

studenter pr. kull på en plass, tror vi at det vil gå ut over kvaliteten på utdanningen. Nå vet vi ikke 

hvordan lærerne skal plasseres, men vi mener det blir komplisert dersom lærerne skal ha kontor i 

Kristiansand og studentene er i Grimstad. 

Det er viktig å beholde studenter for å opprettholde det faglige nivået og rekruttere studenter til 

masterutdanninger på instituttet. Noen av studenter vil gå videre og være potensielle søkere til PhD 



studier ved fakultetet. En samlokalisering som samler fagmiljøet vil kunne styrke fagmiljøet. Samtidig 

er begge sykepleierutdanninger ved UIA store og bærekraftige i seg selv. Det er derfor fullt mulig å ha 

utvikle sterke fagmiljø begge steder  

Ressursbruk. Ved en samlokalisering i Grimstad må det et betydelig løft til for å få plass til så mange 

studenter og lærere på et sted. Det blir kostbart å bygges ut campus Grimstad og en risikerer at 

lokaler i Kristiansand vil stå ledig. Vi ser for oss gode muligheter fremover, for økt samarbeid med 

kolleger ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Samfunnet i dag har et tydelig fokus på 

sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og helse. Dette vil være enklere ved å ha en 

sykepleierutdanning i Kristiansand.  I tillegg vil det være enklere å få til et samarbeid på tvers mellom 

relevante fagmiljø ved Campus Gimlemoen.   

Det er også et argument som går på miljø i denne sammenhengen. I høringsnotatet er det ikke tatt 

stilling til lokalisering av lærerne som i dag har sitt kontor i Kristiansand. Dersom lærerne som pr. i 

dag er har tilhold i Kristiansand fortsatt skal sitte på Gimlemoen, vil det bli økt kjøring mellom begge 

virksomhetssteder.  Forslaget om samlokalisering vil resultere i mer kjøring på veien mellom 

Kristiansand og Grimstad. Vi vil alltid være avhengig av hele praksisfeltet i Aust og Vest- Agder. En 

samlokalisering vil resultere i mer kjøring for studenter og lærere til praksisfeltet, noe som vil være 

uhensiktsmessig både økonomisk og miljømessig. 

NSF konkluderer med at universitetet, fakultetet og regionen er best tjent med at utdanningen 

tilbys parallelt i Kristiansand og i Grimstad. En slik løsning vil være den beste for å ivareta 

hensyn til søkere. Det vil i tillegg være den beste løsning for fagmiljøene ved begge 

campusene, i praksisfeltet og regionens behov for sykepleiere. Det er ikke, slik situasjonen er i 

dag, mulig å se at en samlokalisering vil gi en effektiviseringsgevinst. Det er heller ikke klart at 

kvaliteten på studiet vil bli høyere ved en samlokalisering. 

 
Med vennlig hilsen  

Grete Lund Vabo 

Hovedtillitsvalgt 

Telefon dir. 38141239 

Mobil: 92048118                                                            

Grete.vabo@uia.no 
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Universitetet	  i	  Agder	  
Styret	  

Deres	  ref.:	   Greta	  Hilding	   	   Vår	  ref.:	   Ruben	  Haugland	   	   Dato:	   2.11.2014	  

Høringsu2alelse	  –	  Gjennomgang	  av	  UiAs	  studieportefølje	  -‐	  forslag	  om	  nedlegging	  og	  styrking	  
av	  studieprogram	  

Generelt	  om	  høringen  
Studentorganisasjonen	  i	  Agder	  ønsker	  med	  deBe	  å	  takke	  for	  muligheten	  Dl	  å	  komme	  med	  en	  uBalelse	  i	  
porteføljesaken.	  Studentorganisasjonen	  mener	  det	  er	  på	  høy	  Dd	  at	  det	  blir	  taB	  en	  vurdering	  av	  hvilke	  
studieprogrammer	  som	  bør	  legges	  ned,	  og	  hvilke	  som	  bør	  styrkes	  ved	  Universitetet.	  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  i	  mange	  av	  de	  argumenter	  som	  dras	  frem	  i	  analysen,	  men	  mener	  likevel	  
at	  analysen	  i	  for	  stor	  grad	  har	  vært	  opptaB	  av	  kvanDtaDve	  kjennetegn.	  DeBe	  er	  en	  god	  start	  på	  et	  
prosjekt	  som	  kan	  styrke	  UiAs	  rolle	  i	  utdannings-‐Norge,	  men	  det	  bør	  ses	  på	  muligheten	  Dl	  å	  nærmere	  
vurdere	  kvaliteten	  i	  utdanningsprogrammene.	  Analysen	  har	  utelukkende	  taB	  for	  seg	  de	  studiene	  som	  
kvalifiseres	  som	  «små».	  Det	  fakDske	  innholdet	  i	  studiet	  anses	  jevnt	  over	  å	  være	  annenrangs	  i	  
vurderingen.	  Det	  understrekes	  fra	  Studentorganisasjonens	  side	  at	  et	  studie	  med	  mange	  søkere,	  høyt	  
opptak	  og	  god	  gjennomstrømning	  ikke	  nødvendigvis	  innehar	  god	  kvalitet,	  selv	  om	  det	  rent	  kvanDtaDvt	  
kan	  tyde	  på	  deBe.	  

Fakultet	  for	  helse-‐	  og	  idre6svitenskap 
 
Bachelorprogram	  i	  ernæring,	  mat	  og	  kultur 
Studieprogrammet	  har	  et	  høyt	  antall	  søkere,	  men	  et	  lavt	  antall	  plasser	  og	  lav	  gjennomstrømning.	  
Studieprogrammet	  anses	  som	  vikDg	  på	  bakgrunn	  av	  opptak	  Dl	  masterprogram	  og	  betydning	  for	  
fagområdet.	  Studentorganisasjonen	  mener	  det	  bør	  vurderes	  om	  det	  videre	  skal	  satses	  på	  å	  videreføre	  
både	  et	  bachelorprogram	  og	  et	  årsstudie	  i	  faget.	  Om	  studiet	  oppreBholdes	  bør	  antall	  plasser	  økes,	  og	  
fakultetet	  må	  seBe	  igang	  Dltak	  som	  sikrer	  en	  høyere	  gjennomstrømning.  
 
Studentorganisasjonen	  foreslår	  en	  økning	  i	  antall	  plasser	  på	  studiet.	  Studentorganisasjonen	  foreslår	  
videre	  	  at	  fagområdet	  gis	  3	  år	  Dl	  å	  vise	  Dl	  bedre	  gjennomstrømning	  i	  studiet.	  Lykkes	  ikke	  deBe	  bør	  studiet	  
legges	  ned.	  

Masterprogram	  i	  idreBsvitenskap  
Studieprogrammet	  har	  godt	  med	  søkere	  og	  en	  god	  gjennomstrømning.	  Masterprogrammet	  er	  også	  
strategisk	  vikDg	  i	  forhold	  Dl	  fakultetets	  Ph.D.-‐program.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  studiet	  oppreBholdes,	  og	  at	  antall	  studieplasser	  økes	  Dl	  20	  fra	  og	  med	  
studieåret	  2015/2016.	  

Masterprogram	  i	  helse-‐	  og	  sosialinformaDkk	  
Til	  tross	  for	  god	  søkning	  og	  et	  greit	  opptak	  har	  studiet	  alt	  for	  lav	  kandidatproduksjon.	  DeBe	  viser	  et	  for	  
høyt	  frafall	  som	  kan	  tyde	  på	  for	  lav	  kvalitet	  i	  studiet.	  Fakultetet	  bør	  seBe	  igang	  Dltak	  som	  sikrer	  at	  



kvaliteten	  i	  programmet	  er	  god,	  og	  at	  kandidatproduksjonen.	  Analysen	  viser	  at	  studiet	  er	  relaDvt	  unikt	  i	  
Norge,	  og	  bør	  derfor	  oppreBholdes,	  deBe	  kan	  likevel	  ikke	  forsvares	  dersom	  kvaliteten	  er	  for	  lav.	  
Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  studiet	  gis	  3	  år	  Dl	  å	  vise	  Dl	  bedre	  gjennomstrømning.	  Lykkes	  ikke	  deBe	  
bør	  studiet	  legges	  ned.  

Masterprogram	  i	  psykisk	  helsearbeid  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  i	  de	  argumenter	  og	  det	  forslag	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  

Masterprogram	  i	  helsefag 
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  i	  forslaget	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  

 
Fakultet	  for	  humaniora	  og	  pedagogikk	  

Bachelorprogram	  i	  liBeratur,	  film	  og	  teater 
Bachelorprogrammet	  har	  lavt	  antall	  søkere,	  men	  har	  siden	  2012	  haB	  en	  god	  kandidatproduksjon	  i	  
forhold	  Dl	  studieplasser.	  Studiet	  har	  en	  relaDvt	  unik	  fagsammensetning	  i	  forhold	  Dl	  norsk	  offentlig	  
utdanningssektor.	  Fagområdet	  bør	  jobbe	  med	  rekruBeringen	  Dl	  studiet,	  og	  ha	  et	  økt	  fokus	  på	  å	  få	  de	  
uteksaminerte	  kandidatene	  ut	  i	  arbeidslivet	  eBer	  endt	  studie. 
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  i	  at	  årsstudiet	  bør	  legges	  ned	  dersom	  bachelorprogrammet	  legges	  ned.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  studiet	  oppreBholdes,	  med	  et	  økt	  fokus	  på	  rekruBering	  og	  
arbeidslivsrelevans.	  
 
Bachelorprogram	  i	  skolebibliotekkunskap	  (delDd)	  
Studiet	  har	  godt	  med	  søkere	  og	  studenter,	  spesielt	  om	  en	  tar	  med	  enkeltmodulene,	  men	  har	  en	  svært	  
lav	  kandidatproduksjon.	  Studiet	  Dlbys	  kun	  ved	  UiA,	  og	  Universitetet	  har	  vært	  sentral	  i	  utviklingen	  av	  
fagfeltet.	  Vi	  ser	  av	  analysen	  at	  enkeltmodulene	  er	  langt	  mer	  populære	  enn	  gradsstudiet. 
 
Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  bachelorprogrammet	  legges	  ned,	  men	  at	  fagområdet	  oppreBholdes	  
gjennom	  et	  økt	  fokus	  på	  enkeltmodulene.	  

Bachelorprogram	  i	  nordisk	  språk	  og	  liBeratur 
Programmet	  har	  lavt	  antall	  søkere	  og	  svært	  dårlig	  gjennomstrømning.	  DeBe	  tyder	  på	  for	  lav	  kvalitet	  på	  
studiet.	  Det	  tas	  likevel	  opp	  et	  økende	  antall	  studenter	  ved	  studiet,	  og	  studiet	  anses	  som	  vikDg	  for	  
lektorutdanningen.	  Skal	  studiet	  fortsaB	  Dlbys	  ved	  UiA	  bør	  kvaliteten	  gjennomgås	  og	  styrkes.	  
Lektorutdanningen	  kan	  ikke	  brukes	  som	  argument	  for	  å	  oppreBholde	  et	  studie	  dersom	  kvaliteten	  er	  for	  
lav.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  å	  gi	  fagområdet	  3	  år	  Dl	  å	  vise	  Dl	  økt	  kvalitet	  og	  gjennomstrømning.	  
Lykkes	  ikke	  deBe	  bør	  studiet	  legges	  ned.	  	  

Bachelorprogram	  i	  religion,	  eDkk	  og	  kultur 
Programmet	  har	  et	  økende	  antall	  søkere	  og	  studenter,	  men	  antallet	  opptaBe	  studenter	  er	  jevnt	  over	  
høyere	  enn	  antall	  primærsøkere.	  Studiet	  har	  for	  lav	  gjennomstrømning,	  og	  mens	  antallet	  primærsøkere	  
øker	  har	  kandidatproduksjonen	  sunket.	  Det	  er	  posiDvt	  at	  antallet	  primærsøkere	  øker,	  men	  da	  er	  det	  
vikDg	  at	  disse	  Dlbys	  en	  god	  utdanning.	  Det	  bør	  iverkseBes	  Dltak	  som	  undersøker	  om	  det	  er	  kvaliteten	  
som	  er	  bakgrunnen	  for	  den	  lave	  gjennomstrømningen.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  å	  gi	  fagområdet	  3	  år	  Dl	  å	  vise	  Dl	  økt	  kvalitet	  og	  gjennomstrømning.	  
Lykkes	  ikke	  deBe	  bør	  studiet	  legges	  ned.	  

Masterprogram	  i	  religion,	  eDkk	  og	  samfunn  
Masterprogrammet	  scorer	  dårlig	  både	  på	  søkere,	  studenter	  og	  kandidater.	  Lektorutdanningen	  er,	  slik	  



Studentorganisasjonen	  ser	  det,	  det	  eneste	  argumentet	  for	  å	  oppreBholde	  programmet.	  DeBe	  er	  ikke	  et	  
godt	  nok	  argument	  for	  å	  oppreBholde	  et	  studie,	  spesielt	  ikke	  om	  kvaliteten	  er	  for	  lav.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  å	  legge	  ned	  masterprogrammet.	  De	  emner	  som	  anses	  som	  relevant	  for	  
lektorutdanningen	  kan	  vurderes	  oppreBholdt	  dersom	  det	  finnes	  god	  nok	  kvalitetssikring	  og	  det	  er	  
formålstjenlig.	  

Masterprogram	  i	  nordisk	  språk	  og	  liBeratur 
Masterprogrammet	  har	  for	  få	  søkere,	  studenter	  og	  kandidater.	  Det	  bør	  vurderes	  hva	  som	  er	  bakgrunnen	  
for	  disse	  lave	  tallene.	  Det	  kan	  tenkes	  at	  det	  er	  kvaliteten.	  	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  å	  gi	  fagområdet	  3	  år	  Dl	  å	  vise	  Dl	  økt	  kvalitet	  og	  gjennomstrømning.	  
Lykkes	  ikke	  deBe	  bør	  studiet	  legges	  ned.	  Dersom	  bachelorprogrammet	  legges	  ned	  bør	  også	  
masterprogrammet	  legges	  ned.	  

Masterprogram	  i	  engelsk	  
Programmet	  har	  et	  OK	  søkertall,	  men	  avtakende	  studenBall	  og	  kandidatproduksjon.	  

Studentorganisasjonen	  har	  her	  to	  forslag: 
Primært	  foreslår	  Studentorganisasjonen	  å	  legge	  ned	  studiet	  fra	  og	  med	  studieåret	  2015/2016.  
Sekundært	  foreslår	  Studentorganisasjonen	  opptak	  Dl	  studiet	  annethvert	  år,	  med	  neste	  opptak	  høsten	  
2016.	  

Masterprogram	  i	  historie 
Programmet	  har	  en	  økning	  i	  studenBall,	  men	  en	  kriDsk	  nedgang	  i	  kandidater.	  Med	  bakgrunn	  i	  disse	  
tallene,	  samt	  Dlbakemeldinger	  fra	  studenter	  og	  lokale	  og	  nasjonale	  undersøkelser	  finnes	  det	  grunn	  Dl	  å	  
anta	  at	  kvaliteten	  i	  studiet	  ikke	  er	  høy	  nok.	  Lektorutdanningene	  anses	  ikke	  som	  et	  godt	  nok	  argument	  for	  
å	  oppreBholde	  et	  studie.	  Dersom	  kvaliteten	  er	  for	  lav	  bør	  heller	  ikke	  disse	  Dlbudene	  Dlbys	  
lektorstudentene.	  	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  å	  legge	  ned	  studiet	  fra	  og	  med	  studieåret	  2015/2016.	  

Masterprogram	  i	  pedagogikk	  
Masterprogrammet	  har	  god	  søkning	  og	  et	  godt	  studenBall.	  Programmet	  har	  likevel	  en	  lav	  
kandidatproduksjon.	  Programmet	  er	  ikke	  spesielt	  unikt	  i	  norsk	  utdanningssektor.	  Pedagogikkmiljøet	  ved	  
UiA	  er	  likevel	  vikDg,	  spesielt	  med	  tanke	  på	  lærerutdanningene.	  Studiet	  bør	  derfor	  oppreBholdes,	  men	  
kvaliteten	  og	  gjennomstrømningen	  må	  opp.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  å	  gi	  fakultetet	  en	  frist	  på	  3	  år	  Dl	  å	  vise	  Dl	  bedre	  kvalitet	  og	  
gjennomstrømning	  i	  studiet.	  Lykkes	  ikke	  deBe	  bør	  studiet	  legges	  ned.	  

Bachelorprogram	  i	  tysk	  og	  fransk.	  
Bachelorprogrammene	  har	  lav	  søkning,	  studenBall	  og	  kandidatproduksjon.	  Analysen	  viser	  også	  Dl	  at	  
eBerspørselen	  eBer	  bachelorprogrammene	  generelt	  er	  lav,	  men	  eBer	  årsstudiene	  er	  høyere.	  	  

Studentorganisasjonen	  er	  enig	  i	  forslagene	  i	  analysen,	  og	  foreslår	  å	  legge	  ned	  bachelorprogrammene	  i	  
tysk	  og	  fransk,	  men	  å	  oppreBholde	  årsstudiene.	  

Fakultet	  for	  kuns9ag	  

Bachelorprogram	  i	  kuns`ag	  med	  fordypning	  i	  musikk 
Programmet	  har	  lavt	  antall	  søkere,	  og	  en	  stor	  andel	  av	  søkerne	  kommer	  som	  regel	  inn	  på	  studiet.	  Studiet	  
har	  få	  kandidater.	  Det	  kommer	  frem	  av	  analysen	  at	  årsstudiet	  er	  langt	  mer	  populært	  enn	  gradsstudiet.	  	  



Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  forslaget	  i	  analysen,	  om	  å	  legge	  ned	  bachelorprogrammet	  og	  
beholde	  årsstudiet.	  

Bachelorprogram	  i	  utøvende	  musikk,	  klassisk	  
Det	  klassisk	  utøvende	  musikkstudiet	  ved	  UiA	  er	  populært	  blant	  både	  søkere	  og	  i	  musikkmiljøene.	  Flere	  
av	  studentene	  opplever	  også	  høy	  kvalitet	  i	  studiet.	  Studiet	  har	  et	  lavt	  antall	  kandidater,	  men	  deBe	  er	  
sDgende,	  og	  gjennomstrømningen	  er	  høy.	  Studentorganisasjonen	  anser	  studiet	  som	  vikDg	  for	  UiA,	  men	  
søkningen	  Dl	  studiet	  må	  opp.	  	  

Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  forslaget	  om	  å	  avvente	  fakultetets	  prosess.	  

Bachelorprogram	  i	  utøvende	  musikk,	  rytmisk	  
Programmet	  har	  svært	  mange	  søkere,	  og	  tar	  inn	  flere	  studenter	  enn	  det	  Dldelte	  antall	  plasser.	  Studiet	  er	  
anseB	  som	  svært	  populært,	  men	  det	  sviktes	  likevel	  på	  gjennomføringen.	  Studentorganisasjonen	  mener	  
at	  studiet	  bør	  bevares,	  men	  ser	  med	  skremsel	  på	  trenden	  med	  synkende	  kandidatproduksjon.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  å	  oppreBholde	  studiet.	  Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  det	  bør	  ses	  på	  
om	  studiet	  skal	  Dlby	  flere	  plasser.	  DeBe	  må	  ses	  i	  sammenheng	  med	  ressurser	  og	  arbeidsmarked.	  
Fakultetet	  bør	  seBe	  i	  gang	  Dltak	  som	  sikrer	  høyere	  kandidatproduksjon.	  

Faglærerutdanning	  i	  teater,	  bachelorprogram	  
Programmet	  har	  få	  søkere,	  studenter	  og	  kandidatproduksjon.	  Det	  vises	  Dl	  at	  eBerspørselen	  eBer	  både	  
studieplasser	  og	  kandidater	  er	  liten.	  Studentorganisasjonen	  synes	  det	  er	  synd	  at	  studiet	  ikke	  er	  mer	  
eBerspurt,	  men	  mener	  samDdig	  at	  UiA	  er	  nødt	  Dl	  å	  forholde	  seg	  Dl	  den	  realiteten	  vi	  befinner	  oss	  i.	  Det	  
vises	  i	  analysen	  Dl	  samarbeidsavtalen	  med	  Kilden.	  Studentorganisasjonen	  mener	  det	  vil	  være	  uheldig	  om	  
denne	  avtalen	  ikke	  kan	  holdes,	  spesielt	  med	  tanke	  på	  samarbeidet	  om	  praksis,	  men	  mener	  likevel	  at	  
avtaler	  med	  eksterne	  aktører	  ikke	  kan	  være	  styrende	  for	  insDtusjonens	  utdanningsportefølje.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  studiet	  legges	  ned	  fra	  og	  med	  studieåret	  2016/2017.	  

Faglærerutdanning	  i	  musikk	  (klassisk	  og	  rytmisk),	  bachelorprogram	  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  de	  argumenter	  og	  forslag	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  
Studentorganisasjonen	  mener	  fakultetet	  likevel	  bør	  jobbe	  med	  å	  kartlegge	  hvorfor	  gjennomstrømningen	  
er	  så	  lav	  som	  den	  er.	  Om	  fakultetet	  ikke	  lykkes	  i	  å	  øke	  gjennomstrømningen	  bør	  nedlegging	  vurderes.	  

Bachelorprogram	  i	  kunst	  og	  håndverk	  
Studiet	  viser	  Dl	  et	  lavt	  antall	  studenter	  og	  en	  svært	  lav	  kandidatproduksjon.	  Likevel	  ser	  vi	  en	  økning	  i	  
opptaBe	  studenter	  eBer	  endringen	  i	  2011.	  Det	  gjenstår	  fortsaB	  å	  se	  effektene	  av	  denne	  endringen	  i	  
antall	  kandidater.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  fakultetet	  gis	  2	  år	  Dl	  å	  vise	  Dl	  effekter	  av	  endringene	  i	  programmet	  i	  
kandidatproduksjonen.	  Dersom	  kandidatproduksjonen	  i	  2015	  og	  2016	  ikke	  kan	  anses	  å	  være	  signifikant	  
forbedret	  bør	  studiet	  legges	  ned.	  

Masterprogram	  i	  utøvende	  musikk,	  klassisk	  
Studentorganisasjonen	  støBer	  forslaget	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  Viser	  forøvrig	  Dl	  argumenter	  
under	  bachelorprogrammet.	  

Masterprogram	  i	  utøvende	  musikk,	  rytmisk	  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  det	  forslaget	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  

Masterprogram	  i	  Music	  Management	  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  de	  argumenter	  og	  forslag	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  

Masterprogram	  i	  kuns`ag	  



Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  de	  argumenter	  og	  forslag	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  
Studentorganisasjonen	  understreker	  vikDgheten	  av	  at	  programmet	  må	  kunne	  vise	  Dl	  langt	  bedre	  
studenBall	  og	  kandidatproduksjon	  i	  fremDden	  for	  å	  kunne	  oppreBholdes.	  

Fakultet	  for	  teknologi	  og	  realfag	  

Bachelorprogram	  i	  matemaDkk	  og	  fysikk	  
Programmet	  har	  alt	  for	  få	  søkere	  og	  kandidater.	  Studiet	  har	  så	  lav	  gjennomstrømning	  at	  det	  vanskelig	  
kan	  forsvares	  å	  oppreBholde	  studiet.	  Studentorganisasjonen	  mener	  at	  det	  faktum	  at	  programmet	  gir	  
grunnlag	  for	  opptak	  Dl	  masterprogrammet	  i	  matemaDkkdidakDkk	  og	  inngår	  i	  lektorutdanningen	  ikke	  kan	  
brukes	  som	  argumenter	  for	  å	  oppreBholde	  et	  studie	  med	  så	  få	  søkere,	  og	  så	  lav	  gjennomstrømning.	  	  

Studentorganisasjonen	  mener	  at	  studieprogrammet	  bør	  legges	  ned.	  Skal	  studiet	  likevel	  oppreBholdes	  
bør	  programmet	  få	  en	  vridning	  fra	  «matemaDkk	  og	  fysikk»	  Dl	  «matemaDkk	  og	  matemaDkkdidakDkk».	  	  

Bachelorprogram	  i	  biologi	  
Studentorganisasjonen	  er	  enige	  med	  de	  argumenter	  og	  forslag	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  
Studentorganisasjonen	  ønsker	  likevel	  å	  legge	  Dl	  et	  punkt	  om	  at	  studiet	  gis	  2	  år	  Dl	  å	  vise	  resultater	  av	  
endringene	  i	  programmet	  i	  form	  av	  økt	  antall	  primærsøkere	  og	  høyere	  gjennomstrømning.	  Lykkes	  ikke	  
deBe	  bør	  studiet	  legges	  ned.	  

Bachelorprogram	  i	  matemaDkk	  og	  økonomi	  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  de	  argumenter	  og	  forslag	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  

Masterprogram	  i	  matemaDkkdidakDkk	  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  de	  argumenter	  og	  forslag	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  

DidacDcs	  of	  MathemaDcs,	  Joint	  Nordic	  Master 
Programmet	  kan	  nesten	  ikke	  vise	  Dl	  søkere,	  opptaBe	  studenter	  eller	  kandidater.	  Studentorganisasjonen	  
mener	  det	  er	  posiDvt	  for	  UiA	  å	  satse	  på	  fellesgrader,	  men	  når	  interessen	  er	  så	  liten	  er	  deBe	  noe	  som	  ikke	  
kan	  brukes	  som	  argument	  for	  å	  oppreBholde	  studiet.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  studiet	  nedlegges	  fra	  og	  med	  studieåret	  2015/2016	  

Masterprogram	  i	  fornybar	  energi	  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  de	  argumenter	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  
Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  programmet	  gis	  2	  år	  Dl	  å	  vise	  Dl	  en	  økning	  i	  antall	  studenter	  og	  
kandidatproduksjon.	  Lykkes	  ikke	  deBe	  bør	  studiet	  legges	  ned.	  

Handelshøyskolen	  
Masterprogram	  i	  innovasjon	  og	  kunnskapsutvikling	  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  de	  argumenter	  og	  forslag	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  

Fakultet	  for	  samfunnsvitenskap	  

Bachelorprogram	  i	  samfunnsplanlegging	  og	  kommunikasjon	  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  de	  argumenter	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  
Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  fakultetet	  gis	  3	  år	  Dl	  å	  vise	  Dl	  en	  effekt	  av	  endringene	  i	  form	  av	  høyere	  
gjennomstrømning	  og	  bedre	  søkertall.	  Lykkes	  ikke	  deBe	  bør	  studiet	  legges	  ned.	  

Masterprogram	  i	  velferdsstudier 
Studiet	  har	  god	  søkning,	  men	  tar	  opp	  få	  studenter.	  Studiet	  har	  alt	  for	  lav	  gjennomstrømning.	  Studiet	  



anses	  likevel	  om	  strategisk	  vikDg	  for	  UiA,	  og	  UiA	  oppfyller	  en	  vikDg	  oppgave	  ved	  å	  være	  relaDvt	  unik	  om	  	  
Dlby	  deBe	  studiet.	  Vi	  kan	  likevel	  ikke	  lukke	  øynene	  for	  muligheten	  av	  kvaliteten	  er	  for	  lav	  med	  tanke	  på	  
den	  lave	  gjennomstrømningen.	  Studentorganisasjonen	  mener	  at	  det	  bør	  iverkseBes	  Dltak	  som	  fører	  Dl	  
en	  bedre	  gjennomstrømning	  enn	  det	  programmet	  kan	  vise	  Dl	  i	  dag.	  

Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  fakultetet	  gis	  3	  år	  Dl	  å	  vise	  Dl	  bedringer	  i	  gjennomstrømningen.	  Lykkes	  
ikke	  deBe	  bør	  studiet	  legges	  ned.	  

Avdeling	  for	  lærerutdanning	  

Studentorganisasjonen	  er	  enig	  med	  de	  argumenter	  og	  forslag	  som	  fremkommer	  av	  analysen.	  

Samlokalisering	  

Studentorganisasjonen	  viser	  Dl	  Ddligere	  uBalelse	  om	  at	  sykepleierutdanningen	  bør	  samlokaliseres	  på	  
Campus	  Grimstad,	  og	  at	  Lærerutdanningene	  samlokaliseres	  på	  Campus	  KrisDansand.  
Studentorganisasjonen	  er	  enig	  i	  samtlige	  samlokaliseringer	  som	  er	  foreslåB	  i	  høringsbrevet.	  
Studentorganisasjonen	  ser	  ikke	  verdien	  av	  at	  ansaBe	  som	  berøres	  skal	  beholde	  sin	  kontorDlhørighet.	  
Hensyn	  Dl	  den	  enkelte	  ansaBe	  må	  naturligvis	  tas,	  men	  Studentorganisasjonen	  anser	  det	  som	  det	  beste	  
for	  utdanningskvaliteten	  at	  ansaBe	  har	  sin	  kontorDlhørighet	  der	  hvor	  undervisningen	  foregår.	  
Studentorganisasjonen	  viser	  her	  både	  Dl	  kontakten	  mellom	  foreleser	  og	  den	  enkelte	  student,	  samt	  
knyengen	  av	  forskning	  og	  undervisning.	  

Vennlig	  hilsen	  

Ruben	  Haugland	  
Leder	  
Studentorganisasjonen	  i	  Agder	  
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VEDLEGG : Fakultetsvis analyse av små studieprogram og oversikt over 

parallelle studieprogram 

1 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Tabellen under viser fakultetets gradsstudier. Deretter omtales studieprogram med lavt antall 

studieplasser, lavt antall studenter eller lavt antall kandidater. 

Bærebjelkestudier er markert med grått i tabellen. Små studier er markert med fet skrift.  

Kategori Studieprogram Antall plasser 2013 
Opptatte 

studenter 2013 

Uteksaminerte 
kandidater 

2013 

Bac Ernæring, mat og kultur 10 22 13 

Bac Idrett 20 38 15 

Bac Folkehelsearbeid 24 35 19 

Bac Vernepleie, Grm 30 44 32 

Bac Sykepleie, Grm 115 147 92 

Bac Sykepleie, Krs 130 164 101 

Mas* Spesialsykepleie (9905 -9908) 0 0 0 

Mas Idrettsvitenskap 15 16 10 

Mas Folkehelsevitenskap, helsefremmende arbeid 30 25 20 

Mas Psykisk helsearbeid 30 28 10 

Mas Helse og sosialinformatikk 30 31 16 

Mas Helsefag (9240 og 9241) 30   3 

*Opptak annethvert år. 

 

Bachelorprogram i ernæring, mat og kultur – 10 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

90 76 60 18 12 22 3 12 13 

Studieprogrammet har høyt antall søkere pr plass, men kun 10 studieplasser. Årlig studentopptak og 

kandidatproduksjonen har økt. Foreløpige tall viser at det er tatt opp 22 studenter høsten 2014.  

Årsstudiet i EMK har 30 studieplasser. 

Svar fra kandidatundersøkelsen viser at om lag 2/3 av kandidatene som er uteksaminert de siste fire 

år fortsetter å studere, ca. 15 % er i fast eller midlertidig jobb.  

Ifølge SO tilbys det studier innenfor ernæring ved følgende andre institusjoner: HiB, UiB, UiO, UiT, 

HiHm, HVO og HiOA.  

Programmet gir grunnlag for opptak til masterprogrammet i folkehelsevitenskap ved UiA. 

Studieprogrammet vurderes som strategisk viktig og innenfor et fagområde i vekst.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 
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Masterprogram i idrettsvitenskap – 15 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

50 63 71 10 12 16 7 8 10 

Studieprogrammet har høyt antall søkere pr plass, men kun 15 studieplasser. Kandidatproduksjonen 

og årlig studentopptak har økt. Ifølge kandidatundersøkelsen har over 80 % av kandidatene som er 

uteksaminert de siste fire år jobb, og disse vurderer at jobben er relevant ift utdanningen.  

Masterprogrammer i idrett tilbys i følge Studiebarometeret ved NTNU, HiNT, NiH, HiSF og HiT. 

Programmet er en del av grunnlaget for fakultetets ph.d.-program, og vurderes av den grunn som 

strategisk viktig. 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking.  

 

Masterprogram i helse- og sosialinformatikk – 30 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

82 47 50 40 30 31 13 13 16 

Studieprogrammet har god søkning og fyller de planlagte studieplassene. Programmet har imidlertid 

gjennomsnittlig kandidatproduksjon lavere enn 15 pr år for de siste tre årene. Ut fra søk i 

Studiebarometeret kan man ikke se at tilsvarende program tilbys ved andre institusjoner i Norge. 

NTNU tilbyr imidlertid masterprogram i helseinformatikk.  

 

Studieprogrammet vurderes som strategisk viktig og innenfor et fagområde i vekst.  

 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Masterprogram i psykisk helsearbeid – 30 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

50 55 72 21 20 28 15 13 10 

Studieprogrammet har god søkning, men fyller ikke de planlagte studieplassene. 

Kandidatproduksjonen er lav, og synkende. Foreløpige tall viser at det er tatt opp 37 studenter 

høsten 2014. 

 

Studieprogrammet vurderes som en strategisk viktig helsefagutdanning, innenfor et område der 

samfunnets behov for kompetanse er stort.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 
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Masterprogram i helsefag (ny betegnelse: Klinisk helsevitenskap) – 30 plasser  

Masterprogram i helsefag hadde ikke opptak av studenter i 2013 da programmet har gått gjennom 

en omlegging. Høsten 2014 var det 55 søkere til programmet.  

Programmet er et viktig grunnlag for fakultetets ph.d.-program. 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 
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2 Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Tabellen under viser fakultetets gradsstudier. Deretter omtales studieprogram med lavt antall 

studieplasser, lavt antall studenter eller lavt antall kandidater. 

Små studier er markert med fet skrift i tabellen. 

Kategori Studieprogram 
Antall 

plasser 2013 
Opptatte 

studenter 2013 

Uteksaminerte 
kandidater 

2013 

Bac Litteratur, film og teater 10 7 9 

Bac Nordisk språk og litteratur 25 20 5 

Bac Skolebibliotekkunnskap, deltid 15 22 5 

Bac Oversetting og interkulturell kommunikasjon, eng 25 24 16 

Bac Religion, etikk og kultur 25 31 7 

Bac Spesialpedagogikk 30 37 19 

Bac Pedagogikk 30 40 12 

Bac Engelsk 40 45 20 

Bac Tysk 0 0 0 

Bac Fransk 0 0 0 

Bac Kommunikasjon (0850 og 0851) 42 51 30 

Bac Historie 50 67 22 

Mas Religion, etikk og samfunn 15 4 5 

Mas Nordisk språk og litteratur 15 8 5 

Mas Engelsk 15 9 4 

Mas Historie 15 13 1 

Mas Samfunnskommunikasjon 20 19 18 

Mas Pedagogikk 20 22 10 

 

Generelt om studier/fagområder som inngår i lektorutdanningen for trinn 8-13 og GLU master 

Deler av bachelor- og masterprogrammene i nordisk språk og litteratur, i religion, etikk og kultur, i 

engelsk og i historie vil inngå som spesialiseringer i lektorutdanningen for trinn 8-13, som starter opp 

høsten 2014. Emner på masternivå inngår også i GLU master. Dette antas å gi økt studenttall på 

mange av emnene, og dermed en bedre ressursutnyttelse. Det vurderes derfor som riktig å beholde 

og eventuelt styrke disse programmene. Ved neste porteføljegjennomgang har man erfaringstall fra 

lektorutdanningen og GLU master, og kan foreta en evaluering av antall spesialiseringer innenfor 

disse utdanningene opp mot resultater fra de enkelte disiplinstudiene.  

Bachelorprogram i litteratur, film og teater - 10 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

10 18 15 11 15 7 1 10 9 

Programmet har få plasser, lavt antall studenter og lav kandidatproduksjon. Ingen av kandidatene 

som har besvart kandidatundersøkelsen 2013 (4 kull) rapporterer at de har fått verken fast eller 

midlertidig jobb, de fleste studerer videre eller er jobbsøkere. Foreløpige tall viser at programmet har 

tatt opp 13 studenter høsten 2014. Årsstudiet i litteratur, film og teater har 14 studieplasser og har 
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tatt opp hhv 8 og 10 studenter i 2012 og 2013. Foreløpige tall viser at det er tatt opp 11 studenter på 

årsstudiet høsten 2014, og én student til påbygging i filmvitenskap og filmproduksjon (60 sp). 

Bachelorprogrammet er sammensatt av emner fra ulike fagområder. Det finnes en rekke 

institusjoner – både universiteter og høyskoler – som tilbyr studier innenfor de forskjellige 

fagområdene, men det antas at UiA er nokså alene om nettopp denne konstruksjonen. Programmet 

har tilsynelatende lav relevans da kandidatene synes lite attraktive på arbeidsmarkedet. Det er ingen 

masterprogram som bygger direkte på bachelorprogrammet og det inngår ikke i noen studieprogram 

innenfor lærerutdanningene. En nedlegging av studieprogrammet antas derfor ikke å ville påvirke 

noen andre program i nevneverdig grad. Det er et lite, og derfor forholdsvis ressurskrevende 

program, som i tillegg har stor bredde i valgtilbudet. 

Bachelorprogrammet består av to 30 studiepoengsemner i 1. studieår. Disse utgjør også årsstudiet i 

litteratur, film og teater. En nedlegging av bachelorprogrammet i LFT bør innebære at også årsstudiet 

legges ned. Det samme gjelder for fordypningsemner som utelukkende inngår i dette programmet.  

Forslag: Bachelorprogrammet, inklusive årsstudiet, legges ned. 

 

Bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap (deltid) – 15 plasser  

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

28 15 32 20 11 22 6 - 5 

Søkning og opptak til programmet har vist en svak økning de siste tre årene, og det kan forventes at 

kandidatproduksjonen vil øke. Foreløpige tall viser at det er tatt opp 8 studenter høsten 2014. Over 

90 % av de uteksaminerte kandidatene de siste fire år oppgir å ha fast jobb, og jobben vurderes som 

relevant. UiA har vært sentral i å utvikle fagfeltet, og skolebibliotekkunnskap tilbys kun ved UiA. For 

øvrig tilbyr HiOA studier i bibliotek- og informasjonsvitenskap og i arkiv og dokumentbehandling, UiT 

i medie- og dokumentasjonsvitenskap og UiO i arkivkunnskap.  

Programmet tilbys også som 3 enkeltmoduler med opptak annethvert år til hhv modul 1 og 3 og til 

modul 2. De to siste årene har det vært tatt opp til sammen 66, 42 og 32 studenter til modulene i 

tillegg til gradsstudentene, det er derfor langt flere deltakere på hver av modulene enn antall 

gradsstudenter tilsier.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur – 25 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

11 18 12 16 20 20 1 7 5 

Programmet har flere studenter enn primærsøkere, det betyr at studentene som tas opp har et 

annet førsteønske. Antall studieplasser økte fra 15 til 25 i 2012.  

Deler av programmet inngår i lektorutdanning 8-13, se omtale innledningsvis. 
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Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Bachelorprogram i religion, etikk og kultur – 25 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

9 14 21 15 20 31 9 7 7 

Programmet har økende antall søkere og studenter, men lav kandidatproduksjon. 

Deler av programmet inngår i lektorutdanning 8-13, se omtale innledningsvis.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Masterprogram i religion, etikk og samfunn – 15 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

15 13 14 12 7 4 6 0 5 

Programmet har svært lavt antall studenter og lav kandidatproduksjon. 

Deler av programmet inngår i lektorutdanning 8-13, se omtale innledningsvis.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Masterprogram i nordisk språk og litteratur – 15 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

11 18 17 6 13 8 4 8 5 

Programmet har svært lavt antall studenter og kandidatproduksjon. 

Deler av programmet inngår i lektorutdanning 8-13, se omtale innledningsvis.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Masterprogram i engelsk – 15 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

22 23 19 13 8 9 10 4 4 

Programmet har avtakende søkning, studenttall og kandidatproduksjon.  

Deler av programmet inngår i lektorutdanning 8-13, se omtale innledningsvis. 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 



7 
 

Masterprogram i historie – 15 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

24 30 24 4 15 13 8 4 1 

Programmet har lavt, men økende antall studenter og svært lav kandidatproduksjon. 

Deler av programmet inngår i lektorutdanning 8-13, se omtale innledningsvis. 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Masterprogram i pedagogikk – 20 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

55 81 94 18 24 22 9 15 10 

Programmet har god søkning og jevnt studenttall, men noe lav kandidatproduksjon. Programmet er 

en videreutdanning både for kandidater fra bachelorprogrammet i pedagogikk, og for kandidater fra 

GLU, BLU og PPU. Av kandidatene som er uteksaminert de siste fire årene oppgir over 80 % at de er i 

fast jobb og at de i all hovedsak er i jobb som vurderes som relevant ift utdanningen.  

Søk på Pedagogikk, masterprogram, i Studiebarometeret gir bortimot 30 treff. Da er for eksempel 

også spesialpedagogikk inkludert. Både universiteter og høyskoler, statlige og private, tilbyr 

pedagogikk på masternivå.  

For UiA er pedagogikkmiljøet strategisk viktig også i forhold til lærerutdanning. Gjennom å tilby et 

eget masterprogram, tiltrekkes kompetent personale som man kan dra veksler på i ulike 

sammenhenger. 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Bachelorprogram i tysk og fransk 

Fakultetet tilbyr bachelorprogram i tysk og i fransk selv om man ikke har hatt opptak til disse 

studiene de siste årene. Fra høsten 2014 er det igjen åpnet for muligheten til å søke opptak til 

programmene. Foreløpige tall viser at det er tatt opp to studenter til bachelorprogrammet i fransk og 

fire studenter til bachelorprogrammet i tysk høsten 2014. Universitetene i Oslo, Bergen og 

Trondheim tilbyr også bachelorprogram i tysk og fransk. Høgskolen i Østfold tilbyr 

bachelorprogrammet Samfunn, språk og kultur med fagkombinasjonene Statsvitenskap, Engelsk, 

Tysk, Fransk og Spansk (de tre siste nettbasert).  

Det synes å være liten etterspørsel etter bachelorprogram i tysk og fransk. Skolens behov for 

språklærere vurderes å være dekket ved at man fortsatt tilbyr årsstudier i de aktuelle språkfagene. 

(UiA tilbyr også Spansk, årsstudium.) De nevnte årsstudiene kan inngå i lektorutdanning 8-13. 

Forslag: Bachelorprogrammene i tysk og fransk legges ned. Årsstudiene opprettholdes. 
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3 Fakultet for kunstfag 

Tabellen under viser fakultetets gradsstudier. Deretter omtales studieprogram med lavt antall 

studieplasser, lavt antall studenter eller lavt antall kandidater. 

Signaturstudier er markert med grått i tabellen. Små studier er markert med fet skrift. 

Kategori Studieprogram 
Antall plasser 

2013 

Opptatte 
studenter 

2013 

Uteksaminerte 
kandidater 

2013 

Bac Kunstfag med fordypning musikk 10 2 4 

Bac Utøvende musikk, klassisk 8 7 6 

Bac Faglærerutdanning i drama 20 11 8 

Bac Faglærerutdanning i musikk, klassisk og rytmisk 16 20 10 

Bac Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk 20 24 7 

Bac Utøvende musikk, rytmisk 13 28 7 

Mas Utøvende musikk, klassisk (inkl 9441) 8 11 6 

Mas Utøvende musikk, rytmisk 8 12 8 

Mas Kunstfag  15 12 4 

Mas Music Management 15 14 4 

 

Bachelorprogram i kunstfag med fordypning i musikk – 10 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

11 18 4 9 11 - 2 7 4 

Programmet har lav søkning, lavt antall studenter og lavt antall kandidater. Programmet har ikke hatt 

opptak av studenter i 2013 eller 2014 da fakultetet arbeider med en revisjon av studieplanen.  

Et søk på Musikk, bachelorprogram, i Studiebarometeret gir 27 treff. I SO får man 22 treff på søk på 

«musikk». Her er både årsstudier og bachelorprogram med, samt studier i musikkvitenskap.  

UiA tilbyr også bachelorprogram i utøvende musikk (klassisk og rytmisk) og 3-årig faglærerutdanning i 

musikk, samt 60 studiepoeng musikk som del av grunnskolelærerutdanningen. Det er uklart hvilken 

målgruppe Kunstfag med fordypning i musikk retter seg mot. Strategisk vurderes det som mer 

hensiktsmessig å satse på utøvende musikk og faglærerutdanning i musikk da disse to programmene 

har en tydeligere profil.  

Årsstudiet i musikk har god søkning. Foreløpige tall viser at det er tatt opp 49 studenter i 2014. 

Årsstudiet kan inngå som breddeenhet i andre bachelorprogram.  

Forslag: Programmet legges ned. Årsstudiet opprettholdes. 

 

Bachelorprogram i utøvende musikk, klassisk – 8 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

43 30 44 7 - 7 4 5 6 
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Programmet har høyt antall søkere, men lavt inntak av studenter. (Programmet har opptaksprøve.) 

Foreløpige tall viser at det er tatt opp 8 studenter høsten 2014, dvs. at antall studieplasser er fylt. Når 

det gjelder andre studietilbud innenfor musikk, se over om Kunstfag med fordypning i musikk.  

Fakultet for kunstfag har satt i gang et prosjekt for blant annet å bedre rekrutteringen til 

programmet. Dette prosjektet er nå godt i gang og skal sluttføres i 2015.  

Ved forrige gjennomgang av studieporteføljen ble det fremmet forslag om nedlegging av studietilbud 

i klassisk musikk. Dette fremkalte sterke reaksjoner utenfra. Studentene er viktige for musikklivet i 

regionen, og nedlegging vil ha negative konsekvenser.  

Det anbefales å avvente sluttføring av fakultetets prosjekt før eventuelt andre tiltak vurderes.  

Forslag: Fakultetets egen prosess avventes.  

 

Bachelorprogram i utøvende musikk, rytmisk – 13 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

179 165 176 16 14 28 10 10 7 

Programmet har svært mange søkere. Det tar opp flere studenter enn det har plasser, men er likevel 

forholdsvis lite. Programmet er ett av UiAs signaturstudier.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Faglærerutdanning i teater (tidl. drama), bachelorprogram – 20 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

8 15 10 10 17 11 8 9 8 

Programmet har få søkere, få opptatte studenter og tilsvarende lav kandidatproduksjon. Resultater 

fra kandidatundersøkelsen 2013 viser at av de som besvarte undersøkelsen (4 kull), har under 

halvparten fått jobb, de resterende studerer videre. Foreløpige tall viser at det er tatt opp 17 

studenter høsten 2014.  

Programmet må ses i sammenheng med årsstudium i drama. Årsstudium i drama har 15 plasser og 

har hatt hhv 15 og 10 studenter i 2012 og 2013. Foreløpige tall viser at det er tatt opp 14 studenter i 

2014. Det synes å være stor grad av faglig overlapping mellom årsstudiet og faglærerutdanningen.  

Drama som fagområde inngår i barnehagelærerutdanningen, og kan også inngå i grunnskolelærer-

utdanningen med 30 studiepoeng. UiA må, av hensyn særlig til barnehagelærerutdanningen, ha 

tilbud innen drama. En eventuell nedlegging av faglærerutdanningen vil imidlertid ikke påvirke de 

andre lærerutdanningene direkte. Faglærerutdanningen kvalifiserer for opptak til masterprogrammet 

i kunstfag. Eventuell nedlegging vil kunne få marginal betydning for rekrutteringen til dette 

masterprogrammet.  



10 
 

UiA er den eneste institusjonen i Norge som tilbyr faglærerutdanning i teater. Til tross for dette synes 

etterspørselen etter både studieplasser og uteksaminerte kandidater å være liten. Det er knyttet 

kandidatmåltall til faglærerutdanningene generelt, men ikke til denne utdanningen spesielt. 

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Kilden og UiA som også omfatter dramastudiene, blant 

annet om praksis. En nedlegging av faglærerutdanningen vil være negativt for dette samarbeidet.  

Forslag: Nedlegging av programmet bør vurderes. 

 

Faglærerutdanning i musikk (klassisk og rytmisk), bachelorprogram – 16 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

75 66 67 15 19 20 7 13 10 

Programmet har mange søkere og fyller opp planlagte studieplasser. Kandidatproduksjonen er noe 

lav som følge av lavt studenttall. Av uteksaminerte kandidater de siste fire årene oppgir nesten 

halvparten at de jobber frilans/er selvstendig næringsdrivende, mens de resterende jobber eller 

studerer videre. Faglærerutdanningen gir grunnlag for opptak til masterprogram i utøvende musikk – 

både klassisk og rytmisk. På samme måte som studentene på studiene i utøvende musikk, er 

faglærerstudentene viktige for musikklivet i regionen. 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Bachelorprogram i kunst og håndverk (tidl. Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk) - 20 

plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

27 42 24 18 29 24 3 10 7 

Bachelorprogrammet i kunstfag med fordypning i kunst og håndverk ble høsten 2011 lagt om til 

bachelorprogram i kunst og håndverk. Endringen innebar tilbud om flere emner innenfor kunst og 

håndverk, slik at studentene skulle få mulighet til å spisse programmet innenfor dette fagområdet. 

Tidligere erfaringer hadde vist at studentene ikke ønsket å ta de breddefagene som fakultetet tilbød i 

3. studieår. Både frafallsstatistikk og spørreundersøkelser understreket dette. Endringene i 

programmet trådte i kraft fra og med studieåret 2012-2013. Fakultetet oppgir selv at det er lavere 

frafall fra programmet etter omleggingen, så det er forventet at kandidatproduksjonen vil øke. 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Masterprogram i utøvende musikk, klassisk - 8 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

12 2 10 5 12 11 4 13 6 

Programmet har få søkere, få studenter, men høy kandidatproduksjon ift studenttallet. 
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Fakultet for kunstfag har satt i gang et prosjekt for blant annet å bedre rekrutteringen til 

bachelorprogrammet i utøvende musikk, klassisk. Det vil være naturlig å se disse programmene i 

sammenheng, og prosjektet skal sluttføres høsten 2015.  

Det anbefales å avvente sluttføring av prosjektet.  

Forslag: Fakultetets egen prosess avventes.  

 

Masterprogram i utøvende musikk, rytmisk – 8 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

15 22 20 8 14 12 6 9 8 

Programmet har lav søkning ift bachelorprogrammet i rytmisk, men det tar opp flere studenter enn 

antall plasser. Det har forholdsvis god kandidatproduksjon i forhold til antall studenter. 

Programmet er ett av UiAs signaturstudier.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Masterprogram i Music Management – 15 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

14 23 21 8 9 14 - - 5 

Programmet har hatt økende søkning og økende studenttall siden oppstart. Fakultetet mener at 

programmet er i ferd med å bli bedre kjent i markedet.  

Foreløpige tall fra 2014 viser at programmet hadde 22 primærsøkere og har tatt opp 8 studenter. 

Våren 2014 var det ingen uteksaminerte kandidater.  

Programmet vurderes som strategisk mindre viktig for UiA enn de utøvende studiene og 

faglærerutdanningen i musikk. Programmet tilbys i sin helhet på engelsk, og har av den grunn en 

strategisk betydning. Av de 8 studentene som er tatt opp i 2014 er det imidlertid bare én 

internasjonal student1.  

Programmet ble igangsatt i 2011 og er altså relativt nytt, men det anbefales likevel nedlagt. 

Erfaringer fra andre land tyder på at studieprogram som ikke «lykkes» i løpet av de første 2-3 årene, 

sjelden blir en suksess. En nedlegging av studieprogrammet antas ikke å ville påvirke noen andre 

program i nevneverdig grad. 

Forslag: Programmet legges ned. 

 

  

                                                           
1 Kilde: S-sak 84/14, Orientering om opptak av studenter høsten 2014. 
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Masterprogram i kunstfag – 15 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

28 24 33 8 8 12 - - 4 

Programmet har flere søkere enn plasser, men har ikke fylt opp plassene de siste årene. Første kull 

ble uteksaminert i 2013. Kandidatproduksjonen er følgelig svært lav, og man vet lite om studentene 

som er uteksaminert. Foreløpige tall fra 2014 viser at programmet hadde 26 primærsøkere og har 

tatt opp 10 studenter. Våren 2014 var det 3 uteksaminerte kandidater. 

I følge Studiebarometeret tilbyr Kunsthøyskolen i Oslo masterprogram i kunstfag, Kunst- og 

designhøgskolen i Bergen masterprogram i kunst og HiT masterprogram i formgiving, kunst og 

håndverk. Uten en nærmere gjennomgang av studiepresentasjonene o.l., kan man vanskelig slå fast 

om disse studiene er sammenliknbare med UiA sitt program.  

 

Masterprogrammet i kunstfag skal være rekrutteringsgrunnlag for den planlagte ph.d.-

spesialiseringen «Kunst i kontekst». En eventuell nedlegging av masterprogrammet vil måtte ses i 

sammenheng med ph.d.-spesialiseringen. Nedlegging ville medføre at fakultetet bare har tilbud 

innen musikk på masternivå. Det anbefales derfor i denne omgang styrking av programmet. Hvis 

dette ikke gir resultater, bør nedlegging vurderes ved neste porteføljegjennomgang.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 
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4 Fakultet for teknologi og realfag 

Tabellen under viser fakultetets gradsstudier. Deretter omtales studieprogram med lavt antall 

studieplasser, lavt antall studenter eller lavt antall kandidater. 

Bærebjelke- og signaturstudier er markert med grått i tabellen. Små studier er markert med fet skrift. 

UiA ble i 2013 tildelt status som senter for fremragende utdanning (SFU) for MatRIC – Centre for 

Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching. Senteret skal lede innovasjon og 

forskning innenfor læring og undervisning i matematikk innenfor naturvitenskap, ingeniørutdanning, 

økonomi og lærerutdanning og såkalte brukerprogram. SFU-statusen kan få betydning for flere av 

studieprogrammene ved Fakultet for teknologi og realfag.  

Kategori Studieprogram 
Antall plasser 

2013 
Opptatte 

studenter 2013 

Uteksaminerte 
kandidater 

2013 

Bac Matematikk og fysikk 10 4 1 

Bac Ingeniørutdanning, flyteknikk2 20 14 12 

Bac Biologi 15 21 13 

Bac Bioingeniør  20 27 17 

Bac Matematisk finans  20 29 8 

Bac Ingeniørutdanning, elektronikk 20 45 16 

Bac Ingeniørutdanning, data 60 57 26 

Bac Multimedieteknologi og -design 50 58 22 

Bac Ingeniørutdanning, fornybar energi 75 81 62 

Bac Ingeniørutdanning, byggdesign 75 94 73 

Bac Ingeniørutdanning, maskin      75 103 54 

Mas Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master 10 1 1 

Mas Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (5-årig) 10 6 - 

Mas Fornybar energi 30 10 13 

Mas Matematikkdidaktikk 10 11 5 

Mas Industriell økonomi- og teknologiledelse (5-årig) 10 17 - 

Mas Bygg 30 23 - 

Mas Industriell økonomi- og teknologiledelse 30 31 30 

Mas Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 30 32 27 

Mas Mekatronikk, sivilingeniør 30 38 18 

 

Bachelorprogram i matematikk og fysikk - 10 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

5 6 5 8 10 4 1 0 1 

Programmet har flere studenter enn primærsøkere, så det rekrutterer studenter som ikke har dette 

som førsteønske. Foreløpige tall viser at det var 9 primærsøkere høsten 2014, og at det er tatt opp 15 

studenter. Programmet gir, sammen med praktisk-pedagogisk utdanning, grunnlag for opptak til 

masterprogram i matematikkdidaktikk. Deler av programmet inngår i lektorutdanning for trinn 8-13. 

                                                           
2 Dette eget søknadsalternativ i Samordna opptak, men i realiteten en studieretning i ingeniørutdanningen i mekatronikk, 

og omtales derfor ikke separat. 
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Alle de «gamle» universitetene tilbyr bachelorprogram i matematikk. I tillegg har UiS et 

bachelorprogram i matematikk og fysikk.  

Fakultetet vurderer å åpne opp programmet for søkere som ønsker å kombinere matematikk med 

andre fag enn fysikk. Dette vil kunne styrke rekrutteringen til programmet.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Bachelorprogram i biologi – 15 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

20 23 36 21 21 21 4 10 13 

Programmet har jevn søkning og studenttall, men noe lav kandidatproduksjon. I følge 

kandidatundersøkelsen 2013 svarer de fleste kandidatene som er uteksaminert de siste fire årene at 

de studerer videre, svært få har fått jobb. UiA har i samarbeid med Høgskolen i Telemark etablert et 

masterprogram i akvatisk økologi (fellesgrad) med første gangs opptak høsten 2014. Tidligere har det 

ikke vært noe masterprogram ved UiA for uteksaminerte kandidater fra biologi. Studieplanen for 

bachelorprogrammet i biologi er revidert for å sikre sammenhengen mellom dette og det nye 

masterprogrammet i akvatisk økologi. Sistnevnte program hadde ifølge HiT 36 søkere.  

Søk i SO på Matematikk og naturfag samt Biologi gir 34 treff. Da inngår både årsstudier og 

bachelorprogram. Følgende institusjoner tilbyr bachelorstudier innenfor biologi og tilgrensende 

fagområder: NMBU, NTNU, UiB, UiN, UiO, UiT, HiT og HiÅ. Studiebarometeret gir 10 treff i 

forbindelse med bachelorprogram i biologi.  

Det anbefales å avvente til man ser resultatene av endringer som er gjennomført i programmet, og 

hvorvidt bachelorprogrammet blir mer attraktivt som følge av at det er etablert tilbud på masternivå. 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Bachelorprogram i matematikk og økonomi (tidl. Matematisk finans) – 20 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

7 14 17 25 30 29 3 5 8 

Dette programmet har flere studenter enn søkere, og rekrutterer dermed studenter som ikke har 

programmet som førstevalg. I kandidatundersøkelsen oppgir de fleste av kandidatene som er 

uteksaminert de siste fire årene at de studerer videre. Programmet gir grunnlag for opptak til 

masterprogram i økonomi og administrasjon og masterprogram i matematikkdidaktikk (for 

kandidater med PPU). Foreløpige tall fra 2014 viser at det var 15 primærsøkere til programmet, og at 

det er tatt opp 28 studenter.  

Dette studiet og studiet i matematikk og fysikk var tidligere ett studium. Studieutvalget godkjente i 

mars 2014 endringer i studieplanen og navneendring for dette programmet – fra Matematisk finans 

til Matematikk og økonomi. Endringene trer i kraft fra høsten 2014. Studiet er utlyst H-14 med nytt 

navn, uten at dette ser ut til å ha påvirket antall primærsøkere eller antall opptatte studenter. 
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Dersom bachelorprogrammet i matematikk og fysikk endres slik at det blir mulig å velge andre 

breddefag enn fysikk, vil økonomifag kunne legges inn som valgtilbud i dette studiet. Det kan 

eventuelt også vurderes å legge inn noen av emnene i bachelorprogrammet i matematikk og 

økonomi som valgemner eller spesialisering i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. 

Forslag: Programmet legges ned. 

 

Masterprogram i matematikkdidaktikk - 10 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

9 11 17 2 14 11 7 6 5 

Programmet har relativt få søkere og få studenter og derfor lav kandidatproduksjon.  100 % av 

kandidatene som har besvart kandidatundersøkelsen oppgir å ha fast eller midlertidig jobb, og de 

vurderer jobben som relevant ift utdanning.  

Deler av programmet inngår i lektorutdanning 8-13. 

Programmet vurderes som strategisk viktig som grunnlag for ph.d.-spesialiseringen i 

matematikkdidaktikk og på grunn av SFU. 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master - 10 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 2 2 0 0 1 0 0 1 

Programmet er tilsvarende masterprogrammet i matematikkdidaktikk, men med muligheter for å ta 

en fellesgrad. Som oversikten viser har det vært lite aktivitet knyttet til denne fellesgraden.  

Foreløpige tall fra 2014 viser at det var 2 primærsøkere til programmet.  

Dette er den ene av to fellesgrader ved UiA. Det vurderes som strategisk viktig for UiA å ha slike 

fellesgrader, men det må likevel vurderes om man skal beholde dette tilbudet når etterspørselen er 

så liten. Det må også tas med i vurderingen at fellesgrader er ressurskrevende å administrere.  

Forslag: Nedlegging av programmet bør vurderes. 

 

Masterprogram i fornybar energi – 30 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

56 33 36 17 11 10 - - 13 

Programmet har mange søkere, men få studenter. Fornybar energi ble etablert som eget 

masterprogram i mai 2010. Da hadde det siden 2009 blitt tilbudt som en studieretning innenfor 

masterprogrammet i mekatronikk under betegnelsen Design av fornybare energisystemer. 
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Programmet er revidert for å gi det en tydeligere profil slik at det skiller seg fra masterstudiet i 

mekatronikk, noe fakultetet forventer vil gi bedre rekruttering.  

I 2014 ble antall studieplasser redusert til 10. Foreløpige tall viser at programmet det hadde 50 

primærsøkere og at det ble tatt opp 11 studenter i 2014.  

Studieprogrammet er innenfor et fagområde i vekst og med stor samfunnsmessig betydning.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 
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5 Handelshøyskolen 

Tabellen under viser fakultetets gradsstudier. Deretter omtales studieprogram med lavt antall 

studieplasser, lavt antall studenter eller lavt antall kandidater.  

Bærebjelkestudier er markert med grått i tabellen. Små studier er markert med fet skrift. 

Kategori Studieprogram 
Antall plasser 

2013 
Opptatte 

studenter 2013 

Uteksaminerte 
kandidater 

2013 

Bac Regnskap og revisjon3 20 29 22 

Bac Opplevelsesbasert reiseliv 30 38 26 

Bac Markedsføring og ledelse 55 44 - 

Bac Øk.adm., Grm 40 74 32 

Bac Rettsvitenskap 55 75 - 

Bac Øk.adm., Krs 80 189 67 

Mas Innovasjon og kunnskapsutvikling 25 13 10 

Mas Økonomi og administrasjon (2 år) 60 96 42 

Mas Økonomi og administrasjon (5 år) 100 122 49 

 

Masterprogram i innovasjon og kunnskapsutvikling – 25 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

56 59 50 14 16 13 - - 10 

Programmet har mange søkere, men få studenter, og derfor lav kandidatproduksjon. Relativt sett er 

imidlertid gjennomstrømmingen for 2011-kullet god. Programmet er forholdsvis nytt. Foreløpige tall 

fra 2014 viser at det var 72 primærsøkere til programmet, og at det er tatt opp 21 studenter. 

Studiebarometeret gir 8 treff på et søk på «innovasjon». Alle programmene har benevnelser der 

«innovasjon» inngår i kombinasjon med andre begrep.  

Fakultetet skriver i sin porteføljeevaluering at de ønsker å styrke fagområdet entreprenørskap/ 

innovasjon både gjennom Senter for Entreprenørskap og gjennom RIS-senteret (Center for Advanced 

Studies in Regional Innovation Strategies). Fagområdet anses å ha stor samfunnsmessig betydning. 

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

  

                                                           
3 Bachelorprogrammet i regnskap og revisjon er under omlegging og planlegges tilbudt som et 3+2-løp fra høsten 2016. 
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6 Fakultet for samfunnsvitenskap 

Tabellen under viser fakultetets gradsstudier. Deretter omtales studieprogram med lavt antall 

studieplasser, lavt antall studenter eller lavt antall kandidater.  

Små studier er markert med fet skrift i tabellen. 

Kategori Studieprogram 
Antall plasser 

2013 
Opptatte 

studenter 2013 

Uteksaminerte 
kandidater  

2013 

Bac 
Samfunnsendring og 
kommunikasjon 30 27 16 

Bac Arbeids- og velferdssosiologi 30 37 23 

Bac Utviklingsstudier 30 52 15 

Bac Statsvitenskap 40 58 42 

Bac IT og informasjonssystemer 40 72 27 

Bac Sosionom  50 87 69 

Mas Velferdsstudier 25 13 8 

Mas Offentlig politikk og ledelse  30 21 11 

Mas Development Management  25 27 16 

Mas Informasjonssystemer 30 29 19 

 

Bachelorprogram i samfunnsplanlegging og kommunikasjon (tidl. Samfunnsendring og 

kommunikasjon) – 30 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

22 31 28 29 33 27 8 10 16 

Programmet har litt lav kandidatproduksjon, men tallene viser en positiv utvikling. Foreløpige tall 

viser at det er tatt opp 28 studenter til programmet i 2014.  

Programmet kvalifiserer ifølge studiehåndboka for opptak til fire ulike masterprogram ved UiA. Det 

har vært en del justeringer i programmet de siste årene, senest med navneendringen fra 

Samfunnsendring og kommunikasjon til Samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Det foreslås å 

avvente effekten av endringene.  

Forslag: Programmet opprettholdes. Fakultetet bes vurdere styrking. 

 

Masterprogram i velferdsstudier – 25 plasser 

Antall primærsøkere LOK Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

37 39 44 24 27 13 3 7 8 

Programmet har god søkning, men har ikke fylt opp plassene i 2013. Kandidatproduksjonen er svært 

lav. Foreløpige tall fra 2014 viser at det var 53 primærsøkere til programmet og 18 opptatte 

studenter. 

Eneste andre treff i Studiebarometeret er HiL som tilbyr masterprogram i sosial- og velferdsfag. 
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Studiet kan ha betydning i forhold til universitetets satsing på profesjonsforskning. Her er det 

etablert et samarbeid med UiS og UiN. På denne bakgrunn antas det at studiet har en strategisk 

betydning for UiA. Studiet har imidlertid svært lav kandidatproduksjon, og kan dermed ikke sies å ha 

stor samfunnsmessig betydning.  

Forslag: Nedlegging av programmet bør vurderes.  
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7 Avdeling for lærerutdanning 

Tabellen under viser avdelingens gradsstudier og yrkesutdanninger. Deretter omtales studieprogram 

med lavt antall studieplasser, lavt antall studenter eller lavt antall kandidater. 

Bærebjelkestudier er markert med grått i tabellen. Små studier er markert med fet skrift. 

Kategori Studieprogram 
Antall 

plasser 2013 
Opptatte 

studenter 2013 

Uteksaminerte 
kandidater  

2013 

Bac Barnehagelærerutdanning, Grm (FLU) 35  38  (30) 

Bac Barnehagelærerutdanning, Krs (FLU) 140  137  (96) 

Mas Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, Krs  10  12  - 

Mas Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, Krs  30  37  - 

Yrk Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, Grm 35  29  (16) 

Yrk Praktisk pedagogisk utd (PPU) allmenn, deltid 30  31 20 

Yrk Praktisk pedagogisk utd (PPU) yrkesfag, deltid 30  31  26 

Yrk Praktisk pedagogisk utd (PPU) allmenn, heltid 70  62  60 

Yrk Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, Krs 70  66  3 

Yrk Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, Krs 70  80  (84) 1 

*tallene i parantes er fra programmene ALU og FLU  

Lektorutdanning for trinn 8-13 ble igangsatt høsten 2014, og er ikke med i tabellen. 

Avdelingen er også ansvarlig for faglærerutdanning for tospråklige. UiA tilbyr enkeltemner i dette 

programmet. 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, master - 10 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

11 20 15 10 12 12 - - - 

 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, master - 30 plasser 

Antall primærsøkere SO Antall studenter Antall kandidater 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

42 48 50 24 40 37 - - - 

 

Med regjeringens beslutning om å gjøre lærerutdanningen 5-årig, vurderes det ikke som aktuelt å 

legge ned programmene.   
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8 Parallelle studieprogram – oversikt over antall plasser, antall opptatte studenter 

og antall kandidater på begge campuser i 2013 

 

Sykepleie, bachelorprogram 

 
Kristiansand Grimstad 

 
Antall 

plasser 
2013 

Antall 
opptatte 

studenter 
2013 

Antall 
kandidater 

2013 
Antall 

plasser 
2013 

Antall 
opptatte 

studenter 
2013 

Antall 
kandidater 

2013 

Sykepleie, bachelor 130 164 101 115 147 92 

 

Økonomi og administrasjon, bachelorprogram 

 
Kristiansand Grimstad 

 
Antall 

plasser 
2013 

Antall 
opptatte 

studenter 
2013 

Antall 
kandidater 

2013 
Antall 

plasser 
2013 

Antall 
opptatte 

studenter 
2013 

Antall 
kandidater 

2013 

Økonomi og administrasjon, 
bachelor 80 189 67 40 74 32 

 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 

 
Kristiansand Grimstad 

 
Antall 

plasser 
2013 

Antall 
opptatte 

studenter 
2013 

Antall 
kandidater 

2013 
Antall 

plasser 
2013 

Antall 
opptatte 

studenter 
2013 

Antall 
kandidater 

2013 

GLU 1-7 70 80 84 35 29 16 

 

Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram 

 
Kristiansand Grimstad 

 
Antall 

plasser 
2013 

Antall 
opptatte 

studenter 
2013 

Antall 
kandidater 

2013 
Antall 

plasser 
2013 

Antall 
opptatte 

studenter 
2013 

Antall 
kandidater 

2013 

BLU, bachelor 140 137 96 35 38 29 
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Gjennomgang av UiAs studieportefølje - forslag om 
nedlegging og styrking av studieprogram - høringsuttalelse 
 
Vi viser til brev fra studiesekretariatet av 16.9.14 angående høring knyttet til gjennomgang av 
studieporteføljen ved UiA. Fakultetet ønsker å kommentere følgende punkter: 
 

1. Vurdere å samlokalisere bachelorprogrammene i sykepleie til Grimstad 
2. Angående spørsmålet om nedleggelse av studier ved fakultetet i 2015-20 
3. Forslag om samlokalisering av barnehagelærerutdanningen 
4. Forslag om krav til et minimumsantall studenter ved etablering og drift av 

studieprogrammer. 
 
Høringsfristen er satt til 1. november. 
 
Spørsmålet om samlokalisering har en karakter som gjør det nødvendig å drøfte saken i et 
fakultetsstyremøte. Fakultet sendte derfor en foreløpig høringsuttalelse innen høringsfristen. 
Fakultetets høringsuttalelse ble behandlet i fakultetstyrets møte 14.11.14 og oversendes med 
dette. 
 
1. Vurdere å samlokalisere bachelorprogrammene i sykepleie 
Vurderingen av eventuell samlokalisering av bachelorprogrammet i sykepleie er organisert 
slik: 

1. Først oppsummeres fakultetets høringssvar. Oppsummeringen inkluderer fakultetets 
anbefaling i saken. 

2. Deretter gjøres en mer detaljert vurdering av alternative forslag til lokalisering. 
 
Oppsummering av fakultetets høringssvar 
Fakultetets høringssvar er oppsummert med utgangspunkt i fire alternativer for geografisk 
plassering og vurderingskriterier vi finner relevante.  I høringssvaret vurderer fakultetet 
primært spørsmålet om samlokalisering i Grimstad i forhold til å opprettholde nåsituasjonen 
hvor programmet også tilbys i Kristiansand. Imidlertid ønsker vi å peke på at det også er andre 
lokaliseringsalternativ som kan bli aktuelle i kommende år. Vurderingene her er gjort med 
utgangspunkt i dagens situasjon. 
 

 
 



 

 
Tabell 1. Vurdering av ulike alternativ for lokalisering av bachelorprogrammet i sykepleie. 
 
Alternativ 1. Opprettholde nåsituasjonen 
Vi vurderer nåsituasjonen samlet som tilfredsstillende med hensyn på rekruttering og antall 
uteksaminerte kandidater. For begge studiesteder gjelder at infrastrukturen er under press av et 
økende antall studenter ved utdanningen. Forhold knyttet til økonomi og organisasjon er 
tilfredsstillende. Fakultetet mener at risikoen for negativ utvikling (i forhold til 
vurderingskriteriene) er lav for dette lokaliseringsalternativet. 
 
Alternativ 2. Felles opptak – Undervisning begge steder 
Studenter og ansatte må i en slik modell regne med å flytte seg mellom campusene. En slik 
modell kan åpne for at det kan dyrkes frem bestemte faglige fokus på de ulike campusene og 
at investeringer i infrastruktur i større grad kan utnyttes. En utvidet bruk av digitale 
undervisningsformer kan også bidra til gjøre dette alternativet aktuelt. Det er likevel svært 
usikkert hvordan søkningen vil bli påvirket av en slik løsning – det er en fare for at dette vil bli 
lite attraktivt. Dersom dagens søkermasse samlet opprettholdes vil det i praksis bety at de 
fleste studentene vil ha base i Kristiansand. 
 
3. Samlokalisering i Kristiansand 
Ved samlokalisering i Kristiansand regner fakultetet med å kunne opprettholde en rekruttering 
på dagens nivå eller bedre. Vi antar at antallet uteksaminerte kandidater vil synke noe, noe vi 
blant annet knytter til konsekvensene av en samlokalisering i Kristiansand for kontakten med 
deler av praksisfeltet, samt antatt utvikling i fagmiljøet. Videre antar vi at infrastruktur og 
økonomi vil komme under betydelig press om dette alternativet velges.  
 
4. Samlokalisering i Grimstad 
Fakultetet mener det kan argumenteres godt for at både antallet og kvaliteten på søkerne vil bli 
redusert ved en samlokalisering. Antallet uteksaminerte kandidater antas å synke, samtidig 
som andelen som gjennomfører på normert tid også synker. Som ved samlokalisering i 
Kristiansand ser vi negative konsekvenser for fagmiljøet og kontakten med praksisfeltet. Også 
ved dette alternativet mener fakultetet at infrastruktur og økonomi vil komme under betydelig 
press. 
 
Fakultetets anbefaling 
Fakultetet mener at regionen, universitetet og fakultetet er best tjent med at utdanningen tilbys 
parallelt i Kristiansand og Grimstad. En slik løsning vil i dag være den beste for å ivareta 
hensyn til søkere, fagmiljøene ved campusene, praksisfeltet og regionens behov for 
sykepleiere. Det er ikke, slik situasjonen er i dag, mulig å se at en samlokalisering vil gi en 
effektiviseringsgevinst. Det er heller ikke klart at kvaliteten på studiet vil bli høyere ved en 
samlokalisering. 

 
 

 

Rekruttering, 
resultater og 
kandidater

Praksisfeltet Fagmiljø
Infrastruktur, 
organisasjon 
og økonomi Vurderingskriterier

Alternativ lokalisering
Opprettholde nåsituasjonen

Alternativ lokalisering
Opprettholde nåsituasjonen

Felles opptak - Undervisning begge steder
Samlokalisering i Kristiansand

Samlokalisering i Grimstad
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Nærmere gjennomgang av vurderingskriterier og alternativ 
lokalisering 
I gjennomgangen legger vi først frem det fakultetet oppfatter som relevant informasjon knyttet 
til de enkelte vurderingskriteriene. Deretter følger fakultetets vurderinger i forhold til de ulike 
lokaliseringsalternativene. 

 
Rekruttering, resultater og kandidater 
Fakultetet vektlegger at bachelorprogrammet i sykepleie skal ha god søkning. Det sikrer god 
inntakskvalitet, noe som vesentlig for uttellingen på øvrige kvalitetsområder. I de senere årene 
har begge studiesteder i hovedtrekk hatt en positiv søknadsutvikling. 
 

 
Tabell 2. Førsteprioritetssøkere 2010-2014. Tallene for 2010-13 er hentet 
fra DBH. Tallene for 2014 fra opptakskontoret, UiA. 

 
I 2014 vår måltallet for opptaket i Kristiansand 130 studenter. Her er det 3,3 
førsteprioritetssøkere per plass. I Grimstad var måltallet 115 studenter. Her er det 1,8 
førsteprioritetssøkere per plass.  
 

 
Tabell 3. Poenggrenser etter suppleringsopptaket. Ordinær kvote. Tall 
fra Samordna opptak. 
 
Tabell 3 viser at det i hele perioden er ca. tre poeng høyere poenggrense for å bli tatt opp til 
utdanningen i Kristiansand. 
I Samordna opptak tas det i 2014 opp studenter til 34 utdanninger i sykepleie. Gjennomsnittet 
av poenggrensene er 42,7. Poenggrensen for opptak til sykepleieutdanning er høyest ved 
Universitetet i Tromsø. Her er grensen 53,3 poeng. Poenggrensen er lavest ved Høgskolen i 
Sogn og Fjordane. Her er grensen 36 poeng. Våre studiesteder er plassert omtrent midt i 
rangeringen. Kristiansand er noe over gjennomsnittet av poenggrensene, mens Grimstad ligger 
noe under.1 

 
I 2014 er det 296 nye studenter ved sykepleierutdanningene. Av disse begynte 168 i 
Kristiansand, mens 128 startet sine studier i Grimstad. En kan se i tabell fire at fordelingen av 
nye studenter ved campusene er forholdvis stabil i perioden 2010 – 2013. I 2014 øker 
forskjellen mellom studiestedene noe, slik at Kristiansand har nærmere 57 % av de nye 
studentene. Denne tendensen bekreftes også i oversikten over registrerte studenter i alle 
studieår i tabell seks. 
 

1 Gjennomgangen av poenggrenser er basert på oversikt her: 
http://www.samordnaopptak.no/arkiv/statistikk/14/poenggrenser_vara_hoved.html 

Studium/år
N % N % N % N % N %

1. pri søkere sykpleie Kristiansand 322 66,4 285 62,9 387 68,0 344 62,7 433 67,8
1. pri søkere sykpleie Grimstad 163 33,6 168 37,1 182 32,0 205 37,3 206 32,2
Totalt 485 100,0 453 100 569 100 549 100 639 100

2010 2011 2012 2013 2014

Studium/år 2010 2011 2012 2013 2014
Sykpleie Kristiansand 44,9 43,6 43 42,9 43,3
Sykpleie Grimstad 40,5 40,1 39,7 40 40,9
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Tabell 4. Møtte studenter 2010-2014. Tallene for 2010-13 er hentet 
fra DBH. Tallene for 2014 er fra opptakskontoret, UiA. 

 

 
Tabell 5. Studenter i 2014-kullet fordelt på hjemstedsfylke (FS-data) 
 
I tabell fem er årets kull av studenter fordelt etter opprinnelsesfylke. Av tabellen fremgår det 
at: 

• Av 2014-kullet er 204 av 296 studenter (69 %) fra Agder-fylkene. Øvrige 92 studenter 
(31 %) er fra andre fylker.  

• Særlig om Kristiansand: 
o 98 av 166 studenter (59 %) i Kristiansand kommer fra Agder-fylkene, 17 fra 

Aust-Agder og 81 fra Vest-Agder. 
o Øvrige 68 studenter (41 %) i Kristiansand er rekruttert fra resten av landet. 

• Særlig om Grimstad 
o 106 av 130 studenter (81, 5 %) i Grimstad kommer fra Agder-fylkene, 74 fra 

Aust-Agder og 32 fra Vest-Agder. 
o Øvrige 24 studenter (18,5 %) i Grimstad er rekruttert fra resten av landet. 

 
 

 
Tabell 6. Registrerte studenter 2010-2014. Tallene for 2010-13 er hentet 
fra DBH. Tallene for 2014 er foreløpige (FS-data). 
 
Tabell seks viser utviklingen av registrerte studenter i perioden 2010-2014. Antallet studenter 
øker jevnt i hele perioden, fra 700 registrerte studenter i 2010 til 844 registrert studenter i 
2014. Økningen fra 2010 til 2014 er i antall noe større i Kristiansand (pluss 99) enn i Grimstad 
(pluss 57). Den relative fordelingen av studenter er forholdsvis lik fra år til år, men viser en 
viss økning av Kristiansands andel i 2013 og 2014. 
 
 

Studium/år
N % N % N % N % N %

Sykpleie Kristiansand 130 53,9 134 53,4 145 53,7 163 52,6 168 56,8
Sykpleie Grimstad 111 46,1 117 46,6 125 46,3 147 47,4 128 43,2
Totalt 241 100 251 100 270 100 310 100 296 100

2010 2011 2012 2013 2014

Utd Fylke

Program

Østfold
Akershus

OSLO
Hedm

ark
Oppland

Buskerud
Vestfold

Telem
ark

Aust-Agder
Vest-Agder

Rogaland
Hordaland
Sogn og Fj.

Sør-Trøndelag
Nordland

Trom
s

Totalsum

Sykepleierutdanning, Grimstad 3 1 1 1 2 2 74 32 6 5 1 1 1 130
Sykepleierutdanning, Kristiansand 2 5 6 1 2 8 8 10 17 81 17 2 1 3 3 166
Totalsum 5 6 6 2 3 8 10 12 91 113 23 7 2 4 3 1 296
Andel i prosent 1,7 2,0 2,0 0,7 1,0 2,7 3,4 4,1 30,7 38,2 7,8 2,4 0,7 1,4 1,0 0,3 100

Studieprogram  
N % N % N % N % N %

Sykepleie, bachelorprogram 351 50,1 368 50,2 385 50,7 414 51,3 450 53,3
Sykepleie, bachelorprogram Grimstad 311 44,4 331 45,2 330 43,4 358 44,4 368 43,6
Sykepleie, bachelorprogram, distriktsvennlig 38 5,4 34 4,6 45 5,9 35 4,3 26 3,1
Total 700 100,0 733 100,0 760 100,0 807 100,0 844 100,0

20142013201220112010

 

 Side 4 
 



 

 
Tabell 7. Kandidater 2010-2014. Tallene for 2010-13 er hentet fra DBH. Tallene for 2014 er foreløpige 
(FS-data). 
 
I tabell syv vises antallet ferdige sykepleie i perioden 2010 – 2014. Det er her verdt å merke 
seg at tallene for 2014 er foreløpige, og at kandidater som fullfører etter normert tid ikke er 
inkludert. I kandidattallet for 2012 er det distriktsvennlige programmet i sykepleie inkludert. 
Fakultetet vil også peke på at utdanningen i Grimstad i siste år har hatt noe høyere 
gjennomstrømning enn Kristiansand. I Grimstad fullførte 64 % av kandidatene i kull 2009 på 
normert tid. I kull 2010 fullførte 65 % på normert tid. Tilsvarende tall for Kristiansand var 
h.h.v. 67 % og 61 %. Det er likevel ikke tale om store forskjeller (kilde: Rapport fra 
studiesekretariatet, Innaskjærs).  
 
Fakultetet har merket seg at SSB i rapporten «Framskrivninger for tilbud og etterspørsel etter 
arbeidskraft med ulike utdanninger» varsler en betydelig knapphet på sykepleiere. I 2030 kan 
underdekningen av sykepleiere ha et omfang på i overkant av 40.000 kandidater på nasjonalt 
nivå. Det er god grunn til å tro at denne underdekningen også vil gjøre seg gjeldende i vår 
region. 
 
Vurderinger – Rekruttering, resultater og kandidater 

• Inntakskvalitet måles blant annet med utgangspunkt i poenggrenser for opptak og 
antall søkere per studieplass. Dokumentasjonen her viser at poenggrensen er 
gjennomgående noe høyere i Kristiansand enn i Grimstad. Kristiansand ligger også 
noe høyere enn Grimstad i den nasjonale oversikten over poenggrenser. Dette 
indikerer at inntakskvaliteten er høyere i Kristiansand enn Grimstad. Videre er antallet 
primærsøkere per plass betydelig høyere i Kristiansand enn i Grimstad, noe som også 
er en indikasjon på at inntakskvaliteten er noe høyere i Kristiansand.  

• Resultatkvaliteten ved begge campusene er tilfredsstillende. Over 60 % av studentene 
fullfører på normert tid og ser vi på tallene for normert tid pluss ett år fullfører i 
overkant av 70 % av studentene studiet.2 Antallet uteksaminerte kandidater viser lite 
variasjon på begge campuser, men forventes å stige noe i kommende år på grunn av 
høyere opptak. 

• Fakultetet ser det som sin oppgave å dekke en betydelig andel av etterspørselen etter 
sykepleiere i Agderfylkene. Sammensetningen av studenter ved begge studiesteder 
bekrefter at sykepleie i hovedsak er en utdanning som rekrutterer regionalt. Denne 
tendensen er mer uttalt i Grimstad enn i Kristiansand. Fakultetet mener at god regional 
rekruttering ved begge studiesteder i årene fremover vil være avgjørende for å 
opprettholde antall sykepleie-studenter ved UiA. 

• En samlokalisering i Grimstad kan føre til at antall søknader til utdanningen synker. 
Det er flere grunner til dette: 

o Det er ikke grunn til å tro at flere fra Aust-Agder vil søke utdanningen selv 
om antallet studieplasser i Grimstad øker. 

2 «Gjennomstrømning på studieprogram ved helse- og idrettsvitenskap», Innaskjærs 

Studieprogram  
N % N % N % N % N %

Sykepleie, bachelorprogram 113 55,9 109 55,3 94 43,9 101 51,5 99 57,9
Sykepleie, bachelorprogram Grimstad 89 44,1 88 44,7 88 41,1 92 46,9 72 42,1
Sykepleie, bachelorprogram, distriktsvennlig 0 0,0 0 0,0 32 15,0 3 1,5 0 0,0
Totalt 202 100,0 197 100,0 214 100,0 196 100,0 171 100,0

2010 2011 2012 2013 2014
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o Søkere fra andre deler av landet velger i dag heller Kristiansand enn Grimstad. 
o Det er grunn til å tro at en større andel av søkerne fra Vest-Agder vil ta 

alternative utdanningsvalg og enten studere ved campus Kristiansand eller ved 
andre læresteder.  

Fakultetet mener at en sykepleierutdanning ved to campuser vil ha bedre 
forutsetninger for å rekruttere bredere geografisk. Slik vil det være realistisk å 
opprettholde høye søkertall også i fremtiden. Det vil sikre en god inntakskvalitet ved 
utdanningene og dermed bedre forutsetningene for at studentene fullfører på normert 
tid og at kandidattallet holdes minst på dagens nivå. Slik vil også UiA ha mulighet til å 
tilfredsstille departementets krav om 203 kandidater (2013-krav). Det vil også sette 
oss bedre i stand til å ivareta antatt økte behov for sykepleiere, slik blant annet 
framskrivninger fra SSB viser. 

• I høringsbrevet heter det at «Erfaring fra ingeniørutdanningen tilsier et godt 
søkergrunnlag i Grimstad gitt at det ikke er parallelle studietilbud i Kristiansand». En 
tør minne om at søkertallene til ingeniørutdanningene har vært varierende, og til tider 
slik at flere har vært åpne for alle kvalifiserte søkere.3 I så henseende har 
sykepleieutdanningene vært mer robuste, i den forstand at det fra 1997, med unntak av 
ett år, har vært poengkrav for å bli tatt opp til utdanningene.4 Det er også slik at 
ingeniørutdanningene i 2014 har noe større opptak fra Aust-Agder enn fra Vest-
Agder.5 Dersom geografisk lokalisering hadde hatt liten eller ingen betydning, burde 
antall studenter fra Vest-Agder vært betydelig høyere (gitt et høyere befolknings-
grunnlag). Når det ikke er slik understreker dette betydningen av geografisk 
lokalisering, og støtter antagelsen om at en samlokalisering i Grimstad vil svekke 
søker- og studentgrunnlaget for sykepleieutdanningen på Agder. 

• En samlokalisering (enten det er i Grimstad eller Kristiansand) kan oppmuntre til at 
private aktører forsøker å etablere seg. Dette vil kunne bli en realitet dersom UiA ikke 
får nok søkere til sine studieplasser. Det er stort press på praksisplasser, særlig ved 
SSHF og vi regner med å beholde fortrinn for UiAs studenter innen sykepleie 
uavhengig av lokalisering av studiet.  

 
Praksisfeltet 
Studentene ved bachelorprogrammet i sykepleie gjennomfører nærmere halvparten av 
undervisningen i praksis. Hver enkelt student gjennomfører fire ulike praksisemner. Studenter 
i Grimstad gjennomfører med få unntak sin praksis i Aust-Agder og studenter i Kristiansand 
gjennomfører tilsvarende sin praksis i Vest-Agder. Praksis gjennomføres i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Praksis er veiledet, det vil si at den enkelte student følges opp av en 
kontaktsykepleier ved praksisstedet og en praksislærer fra UiA.   
 
Nøkkeltall (2013) knyttet til gjennomføring av praksis: 

• Programmet hadde 1070 praksisutplasseringer (Grimstad: 436, Kristiansand: 634 ).6 
• Nærmere 300 studenter gjennomførte praksis i spesialisthelsetjenesten i Vest-Agder, i 

overkant av 200 i Aust-Agder. 

3 I 2012 var to av ingeniørutdanningene åpne, i 2011 tre, i 2010 og 2009 var syv åpne, i perioden 2008 - 1999 
var alle åpne, i 1998-97 var alle åpne bortsett fra ingeniørutdanningen i data.  Kilde: Oversikter over 
poenggrenser for ordinært hovedopptak, Samordna opptak. 
4 I 2001 fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om plass ved utdanningen i Arendal. 
5 Ingeniørutdanningene hadde per 20. august 81 møtte studenter fra Aust-Agder og 76 studenter fra Vest-
Agder. Kilde: Søkerdata fra FS/Samordna opptak. Tallene inkluderer ikke lokalt opptak(TRES og Y-veien). 
6 Tallet inkluderer også utvekslingsstudenter. 
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• I underkant av 300 studenter gjennomførte praksis i kommunehelsetjenesten i Vest -
Agder, 220 studenter i Aust-Agder 

• 180 utplasseringer i kommunehelsetjenesten skjedde til plasser i Kristiansand 
kommune. 98 utplasseringer skjedde til plasser i Arendal kommune. Utplasseringene 
for øvrig skjer hovedsakelig til kystnære kommuner med forholdsvis høy 
befolkningstetthet. 

• 44 ansatte var praksislærere og hver enkelt hadde i gjennomsnitt ansvar for 24 
studenter i praksis. 

 
Vurderinger - Praksisfeltet 

• Fakultetet vurderer det som avgjørende å ha nærhet til eksterne samarbeidspartnere i 
praksisfeltet. Programmet i sykepleie samarbeider med spesialist- og 
kommunehelsetjeneste i hele Agder. Særlig nærheten til de større sykehusene og 
kommunene er av stor betydning. Fakultetet konstaterer at fagmiljøene i Grimstad og 
Kristiansand har et velutviklet internt og eksternt samarbeid. En to-campusløsning 
sikrer større ivaretakelse av en større geografisk og faglig kontaktflate ved instituttet 
som helhet. 

• Omfanget av kontakter med praksisfeltet har et høyt volum, slik tallene ovenfor viser. 
Det er viktig for fakultetet å peke på at utdanningen i sykepleie i stor grad er en 
integrert del av den ordinære virksomheten i helsetjenestene. Kvaliteten på 
samarbeidet er avgjørende, vi er avhengige av et godt samarbeidsklima med våre 
partnere. Geografisk nærhet og regional tilknytning blir viktige stikkord i en slik 
sammenheng. Dette understrekes av dreiningen i ny fagplan for bachelorutdanning i 
sykepleie mot at en større del av praksis skal knyttes til kommunehelsetjenesten enn 
tidligere. 

• Fakultetets konklusjon er at forholdet til praksisfeltet ivaretas best ved lokalisering i 
både Grimstad og Kristiansand. Dette gjelder både for praksissamarbeid og 
forsknings- og utviklingssamarbeid.  

 
 
Fagmiljø – Sammensetting og rekruttering 
Tabell åtte viser sammensettingen av fagmiljøet for institutt for helse- og sykepleievitenskap i 
perioden 2010-13. Tabellen viser at antallet årsverk er størst i kategorien universitetslektor. 
Andelen lektorer synker imidlertid noe frem mot 2013 samtidig som andelen førstestillinger 
øker. 
 

 
Tabell 8. Årsverk ved institutt for helse- og sykepleievitenskap 
fordelt på stilling 2010-13. Antall årsverk. Kilde: DBH 
 

Stillingskode  2010 2011 2012 2013
Førsteamanuensis 5,7 7,9 9,7 9,7
Førstelektor 6,6 8,1 10,7 9,6
Høgskolelærer 1,7 1,7 2,2 0,7
Instituttleder - 1 1 1
Professor 2,3 3 1,6 2,6
Professor II 0,4 0,2 0,6 0,2
Stipendiat 1,6 1,8 2,7 1,9
Universitetslektor 31,7 27,2 24 25,5
Sum 49,9 50,9 52,4 51,2
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I tabell ni gis en oversikt over årsverk fordelt på ulike stillinger og på campus per 10. 
september 2014. Oversikten viser at i underkant av 60 prosent av årsverkene ved 
instituttet holder til i Kristiansand. Det er omtrent like mange ansatt i førstestillinger 
ved begge studiesteder. 
 

 
Tabell 9. Årsverk ved institutt for helse- og sykepleievitenskap fordelt på sted og stilling per100914. 
Stipendiater ikke inkludert. Kilde: SAP-data 
 
I tabell 10 nedenfor vises tid til pensjon for ansatte ved instituttet. Oversikten er fordelt på 
campusene. Av oversikten går det frem at i overkant av seksti prosent av de ansatte vil gå av 
for aldersgrensen innenfor en ti-års horisont. Her er antallet noe større i Grimstad enn i 
Kristiansand. 
 

 
Tabell 11. Tid til pensjon (67 år) ved institutt for helse- og sykepleievitenskap fordelt på sted 
per100914. Stipendiater ikke inkludert. Kilde: SAP-data 
 
Vurderinger - Fagmiljø 

• Fakultetet vurderer fagmiljøet ved begge studiesteder som godt. Ved begge campus 
har man en sammensetting av staben som er godt tilpasset blant annet undervisning i 
sykepleie. Instituttet har halvparten av de ansatte i førstestillinger, omtrent like mange 
ved hvert studiested. Antallet førstillinger har økt i senere år, noe som også reflekteres 
i økningen i antall publikasjoner.7 Det er også grunn til å tro at andelen førstestillinger 
ved begge studiesteder vil øke de kommende årene, særlig på grunn av nyansettelser.  

• Et viktig element som taler for samlokalisering er muligheten for mer samarbeid 
mellom ansatte. Et større fagmiljø lokalisert et sted kan ha potensiale for å utvikle og 
forbedre undervisningsformer og fagplan. Det er mulig at programkvaliteten i 
bachelorprogrammet i sykepleie slik kan forsterkes. Et større fag- og studentmiljø kan 
også være mer attraktivt for potensielle studenter og i forbindelse med rekruttering av 
ansatte. Imidlertid forutsetter dette at miljøet faktisk samlokaliseres, og at en betydelig 
andel av de ansatte har kontorplassering på det studiestedet der utdanningen blir 
tilbudt.  

7 Antall publikasjoner, IHS: 2010: 28, 2011: 30, 2012: 39, 2013: 36 (kilde: DBH) 

IHS

Stilling
Grimstad

(N)
Grimstad

(%)
Kristiansand

(N)
Kristiansand

(%)
Tot.
(N)

Professor 2 91 0,2 9 2,2
Førsteamanuensis 5 46 5,8 54 10,8
Førstelektor 4,6 45 5,6 55 10,2
Universitetslektor 7,4 32 15,7 68 23,1
Total 19 41 27,3 59 46,3

Sted

IHS

Sted
0-5
(N)

0-5
(%)

6-10
(N)

6-10
(%)

11-15
(N)

11-15
(%)

16 eller mer
(N)

16 eller mer
(%) Totalsum

Grim 4 19,0 11 52,4 4 19,0 2 9,5 21
Kr.s 5 15,2 13 39,4 7 21,2 8 24,2 33
Totalsum 9 16,7 24 44,4 11 20,4 10 18,5 54

Tid til pensjon (67 år)

 

 Side 8 
 

                                                 



 

• Fagmiljøet knyttet til sykepleieutdanningen utgjør en vesentlig del av fakultetets 
vitenskapelig ansatte. En samling av dette fagmiljøet på ett sted vil kunne 
vanskeliggjøre et tverrfaglig samarbeid med øvrige ansatte i fakultetet. Dersom en 
samlokalisering skulle skje til Grimstad vil det på en god måte ivareta satsingen på 
eHelse og omsorgsteknologi. Samtidig vil mulighetene for å utvikle videre områder 
som folkehelse, helsefremming og rehabilitering antageligvis bli noe mindre. Dette 
fordi samarbeidet med institutt for folkehelse, idrett og ernæring i Kristiansand kan bli 
vanskeligere. På tilsvarende måte vil en samlokalisering i Kristiansand virke negativt 
inn på mulighetene til et samarbeid med teknologimiljøet i Grimstad. 

• Antallet årsverk har vært stabilt i perioden 2010-14. Samtidig har antallet studenter 
økt i samme periode. Ytterligere økning i antall studenter vil antagelig kreve at den 
faglige staben utvides uavhengig av hvilket alternativ for lokalisering som velges. 

• Instituttet skal innenfor en ti-års horisont erstatte i størrelsesorden 60 prosent av de 
ansatte. Det er allerede hard konkurranse om denne type kompetanse, særlig når det 
gjelder førststillinger. Det er grunn til å tro at det i årene fremover vil bli enda hardere 
konkurranse om denne arbeidskraften, blant annet fordi det vil bli et behov for 
kapasitetsøkning i helseutdanningene. Fakultetet vurderer det slik at det er lettere å 
rekruttere faglig ansatte til campus i Kristiansand enn til Grimstad. Det er grunn til å 
tro at potensielle ansatte på samme måte som potensielle studenter verdsetter 
kvalitetene ved de større studiebyene. 

 
Infrastruktur, organisasjon og økonomi 
Undervisningen ved bachelorprogrammet i sykepleie på campus foregår i auditorium, 
klasserom, grupperom og øvingsrom. Undervisningen på campus er av både teoretisk og 
praktisk art. 
En høy andel av undervisningen er basert på arbeid i grupper. Veiledet gruppearbeid i 
øvingsrommene er en vesentlig del av studiet, og forbereder studentene på praksis gjennom 
trening på ulike ferdigheter. 
Øvingsrommene, særlig klinikklaboratoriet i Grimstad er også vesentlig for det faglige 
utviklingsarbeidet ved fakultetet. 
Studietilbudene ved instituttet er lokalisert ved begge studiesteder. Dette gjelder ikke kun 
bachelorprogrammet, men også videreutdanninger, masterprogram og ulike EVU-tilbud. En 
fellesnevner for de ulike tilbudene er at de er forankret i fagmiljøet knyttet til 
bachelorprogrammet i sykepleie.  

 
Vurderinger – Infrastruktur, organisasjon og økonomi 

• Fakultetet kan ikke se at infrastrukturen i hverken Kristiansand eller Grimstad har 
kapasitet til å ivareta behovene til en samlet bachelorutdanning i sykepleie. Det vil 
være behov for betydelige investeringer i ny kapasitet uansett om en samlokalisering 
skulle skje til Kristiansand eller Grimstad. Samlokalisering vil, så langt fakultetet kan 
se, innebære forholdsvis store investeringer for å etablere samme kapasitet ved en av 
campusene som man i dag samlet har ved begge campus. 

• I høringsbrevet pekes det på mulighetene til å effektivisere driften ved sammenslåing 
av programmer som tilbys ved to studiesteder. Ettersom undervisningen ved 
sykepleieutdanningen i stor grad foregår i grupper og i praksis, kan ikke fakultetet se 
at det finnes et stort potensiale for effektivisering.  

• Fakultetet mener at det bør tas sikte på en samling av ansatte dersom studiet skal 
samles ett sted. Det vil selvsagt være aktuelt med romslige overgangsordninger, men 
for studentoppfølgingen og studiekvaliteten vil det være en stor fordel at de ansatte har 
kontorplass der hvor studiet skal være.  Dette vil bety at det ved en samling av 
sykepleiemiljøet i Grimstad vil bli et smalere faglig miljø i fakultetet i 
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Kristiansand.  Dersom alt skulle samles i Kristiansand vil det måtte vurderes om 
fagmiljøet i psykosial helse er stort nok til å være i Grimstad uten sykepleiemiljøet. 

• Dersom bachelorprogrammet i sykepleie samles ett sted bør øvrige programmer ved 
instituttet også plasseres samme sted. Dette gjelder blant annet masterprogrammene 
ved instituttet.  

• Ved en samlokalisering hvor ansatte skal beholde nåværende kontorplass vil 
ressursbruken til reise mellom campusene, og ut i praksis bli uforholdsmessig store. 
Reisekostnadene vil øke, men kanskje mer kritisk; tidsbruken til reise vil også øke.  

 
2. Angående spørsmålet om nedleggelse av studier ved fakultetet i 2015-
2016 
Det er ikke aktuelt å legge ned studier ved fakultetet fra og med studieåret 2015-2016. 
 
3. Kommentarer til forslag om samlokalisering av 
barnehagelærerutdanningen 
Fakultetet ser ikke at det er faglig sterke grunner for at barnehagelærerutdanningen bør tilbys 
både i Kristiansand og Grimstad. 
Vi vil peke på at infrastrukturen i Grimstad ikke er tilrettelagt for den type emner fakultetet 
har ansvar for å levere. Det er ikke blant annet ikke egnede rom for fysisk aktivitet, 
garderobekapasiteten er begrenset og svømmehall er vanskelig tilgjengelig.  
 
4. Kommentarer til forslag om krav til et minimumsantall studenter ved 
etablering og drift av studieprogrammer. 
Fakultetet støtter forslaget om et minimum antall på 30 studieplasser for bachelorprogram og 
20 studieplasser for masterprogram. Å opprettholde program med få studenter er kostnads-
krevende, og har konsekvenser for ressursene som kan tildeles program med et høyere antall 
studenter. Tiltak aktualiseres også av reduksjonen i universitetets rammer. Fakultetet vil 
imidlertid understreke at eventuelle forslag om nedlegging av studietilbud må vurderes i 
forholdet til universitetets langsiktige strategi. 
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HØRING  –   GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJE 

 

1. Generelle kommentarer 

I juni 2014 vedtok styret for UiA kriterier for etablering, nedlegging og styrking av 

studier. Beslutninger om dette skal bygge på en vurdering av studienes strategiske 

betydning for UiA, regionen og samfunnet, etterspørsel etter studiet og etter ferdige 

kandidater, samt faglig og økonomisk bærekraft. Vurderingen av de enkelte studiene 

er basert på vurdering av planer, rapporter, statistikk og er "i noen grad (…) også 

basert på strategiske vurderinger". Etterspørsel er vurdert etter søkertall og 

kandidatundersøkelsen fra 2013. Faglig bærekraft er i liten grad trukket inn, og 

økonomisk bærekraft handler i hovedsak om stordriftsfordeler og lokalisering. 

Det vises til kommentar i høringsbrevet om at det vil bli iverksatt et arbeid for å 

kartlegge sammenhengen mellom utdanning og forskning, at det i dag ikke foreligger 

en oversikt over denne sammenhengen og det samlede fagmiljø som er knyttet til de 

ulike studiene, og at faglig bærekraft derfor i liten grad er trukket inn i analysen. 

Fakultetet ønsker å bemerke at noen av forslagene får store konsekvenser om de blir 

gjennomført. Desto mer underlig blir det at slike forslag sendes ut på bred høring uten 

en grundigere analyse av konsekvensene, og uten å rådføre seg med fakultetene i 

forkant (for eksempel i nylig avholdte dialogmøter). Dette er en slitsom 

fremgangsmåte for fakultetene. Den skaper uro og unødvendig merarbeid for 

fagmiljøene og fakultetsledelsen.  

Fakultetet mener også at det er uheldig å lansere så vidt store og til dels 

kontroversielle forslag eller mulige forslag til endringer i studietilbudet så vidt sent i 

en styreperiode. Det planlegges å fatte vedtak i saken relativt kort tid før både styret og 

den faglige ledelsen ved universitetet skal gå av, mens de som skal overta, får alt 

ansvar for konsekvensene. Det kan være nødvendig i spesielle tilfeller, men fakultetet 

kan ikke se at det foreligger slike spesielle grunner i dette tilfellet. Situasjonen er 



 
 

 

 

 

heller den motsatte: På nasjonalt nivå vurderes det nå endringer både i 

institusjonsstrukturen og finansieringssystemet i sektoren. Da er det spesielt uheldig å 

foreta store endringer i UiA’s studietilbud i stedet for å avvente de endringer som 

måtte komme. For eksempel er høringsbrevet ganske ensidig opptatt av 

strukturendringer som tar sikte på å nedlegge noen studietilbud,  og konsentrere eller 

konsolidere andre. Universitetet bør også være opptatt av å vurdere hvilke muligheter 

for vekst som de forventede endringene i sektoren kan føre med seg. I et slikt 

perspektiv fremstår både forslagene om nedlegginger og forslagene om styrking av 

visse studier i høringsbrevet, som noe premature. 

Forslagene ser ut til å være primært motivert av forutsetningen om at det er 

stordriftsfordeler knyttet til studieprogram, og at samlokalisering på en campus vil gi 

økonomiske gevinster. Det kan være riktig i noen tilfeller, men etter fakultetets 

mening er påstanden for generell til å fungere godt som styringsredskap. Det kan 

opplagt være stordriftsfordeler på emnenivå, oppnådd gjennom flere studenter i 

auditoriet o.l. Om det er stordriftsfordeler på studienivå, avhenger av flere forhold som 

ikke er drøftet. Studier med få studenter kan være rimelige hvis de inngår i en større 

helhet (for eksempel hvis flere studier bruker samme emner). Noe tilsvarende kan 

oppnås hvis et studium bare tilbys når det er mange nok studenter (og studiet fremstår 

som en gratis opsjon), hvis studiet er i en oppbyggingsfase (og gevinstene kommer på 

lengre sikt), hvis det bygger særlig opp under forskning (og forsvarer sin plass når 

undervisning og forskning ses under ett), eller hvis det bidrar til å styrke rekrutteringen 

til andre studier ved at hele eller deler av UiA fremstår mer attraktiv. For eksempel 

kan søkning til bachelorstudier bli stimulert av at det også finnes masterstudier, eller 

søkning til årsstudier bli stimulert av at det også finnes et bachelorstudium på området. 

Slike overgripende hensyn er knapt vurdert, bortsett fra hensynet til geografi når det 

foreslås å vurdere nedleggelse av sykepleierstudiet i Kristiansand fremfor Grimstad 

under visse forutsetninger. Faglige og økonomiske argumenter sies heller å tale for en 

motsatt konklusjon. 

Flere fakulteter har arbeidet i årevis for å bedre samspillet mellom ulike enheter. I 

noen tilfeller gjelder det samarbeid mellom profesjon og disiplin innenfor et institutt, 

eksempelvis mellom sosialt arbeid og sosiologi ved Institutt for sosiologi og sosialt 

arbeid. I andre tilfeller gjelder det samarbeid på tvers av campuser, for eksempel ved 

Handelshøyskolen eller Fakultet for helse- og idrettsfag. Atter i andre tilfeller gjelder 

det samarbeid over fakultetsgrenser, som for bachelorstudiet i matematikk og 

økonomi. Slike sammenhenger burde vurderes grundig før det fremmes forslag om å 

nedlegge studier eller vurdere nedleggelser som i høringsbrevet. 

Forslagene forutsetter at gevinster av nedleggelser skal gå til styrking av andre studier. 

Er poenget at UiA har for dårlige studier eller for lite rom for forskning? Hvorfor skal 

gevinster av å nedlegge studier gå til å styrke andre studier på samme fakultet? 



 
 

 

 

 

Høringsbrevet omtaler ikke slike spørsmål, men fakultetet vil likevel peke på at de 

burde tas i betraktning. Generelt kan det være grunn til hevde at grunnlaget for et tungt 

engasjement fra ledelse og styre i slike saker, nettopp må være hensynet til 

tverrprioritering. Fakultet for samfunnsvitenskap arbeider kontinuerlig for å styrke 

studie- og undervisningstilbudet innenfor fastlagte rammer. Med visse forbehold, har 

fakultetet i 3-4 år hatt etableringsstopp for nye studier som utløser nye ressursbehov. 

Til gjengjeld har en lagt til rette for kontinuerlig å styrke fagmiljø og studier som 

allerede finnes. Det gjelder for eksempel bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og 

kommunikasjon, som anbefales styrket i høringsbrevet. Det er gjort en jobb på 

instituttet for å styrke bachelorprogrammene, og det arbeides for tiden med å 

videreutvikle masterstudiet i samspill mellom de ulike fagmiljøene. Målet er å styrke 

både bachelorstudiet og det samlede fag- og studiemiljøet ved det aktuelle institutt. 

Her inngår også vurdering  av arbeidsmarkedet for kandidatene. Gode råd er 

velkomne, men i det store og hele er vår oppfatning at fakultetet selv har de beste 

forutsetninger for å utvikle studietilbudene i samfunnsvitenskapelige fag innenfor de 

rammene som gjelder. 

 

2. Kommentarer til forslag om nedlegging/samlokalisering av studier på 

fakultetet/avdelingen i dette høringsbrevet, inkl. uttalelse om hvorvidt det er 

aktuelt å legge ned studier allerede fra studieåret 2015-2016. 

Det eneste forslaget som direkte berører fakultet for samfunnsvitenskap, gjelder 

masterstudiet i velferdsstudier. Etter fakultetets syn illustrerer forslaget konsekvensen 

av den relativt enkle, kvantitative tilnærmingen som er valgt. 

Master i velferdsstudier er et av studiene som faller i kategorien "studier som bør 

vurderes nedlagt". Det anses iflg notatet at det « kan ha betydning for universitetets 

satsing på profesjonsforskning» og «for samarbeidet med UiS og UiN», men det har 

"svært lav kandidatproduksjon og kan dermed ikke sies å ha stor samfunnsmessig 

betydning". Fakultetet vil føye til følgende: 

Etterspørsel  

Master i velferdsstudier er et relativt nytt studium. Det ble etablert i 2009 og 

markedsført som mulig å ta på hel- eller deltid både i 2009, 2010 og 20. Antall ferdige 

kandidater i årene 2011 til 2013 er til sammen 18. I 2014 er det foreløpig uteksaminert 

8 kandidater. Det er på nivå med eller bedre enn en rekke andre studieprogram på UiA.  

Studiet er fremdeles relativt nytt, og fakultetet arbeider med å finne den riktige 

formen. I en programevaluering i høst peker studentene på at organiseringen av 

undervisningen i bolker er utfordrende. Flere studenter kommer fra profesjonsfagene 

som har andre undervisningsformer med blant annet mye obligatorisk undervisning og 



 
 

 

 

 

tettere kobling mellom studenter og lærere. Dette er forhold vi regner med har 

betydning for frafall, og som vi vil sette i verk tiltak for å redusere.  

Master i velferdsstudier retter seg mot søkere primært fra bachelorprogrammene i 

sosiologi og i sosialt arbeid, men tar også opp søkere fra andre 

profesjonsfag/disipliner. Den er lagt opp med to spesialiseringer, slik at det gir 

studentene mulighet til å fordype seg det faget de har bachelor i. Intensjonen har vært 

å tilby studentene en mulighet til å ta en master som innholdsmessig tilsvarer hhv. 

master i sosiologi eller master i sosialt arbeid. Løsningen ble å organisere dette som to 

spesialiseringer i én master, med Master i velferdsstudier som navn.  

Faglig bærekraft 

Masteren er svært viktig for de to fagmiljøene på instituttet med sosiologi og sosialt 

arbeid, og dermed også for kvaliteten på studietilbudet. Det er betydelig sammenfall i 

interessefelt og et utstrakt forskningssamarbeid mellom de to fagmiljøene, med felles 

forskningsgrupper og forskningsprosjekter som involverer begge parter. Fra å være et 

miljø med noen få som sto for mesteparten av publiseringen, har nå samtlige publisert 

og arbeider med manus for nye publiseringer. Det samlede miljøet på instituttet har 

tradisjon for å være gode på eksternt finansiert virksomhet, og alt tyder på at det vil 

fortsette. 

Masteren er også et fellesprosjekt som gir begge miljøene mulighet for undervisning 

og veiledning på høyere nivå. I vurderingen fra universitetsdirektøren nevnes studiets 

betydning for UiAs satsing på profesjonsforskning og samarbeidet med UiN og UiS. 

Dette må ikke undervurderes. Instituttet er sentralt i denne satsingen, blant annet med 

professor Anne Marie Støkken som leder av PRONETT og UiAs representant i 

samarbeidet om forskerskolen PROFRES sammen med UiN og UiS. 

Den økte forskningsorienteringen og forskningsaktiviteten på instituttet, innbefatter 

også at det siden desember 2012 er ansatt tre stipendiater på SV-fakultetets 

doktorgradsprogram. I disse dager lyses det ut enda en stipendiatstilling og en 

postdoktorstilling. Stipendiatstillingen kommer i et samarbeid med Institutt for 

informasjonssystemer. Den er lyst ut for søkere som vil arbeide med problemstillinger 

knyttet til bruk av IKT i velferdstjenestene, primært i sosialt arbeid. Dette området er 

det forsket lite på, men det er et spennende samarbeidsområde for de to instituttene.  

De nevnte forhold bidrar til å gjøre Institutt for sosiologi og sosialt arbeid mer synlig 

som forskningsmiljø og også mer attraktivt i rekrutteringsøyemed. En nedlegging av 

dette masterprogrammet vil i praksis reversere en lang og positiv utvikling, og på sikt 

undergrave hele instituttets ph.d.- og forskningssatsing. Det er bekymringsverdig med 

tanke på rekruttering av lærerkrefter til studieprogrammene på instituttet, 

tilsynelatende særlig sosialt arbeid, som er et studium med høye søkertall og gode 



 
 

 

 

 

resultater. Fra og med i høst er instituttets andre bachelorprogram lagt om til et mer 

tradisjonelt studium i sosiologi. I tillegg tilbys første året på bachelorstudiet som 

årsstudium. Dette har ført til at antall studenter har økt kraftig (til rundt 75). I tillegg 

kommer undervisning på lærerutdanningene. Behovet for å opprettholde et sterkt og 

forskningsaktivt miljø i sosiologi er med andre ord betydelig styrket, også med tanke 

på framtidig rekruttering.  

Økonomisk bærekraft 

Antall studieplasser er satt til 25, men antall studenter er lavere. Det har imidlertid 

dette studiet til felles med en rekke andre studier. Det antas for øvrig at flere studenter 

på bachelorprogrammene vil bidra til å øke antall studenter på sikt.  

Strategisk betydning  

I begrunnelsen for å opprettholde en rekke studier, har universitetsdirektøren vist til at 

deler av studiene inngår i lektorutdanningen. Det gjelder også Master i velferdsstudier. 

Av en eller annen grunn er ikke dette nevnt i høringsbrevet. ME416 Vitenskapsteori og 

kvalitativ metode og SV406 Moderne sosiologisk teori er obligatoriske emner, mens 

SV401 Nordic Welfare in Comparative Perspective er valgemne. SV401 gis på 

engelsk, det inngår i fakultetets internasjonale portefølje, og det er et populært emne. I 

tillegg kan lektorstudenter som har valgt sosiologi tidlig i programmet, også skrive 

masteroppgave i sosiologi. 

Masterstudiet utgjør, som vist over, også en del av grunnlaget for fakultetets ph.d.-

program. Det er også strategisk viktig for fakultetet å beholde dette studiet. 

 

3. Eventuelle forslag til nedlegging av andre studier/samlokalisering (inkl. års- og 

halvårsstudier). (Slike forslag kan også fremmes innen 15. april 2015.) 

 

Fakultetet har ingen kommentarer til dette punktet utover det som er nevnt ovenfor. 

 

4. Eventuelle kommentarer til forslag om nedlegging av studier/samlokalisering 

på andre fakultet/Avdeling for lærerutdanning som får konsekvenser for 

virksomheten på egen enhet. 

 

Fakultetet har ingen kommentarer til dette punktet utover det som er nevnt ovenfor. 

 

 

 

Sigbjørn Sødal      Per S. Sørensen 

Dekan       Fakultetsdirektør 

 



 
 

 

 

 

 























 
 

 

 

 

 Fra: Handelshøyskolen ved UiA 

        Per S Sørensen, fakultetsdirektør 

 

Til:  Studieadm. v/Greta Hilding    

 

Kopi til:    

 

Dato: 04.11.2014 
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HØRING   – GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJE 

 

1. Innledning, generelle kommentarer 

Fakultetet ønsker å bemerke at noen av forslagene får store konsekvenser om de blir 

gjennomført. Så omfattende forslag til endringer bør normalt ikke sendes ut på bred 

høring uten en grundigere analyse av konsekvensene, og uten å rådføre seg med 

fakultetene i forkant. Fremgangsmåten er egnet til å skape unødvendig uro i 

organisasjonen. Det kan vises til høringsbrevets utsagn om at det i dag ikke foreligger 

en oversikt over sammenhengen mellom utdanning og forskning, at faglig bærekraft i 

liten grad er trukket inn i analysen og at arbeidet også bare i noen grad er basert på 

strategiske vurderinger. 

Handelshøyskolen mener også at det er uheldig å lansere så vidt store, til dels 

kontroversielle forslag eller mulige forslag til endringer i studietilbud så sent i 

styreperioden. Det planlegges å fatte vedtak relativt kort tid før styret og den faglige 

ledelsen ved universitetet skal gå av. De som skal overta, får ansvaret for 

konsekvensene. Det kan være nødvendig av og til, men foreligger det spesielle grunner 

her? Situasjonen er heller motsatt. Nasjonalt vurderes for tiden endringer både i 

institusjonsstrukturen og finansieringssystemet i sektoren. Det øker risikoen med å 

foreta store endringer i UiA’s studietilbud nå. En bør heller avvente det som kommer 

nasjonalt. Høringsbrevet er ganske ensidig opptatt av strukturtiltak som tar sikte på å 

nedlegge noen studietilbud og konsentrere eller konsolidere andre. Universitetet burde 

være like mye opptatt av hvilke muligheter for vekst som de nasjonale endringene i 

sektoren kan føre med seg. 

Forslagene ser ut til å være mye motivert av en forutsetning om at det er 

stordriftsfordeler knyttet til studieprogram, og at samlokalisering på en campus vil gi 

økonomiske gevinster. Det kan være riktig i noen tilfeller, men forutsetningene om 

antall studenter er for generelle til å fungere godt som et hovedverktøy i utformingen 



 
 

 

 

 

av studietilbudet. Det er stordriftsfordeler på emnenivå, oppnådd gjennom flere 

studenter i auditoriet o.l. Om det er stordriftsfordeler på studienivå, avhenger av flere 

forhold som ikke er drøftet. Studier med få studenter kan være rimelige hvis de inngår 

i en større helhet (for eksempel når flere studier bruker samme emner). Noe 

tilsvarende kan oppnås hvis et studium bare tilbys når det er mange nok studenter (og 

studiet fremstår som en gratis opsjon), hvis studiet er i en oppbyggingsfase (og 

gevinstene kommer på lengre sikt), hvis det bygger særlig opp under forskning (og 

forsvarer sin plass når undervisning og forskning ses under ett), eller hvis det bidrar til 

å styrke rekrutteringen til andre studier slik at UiA som helhet blir mer attraktiv. For 

eksempel kan søkning til bachelorstudier bli stimulert av at det også finnes 

masterstudier på området. Søkning til årsstudier kan bli stimulert av at det også finnes 

et bachelorstudium. Slike overgripende hensyn er knapt vurdert. Unntaket er 

geografiske hensyn når det foreslås å vurdere nedleggelse av sykepleierstudiet i 

Kristiansand fremfor Grimstad under visse forutsetninger. Høringsbrevet kan 

vanskelig forstås annerledes enn at faglige og økonomiske argumenter taler for motsatt 

konklusjon hvis et av disse studiene først skal legges ned. 

Flere fakulteter har arbeidet lenge for å bedre samspillet mellom ulike enheter. I noen 

tilfeller gjelder det samarbeid mellom profesjon og disiplin innenfor et institutt, 

eksempelvis mellom sosialt arbeid og sosiologi ved Institutt for sosiologi og sosialt 

arbeid. I andre tilfeller gjelder det samarbeid på tvers av campuser, for eksempel i 

Handelshøyskolen eller Fakultet for helse- og idrettsfag. Atter i andre tilfeller gjelder 

det samarbeid over fakultetsgrenser, som for bachelorstudiet i matematikk og 

økonomi. Slike sammenhenger burde drøftes grundigere før det fremmes omfattende 

forslag om nedlegging av studier. 

Forslagene forutsetter at gevinster av nedleggelser skal gå til styrking av andre studier. 

Er poenget at UiA har for dårlige studier eller for lite rom for forskning? Hvorfor skal 

gevinstene gå til å styrke andre studier på samme fakultet? Høringsbrevet omtaler få 

slike spørsmål. De burde tas i betraktning. Generelt kan det hevdes at et tungt 

engasjement fra ledelse og styre i slike saker nettopp burde grunngis i nødvendigheten 

av tverrprioriteringer. Handelshøyskolen arbeider kontinuerlig for å styrke studie- og 

undervisningstilbudet innenfor fastlagte rammer. Med visse forbehold, har Fakultet for 

økonomi og samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen i 3-4 år hatt etableringsstopp for 

studier som utløser nye ressursbehov. Det er gjort to unntak. De er illustrerende for 

hva som kreves før etablering av nye studier. Det første er bachelorstudiet i 

rettsvitenskap. Dette ble opprettet i 2011 etter at det åpnet seg muligheter for 

fullfinansierte studieplasser fra KD. Studiet har 55 studieplasser, men 2-300 

primærsøkere hvert år. Inntakskravene har hele tiden vært blant de høyeste ved UiA, 

til tross for at studiet også overbookes en del på grunn av den store søkningen. Senest 

høsten 2014, da det ble tatt opp ca. 80 studenter, hadde studiet høyest karakterkrav av 

alle studier ved UiA. Det andre nye studiet er bachelorstudiet i markedsføring og 



 
 

 

 

 

ledelse. Det ble opprettet fordi Handelshøyskolen BI vedtok å legge ned virksomheten 

i Kristiansand. Høsten 2014 hadde dette studiet mer enn 400 primærsøkere til 50 

plasser. Totalt er antall primærsøkere til studiene ved Handelshøyskolen blitt mer enn 

tredoblet (fra 828 til 2524) mellom 2008 og 2014. Til sammenligning er antall 

primærsøkere ved UiA blitt omtrent doblet (fra 7034 til 13857) i den samme perioden. 

Det kontinuerlige arbeidet for å styrke fagmiljøet og studiene ved Handelshøyskolen, 

omfatter også intensivert samarbeid på tvers av institutt- og fakultetsgrenser. Det er 

særlig relevant for to nedleggingsforslag i høringsbrevet, av bachelorstudiet i økonomi 

og administrasjon i Grimstad og av bachelorstudiet i matematikk og økonomi ved 

Fakultet for teknologi og realfag i Kristiansand. Se kap. 2 og 4 nedenfor. 

 

2. Kommentarer til forslag om nedlegging/samlokalisering av studier på 

fakultetet/avdelingen i dette høringsbrevet, inkl. uttalelse om hvorvidt det er 

aktuelt å legge ned studier allerede fra studieåret 2015-2016. 

Her drøftes kun forslaget om en mulig nedleggelse av bachelorstudiet i økonomi og 

administrasjon (ØKAD) i Grimstad. Hovedmotivet for samlokalisering ser ut til å være 

«muligheten for økt kvalitet og mer effektiv ressursbruk», altså stordriftsfordeler i en 

eller annen variant. Er det mye å hente her? 

De to første årene av ØKAD-bachelor består stort sett av obligatoriske fag bestemt av 

NRØA. Det betyr at hele kullet stort sett følger samme undervisning. Det er 

stordriftsfordeler i undervisning på emnenivå, så nedleggelse av studiet i Grimstad gi 

noen besparelser, men også dette bachelorstudiet har et betydelig antall studenter. 

Flertallet av studentene kommer fra Aust-Agder, og det er grunn til å tro at 

lokalisering har vært viktig for studievalget til flere av dem. Denne saken reiser derfor 

en rekke problemstillinger som i liten grad er drøftet. 

Flertallet av studentene ved ØKAD-studiet i Grimstad er fra Aust-Agder. I 2014 kom 

hele 82 av totalt 102 primærsøkere fra Aust-Agder, og bare 12 fra Vest-Agder. 

Tilsvarende tall for sekundærsøkere var 37 og 59. Den høye andelen studenter fra 

Aust-Agder taler for at en nedlegging vil gi dårligere rekruttering totalt, selv om antall 

studieplasser i Kristiansand økes. Dette demper de økonomiske gevinstene av en 

samlokalisering. På den andre siden kan det hevdes at nedlegging vil gi flere av 

dagens bachelorstudenter i Grimstad tilgang til et større og faglig rikere studiemiljø i 

Kristiansand. Dette har imidlertid mange allerede valgt bort, for inntakskravene er ikke 

mye høyere i Kristiansand.  

Allerede nå er det over 300 studenter i Kristiansand. Det medfører visse problemer 

med å finne egnede lokaler, ikke minst for undervisning som samkjøres med andre 

studier. Med 60-70 ekstra studenter pr kull (fra Grimstad) ville romproblemene 



 
 

 

 

 

forsterkes. Problemene må ikke overvurderes og må sees i en større sammenheng, men 

de kan i hvert fall representere en utfordring på kort sikt. 

Søkningen til de økonomisk-administrative studiene ved UiA har vært voksende i lang 

tid. Hvis utviklingen fortsetter, vil grunnlaget for to parallelle bachelorstudier i 

Kristiansand og Grimstad styrkes ytterligere. 

ØKAD-studiene generelt preges av relativt stort frafall. Enda flere studenter per lærer 

kan forsterke en slik utvikling hvis ikke den motvirkes med andre tiltak, da typisk med 

tiltak på studentnivå. Dette vil redusere de økonomiske gevinstene av samlokalisering. 

Ved Handelshøyskolen samordnes undervisningen på emnenivå i stadig større grad. 

De fleste emner for de to første årene er identiske i Kristiansand og Grimstad, og i 

mange tilfeller står samme person for undervisningen begge steder. Dermed reduseres 

tidsbruken til forberedelser. I ytterste konsekvens blir spørsmålet: Er det bedre å la 

enkelte forelesere kjøre mellom Kristiansand og Grimstad for å ta noen ekstra timer i 

auditoriet, enn å tvinge et mye større antall studenter til samme reisevirksomhet eller å 

skifte bosted? En dublering av studietilbud med 5-10 studenter er kostbart. Det er 

mindre kostbart med slik dublering i et samfunnsøkonomisk regnestykke når det er så 

mange studenter som i dette tilfellet. 

Argumentasjonen over er basert på direkte og stort sett interne virkninger av 

samlokalisering av ØKAD-studiet. I tillegg kommer imidlertid eksterne virkninger på 

andre studier og miljøer. 

Per i dag rekrutteres det en betydelig mengde ØKAD-studenter fra Grimstad både til 

breddeenheten i HR (som også er årsstudium) og til masterstudiet i Kunnskapsledelse 

og innovasjon. Begge disse studiene vil bli påvirket negativt ved frafall av disse 

kandidatene. Ut i fra faglige og økonomiske vurderinger kan det også bidra til å 

aktualisere flytting av disse studiene til Kristiansand. Resultatet kan bli at bare 

masterstudiet i Industriell økonomi blir værende i Grimstad. Selv om 

Handelshøyskolen ønsker at dette studiet skal vokse, er det per dato for lite til å 

forsvare en egen fagstab innenfor økonomi på instituttnivå i Grimstad. En mindre 

fagstab vil igjen virke negativt på dette studiets utviklingsmuligheter og mer generelt 

for samarbeidet med TekReal, som er en prioritert oppgave. 

En annen eksternalitet er forbundet med de studenter som nå rekrutteres fra Østre 

Agder. Det er et område med betydelige levekårsutfordringer, blant annet knyttet til 

lavt utdanningsnivå. Tilbud av rene bachelorstudier i Grimstad må antas å ha særlig 

betydning for rekruttering av studenter som ellers kanskje ikke vil ta høyere 

utdanning. I et slikt perspektiv er det klart å foretrekke at det i Grimstad tilbys flere 

forskjellige bachelorstudier (f.eks. ØKAD og sykepleie), enn at det kun tilbys ett 

studium (f.eks. sykepleie) med flere studieplasser. 



 
 

 

 

 

Oppsummert: Flere mulige konsekvenser av en samlokalisering er ikke hensyntatt og 

burde ha vært utredet grundigere før det eventuelt ble besluttet å nedlegge ØKAD-

studiet i Grimstad. Det er neppe store effektivitetsgevinster å hente ved en 

samlokalisering av ØKAD-bachelor i Kristiansand. Derimot er det lett å peke på 

negative effekter for andre studier og andre miljøer. En totalvurdering tilsier at 

samlokalisering av ØKAD-bachelorstudiet ikke er en god idé i dagens situasjon. 

I høringsbrevet anbefales ellers en styrking av masterstudiet i innovasjon og 

kunnskapsledelse i Grimstad. Anbefalingen virker underlig sett i lys av anbefalingen 

om å vurdere nedlegging av ØKAD-studiet samme sted. Eksisterende utfordringer 

med å rekruttere studenter til dette masterstudiet blir i hvert fall ikke mindre hvis 

ØKAD-studiet legges ned i Grimstad. ØKAD-studiet fungerer som en bærebjelke for 

masterstudiet i innovasjon og kunnskapsledelse med tanke på rekruttering av studenter 

og studentmiljø. Det er en tilsvarende bærebjelke for masterstudiet i industriell 

økonomi med tanke på fagmiljø. Det gjøres også oppmerksom på at masterstudiet i  

innovasjon og kunnskapsledelse i betydelig grad er eksternfinansiert. Hvis dette 

studiet skal videreføres – og i enda større grad hvis det skal styrkes – kreves ny 

tilførsel av økonomiske ressurser fra og med høsten 2015, enten fra UiA eller fra 

eksterne kilder. 

 

3. Eventuelle forslag til nedlegging av andre studier/samlokalisering (inkl. års- og 

halvårsstudier). (Slike forslag kan også fremmes innen 15. april 2015.) 

 

Fakultetet har ingen kommentarer til dette punktet utover det som er nevnt ovenfor. 

 

4. Eventuelle kommentarer til forslag om nedlegging av studier/samlokalisering 

på andre fakultet/Avdeling for lærerutdanning som får konsekvenser for 

virksomheten på egen enhet. 

 

Nedlegging av bachelorstudiet i sykepleie i Kristiansand: Handelshøyskolen er 

bekymret for en geografisk hestehandel som ØKAD-studiet i Grimstad her ser ut til å 

kunne bli trukket inn i. Konkret består den i at nedlegging av ØKAD-studiet i 

Grimstad blir et argument for å flytte all sykepleierutdanning til Grimstad. Fremtiden 

til begge disse studiene bør styres av faglige og ressursbaserte vurderinger, slik det er 

forsøkt for ØKAD-studiet i denne uttalelsen, ikke av geografiske kabaler som skal gå 

opp. 

Forslaget til nedlegging av bachelorstudiet i matematikk og økonomi: 

Studieprogrammet i matematikk og økonomi har så lenge det har eksistert hatt 

utfordringer med studenttilfanget. I tillegg har gjennomstrømmingen vært lav. 

Søkningen er bedre enn til bachelorstudiet i fysikk og matematikk, som foreslås 



 
 

 

 

 

beholdt og styrket. Handelshøyskolen mener at noe av samme argumentasjon som 

føres for å beholde bachelorstudiet i fysikk og matematikk, også er relevant for studiet 

i matematikk og økonomi. Innholdet bør markedsføres annerledes enn i dag, men 

studiet bør beholdes som et samarbeid mellom Handelshøyskolen og Fakultet for 

teknologi og realfag. Studiet gir noen muligheter som ikke er omtalt i høringsbrevet. 

Det handler om å kombinere det faglige potensialet i matematikkmiljøet med 

potensialet til å rekruttere studenter i økonomimiljøet. Ren matematikk, fysikk og 

matematikk eller andre kombinasjoner har neppe samme potensial i seg, jf. 

søkertallene som ovenfor til studiene ved Handelshøyskolen. Handelshøyskolen er 

også opptatt av at Institutt for matematiske fag skal ha et eierforhold til studiet. Studiet 

kan i utgangspunktet markedsføres på to ulike måter: 

a) Bachelor i økonomi og administrasjon med tydelig profil i matematiske emner.  

b) Bachelor i matematikk med betydelig innslag av økonomiske emner.  

 

Slik Handelshøyskolen vurderer det, kan studenttilfanget økes dersom alternativ a) 

velges. Frem til dato har alternativ b) dominert i presentasjonen mot studentmarkedet. 

I det siste har Handelshøyskolen tilbudt egne studenter i bachelorprogrammet i 

økonomi og administrasjon og det femårige, integrerte masterprogrammet i økonomi 

og administrasjon å overføre studieplassen til bachelorprogrammet i matematikk og 

økonomi. En håndfull studenter har valgt dette. Disse studentene, sammen med enkelte 

studenter opprinnelig opptatt på programmet, har senere levert gode resultater i 

masterprogrammet i økonomi og administrasjon – profilering finansiell økonomi. 

Tildelingen av nasjonalt senter for fremragende utdanning i matematikk, MatRIC var 

basert på UiAs kompetanse på matematikkundervisning, men også planene for 

utvikling av matematikkundervisning i økonomirelaterte studier var viktige. Det er i 

MatRIC lagt konkrete planer om å bidra til at nye vitenskapelige tilnærmingsmåter, 

eksempelvis simulering, brukes for å anskueliggjøre komplekse modelleringsprosesser 

innen finansielløkonomi. 

I forbindelse med ORG15 anbefalte Handelshøyskolen at de formelle beslutninger om 

masterstudiet i industriell økonomi (som Handelshøyskolen har det faglige ansvaret 

for), burde godkjennes av styrene både ved Handelshøyskolen og ved Fakultet for 

teknologi og realfag. Anbefalingen står fortsatt ved lag. Handelshøyskolen mener at en 

tilsvarende ordning kunne være hensiktsmessig også for bachelorstudiet i matematikk 

og økonomi, selv om Fakultet for teknologi og realfag fortsatt bør ha både faglig og 

administrativt hovedansvar for studiet i matematikk og økonomi. Like fullt kunne en 

slik ordning bidra til å styrke engasjementet for dette studiet også ved 

Handelshøyskolen, og til å sikre en god koordinering med ØKAD-studiene. 

 



 
 

 

 

 

5. Kommentarer til følgende forslag: «Nye studieprogram skal normalt ikke 

etableres med mindre enn 30 studieplasser for bachelorprogram og 20 studieplasser 

for masterprogram. For etablerte studier skal det fra og med studieåret 2016-2017 

foreligge en særskilt begrunnelse for å fastsette et lavere antall studieplasser enn 30 

på bachelornivå og 20 på masternivå.» 

Handelshøyskolen forstår og er enig i motivasjonen og intensjonen bak forslaget. I 

mange tilfeller er det ikke tilrådelig å sette i gang nye studier med færre studenter enn 

det som er skissert. Spørsmålet blir hva som legges i begrepet «normalt», og om en 

slik regel kan få utilsiktede konsekvenser, for eksempel for utformingen av studiene. 

For det første kan det være liten sammenheng mellom måltall og faktisk antall 

studenter. Når et studium først er opprettet, blir det uansett en barriere å få lagt det ned 

igjen, selv om tilstrømningen svikter. Sammen med det faktum at det alltid er usikkert 

hvor attraktivt et studium faktisk blir, kan resultatet lett bli til at en bruker urealistiske 

måltall. Minstekrav til studiestørrelse kan også bidra til en organisering av studiene 

som tuftes på økonomisk tilpasning til en slik «normalordning» mer enn på faglige 

hensyn. Konkret kan en søke å innfri minstekrav ved å legge om til brede studier med 

spesialiseringer eller valgfag som henger mer eller mindre godt sammen. 

Stordriftsfordeler i undervisning ligger også primært på emnenivå. Rutinepregede eller 

«normale» minstekrav til størrelse bør fortrinnsvis ligge på emnenivå, ikke på 

studienivå. For eksempel har Handelshøyskolen (og andre ved UiA) lenge praktisert at 

det normalt ikke tilbys emner med færre enn ti studenter. Ellers gjøres en særskilt 

vurdering. Dessuten, eventuelle minstekrav bør neppe være helt like overalt, enten de 

legges på studie- eller emnenivå. En kan anta at noen fagmiljøer må bli svært kreative 

i utformingen av studiene sine for å nå opp i de minstekravene som er antydet i 

høringsbrevet.  

Konklusjonen blir at de foreslåtte kravene til minstestørrelse er ufullstendige og neppe 

vil fungere godt som selvstendige kriterier. Dette gjelder kanskje spesielt på 

masternivå, der koblingen mellom undervisning og forskning (og phd-aktivitet) er 

sterkere enn på bachelornivå. 
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Fakultet for teknologi og realfag 

 

Til:   Universitetsstyret 

 

Kopi til:    

 

Dato: 31.10.2014 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:    

Gjennomgang av UiAs studieportefølje – høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi og 

realfag 

 

Fakultetet viser til utsendt høringsdokument av 16.09.14 med forslag om nedlegging og 

styrking av studieprogram. 

 

Kommentarer til forslag om nedlegging av studier på fakultetet 

Ved Fakultet for Teknologi og realfag er Bachelorprogrammet i matematikk og økonomi 

foreslått lagt ned. Fakultetet vurderer dette bachelorprogrammet som viktig, både med hensyn 

til samarbeid med Handelshøyskolen og som et studium der universitetets senter for 

fremragende utdanning MATric kan spille en viktig rolle i videreutviklingen av studiet. 

Bachelorprogrammet gikk gjennom en stor omlegging i 2014, både med hensyn til styrket 

rekruttering og økt gjennomstrømning på studiet. Effekten av denne omleggingen har vi ennå 

ikke kunnet evaluere. Fakultetet ser meget alvorlig på den lave gjennomstrømningen som til 

nå har vært på studiet, og er opptatt av at en langt større andel av studentene som tas opp skal 

lykkes med å gjennomføre studiet. Vi ønsker derfor å overvåke dette studiet i ennå ett år før en 

beslutning om nedlegging tas, for å se på effekten av endringene som ble implementert høsten 

2014. I den forbindelse ønsker fakultetet også at det gjennomføres en undersøkelse av 

studentenes opptaksgrunnlag, gjennomføring og karakterfordeling. 

 

Fakultetet er også bedt om å vurdere nedlegging av Masterprogrammet Joint Nordic Master in 

Didactics of Mathematics. Masterprogrammet bygger på en forpliktende samarbeidsavtale 

mellom fire nordiske universiteter, og er en viktig plattform for det faglig samarbeid mellom 

de involverte institusjonene. Emnene som UiA gir på denne fellesgraden, inngår allerede i 

fakultetets masterprogram i matematikkdidaktikk. En nedlegging vil altså ikke bidra til 

innsparing av studiepoeng. Fakultetet foreslår derfor at Joint Nordic Master in Didactics of 

Mathematics legges ned som eget studieprogram, men at samarbeidsavtalen og muligheten for 

en fellesgrad med andre nordiske institusjoner videreføres som en del av Master i 

matematikkdidaktikk. 

 

Eventuelle forslag om nedlegging av andre studier vil fakultetet komme tilbake til i 

forbindelse med fristen som er satt 15. april 2015. 

 



 
 

 

 

 

Eventuelle kommentarer til forslag om samlokalisering på andre fakultet som får konsekvenser 

for virksomheten på egen enhet. 

Fakultet for teknologi og realfag er det fakultetet som har ansvar for flest studenter og 

studieprogram ved Campus Grimstad. Fakultetets studier og studenter vil derfor bli berørt av 

eventuelle endringer i studietilbudet der. Pr i dag har man i Grimstad opparbeidet et godt 

studentmiljø med god kjønnsbalanse. Dette er det viktig at videreføres.  

 

Fagområdene som undervises på Campus Grimstad i dag er relevante for hverandre, og gir et 

godt grunnlag for faglig samarbeid på tvers av fakulteter. Mellom helse og teknologi er det 

allerede samarbeid om Senter for e-helse og omsorgsteknologi.  

 

Med Handelshøyskolen samarbeider fakultetet om Masterprogrammet i Industriell økonomi 

og teknologiledelse. Økonomi og innovasjon er fagområder som henger tett sammen med 

teknologi. En flytting av bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon til Kristiansand vil 

medføre en betydelig svekking av virksomheten ved Handelshøyskolens Institutt for arbeidsliv 

og innovasjon i Grimstad, noe som også kan få konsekvenser for videre utvikling av 

samarbeidet mellom fagmiljøene. 

 

Lærerutdanningen ved UiA står foran store endringer, både når det gjelder nye opptakskrav og 

overgang til 5-årig masterutdanning. En konklusjon om samlokalisering av lærerutdanning bør 

avventes til man vet mer om hvilke konskevenser dette vil få for UiA. 

 

Nye studieprogram skal normalt ikke etableres med mindre enn 30 studieplasser for 

bachelorprogram og 20 studieplasser for masterprogram. For etablerte studier skal det fra og 

med studieåret 2016-2017 foreligge en særskilt begrunnelse for å fastsette et lavere antall 

studieplasser enn 30 på bachelornivå og 20 på masternivå. 

Fakultetet støtter forslaget om minimum 30 studieplasser på bachelorprogram og 20 

studieplasser på masterprogram. 

 

 

Diskusjonen om UiAs studieportefølje er viktig, og Fakultet for teknologi og realfag mener det 

er bra at styret har fokus på utviklingen av studieporteføljen slik at denne er relevant og 

oppdatert i forhold til etterspørselen og kompetansebehovet i samfunnet. Til nå har 

porteføljegjennomgangen hatt mye fokus på redusering av antall studieprogram ved 

institusjonen. I forbindelse med det videre porteføljearbeidet vil fakultetet oppfordre styret til 

også og ha en diskusjon om utvikling av nye studier, som kan ha strategisk betydning både 

regionalt og nasjonalt.  

 

 

 

 

 

Magne Aasheim Knudsen 

fakultetsdirektør 

  



 
 

 

 

 

Vedlegg: 

Porteføljeforslag – Høring 

Vi viser til rapport fra utvalget som har foretatt «Gjennomgang av UiAs studieportefølje - forslag om nedlegging 
og styrking av studieprogram «https://intra.uia.no/nyheter/Sider/Porteføljeutvalgets-forslag-på-høring.aspx . 
Utvalget foreslår under «3.1 Små studieprogram som foreslås nedlagt» at Bachelorprogram i matematikk og 
økonomi nedlegges.  Under «3.2 Små studieprogram som bør vurderes nedlagt» anbefaler de at studiet Joint 
masterprogram i matematikkdidaktikk vurderes nedlagt. 
 
I Utvalgets begrunnelse er følgende 4 punkt brukt som parametere:  

 Etterspørsel 

 Faglig bærekraft 

 Økonomisk bærekraft 

 Strategisk betydning 
 

Bachelorprgram i matematikk og økonomi 

Vi vil sterkt anbefale at bachelorprogram i matematikk og økonomi ikke nedleggelses. En oppsummering av 

viktige grunner er en økning i studenttall, programmet utdanner kandidater som lykkes bra i videre masterstudier 

og er attraktive på arbeidsmarkedet, og at studietilbudet strategisk sett er viktige som et samarbeid på tvers av 

fakulteter og hvor senter for fremragende utdanning (SFU), MatRIC, er tiltenkt å ha en viktig rolle i 

videreutviklingen av studietilbudet. En nedleggelse vil i tillegg ha en negativ økonomisk innvirkning, som kan få 

uheldige følger for resten av matematikkstudiene. Det er gjort en betydelig innsats med omstrukturering av 

programmet med oppstart høst 2014. Nedenfor følger en utfyllende begrunnelse relatert til de 4 punktene 

utvalget refererer til (se ovenfor). 

Bachelorprogram i matematikk og økonomi (tidligere bachelorprogram i matematisk finans) er et studieprogram 

hvor det i flere år har vært stort frafall og moderate søkertall. Det er nå satt i gang en rekke tiltak som vi tror vil ha 

stor betydning og som vil være med på å øke kvalitet og redusere frafall. Nå senest gjeldende fra oppstart høsten 

2014 er studieprogrammet revidert i innhold, tilpasset for studieutveksling i 3. og 5. semester og fått et nytt navn. 

Studiet ble også tidlig fjernet fra restetorget siden erfaring fra tidligere år er at «ekstrastudenter» som kommer 

inn via restetorget sjelden blir stående lenge i dette programmet.  Det er derfor særlig lovende at så mange som 

34 studenter sa ja og 28 studenter møtte på opprop høsten 2014 og er aktive per 1.september.  

Det er utviklet et godt samarbeid mellom Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøgskolen, UiA som driver 

programmet sammen. Handelshøgskolen ser gjerne at flere av studentene som velger deres bachelorprogram i 

økonomi og administrasjon i stedet tar bachelorprogram i matematikk og økonomi. Deres erfaring er at 

studentene fra matematikk og økonomi gjennomgående lykkes bedre på deres ulike masterløp. Videre åpner 

bachelorprogrammet i matematikk og økonomi for langt flere masterpåbygginger i utlandet, siden det ofte kreves 

mer matematikk der enn det studentene har på bachelorprogram i økonomi og administrasjon samt at 

arbeidsmarkedet har stort behov for økonomer med solid matematisk kunnskap. Så studiet scorer bra på punktet 

«Etterspørsel».  

Begge fagmiljøenes engasjement for studiet er synlig både i ord og handling, blant annet ved at fagmiljøene 

sammen gjennomfører møte med studentene hvor de tilbys å søke overgang fra femårig masterprogram eller 

treårig bachelor program i økonomi og administrasjon til matematikk og økonomi de første ukene etter oppstart 

på disse programmene. Dette er tiltak som har gitt matematikk og økonomi noen få ekstra men dedikerte 

studenter de to siste årene. Begge fagmiljøene opplever å ha stort eierskap til programmet ved at vi deler på 

undervisning og hvor begge miljøer forsker i fagområdet og på den måten sikrer forskningsbasert undervisning. Så 

den «faglig bærekraften» er bra. Konkret er dette synlig f.eks. ved at Handelshøgskolen inneværende år har 

en professor i økonomi som underviser fordypningskurs i et matematisk emne (stokastiske prosesser).    

https://intra.uia.no/nyheter/Sider/Porteføljeutvalgets-forslag-på-høring.aspx


 
 

 

 

 

Strategisk sett mener vi at det bør være i UiAs interesse å bygge studietilbud på tvers av fakultet. Dette har vært 

trukket fram flere ganger i strategidiskusjoner på UiA. Det er derfor også på punktet «strategisk betydning» etter 

vår mening uheldig at det foreslås å legge ned et studieprogram som forener fagmiljø på tvers av fakultære 

grenser og med et innhold som er etterspurt av mottakerne av utdannede studenter. Det er også uheldig sett i lys 

av at UiA  i 2013 ble tildelt nasjonalt senter for fremragende utdanning i matematikk, MatRIC på bakgrunn av UiAs 

store kompetanse på matematikkundervisning, og hvor forskning og utvikling av matematikkundervisning for ulike 

studietilbud som økonomi var viktig for tildelingen. MatRIC har konkrete planer om å bidra til at nye 

vitenskapelige tilnærmingsmåter som simulering for å anskueliggjøre kompleks modelleringsprosesser innen 

økonomi som vil kunne bidra til å videreutvikle kompetanse og innsikt i undervisning av matematikk og økonomi 

på UiA, nasjonalt og internasjonalt. Å legge ned studietilbud i matematikk mener vi uansett bør gjøres med stor 

varsomhet i en tid når det nasjonalt sett et stort fokus på behovet for matematisk kompetanse, og spesielt i dette 

tilfellet hvor det vil være direkte ødeleggende for UiAs eget nasjonale senter. 

Den «økonomiske bærekraften» for studieprogrammet er spesiell siden en nedleggelse av studiet nesten kun vil 

medføre direkte tap av inntekster for UiA og kun minimal reduksjon av utgifter. Alle emner de 5 første 

semestrene gis allerede for studenter på andre studieprogram. En nedleggelse av matematikk og økonomi vil 

derfor kun bety et direkte tap av inntekter og ingen gevinst når en ser på disse fem semestrene. Det siste 

semesteret består av en bachelorpoppgave på 15 sp samt et eget emne i stokastiske prosesser og finans. Det er 

derfor kun «drifting» av disse emnene i 6.semester som utgjør merutgifter, som jo er lite tatt i betraktning av at 

studenter som gjennomfører disse emnene lykkes bedre med flere muligheter på master og i framtidig 

arbeidsmarked. En nedleggelse av bachelorprogrammet i matematikk og økonomi kan dessuten på sikt føre til for 

få studenter på videregående emner i matematikk, slik at også bachelor i matematikk og fysikk vil følge med. Det 

vil i neste omgang føre til at antall studenter som følger videregående emner på lektorprogrammet blir sårbart og 

kan føre til at heller ikke dette programmet vil være bærekraftig med hensyn til antall studenter. Da kommer vi 

fort i den situasjon at grunnlaget for master- og PhD utdanning i matematikkdidaktikk faller bort. 

Matematikkdidaktikk er et av fakultetets 6 prioriteringsområder, har vært viktig i oppbygging av universitetet og 

avgjørende for UiA i dag har et senter for fremragende utdanning, MatRIC. 

 

I vedlegget til høringsbrevet står det at dersom bachelorprogrammet i matematikk og fysikk endres slik at det blir 

mulig å velge andre breddefag enn fysikk, vil økonomifag kunne legges inn som valgtilbud i dette studiet. 

Økonomiemnene som inngår i studiet er pr i dag 90 sp, og er et minstekrav som må inn for at NRØA’s (Nasjonalt 

råd for økonomisk-administrativ utdanning) krav skal oppfylles. En reduksjon til 60 sp økonomi, vil derfor bety at 

bachelorutdanningen ikke vil godkjennes for videre studier mot en master i økonomi eller finans.  

 

Joint Nordic masterprogram i matematikkdidaktikk 

Vi anbefaler ikke nedleggelse av «Joint masterprogram i matematikkdidaktikk» UiA har inngått avtaler med tre 
andre institusjoner i Norden. Det ligger derfor en forpliktelse i avtalen og at det trengs gode grunner for ikke å 
forlenge avtalen. For UiA har dette studietilbudet i flere sammenhenger vært trukket fram som spesielt verdifullt 
siden det var unikt ved at det inngikk en slik omfattende institusjonelt samarbeid og studentene fikk en «master 
fra to institusjoner og et læringsutbytte på tvers av institusjoner.  Programmet har også bidratt til at de involverte 
miljøene har fått svært god innsikt i hverandres studieprogrammer, noe et slikt omfattende samarbeid krever. Så 
det å legge ned et slikt «annerledes» studieprogram vil gjøre studieporteføljen til UiA «fattigere». Økonomisk sett 
medfører studietilbud ikke noen ekstra utgifter i form av studiepoeng siden studentene på Joint Nordic Master tar 
emner som allerede gis på andre studieprogram. 
 
Det har vært vanskelig å rekruttere studenter fra UiA inn på programmet. Det har vist seg at masterstudentene i 
matematikkdidaktikk som søker til UiA, svært ofte er sterkt forankret til regionen med familie og barn som gjør 
lengre utenlandsopphold (krav om minimum 40 sp) vanskelig. Vi tror imidlertid at dette kan være i ferd med å 
endre seg i takt med at det nå både kommer femårig grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning som 



 
 

 

 

 

integrerte lektorutdanninger for større studentkull. Vi har imidlertid mottatt studenter fra 
samarbeidsinstitusjonene som har tatt minimum 40 sp på UiA, gjennomført og fått sitt Joint Nordic Master 
vitnemål. Vi har bare gode erfaringer med disse studentene, selv om de er få. De gir svært gode tilbakemeldinger 
på oppholdet ved UiA og har vært en berikelse for både medstudenter og miljøet. 
 
 
Vår anbefaling: 
Som det er redegjort for ovenfor vil en nedleggelse av bachelorprogrammet i matematikk og økonomi være 
uheldige av svært mange grunner. Vi oppfordrer derfor til at studiet videreføres og kan videreutvikles gjennom 
videre samarbeid mellom fagmiljøene og med MatRIC som en katalysator. Vi synes også at det er svært gode 
grunner for at «Joint Nordic masterprogram i matematikkdidaktikk» bør opprettholdes. Det er lagt et betydelig 
arbeid for å utvikle studietilbudet som de som gjennomfører studiet er svært fornøyd med og som er et 
«annerledes» studieprogram enn andre på UiA. Dersom det til tross for vår argumentasjon viser seg å være av 
absolutt betydning å legge ned et av tilbudene, oppfordrer vi til å prioritere opprettholdelse av bachelorprogram 
i matematikk og økonomi. 
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Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar forskrift om endring av forskrift for graden philosophiae doctor ved 

Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 

 

2. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2015.  

 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

Hva saken gjelder 

Forskrift for graden philosophiae doctor ved Universitetet i Agder ble fastsatt av styret i 2002. 

Det ble gjennomført en større revisjon våren 2012. Det fremmes nå forslag om flere endringer i 

forskriften.  

 

Forslag til endringer i forskrift for graden philosophiae doctor ved Universitetet i Agder ble 

sendt på høring, med høringsfrist 3. november. Det foreligger høringsuttalelser fra alle 

fakultetene. Forskningsutvalget behandlet saken 13. november.  

 

Universitetsdirektøren legger med dette fram forslag til forskrift om endring av forskrift for 

graden philosophiae doctor ved Universitetet i Agder. Det foreslås at forskriften trer i kraft fra 

og med 1. januar 2015. 
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Saksunderlag 

Høringsforslag, høringsuttalelser og universitetsdirektørens merknader 

Forslag til endringer i forskrift for graden philosophiae doctor ved Universitetet i Agder ble 

sendt på høring til fakultetene, Høringsfristen var 3. november. 

 

I høringsforslaget ble alle forslag til endringer markert med spor endring i forhold til gjeldende 

forskrift. Høringsbrevet kommenterte alle forslag til endringer. 

 

Det foreligger høringsuttalelser fra alle fakultetene.  

 

Forskningsutvalget behandlet saken på sitt møte 13. november og fattet følgende vedtak: 

 

Forskningsutvalget slutter seg til fremlagte forslag til revisjon av forskrift for graden 

philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA med de endringer som fremkom i møtet og anbefaler 

overfor universitetsstyret at endringene vedtas. 

 

De endringene som høringsinstansene spesielt ble bedt om uttalelse i forhold til gjelder §§ 2, 3, 

5, 7, 9, 10, 15 

 

 

§ 2 Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen 

 

Høringsforslag: 

Tillegg til § 2 : Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid eller 

kombinert forsknings- og utviklingsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning. 

 

Høringsuttalelser: 

Kunstfag støtter dette, men har et litt annen forslag til formulering. Handelshøyskolen har en 

kommentar i forhold til opplæringsdelens størrelse. 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Tillegget tas inn i forskriften som foreslått i høringsnotatet. Universitetsdirektøren mener at 

forslaget fra Kunstfag er ivaretatt i høringsforslaget. Forslaget fra Handelshøyskolen om å ta inn 

en presisering i forhold til opplæringsdelens størrelse, tas opp på et senere tidspunkt siden dette 

ikke har vært på høring. 

 

 

§ 3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen 

 

Høringsforslag: 

Dette forslaget går i forhold til at det er universitetsstyret selv oppretter og nedlegger program 

og spesialiseringer for ph.d.-utdanningen ved det enkelte fakultet, samt vedtar endring i navn 

eller vesentlig i faglig innhold i spesialiseringer. Programmene forvaltes av fakultetene. 

 

I tillegg at det er fakultetet som fastsetter individuell opplæringsplan for kandidater som ikke er 

knyttet til en spesialisering. 

 

Høringsuttalelser: 

Støttes av høringsuttalelsene 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Universitetsdirektøren har ingen merknader. 
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§ 5 Opptak 

 

Høringsforslag: 

I forhold til § 5.1 er det bare en språklig bearbeiding. Når det gjelder endringen i forhold til 

tvungen avslutning har dette samme med en endring som har kommet i UH-loven. 

 

Høringsuttalelser: 

Støttes av høringsuttalelsene 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Universitetsdirektøren har ingen merknader. 

 

 

§ 7 Veiledning 

 

Høringsforslag: 

Det er tatt inn en ny formulering om at  veileder har ansvar for å følge opp kandidatens faglige 

utvikling. Kontakthyppigheten skal fremgå av den årlige fremdriftsrapporteringen, jf. § 9. 

 

Høringsuttalelser: 

Støttes av høringsuttalelsene 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Universitetsdirektøren har ingen merknader. 

 

 

§ 10 Ph.d.-avhandlingen 

 

Høringsforslag: 

§ 10.1 er endret i forhold til også å inkludere kunstnerisk utviklingsarbeid.  

 

Høringsuttalelser: 

Tillegget tas inn i forskriften som foreslått i høringsnotatet.  

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Universitetsdirektøren mener at forslaget fra Kunstfag er ivaretatt i høringsforslaget. 

 

§ 15 Bedømmelseskomiteens arbeid 

 

Høringsforslag: 

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å 

forsvares for doktorgraden. Etter innlevering har doktorgradskandidaten bare anledning til å 

foreta rettinger av formell art, forutsatt at han eller hun sender inn en oversikt over samtlige 

rettinger som er foretatt i det innleverte arbeid. Oversikten leveres inn senest en måned før 

disputasen. 

 

Grunnen til endringen er at nåværende formulering er umulig å følge opp i praksis. 

 

Høringsuttalelser: 

Det er bare samfunnsvitenskap som har kommentert dette og ønsker at det skal tas inn normalt 

en måned før disputas. 
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Universitetsdirektørens merknader: 

Universitetsdirektøren støtter endringen. Forslaget fra samfunnsvitenskap i forhold til «normalt 

en måned før disputas» tas ikke inn, da dette fort kan bli for upresist. 
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fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.pdf;Forslag til endringer i Forskrift for graden 

philosophiae doctor ved UiA.docx;forskrift om endring av forskriftl.docx 
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Saksbehandler: 
Målfrid Tangedal 

malfrid.tangedal@uia.no 

Besøksadr.: Gimlemoen, Kristiansand 

Direkte: +47-38141549 
Faks:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til endringer i forskrift for graden ph.d- ved UiA - høringssvar fra fakultet for 

samfunnsvitenskap 

__ 

Forslag til endringer i forskriften for graden ph.d ved Universitetet i Agder ble behandlet i fakultet for 

samfunnsvitenskap sitt forsknings- og ph.d-uvalg den 1. oktober 2014. Fakultetet har følgende innspill: 

 

 Til foreslått endring i §3, siste ledd av andre setning: samt vedtar endring i navn eller faglig 

innhold i spesialiseringer bør endres til samt vedtar endring i navn eller vesentlige 

endringer i faglig innhold i spesialiseringer.  

 

 Til foreslått endring i §3: Fakultetet fastsetter individuell studieplan for kandidater som er knyttet 

til en spesialisering. Fakultetet anbefaler at man bruker begrepet opplæringsdel heller enn 

studieplan, i samsvar med resten av forskriften. Det er bekreftet fra forskingssekretariatet at det 

har falt ut en «ikke» i forslaget, så foreslått ny formulering blir derfor: Fakultetet fastsetter 

individuell opplæringsdel for kandidater som ikke er knyttet til en spesialisering. 

 

 Til foreslått endring i §5: Plan for opplæringsdelen, herunder opplæring som er rettet mot 

generell kompetanse i samsvar med kvalifikasjonsrammeverket. Siste del av setningen er 

unødvendig tung og vanskelig tilgjengelig. Fakultetet foreslår derfor følgende alternative 

formulering: Plan for opplæringsdelen, i samsvar med kvalifikasjonsrammeverket. 

 

 Til foreslått endring i §9 Rapportering og midtveisevaluering: Forlaget under punkt 9.2 om 

midtveisevaluering med eksternt medlem i evalueringskomité er ressurskrevende, og fakultetet 

ser ikke at det er behov for et slik krav formulert i forskriften. Vi har per i dag et 

kvalitetssikringssystem som skal ivareta progresjonen i doktorgradsprosjektene, og behovet for 

utvidede ordninger bør vere opp til det enkelte fakultete. Om ønskelig kan man ev. legge inn en 

formulering under §7.2, med mulighet for at veileder kan be om ekstern evaluering dersom 

behovet ser ut til å være der. Fakultetet ber derfor om at punkt 9.2 fjernes. 

 

 Til foreslått endring av §15.4: Fakultetet støtter forslaget om å ta inn igjen formuleringen fra 

tidligere forskrift. Vi vil forslå at siste setning i §15.4 endres til: oversikten skal normalt 

leveres en måned før disputasen.  
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Med hilsen 

 

 

 

Sigbjørn Sødal  

Dekan  

  

  

 Målfrid Tangedal 

 rådgiver 

  

 Fakultet for samfunnsvitenskap 

 

  

 

 
 

 

 



 
    

 

 

Forskningssekretariatet 
Øyvind Nystøl 
 
 

Vår dato: 03.11.2014 
Deres ref:    
Vår ref: 14/03217-3 
 
Saksbehandler: 
Målfrid Tangedal 
malfrid.tangedal@uia.no 

Besøksadresse:    
Direkte tlf: +47-38141549 

 

 

Forslag til endring av ph.d-forskrift – høringssvar fra Handelshøyskolen 

Forslag til endringer i forskriften for graden ph.d ved Universitetet i Agder ble behandlet i Handelshøyskolen 
ved UiA sitt forsknings- og ph.d-utvalg den 31. oktober 2014. Handelshøyskolen har følgende innspill: 

 Til §2: Vi foreslår at formuleringen en opplæringsdel som normalt skal være på 30 studiepoengs 
omfang, endres til en opplæringsdel som skal ha et omfang på minimum 30 studiepoeng, i samsvar 
med formuleringen i §8.1.  
 

 Til foreslått endring i §3: Fakultetet fastsetter individuell studieplan for kandidater som er knyttet til en 
spesialisering. Fakultetet anbefaler at man bruker begrepet opplæringsdel heller enn studieplan, i 
samsvar med resten av forskriften. Det er bekreftet fra forskingssekretariatet at det har falt ut en «ikke» i 
forslaget, så foreslått ny formulering blir derfor: Fakultetet fastsetter individuell opplæringsdel for 
kandidater som ikke er knyttet til en spesialisering. 
 

 Til foreslått endring i §5: Plan for opplæringsdelen, herunder opplæring som er rettet mot generell 
kompetanse i samsvar med kvalifikasjonsrammeverket. Siste del av setningen er unødvendig tung og 
vanskelig tilgjengelig. Fakultetet foreslår derfor følgende alternative formulering: Plan for 
opplæringsdelen, i samsvar med kvalifikasjonsrammeverket. 
 

 Til §8.1 – tredje avsnitt: Opplæringsdelen skal normalt avlegges ved Universitetet i Agder. Denne 
formuleringen bør vurderes endret, og avsnittet omformulert. Det er ønskelig at ph.d-kandidatene tar 
deler av sin opplæringsdel ved andre institusjoner, og i en del tilfeller, spesielt ved opptak utenfor 
spesialisering, er dette helt nødvendig. 
 

 Til  §8.2: Vi kan ikke se at Lov om folketrygd §14-10 sier noe om rett til å følge undervisning eller ta 
eksamen.   
 

 Til foreslått endring i §9 Rapportering og midtveisevaluering: Forlaget under punkt 9.2 om 
midtveisevaluering med eksternt medlem i evalueringskomité er ressurskrevende, og fakultetet ser ikke 
at det er behov for et slik krav formulert i forskriften. Handelshøyskolen har i tillegg til 
minimumskravet om én årlig progresjonsrapport, innført årlige progresjonssamtaler og 
progresjonspresentasjoner. Handelshøyskolen ser det som en fordel at hvert enkelt 
fakultet/spesialisering selv får mulighet til å utvikle den framdriftsoppfølging man selv ser som 
nødvendig og effektiv. Vi ber derfor om at forslag til §9.2 blir fjernet.  
 

 Til §10.2, første setning: Arbeider eller deler av at arbeid som har vært godtatt som grunnlag for 
tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse. Slik vi ser det er det en fordel 
om masteroppgaver kan brukes som et grunnlag, der problemstillinger, metodikk og tema kan 
videreutvikles i et doktorgradsprosjekt. Vi bør sikre at forskriften ikke hindrer en slik praksis. Vi ser 
gjerne at formuleringen blir diskutert.  
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Med hilsen 
 
 
 
Jan Inge Jenssen  
Visedekan  
  
Handelshøyskolen  
 Målfrid Tangedal 
 Rådgiver 
  
 Handelshøyskolen 
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Fra: Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Lise Moss 

 

Dato:  05.11.2014 

 

Saksnr.: 14/03217-6 

Til: 

 

Øyvind Nystøl/ Forskningssekretariatet Unntatt offentlighet iht    

Kopi 

til: 

 

 

         

 

 

  

 

 

 

Høringssvar fra Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Forslag til endring av ph.d-forskrift – høringssvar fra Fakultet for humaniora og 

pedagogikk 

Forslag til endringer i forskriften for graden ph.d ved Universitetet i Agder ble 

behandlet av fakultetsstyret 22. oktober 2014, som vedtok følgende høringsuttalelse: 

 

I høringsforslaget foreslås det å etablere en ordning med midtveisevaluering. Det er 

viktig å sørge for god veiledning og oppfølging underveis i doktorgradsløpet. Dette 

ivaretas på 

fakultetets doktorgradsutdanning i dag på flere måter: Normalt oppnevnes to veiledere 

som har løpende ansvar i hele perioden. Framdriften skal også informeres om gjennom 

jevnlige 

rapporter, og på spesialiseringene er det i litt ulik form viktige «mellomstasjoner». 

Kandidatene skal jevnlig presentere papers på ph.d.-seminarer, mellom en og tre 

ganger årlig, og får dem kommentert av andre ph.d.-studenter og ansatte i fagmiljøet. 

Det er obligatorisk med «sluttseminar», som har mange likhetstrekk med den egentlige 

disputasen. En opponent, oftest ekstern, har lest kritisk gjennom et nesten ferdig 

avhandlingsutkast, kommenterer det og gjennomfører en utspørring med kandidaten. 

Dette er et åpent seminar. Erfaringene med et slikt sluttseminar er meget gode og 

fakultetet er i sluttfasen av en prosess med å nedfelle skriftlige rutiner for sluttseminar. 

I utkastet til justeringer av reglementet er ikke et slikt sluttseminar nevnt, men derimot 

en «midtveisevaluering» med mange likhetstrekk, der to bedømmere (andre enn 

veilederne, og minst en av dem ekstern) gjennomfører en kritikk sammen med andre 

involverte, inklusive kandidaten selv. 

 

Dersom en slik midtveisevaluering skal gjennomføres i tillegg til nåværende 

sluttseminar, er vi engstelige for at det kan bli vanskelig å finne eksterne fagfolk med 

tilstrekkelig spisskompetanse til alle disse oppgavene, og at aktuelle kandidater kan bli 

«brukt opp» før man kommer til sammensetningen av selve den formelle 

bedømmelseskomiteen. Vi befinner oss på et faglig nivå der spisskompetansen noen 

ganger er et knapt gode. Et slikt opplegg vil også medføre betydelig administrativt 

merarbeid både for faglig og administrativt personell.  
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Dersom vi må velge mellom midtveisseminar og sluttseminar, mener vi at det faglige 

utbyttet av en grundig gjennomgang når avhandlingen nærmer seg slutten, er langt 

viktigere for resultatet. Vi mener at en form for gjennomgang midtveis kan være 

fruktbar, men foreslår en langt mindre omstendelig ordning, slik vi er kjent med at det 

praktiseres ved andre institusjoner i Norge: Det holdes et møte om lag midtveis i 

forløpet med kandidat, veiledere, og leder og sekretær i ph.d.-utvalget, der faglige og 

praktiske utfordringer presenteres og diskuteres med tanke på å løse opp 

«flaskehalser». 

 

Summen av dette blir at det foreslåtte reglement blir for spesifikt i forhold til de 

varierte måtene framdriften sikres på i dag. Det er viktig at det legges til rette for god 

progresjon, men det er neppe hensiktsmessig å fastsette en bestemt detaljert ordning 

som skal gjelde for alle. De enkelte fagmiljøene må bli vist tillit og ha handlingsrom til 

å praktisere ordninger som de har gode erfaringer med. 

 

Øvrige forslag til endringer har fakultetet ingen innvendinger mot, eller kommentarer 

til. 
 



Øyvind Nystøl Dato: 15.10.2014
Deres ref.: 
Vår ref.: 2014/2531

Saksbehandler:
Eli Margareth Andås
eli.andas@uia.no

Besøksadr.: Gimlemoen, Kristiansand
Direkte: +47-38141866
Faks: 

Forslag om endring av ph.d.-forskrift - Høringsuttalelse fra Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap

__
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er positive til at kandidater kan bli tatt opp på ph.d.-program uten 
å være knyttet til en spesialisering. Ved fakultetet har vi allerede et bredt fakultetsprogram som ivaretar
alle fagmiljøene, og slik legger til rette for dette. Vi jobber nå med å gjøre ph.d.-programmet enda mer 
fleksibelt og ved behov kunne skreddersy enda mer individuelt innen opplæringsdelen. Da kan vi ta opp 
alle kandidater vi har veilederkompetanse på, og kan forsvare at prosjektet kan inngå i vår portefølje. 
Det må være glemt et «ikke» i første setning på side 2 (Fakultetet fastsetter individuell studieplan for 
kandidater som ikke er knyttet til en spesialisering.)

Fakultetet støtter også nødvendig endring / presisering ift tvungen avslutning.

Når det gjelder innføring av midtveisevaluering er dette noe vi ikke har erfaring med, men ser at vi kan 
få til på en relativ enkel måte. Vi mener at dette kan være en god kvalitetssikring som kan føre til
målrettede tiltak for å sikre bedre gjennomstrømming og nivå på doktorgradsarbeidet. Vi ønsker at den 
eksterne representanten som skal oppnevnes i evalueringsgruppen evt. kan være fra et annet fakultet 
ved UiA (eksternintern), for å gjøre dette mindre ressurskrevende og kanskje forenkle praktisk 
gjennomføring. 

Det er også fint å få presisert at det er bare formelle feil som kan rettes etter innlevering.    
  

Med hilsen

Eli Andås
FoU-rådgiver

Kopi: Veslemøy Rabe
Fakultetsdirektør

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
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(Endelig 20.6.12) 
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder 
 
Fastsatt av Universitetsstyret ved Universitetet i Agder 20.06.2012 med hjemmel i lov 1. april nr. 15 om 
universiteter og høyskoler § 3-3 og § 3-9. 
 
 

 

DEL I: INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1 Forskriftens virkeområde 
Forskriften gjelder for doktorgradsutdanning som fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.). 
Forskriften gir regler om opptak til, gjennomføring av og avslutning av ph.d.-utdanningen, herunder 
fellesgrader og cotutelle-avtaler. 
 
 
§ 2 Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen 
Ph.d.-utdanningen organiseres i programmer som er normert til 3 års fulltidsstudier. I programmene 

er det inkludert en opplæringsdel som normalt skal være på 30 studiepoengs omfang, maksimalt 45 

studiepoeng.  

Ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Agder skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal 

standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og 

analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. Ph.d.-

utdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i tråd med det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR 2011). 

Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid eller kombinert 

forsknings- og utviklingsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.  

 

Ph.d.-utdanningen består av: 

- opplæringsdel 
- vitenskapelig avhandling  
- prøveforelesning over oppgitt emne 
- offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) 

 
 
§ 3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen 
Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Agder.  
Universitetsstyret selv oppretter og nedlegger program og spesialiseringer for ph.d.-utdanningen ved 
det enkelte fakultet, samt vedtar endring i navn eller vesentlig i faglig innhold i spesialiseringer. 
Programmene forvaltes av fakultetene. 
 
Universitetsstyret fastsetter utfyllende regler for programmene og spesialiseringene. 
 
Universitetsstyret fastsetter studieplaner for nye program og spesialiseringer. Senere endringer 
gjøres av fakultetsstyret selv. Fakultetet selv fastsetter planer på emnenivå. 
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Fakultetet fastsetter individuell studieplanopplæringsplan for kandidater som ikke er knyttet til en 
spesialisering. 
 
 
Med fakultetet selv menes et organ på fakultetsnivå eller dekanen. 
 
§ 4 Kvalitetssikring 
Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder omfatter også ph.d.-

utdanningen. Fakultetene skal kvalitetssikre ph.d.-utdanningen i tråd med dette systemet. 

DEL II: OPPTAK  

§ 5 Opptak 
§ 5.1 Vilkår for opptak 
For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha utdanning som tilsvarer femårig mastergrad 
i Norge, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Fakultetet kan etter særskilt 
vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Det kan i utfyllende regler 
stilles ytterligere krav for opptak. Søkere uten fullført mastergrad kan tas opp til integrerte 
doktorgradsprogram i henhold til egen forskrift fastsatt av styret selv. 
 
Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart av det 

forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn ett (1) års 

fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, skal søkeren avvises, jf. § 5.3. 

 
Søknaden bør inneholde:  

- Dokumentasjon for den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket 
- Prosjektbeskrivelse som omfatter:  

- faglig redegjørelse for prosjektet, herunder tema, problemstillinger samt valg av teori og 
metode 

- fremdriftsplan 
- finansiering 
- dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser 
- eventuelle planer for opphold ved annen institusjon 
- faglig formidling 
- opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres 

rettigheter  
- Plan for opplæringsdelen, herunder opplæring som er rettet mot generell kompetanse i samsvar 

med kvalifikasjonsrammeverket. 
- Forslag på minst én veileder, samt angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø 
- Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan 

disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra 
forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, 
foreldre etc.). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden. 
 

Søknad skal sendes fakultetet på fastsatt skjema. 

Kandidat og hovedveileder bør raskest mulig og senest innen tre (3) måneder etter opptak sammen 

gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for justeringer. Fakultetet selv kan 

fastsette krav om residensplikt. 
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§ 5.2 Infrastruktur 
Kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet. 
Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur for gjennomføring, tas av fakultetet. For 
kandidater med ekstern finansiering eller arbeidsplass inngås det avtale mellom fakultet og ekstern 
part i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. Slik avtale skal som hovedregel foreligge på 
det tidspunkt opptaksvedtaket for den aktuelle kandidaten fattes, eller umiddelbart etterpå. 
 
§ 5.3 Opptaksvedtak 
Fakultetet selv fatter vedtak om opptak til ph.d.-program  

Vedtak om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Universitetet kan fastsette kriterier 

for rangering mellom kvalifiserte søkere når antallet søkere overstiger opptakskapasiteten.   

I vedtaket skal minst én veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av andre behov som er skissert i 

søknaden plasseres, og avtaleperioden fastsettes med startdato og sluttdato. Eventuell forlengelse 

av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i forhold til 

kandidatens finansieringsgrunnlag. 

Opptak kan nektes om: 

- avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av 
avhandlingen  

- de immaterialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at universitetet ikke bør 
medvirke i prosjektet 

- søkeren ikke vil kunne oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal gjennomføres 
etter at vedkommende er tatt opp til ph.d.-utdanningen, jf. § 5.1 

- fakultetet ikke har veiledningskapasitet innenfor søkerens fagområde 
- søkeren ikke har en veldokumentert finansiering, dvs normalt være fullfinansiert i samsvar 

med kostnadene spesifisert i budsjettdokumentet 
 

 
§ 5.4 Avtaleperiode 
Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Universitetsstyret kan i utfyllende regler 

fastsette bestemmelser om maksimaltid for gjennomføring utenom lovfestede permisjoner og 

pliktarbeid. 

Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende. 

Fakultetet selv kan forlenge avtaleperioden etter begrunnet søknad. 

Ved innvilget forlengelse kan fakultetet selv sette ytterligere betingelser. 

Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, slik 

at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, deltakelse i opplæringsdel og tilgang til 

universitetets infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til 

bedømmelse for ph.d.-graden. 

 
§ 5.5 Avslutning før avtalt tid 
Frivillig avslutning:  
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Kandidaten og universitetet kan avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes før avtalt tid. Ved slik 
avslutning av ph.d.-utdanningen skal det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle 
tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater mv. skal ordnes.  
Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet 

program eller spesialisering, skal kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet.  

Tvungen avslutning: 
Fakultetsstyret selv kan vedta tvungen avslutning ved vitenskapelig uredelighet eller når en kandidat 
i vesentlig grad ikke oppfyller sine forpliktelser etter doktorgradsavtalen, jfr. lov om universiteter og 
høyskoler § 4-13. hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger: Som vesentlig brudd på 
forpliktelser etter doktorgradsavtalen regnes blant annet: 
Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som kandidaten selv rår 
over. 
- Gjentatte eller vesentlige brudd fra kandidatens side på informasjons-, oppfølgings- eller 

rapporteringsplikt, herunder unnlatt innsendelse av fremdriftsrapport, jf. § 9. 
- Forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet som er av en slik art at det skaper 

begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne 
grunnlag for tvungen avslutning må forsinkelsen skyldes forhold som kandidaten selv rår 
over. 

- Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet. 
- Opptreden fra en kandidat som bryter med den tillit som må foreligge mellom universitet og 

kandidat under gjennomføringen, herunder straffbare forhold knyttet til gjennomføringen av 
ph.d.-utdanningen. 

 
 
§ 6 Ph.d.-avtalen 
Opptak til universitetets ph.d.-utdanning formaliseres ved at skriftlig avtale underskrives av ph.d.-

kandidat, veileder(e) og det fakultet som kandidaten er tatt opp ved.  Avtalen regulerer partenes 

rettigheter og plikter i avtaleperioden og skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt 

forskermiljø og legge til rette for at ph.d.-utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. 

For ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern part, skal 

det inngås egen avtale mellom kandidaten, universitetet og den eksterne part.  

I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må universitetets 

retningslinjer for slikt samarbeid følges, og egne avtaler inngås på fastsatte skjema. Avtalen skal 

normalt foreligge sammen med ph.d.-avtalen. 

 

DEL III: GJENNOMFØRING 
 
§ 7 Veiledning  
Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Fakultetet og veilederne 

skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø.  

§ 7.1 Oppnevning av veiledere 
Ph.d.-kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. 
Hovedveileder bør være oppnevnt på opptakstidspunktet. 
Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Dersom fakultetet oppnevner ekstern 

hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra den gradsgivende institusjon.  
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Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for kandidaten 

med hovedveileder.  

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive 

forskere.  Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra eller opplæring i 

veiledning av ph.d.-kandidater. 

Både ph.d.-kandidat og veileder kan be fakultetet om å oppnevne ny veileder for kandidaten. 

Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.  

§ 7.2 Veiledningens innhold 
Kandidat og veiledere skal ha jevnlig kontakt. Veileder har ansvar for å følge opp kandidatens faglige 

utvikling. Kontakthyppigheten skal fremgå av den årlige fremdriftsrapporteringen, jf. § 9. 

Veilederne plikter å holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold 

til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jf. § 5.1.  

Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av 

forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid. 

Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere 

hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av 

fremstillingen, herunder disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v., og gi hjelp til orientering i 

faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, etc. Videre skal veilederne gi kandidaten 

veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.  

§ 8 Opplæringsdel 
 
§ 8.1 Regelverk, formål, innhold og omfang 
Enkelte bestemmelser om eksamener i lov om universiteter og høyskoler og i forskrift om studier og 
eksamener ved Universitetet i Agder regulerer eksamener som inngår i ph.d.-programmets 
opplæringsdel.  
 
Ph.d.-utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme på 
3 år.  
Opplæringsdelen skal gi innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode. 

Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse av forventet læringsutbytte i 

henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  

Opplæringsdelen skal normalt avlegges ved Universitetet i Agder. Fakultetet selv kan godkjenne at 
kurs og andre faglige aktiviteter gjennomført utenfor Universitetet i Agder inngår i opplæringsdelen. 
Fakultetet selv godkjenner kurs og faglige aktiviteter gjennomført ved UiA i forhold til 
opplæringsdelen.  
 
Opplæringsdelen skal ha et omfang på minimum 30 og maksimum 45 studiepoeng. Omfanget skal 

normalt være på 30 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng bør avlegges etter opptak. Elementer som 

skal inngå i opplæringsdelen, må være på ph.d.-nivå og kan normalt ikke være eldre enn to (2) år ved 

opptaksdato.  
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Universitetet bør tilby ph.d.-kandidaten veiledning om fremtidige yrkesmuligheter i og utenfor 

akademia, herunder bevisstgjøring om den kompetansen som kandidaten har oppnådd gjennom 

forskningsarbeidet. 

 

§ 8.2 Kandidatens rettigheter ved permisjon 
Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, kan likevel følge undervisning og 
avlegge eksamener som skal inngå som en del av kandidatens opplæringsdel under permisjonstiden, i 
tråd med lov om folketrygd § 14-10. 
 
§ 9 Rapportering og midtveisevaluering 
§9.1. Rapportering 
Universitetets system for kvalitetssikring av ph.d.-utdanningen skal omfatte tiltak for å avdekke 
manglende progresjon i avhandlingsarbeidet og opplæringsdelen og mangler ved veiledningen samt 
rutiner for å følge opp avdekkede mangler. Systemet skal normalt omfatte årlig og separat 
rapportering fra ph.d.-kandidat og veileder, og utformes slik at dobbeltrapportering unngås.  
Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller mangelfull 

fremdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av forskerutdanningen før 

avtaleperiodens utløp, jf. § 5.5. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli 

fratatt veilederansvaret.  

Fakultetet kan ved behov kreve særskilt rapportering.  

§ 9.2 Midtveisevaluering 

En midtveisevaluering av doktorgradsarbeidet bør normalt finne sted i tredje eller fjerde semester. 

Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er 

oppnevnt av institusjonen. Minst én av disse skal ikke være ansatt ved UiA. Evalueringsgruppen skal 

ta stilling til doktorgradsarbeidets faglige status og fremdrift, og skal gi tilbakemelding til både 

kandidaten, veilederen og institusjonen. 

 

Rapporter fra evalueringsgruppene skal behandles av fakultetets ph.d.-utvalg. Dersom 

evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved forskningsarbeidet, skal det iverksettes 

tiltak for å korrigere situasjonen. 

 

§ 10 Ph.d.-avhandlingen 
 
§ 10.1 Krav til avhandlingen 
Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig forskningsarbeid eller forsknings- og 

utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og 

metode innen fagområdet. 

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne 

publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratureller offentliggjøres i egnet format som en 

del av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling.  
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Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider. Dersom 

avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem.  

Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert materialsamling 

eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, elektroniske fremstillingsformer) 

der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av produktet selv.  I slike tilfeller skal 

avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en 

skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode og vurdering av resultatet i henhold 

til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet. 

Dersom et skriftlig arbeidavhandlingen eller deler av den  er blitt til i samvirke med andre forfattere, 
skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og 
Universitetet i Agders retningslinjer for medforfatterskap. I avhandlinger hvor det inngår arbeider 
med flere forfattere eller samarbeidspartnere skal det følge en underskrevet medforfattererklæring 
som beskriver kandidatens og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkelt arbeid.  
 
Avhandlingen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom ph.d.-kandidaten 
ønsker å benytte et annet språk, skal det være søkt om særskilt tillatelse til dette ved opptak. Det 
skal også fremkomme av kontrakten. 
 
§ 10.2 Arbeider som ikke godtas 
Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener 

eller grader, kan ikke antas til bedømmelse. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan 

likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.  

Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved 

opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato. Fakultetet selv kan dispensere fra 

dette kravet dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det. 

Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf. § 13.1.  

§ 11 Meldeplikt om arbeidsresultater som har potensial for næringsmessig utnyttelse 
 
Ph.d.-kandidater som er tilsatt ved Universitetet i Agder har meldeplikt om arbeidsresultater med 
næringsmessig potensial som gjøres i arbeidsforholdet etter lov 17. april 1970 nr. 21 om 
arbeidstakeroppfinnelser, åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og kretsmønsterloven av 15. juni 1990 
nr. 27. Styret kan fastsette bestemmelser om meldeplikt også for andre arbeidsresultater som er 
omfattet av UiAs rettighetspolitikk. Det skal inngås en egen avtale mellom Universitetet i Agder og 
arbeidstaker om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater, som gir en nærmere regulering av 
arbeidstakers og arbeidsgivers plikter i tilknytning til utnyttelse, inntektsfordeling, mv.  
 
For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i avtale mellom 
Universitetet i Agder, ph.d.-kandidaten og den eksterne arbeidsgiver.  
 
For ph.d.-kandidater uten arbeidsgiver, skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i opptaksavtalen mellom 
Universitetet i Agder og ph.d.-kandidaten.  
 

DEL IV: FULLFØRING 
 
§ 12 Bedømmelse 
§ 12.1 Grunnlag for bedømmelse 
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Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:  

- godkjent gjennomføring av opplæringsdelen 
- godkjent vitenskapelig avhandling  
- godkjent prøveforelesning over oppgitt emne 
- godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) 

 
§ 12.2 Tidsbruk fra innlevering til disputas 
Det skal normalt ikke gå mer enn fem (5) måneder fra innlevering av avhandling til disputas.  

Det er hovedveileders ansvar å gjøre ansvarlig instans ved fakultetet oppmerksom på at innlevering 

er nært forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte. 

 
§ 13 Innlevering 
§ 13.1 Innlevering av avhandlingen 
Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent.  

Som vedlegg til søknaden skal følge:  

- Avhandlingen i godkjent format og i henhold til fakultetets bestemmelser i den form og det 
antall eksemplarer fakultetet har bestemt. 

- Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, jf. § 5.1. 
- Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 10.1. 
- Erklæring om doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang. 
- Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annet lærested. 

 
 
§ 13.2 Behandling av søknaden 
Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller kravene i § 13.1 

skal avvises. 

 
§ 14 Oppnevning av bedømmelseskomite 

Fakultetet selv oppnevner en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme 

avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen. Dette gjøres etter at fakultetet har godkjent søknad 

om å få avhandlingen bedømt. Fakultetet selv fastsetter prosedyre for oppnevning, og fakultetet selv 

utpeker en leder blant komiteens medlemmer, eventuelt en koordinator i tillegg til komiteens 

medlemmer.  

 
Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 gjelder for komiteens medlemmer og eventuelt koordinator. 
Habiliteten skal vurderes i forhold til ph.d-kandidaten og veilederne.  
 
Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:  
 

- begge kjønn er representert 
- minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Agder 
- minst ett av medlemmene ikke har hovedstilling ved norske institusjoner 
- alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse 
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Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt. Komiteens sammensetning skal begrunnes. 
Begrunnelse skal vise hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt.  
 
Oppnevnte veiledere og andre som har bidratt til avhandlingen kan ikke være medlem av 
bedømmelseskomiteen eller administrere den. Fakultetet kan, når det er påkrevd, oppnevne et 
settemedlem til bedømmelseskomiteen.  
 
Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av bedømmelseskomité, før forslaget 
behandles av fakultetet. Kandidaten har anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen 
én uke etter at forslaget til sammensetning er gjort kjent.  
 
Det bør normalt ikke gå med enn fire uker fra søknaden er godkjent til bedømmelseskomiteen er 
oppnevnt. 

 
§ 15 Bedømmelseskomiteens arbeid  
§ 15.1 Innhenting av supplerende opplysninger 
Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller 

oppklarende tilleggsinformasjon. 

Bedømmelseskomiteen kan be veileder om å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med 

avhandlingen.  

§ 15.2 Omarbeiding av innlevert avhandling 
Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt 

tilleggsmateriale, jf. § 15.1, anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig 

innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt i skriftlig form over hva kandidaten må 

omarbeide. Fakultetet selv beslutter om kandidaten skal gis anledning til omarbeiding. 

 

Tillater fakultetet en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding 

som normalt ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det skal også fastsettes en ny frist for 

oversendelse av komiteens endelige innstilling. Fakultetets beslutning etter denne paragrafen kan 

ikke påklages av ph.d.-kandidaten.  

Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller 

metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen anbefale at 

avhandlingen underkjennes.  

 
§ 15.3 Bedømmelseskomiteens innstilling 
Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-

graden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.  

Bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge senest innen tre (3) måneder etter at komiteen har 

mottatt avhandlingen. Tillater fakultetet omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den dato 

avhandlingen leveres på nytt. 
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Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes fakultetet, som forelegger denne for ph.d.-

kandidaten. Kandidaten gis en frist på ti (10) arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til 

innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal fakultetet snarest underrettes 

skriftlig om dette.  

Ph.d.-kandidatens eventuelle merknader skal sendes fakultetet. Fakultetet selv fatter vedtak i saken i 

samsvar med § 16.  

 
§ 15.4 Retting av formelle feil i avhandlingen 
Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares 

for ph.d.-graden. 

Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. 

Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil som ønskes rettet. Søknad om retting av 

formelle feil må leveres inn senest fire (4) uker før komiteens frist for avlevering av innstilling og kan 

bare skje én gang.  

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å 

forsvares for doktorgraden. Etter innlevering har doktorgradskandidaten bare anledning 

til å foreta rettinger av formell art, forutsatt at han eller hun sender inn en oversikt over 

samtlige rettinger som er foretatt i det innleverte arbeid. Oversikten leveres inn senest 

en måned før disputasen. 

 

 
§ 16 Fakultetets behandling av bedømmelseskomiteens innstilling  

Fakultetet selv fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens endelige innstilling, vedtak om ph.d.-

avhandlingen er verdig til å forsvares. Kandidaten skal underrettes om utfallet av behandlingen. 

 

Enstemmig innstilling 
Dersom komiteen avgir enstemmig innstilling og fakultetet finner å legge den enstemmige 
innstillingen til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet selv vedtak i samsvar med den enstemmige 
innstillingen.  
 
Dersom fakultetet finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komiteens enstemmige 

innstilling skal legges til grunn, skal fakultetet selv søke nærmere avklaring fra 

bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om 

avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, 

som gis anledning til å komme med merknader.  

Fakultetet selv fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene.  

Delt innstilling 
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Dersom komiteen avgir delt innstilling og fakultetet finner å legge flertallets uttalelser til grunn for 
sitt vedtak, fatter fakultetet selv vedtak i samsvar med flertallets innstilling. Dersom komiteen avgir 
delt innstilling og fakultetet vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, kan 
fakultetet søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige 
som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser 
skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Dersom begge de 
nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne 
innstillingen følges. 
 
§ 17 Ny innlevering 
En ph.d.-avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først 
seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak. Ny bedømmelse kan bare finne sted én 
gang.  
 
Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke 

blitt funnet verdig til å forsvares. 

§ 18 Offentliggjøring av avhandlingen 
§ 18.1 Krav til den trykte avhandlingen 
Når avhandlingen er funnet verdig til å forsvares, skal ph.d.-kandidaten levere avhandlingen til 

fakultetet i godkjent format og i henhold til universitetets bestemmelser, jf. § 13.1.  

Ph.d.-kandidaten skal levere et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk eller norsk. 

Dersom avhandlingen verken er skrevet på engelsk eller norsk, skal det i tillegg leveres et 

sammendrag på avhandlingens språk. Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, 

publiseres offentlig. 

§18.2 Offentliggjøring 
Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to (2) uker før dato for offentlig forsvar. 

Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter 

omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf. § 15.2.  

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en 

på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at 

fakultetet og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal kunne 

ta stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-

avhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres, jf. § 5.3.  

Ved publisering av ph.d.-avhandlingen skal ph.d.-kandidater ansatt ved Universitetet i Agder følge 
hovedregelen for adressering ved universitetet, og oppgi Universitetet i Agder som adresse. Eksternt 
ansatte ph.d.-kandidater skal oppgi Universitetet i Agder samt hovedarbeidsgivers adresse på 
publikasjoner. Dette gjelder også arbeider som helt eller hovedsakelig er utført under ph.d.-
utdanningen, men som publiseres senere.  
 
§ 19 Doktorgradsprøve 
§ 19.1 Prøveforelesning 
Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, jf. § 15, skal ph.d.-kandidaten 

prøveforelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over 

oppgitt emne. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover 

avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.  
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Tittel for prøveforelesning fastsettes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for ph.d.-kandidaten ti 

(10) arbeidsdager før prøveforelesningen. Emnet for forelesningen skal ikke stå i direkte forbindelse 

med temaet for avhandlingen. 

Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket med mindre fakultetet selv godkjenner et annet 

språk.  

Bedømmelseskomiteen meddeler fakultetet om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått. Det 
skal begrunnes dersom prøveforelesningen anbefales ikke bestått.  
 
§ 19.2 Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) 
Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er bestått.  

Tid og sted for det offentlige forsvaret skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før det avholdes. 

Den komiteen som opprinnelig har bedømt avhandlingen, bedømmer også det offentlige forsvaret. 

Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med mindre fakultetet selv, etter forslag fra 

bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.  

Det skal normalt være to ordinære opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av 

bedømmelseskomiteen og utpekes av fakultetet selv. 

Det offentlige forsvaret ledes av dekanen eller den denne bemyndiger. Den som leder forsvaret, gjør 
kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen samt for prøveforelesningen og 
bedømmelsen av denne. Deretter redegjør ph.d.-kandidaten for hensikten med, og resultatene av, 
den vitenskapelige undersøkelsen. Fakultetet selv kan bestemme at første ordinære opponent skal 
redegjøre for dette i stedet for kandidaten. 
  
Første ordinære opponent innleder diskusjonen, før ph.d.-kandidaten gis anledning til å forsvare 
avhandlingen. Etter at en eller begge opponentene har avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige 
tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. En av opponentene avslutter 
opposisjonen, før disputasleder avslutter disputasen.  
 

Bedømmelseskomitéen avgir innstilling til fakultetet der den gjør rede for hvordan den har vurdert 

forsvaret av avhandlingen. Innstillingen skal konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke 

godkjent. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.  

 
§ 20 Godkjenning av doktorgradsprøve 
Fakultetet selv fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av 

bedømmelseskomiteens innstilling. 

Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny 

prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks (6) måneder etter første forsøk. 

Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme 

komité som den opprinnelige, dersom ikke fakultetet selv har bestemt noe annet.  

Dersom fakultetet selv ikke godkjenner disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på 

nytt én gang. Ny disputas avholdes normalt etter seks (6) måneder og bedømmes så vidt mulig av 

den samme komité som den opprinnelige.  
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§ 21 Kreering og vitnemål  
På grunnlag av fakultetets innberetning om at opplæringsdelen, avhandlingen og doktorgradsprøven 

er godkjent, kreerer universitetsstyret kandidaten til philosophiae doctor.   

Vitnemål utstedes av Universitetet i Agder. Vitnemålet skal inneholde opplysninger om innholdet i 
opplæringsdelen, dato og tittel for prøveforelesningen, tittel på avhandlingen og dato for forsvar av 
denne.  
 

§ 22 Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement) 
Universitetet skal utstede vedlegg til doktorgradsvitnemålet i tråd med gjeldende retningslinjer for 

Diploma Supplement.  

 

DEL V: FELLESGRADER OG COTUTELLE-AVTALER 
§ 23 Fellesgrader og cotutelle-avtaler 
§ 23.1 Fellesgrader og cotutelle-avtaler 
Universitetet kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner om 

samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler.  

I avtaler om fellesgradssamarbeid og cotutelle kan fakultetet selv gjøre unntak for de øvrige 

bestemmelsene i forskriften, dersom det er nødvendig av hensyn til regelverket ved de 

samarbeidende institusjonene.  

§ 23.2 Fellesgrader 
Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap har ansvar for 

opptak, veiledning, gradstildeling og annet som er beskrevet i denne forskriften. Samarbeidet 

organiseres normalt i et konsortium og reguleres i avtale mellom konsortiedeltakerne. For fullført 

fellesgrad utstedes felles vitnemål i form av: a) et vitnemålsdokument utstedt av alle 

konsortiemedlemmene, b) et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne, eller en kombinasjon av a) og 

b). 

Avtaler om fellesgrader skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig 

samarbeid mellom Universitetet i Agder og en av de andre konsortiedeltakerne. Universitetsstyret 

vedtar nærmere retningslinjer for fellesgradssamarbeid, herunder mal for samarbeidsavtaler jf. 

første ledd. 

§ 23.3 Cotutelle-avtaler 
Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om utdanning av 

ph.d-kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt kandidat og bør bygge på et stabilt, faglig 

samarbeid.  

§ 23.4 Krav ved fellesgrader og cotutelle 
Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, samt krav om 

offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke fravikes. 

 
DEL VI: KLAGE, IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 
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§ 24 Klage  
§ 24.1 Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett, klage over avslag på 
søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen  
Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og klage på søknad om godkjenning av 
elementer i opplæringsdelen kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg. Grunngitt 
klage sendes til fakultetet. Blir avslaget opprettholdt, sendes klagen til universitetets klagenemnd til 
endelig avgjørelse.  
 
§ 24.2 Klage over eksamen i opplæringsdelen 
Eksamener som er avlagt under opplæringsdelen, kan påklages etter lov om universiteter og 

høyskoler 1. april 2005, § 5-3 Klage over karakterfastsetting og § 5-2 Klage over formelle feil ved 

eksamen.   

Behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk følger Universitetet i Agders fastsatte rutiner for 

dette.  

§ 24.3 Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller 
forsvar  
Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, 

prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg.  

Grunngitt klage sendes fakultetet. Fakultetet selv kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner 
klagen begrunnet. Hvis fakultetet selv ikke tar klagen til følge, sendes klagen til universitetets 
klagenemnd til endelig avgjørelse. Klagenemnda kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak. 
Dersom fakultetet selv eller klagenemnda finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner 
eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriteriene denne bygger 
på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.  
 
§ 25 Ikrafttredelse  
 
§ 25.1 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 24.10.2002, nr. 1311 

§ 25.2 Overgangsbestemmelser 
Den som når denne forskriften trer i kraft har opptak på ph.d.-program etter forskrift av 24.10.2002, 
nr. 1311, beholder de rettigheter som står i denne dersom dette er til gunst for vedkommende. 
 
øn 



Universitetsdirektørens forslag til 

Forskrift til endring av forskrift for graden philosophiae doctor ved Universitetet i 
Agder 

 
§ 2 Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen 
2. ledd, siste setning skal lyde: 
Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i tråd 
med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring 
 
Nytt 3. ledd: 
Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid eller kombinert 
forsknings- og utviklingsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.  

 
§ 3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen 
 
1. ledd, 2. setning skal lyde: 
Universitetsstyret selv oppretter og nedlegger program og spesialiseringer for ph.d.-
utdanningen ved det enkelte fakultet, samt vedtar endring i navn eller vesentlig i faglig 
innhold i spesialiseringer. 
 
4. ledd skal lyde: 
Fakultetet fastsetter individuell opplæringsplan for kandidater som ikke er knyttet til en 
spesialisering. 
 
 
§ 5 Opptak 
§ 5.1, 3. ledd, 3. strekpunkt skal lyde: 
- Plan for opplæringsdelen, herunder opplæring som er rettet mot generell kompetanse i 

samsvar med kvalifikasjonsrammeverket. 
 
§5.5 Tvungen avslutning, 1. ledd skal lyde 
Fakultetsstyret selv kan vedta tvungen avslutning ved vitenskapelig uredelighet eller når en 
kandidat i vesentlig grad ikke oppfyller sine forpliktelser etter doktorgradsavtalen, jfr. lov om 
universiteter og høyskoler § 4-13. Som vesentlig brudd på forpliktelser etter 
doktorgradsavtalen regnes blant annet: 
 
3. strekpunkt strykes 
 
 
§ 7 Veiledning 
§7.2, 1. ledd, 2. setning 
Veileder har ansvar for å følge opp kandidatens faglige utvikling. 
 
 
§ 10 Ph.d.-avhandlingen 
§ 10.1, 1. ledd skal lyde: 



Avhandlingen skal være et selvstendig, forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid 
som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode 
innen fagområdet 
 
2. ledd skal lyde: 
Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den 
vil kunne publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets forskningsbaserte 
kunnskapsutvikling 
 
3. ledd skal lyde: 
Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert 
materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, 
elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av 
produktet selv.  I slike tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha 
en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av 
teori og metode og vurdering av resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig 
nivå innen fagområdet. 

4. ledd skal lyde: 
Dersom avhandlingen eller deler av den  er blitt til i samvirke med andre forfattere, skal ph.d.-
kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og 
Universitetet i Agders retningslinjer for medforfatterskap. I avhandlinger hvor det inngår 
arbeider med flere forfattere eller samarbeidspartnere skal det følge en underskrevet 
medforfattererklæring som beskriver kandidatens og den enkelte medforfatters innsats i hvert 
enkelt arbeid.  
 
 
§ 15 Bedømmelseskomiteens arbeid 
 
§15.4 Retting av formelle feil i avhandlingen skal lyde: 
Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å 
forsvares for doktorgraden. Etter innlevering har doktorgradskandidaten bare anledning til å 
foreta rettinger av formell art, forutsatt at han eller hun sender inn en oversikt over samtlige 
rettinger som er foretatt i det innleverte arbeid. Oversikten leveres inn senest en måned før 
disputasen. 
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(Endelig 20.6.12) 
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder 
 
Fastsatt av Universitetsstyret ved Universitetet i Agder 20.06.2012 med hjemmel i lov 1. april nr. 15 om 
universiteter og høyskoler § 3-3 og § 3-9. 
 
 

 

DEL I: INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1 Forskriftens virkeområde 
Forskriften gjelder for doktorgradsutdanning som fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.). 
Forskriften gir regler om opptak til, gjennomføring av og avslutning av ph.d.-utdanningen, herunder 
fellesgrader og cotutelle-avtaler. 
 
 
§ 2 Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen 
Ph.d.-utdanningen organiseres i programmer som er normert til 3 års fulltidsstudier. I programmene 

er det inkludert en opplæringsdel som normalt skal være på 30 studiepoengs omfang, maksimalt 45 

studiepoeng.  

Ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Agder skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal 

standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og 

analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. Ph.d.-

utdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i tråd med det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR 2011). 

Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og 

utviklingsarbeid eller kombinert vitenskapelig arbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid som 

gjennomføres under aktiv veiledning.  

 

Ph.d.-utdanningen består av: 

- opplæringsdel 
- vitenskapelig doktoravhandling  
- prøveforelesning over oppgitt emne 
- offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) 

 
 
§ 3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen 
Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Agder.  
Universitetsstyret selv oppretter og nedlegger program og spesialiseringer for ph.d.-utdanningen ved 
det enkelte fakultet, samt vedtar endring i navn eller faglig innhold i spesialiseringer. Programmene 
forvaltes av fakultetene. 
 
Universitetsstyret fastsetter utfyllende regler for programmene og spesialiseringene. 
 
Universitetsstyret fastsetter studieplaner for nye program og spesialiseringer. Senere endringer 
gjøres av fakultetsstyret selv. Fakultetet selv fastsetter planer på emnenivå. 

Commented [TD1]: ”Aktiv” foreslås slettet. Mine erfaring fra 
doktorgradsutdanningsløp er at det er en selvfølge at veiledningen 
er aktiv og at det bør være unødvendig å nevne dette.  

Commented [TD2]: Trengs dette avsnittet? Innholdet kommer 
fram i §10.1 

Commented [TD3]: Foreslår å skrive doktoravhandling for å ta 
høyde for kombinerte kunstneriske og vitenskapelige avhandlinger.  
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Fakultetet fastsetter individuell studieplan for kandidater som ikke er knyttet til en spesialisering. 
 
 
Med fakultetet selv menes et organ på fakultetsnivå eller dekanen. 
 
§ 4 Kvalitetssikring 
Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder omfatter også ph.d.-

utdanningen. Fakultetene skal kvalitetssikre ph.d.-utdanningen i tråd med dette systemet. 

DEL II: OPPTAK  

§ 5 Opptak 
§ 5.1 Vilkår for opptak 
For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha utdanning som tilsvarer femårig mastergrad 
i Norge, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Fakultetet kan etter særskilt 
vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Det kan i utfyllende regler 
stilles ytterligere krav for opptak. Søkere uten fullført mastergrad kan tas opp til integrerte 
doktorgradsprogram i henhold til egen forskrift fastsatt av styret selv. 
 
Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart av det 

forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn ett (1) års 

fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, skal søkeren avvises, jf. § 5.3. 

 
Søknaden bør inneholde:  

- Dokumentasjon for den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket 
- Prosjektbeskrivelse som omfatter:  

- faglig redegjørelse for prosjektet, herunder tema, problemstillinger samt valg av teori og 
metode 

- fremdriftsplan 
- finansiering 
- dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser 
- eventuelle planer for opphold ved annen institusjon 
- faglig formidling 
- opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres 

rettigheter  
- Plan for opplæringsdelen, herunder opplæring som er rettet mot generell kompetanse i samsvar 

med kvalifikasjonsrammeverket. 
- Forslag på minst én veileder, samt angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø 
- Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan 

disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra 
forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, 
foreldre etc.). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden. 
 

Søknad skal sendes fakultetet på fastsatt skjema. 

Kandidat og hovedveileder bør raskest mulig og senest innen tre (3) måneder etter opptak sammen 

gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for justeringer. Fakultetet selv kan 

fastsette krav om residensplikt. 
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§ 5.2 Infrastruktur 
Kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet. 
Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur for gjennomføring, tas av fakultetet. For 
kandidater med ekstern finansiering eller arbeidsplass inngås det avtale mellom fakultet og ekstern 
part i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. Slik avtale skal som hovedregel foreligge på 
det tidspunkt opptaksvedtaket for den aktuelle kandidaten fattes, eller umiddelbart etterpå. 
 
§ 5.3 Opptaksvedtak 
Fakultetet selv fatter vedtak om opptak til ph.d.-program  

Vedtak om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Universitetet kan fastsette kriterier 

for rangering mellom kvalifiserte søkere når antallet søkere overstiger opptakskapasiteten.   

I vedtaket skal minst én veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av andre behov som er skissert i 

søknaden plasseres, og avtaleperioden fastsettes med startdato og sluttdato. Eventuell forlengelse 

av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i forhold til 

kandidatens finansieringsgrunnlag. 

Opptak kan nektes om: 

- avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av 
avhandlingen  

- de immaterialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at universitetet ikke bør 
medvirke i prosjektet 

- søkeren ikke vil kunne oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal gjennomføres 
etter at vedkommende er tatt opp til ph.d.-utdanningen, jf. § 5.1 

- fakultetet ikke har veiledningskapasitet innenfor søkerens fagområde 
- søkeren ikke har en veldokumentert finansiering, dvs normalt være fullfinansiert i samsvar 

med kostnadene spesifisert i budsjettdokumentet 
 

 
§ 5.4 Avtaleperiode 
Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Universitetsstyret kan i utfyllende regler 

fastsette bestemmelser om maksimaltid for gjennomføring utenom lovfestede permisjoner og 

pliktarbeid. 

Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende. 

Fakultetet selv kan forlenge avtaleperioden etter begrunnet søknad. 

Ved innvilget forlengelse kan fakultetet selv sette ytterligere betingelser. 

Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, slik 

at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, deltakelse i opplæringsdel og tilgang til 

universitetets infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til 

bedømmelse for ph.d.-graden. 

 
§ 5.5 Avslutning før avtalt tid 
Frivillig avslutning:  
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Kandidaten og universitetet kan avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes før avtalt tid. Ved slik 
avslutning av ph.d.-utdanningen skal det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle 
tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater mv. skal ordnes.  
Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet 

program eller spesialisering, skal kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet.  

Tvungen avslutning: 
Fakultetsstyret selv kan vedta tvungen avslutning ved vitenskapelig uredelighet eller når en kandidat 
i vesentlig grad ikke oppfyller sine forpliktelser etter doktorgradsavtalen, jfr. lov om universiteter og 
høyskoler § 4-13. hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger: Som vesentlig brudd på 
forpliktelser etter doktorgradsavtalen regnes blant annet: 
- Gjentatte eller vesentlige brudd fra kandidatens side på informasjons-, oppfølgings- eller 

rapporteringsplikt, herunder unnlatt innsendelse av fremdriftsrapport, jf. § 9. 
- Forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet som er av en slik art at det skaper 

begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne 
grunnlag for tvungen avslutning må forsinkelsen skyldes forhold som kandidaten selv rår 
over. 

- Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet. 
 
 
§ 6 Ph.d.-avtalen 
Opptak til universitetets ph.d.-utdanning formaliseres ved at skriftlig avtale underskrives av ph.d.-

kandidat, veileder(e) og det fakultet som kandidaten er tatt opp ved.  Avtalen regulerer partenes 

rettigheter og plikter i avtaleperioden og skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt 

forskermiljø og legge til rette for at ph.d.-utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. 

For ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern part, skal 

det inngås egen avtale mellom kandidaten, universitetet og den eksterne part.  

I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må universitetets 

retningslinjer for slikt samarbeid følges, og egne avtaler inngås på fastsatte skjema. Avtalen skal 

normalt foreligge sammen med ph.d.-avtalen. 

 

DEL III: GJENNOMFØRING 
 
§ 7 Veiledning  
Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Fakultetet og veilederne 

skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø.  

§ 7.1 Oppnevning av veiledere 
Ph.d.-kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. 
Hovedveileder bør være oppnevnt på opptakstidspunktet. 
Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Dersom fakultetet oppnevner ekstern 

hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra den gradsgivende institusjon.  

Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for kandidaten 

med hovedveileder.  
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Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive 

forskere.  Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra eller opplæring i 

veiledning av ph.d.-kandidater. 

Både ph.d.-kandidat og veileder kan be fakultetet om å oppnevne ny veileder for kandidaten. 

Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.  

§ 7.2 Veiledningens innhold 
Kandidat og veiledere skal ha jevnlig kontakt. Veileder har ansvar for å følge opp kandidatens faglige 

utvikling. Kontakthyppigheten skal fremgå av den årlige fremdriftsrapporteringen, jf. § 9. 

Veilederne plikter å holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold 

til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jf. § 5.1.  

Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av 

forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid. 

Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere 

hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av 

fremstillingen, herunder disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v., og gi hjelp til orientering i 

faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, etc. Videre skal veilederne gi kandidaten 

veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.  

§ 8 Opplæringsdel 
 
§ 8.1 Regelverk, formål, innhold og omfang 
Enkelte bestemmelser om eksamener i lov om universiteter og høyskoler og i forskrift om studier og 
eksamener ved Universitetet i Agder regulerer eksamener som inngår i ph.d.-programmets 
opplæringsdel.  
 
Ph.d.-utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme på 
3 år.  
Opplæringsdelen skal gi innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode. 

Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse av forventet læringsutbytte i 

henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  

Opplæringsdelen skal normalt avlegges ved Universitetet i Agder. Fakultetet selv kan godkjenne at 
kurs og andre faglige aktiviteter gjennomført utenfor Universitetet i Agder inngår i opplæringsdelen. 
Fakultetet selv godkjenner kurs og faglige aktiviteter gjennomført ved UiA i forhold til 
opplæringsdelen.  
 
Opplæringsdelen skal ha et omfang på minimum 30 og maksimum 45 studiepoeng. Omfanget skal 

normalt være på 30 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng bør avlegges etter opptak. Elementer som 

skal inngå i opplæringsdelen, må være på ph.d.-nivå og kan normalt ikke være eldre enn to (2) år ved 

opptaksdato.  

Universitetet bør tilby ph.d.-kandidaten veiledning om fremtidige yrkesmuligheter i og utenfor 

akademia, herunder bevisstgjøring om den kompetansen som kandidaten har oppnådd gjennom 

forskningsarbeidet. 
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§ 8.2 Kandidatens rettigheter ved permisjon 
Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, kan likevel følge undervisning og 
avlegge eksamener som skal inngå som en del av kandidatens opplæringsdel under permisjonstiden, i 
tråd med lov om folketrygd § 14-10. 
 
§ 9 Rapportering og midtveisevaluering 
§9.1. Rapportering 
Universitetets system for kvalitetssikring av ph.d.-utdanningen skal omfatte tiltak for å avdekke 
manglende progresjon i avhandlingsarbeidet og opplæringsdelen og mangler ved veiledningen samt 
rutiner for å følge opp avdekkede mangler. Systemet skal normalt omfatte årlig og separat 
rapportering fra ph.d.-kandidat og veileder, og utformes slik at dobbeltrapportering unngås.  
Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller mangelfull 

fremdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av forskerutdanningen før 

avtaleperiodens utløp, jf. § 5.5. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli 

fratatt veilederansvaret.  

Fakultetet kan ved behov kreve særskilt rapportering.  

§ 9.2 Midtveisevaluering 

En midtveisevaluering av doktorgradsarbeidet bør normalt finne sted i tredje eller fjerde semester. 

Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er 

oppnevnt av institusjonen. Minst én av disse skal ikke være ansatt ved UiA. Evalueringsgruppen skal 

ta stilling til doktorgradsarbeidets faglige status og fremdrift, og skal gi tilbakemelding til både 

kandidaten, veilederen og institusjonen. 

 

Rapporter fra evalueringsgruppene skal behandles av fakultetets ph.d.-utvalg. Dersom 

evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved forskningsarbeidet, skal det iverksettes 

tiltak for å korrigere situasjonen. 

 

§ 10 Ph.d.-avhandlingen 
 
§ 10.1 Krav til avhandlingen 
Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig forskningsarbeid, eller kombinert vitenskapelig 

arbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som oppfyller 

internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. 

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne 

publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratureller offentliggjøres i egnet format som en 

del av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling.  

Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider. Dersom 

avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem.  
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Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et kunstnerisk utviklingsarbeid eller et nytt produkt 

eller en systematisert materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, 

video, elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av 

produktet selv.  I slike tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha en 

tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og 

metode og vurdering av resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen 

fagområdet. 

Dersom et skriftlig arbeidavhandlingen eller deler av den  er blitt til i samvirke med andre forfattere, 
skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og 
Universitetet i Agders retningslinjer for medforfatterskap. I avhandlinger hvor det inngår arbeider 
med flere forfattere eller samarbeidspartnere skal det følge en underskrevet medforfattererklæring 
som beskriver kandidatens og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkelt arbeid.  
 
Avhandlingen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom ph.d.-kandidaten 
ønsker å benytte et annet språk, skal det være søkt om særskilt tillatelse til dette ved opptak. Det 
skal også fremkomme av kontrakten. 
 
§ 10.2 Arbeider som ikke godtas 
Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener 

eller grader, kan ikke antas til bedømmelse. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan 

likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.  

Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved 

opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato. Fakultetet selv kan dispensere fra 

dette kravet dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det. 

Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf. § 13.1.  

§ 11 Meldeplikt om arbeidsresultater som har potensial for næringsmessig utnyttelse 
 
Ph.d.-kandidater som er tilsatt ved Universitetet i Agder har meldeplikt om arbeidsresultater med 
næringsmessig potensial som gjøres i arbeidsforholdet etter lov 17. april 1970 nr. 21 om 
arbeidstakeroppfinnelser, åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og kretsmønsterloven av 15. juni 1990 
nr. 27. Styret kan fastsette bestemmelser om meldeplikt også for andre arbeidsresultater som er 
omfattet av UiAs rettighetspolitikk. Det skal inngås en egen avtale mellom Universitetet i Agder og 
arbeidstaker om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater, som gir en nærmere regulering av 
arbeidstakers og arbeidsgivers plikter i tilknytning til utnyttelse, inntektsfordeling, mv.  
 
For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i avtale mellom 
Universitetet i Agder, ph.d.-kandidaten og den eksterne arbeidsgiver.  
 
For ph.d.-kandidater uten arbeidsgiver, skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i opptaksavtalen mellom 
Universitetet i Agder og ph.d.-kandidaten.  
 

DEL IV: FULLFØRING 
 
§ 12 Bedømmelse 
§ 12.1 Grunnlag for bedømmelse 
Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:  
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- godkjent gjennomføring av opplæringsdelen 
- godkjent vitenskapelig avhandling  
- godkjent prøveforelesning over oppgitt emne 
- godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) 

 
§ 12.2 Tidsbruk fra innlevering til disputas 
Det skal normalt ikke gå mer enn fem (5) måneder fra innlevering av avhandling til disputas.  

Det er hovedveileders ansvar å gjøre ansvarlig instans ved fakultetet oppmerksom på at innlevering 

er nært forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte. 

 
§ 13 Innlevering 
§ 13.1 Innlevering av avhandlingen 
Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent.  

Som vedlegg til søknaden skal følge:  

- Avhandlingen i godkjent format og i henhold til fakultetets bestemmelser i den form og det 
antall eksemplarer fakultetet har bestemt. 

- Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, jf. § 5.1. 
- Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 10.1. 
- Erklæring om doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang. 
- Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annet lærested. 

 
 
§ 13.2 Behandling av søknaden 
Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller kravene i § 13.1 

skal avvises. 

 
§ 14 Oppnevning av bedømmelseskomite 

Fakultetet selv oppnevner en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme 

avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen. Dette gjøres etter at fakultetet har godkjent søknad 

om å få avhandlingen bedømt. Fakultetet selv fastsetter prosedyre for oppnevning, og fakultetet selv 

utpeker en leder blant komiteens medlemmer, eventuelt en koordinator i tillegg til komiteens 

medlemmer.  

 
Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 gjelder for komiteens medlemmer og eventuelt koordinator. 
Habiliteten skal vurderes i forhold til ph.d-kandidaten og veilederne.  
 
Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:  
 

- begge kjønn er representert 
- minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Agder 
- minst ett av medlemmene ikke har hovedstilling ved norske institusjoner 
- alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse 
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Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt. Komiteens sammensetning skal begrunnes. 
Begrunnelse skal vise hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt.  
 
Oppnevnte veiledere og andre som har bidratt til avhandlingen kan ikke være medlem av 
bedømmelseskomiteen eller administrere den. Fakultetet kan, når det er påkrevd, oppnevne et 
settemedlem til bedømmelseskomiteen.  
 
Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av bedømmelseskomité, før forslaget 
behandles av fakultetet. Kandidaten har anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen 
én uke etter at forslaget til sammensetning er gjort kjent.  
 
Det bør normalt ikke gå med enn fire uker fra søknaden er godkjent til bedømmelseskomiteen er 
oppnevnt. 

 
§ 15 Bedømmelseskomiteens arbeid  
§ 15.1 Innhenting av supplerende opplysninger 
Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller 

oppklarende tilleggsinformasjon. 

Bedømmelseskomiteen kan be veileder om å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med 

avhandlingen.  

§ 15.2 Omarbeiding av innlevert avhandling 
Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt 

tilleggsmateriale, jf. § 15.1, anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig 

innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt i skriftlig form over hva kandidaten må 

omarbeide. Fakultetet selv beslutter om kandidaten skal gis anledning til omarbeiding. 

 

Tillater fakultetet en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding 

som normalt ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det skal også fastsettes en ny frist for 

oversendelse av komiteens endelige innstilling. Fakultetets beslutning etter denne paragrafen kan 

ikke påklages av ph.d.-kandidaten.  

Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller 

metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen anbefale at 

avhandlingen underkjennes.  

 
§ 15.3 Bedømmelseskomiteens innstilling 
Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-

graden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.  

Bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge senest innen tre (3) måneder etter at komiteen har 

mottatt avhandlingen. Tillater fakultetet omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den dato 

avhandlingen leveres på nytt. 

Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes fakultetet, som forelegger denne for ph.d.-

kandidaten. Kandidaten gis en frist på ti (10) arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til 
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innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal fakultetet snarest underrettes 

skriftlig om dette.  

Ph.d.-kandidatens eventuelle merknader skal sendes fakultetet. Fakultetet selv fatter vedtak i saken i 

samsvar med § 16.  

 
§ 15.4 Retting av formelle feil i avhandlingen 
Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares 

for ph.d.-graden. 

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å 

forsvares for doktorgraden. Etter innlevering har doktorgradskandidaten bare anledning 

til å foreta rettinger av formell art, forutsatt at han eller hun sender inn en oversikt over 

samtlige rettinger som er foretatt i det innleverte arbeid. Oversikten leveres inn senest 

en måned før disputasen. 

 

 
§ 16 Fakultetets behandling av bedømmelseskomiteens innstilling  

Fakultetet selv fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens endelige innstilling, vedtak om ph.d.-

avhandlingen er verdig til å forsvares. Kandidaten skal underrettes om utfallet av behandlingen. 

 

Enstemmig innstilling 
Dersom komiteen avgir enstemmig innstilling og fakultetet finner å legge den enstemmige 
innstillingen til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet selv vedtak i samsvar med den enstemmige 
innstillingen.  
 
Dersom fakultetet finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komiteens enstemmige 

innstilling skal legges til grunn, skal fakultetet selv søke nærmere avklaring fra 

bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om 

avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, 

som gis anledning til å komme med merknader.  

Fakultetet selv fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene.  

Delt innstilling 
Dersom komiteen avgir delt innstilling og fakultetet finner å legge flertallets uttalelser til grunn for 
sitt vedtak, fatter fakultetet selv vedtak i samsvar med flertallets innstilling. Dersom komiteen avgir 
delt innstilling og fakultetet vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, kan 
fakultetet søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige 
som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser 
skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Dersom begge de 
nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne 
innstillingen følges. 
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§ 17 Ny innlevering 
En ph.d.-avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først 
seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak. Ny bedømmelse kan bare finne sted én 
gang.  
 
Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke 

blitt funnet verdig til å forsvares. 

§ 18 Offentliggjøring av avhandlingen 
§ 18.1 Krav til den trykte avhandlingen 
Når avhandlingen er funnet verdig til å forsvares, skal ph.d.-kandidaten levere avhandlingen til 

fakultetet i godkjent format og i henhold til universitetets bestemmelser, jf. § 13.1.  

Ph.d.-kandidaten skal levere et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk eller norsk. 

Dersom avhandlingen verken er skrevet på engelsk eller norsk, skal det i tillegg leveres et 

sammendrag på avhandlingens språk. Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, 

publiseres offentlig. 

§18.2 Offentliggjøring 
Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to (2) uker før dato for offentlig forsvar. 

Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter 

omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf. § 15.2.  

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en 

på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at 

fakultetet og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal kunne 

ta stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-

avhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres, jf. § 5.3.  

Ved publisering av ph.d.-avhandlingen skal ph.d.-kandidater ansatt ved Universitetet i Agder følge 
hovedregelen for adressering ved universitetet, og oppgi Universitetet i Agder som adresse. Eksternt 
ansatte ph.d.-kandidater skal oppgi Universitetet i Agder samt hovedarbeidsgivers adresse på 
publikasjoner. Dette gjelder også arbeider som helt eller hovedsakelig er utført under ph.d.-
utdanningen, men som publiseres senere.  
 
§ 19 Doktorgradsprøve 
§ 19.1 Prøveforelesning 
Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, jf. § 15, skal ph.d.-kandidaten 

prøveforelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over 

oppgitt emne. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover 

avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.  

Tittel for prøveforelesning fastsettes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for ph.d.-kandidaten ti 

(10) arbeidsdager før prøveforelesningen. Emnet for forelesningen skal ikke stå i direkte forbindelse 

med temaet for avhandlingen. 

Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket med mindre fakultetet selv godkjenner et annet 

språk.  
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Bedømmelseskomiteen meddeler fakultetet om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått. Det 
skal begrunnes dersom prøveforelesningen anbefales ikke bestått.  
 
§ 19.2 Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) 
Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er bestått.  

Tid og sted for det offentlige forsvaret skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før det avholdes. 

Den komiteen som opprinnelig har bedømt avhandlingen, bedømmer også det offentlige forsvaret. 

Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med mindre fakultetet selv, etter forslag fra 

bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.  

Det skal normalt være to ordinære opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av 

bedømmelseskomiteen og utpekes av fakultetet selv. 

Det offentlige forsvaret ledes av dekanen eller den denne bemyndiger. Den som leder forsvaret, gjør 
kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen samt for prøveforelesningen og 
bedømmelsen av denne. Deretter redegjør ph.d.-kandidaten for hensikten med, og resultatene av, 
den vitenskapelige undersøkelsen. Fakultetet selv kan bestemme at første ordinære opponent skal 
redegjøre for dette i stedet for kandidaten. 
  
Første ordinære opponent innleder diskusjonen, før ph.d.-kandidaten gis anledning til å forsvare 
avhandlingen. Etter at en eller begge opponentene har avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige 
tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. En av opponentene avslutter 
opposisjonen, før disputasleder avslutter disputasen.  
 

Bedømmelseskomitéen avgir innstilling til fakultetet der den gjør rede for hvordan den har vurdert 

forsvaret av avhandlingen. Innstillingen skal konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke 

godkjent. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.  

 
§ 20 Godkjenning av doktorgradsprøve 
Fakultetet selv fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av 

bedømmelseskomiteens innstilling. 

Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny 

prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks (6) måneder etter første forsøk. 

Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme 

komité som den opprinnelige, dersom ikke fakultetet selv har bestemt noe annet.  

Dersom fakultetet selv ikke godkjenner disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på 

nytt én gang. Ny disputas avholdes normalt etter seks (6) måneder og bedømmes så vidt mulig av 

den samme komité som den opprinnelige.  

 
§ 21 Kreering og vitnemål  
På grunnlag av fakultetets innberetning om at opplæringsdelen, avhandlingen og doktorgradsprøven 

er godkjent, kreerer universitetsstyret kandidaten til philosophiae doctor.   
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Vitnemål utstedes av Universitetet i Agder. Vitnemålet skal inneholde opplysninger om innholdet i 
opplæringsdelen, dato og tittel for prøveforelesningen, tittel på avhandlingen og dato for forsvar av 
denne.  
 

§ 22 Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement) 
Universitetet skal utstede vedlegg til doktorgradsvitnemålet i tråd med gjeldende retningslinjer for 

Diploma Supplement.  

 

DEL V: FELLESGRADER OG COTUTELLE-AVTALER 
§ 23 Fellesgrader og cotutelle-avtaler 
§ 23.1 Fellesgrader og cotutelle-avtaler 
Universitetet kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner om 

samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler.  

I avtaler om fellesgradssamarbeid og cotutelle kan fakultetet selv gjøre unntak for de øvrige 

bestemmelsene i forskriften, dersom det er nødvendig av hensyn til regelverket ved de 

samarbeidende institusjonene.  

§ 23.2 Fellesgrader 
Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap har ansvar for 

opptak, veiledning, gradstildeling og annet som er beskrevet i denne forskriften. Samarbeidet 

organiseres normalt i et konsortium og reguleres i avtale mellom konsortiedeltakerne. For fullført 

fellesgrad utstedes felles vitnemål i form av: a) et vitnemålsdokument utstedt av alle 

konsortiemedlemmene, b) et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne, eller en kombinasjon av a) og 

b). 

Avtaler om fellesgrader skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig 

samarbeid mellom Universitetet i Agder og en av de andre konsortiedeltakerne. Universitetsstyret 

vedtar nærmere retningslinjer for fellesgradssamarbeid, herunder mal for samarbeidsavtaler jf. 

første ledd. 

§ 23.3 Cotutelle-avtaler 
Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om utdanning av 

ph.d-kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt kandidat og bør bygge på et stabilt, faglig 

samarbeid.  

§ 23.4 Krav ved fellesgrader og cotutelle 
Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, samt krav om 

offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke fravikes. 

 
DEL VI: KLAGE, IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 
§ 24 Klage  
§ 24.1 Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett, klage over avslag på 
søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen  
Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og klage på søknad om godkjenning av 
elementer i opplæringsdelen kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg. Grunngitt 
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klage sendes til fakultetet. Blir avslaget opprettholdt, sendes klagen til universitetets klagenemnd til 
endelig avgjørelse.  
 
§ 24.2 Klage over eksamen i opplæringsdelen 
Eksamener som er avlagt under opplæringsdelen, kan påklages etter lov om universiteter og 

høyskoler 1. april 2005, § 5-3 Klage over karakterfastsetting og § 5-2 Klage over formelle feil ved 

eksamen.   

Behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk følger Universitetet i Agders fastsatte rutiner for 

dette.  

§ 24.3 Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller 
forsvar  
Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, 

prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg.  

Grunngitt klage sendes fakultetet. Fakultetet selv kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner 
klagen begrunnet. Hvis fakultetet selv ikke tar klagen til følge, sendes klagen til universitetets 
klagenemnd til endelig avgjørelse. Klagenemnda kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak. 
Dersom fakultetet selv eller klagenemnda finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner 
eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriteriene denne bygger 
på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.  
 
§ 25 Ikrafttredelse  
 
§ 25.1 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 24.10.2002, nr. 1311 

§ 25.2 Overgangsbestemmelser 
Den som når denne forskriften trer i kraft har opptak på ph.d.-program etter forskrift av 24.10.2002, 
nr. 1311, beholder de rettigheter som står i denne dersom dette er til gunst for vedkommende. 
 
øn 



 
 
 
Tor Dybo 
Professor i musikkvitenskap 
Leder av ph.d.-programmet ved Fakultet for kunstfag og ph.d.-spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk 
 
Institutt for rytmisk musikk, Fakultet for kunstfag. Universitetet i Agder, Postboks 422, Kristiansand 
 

Til:  
Forskningssekretariatet, UiA 
Att: Seniorrådgiver Øyvind Nystøl 
 
Forslag til endringer i forskrift for graden ph.d.- ved Universitetet i Agder. 
Høringsuttalelse fra Fakultet for kunstfag 
Ph.d.-utvalget ved Fakultet for kunstfag har i sitt møte 29. oktober 2014 gått gjennom 
utsendt høringsdokument om endring av Forskrift for graden philosophiae doctor 
(ph.d.) ved Universitetet i Agder. Vi har også lest forslag til høringsuttalelse fra Fakultet 
for humaniora og pedagogikk og slutter oss langt på vei til den og har tillatt oss å låne 
enkelte av deres formuleringer i nedenstående.  

Utvalget ønsker å gi følgende kommentarer:  
 
Midtveisevaluering versus sluttseminar 
I høringsforslaget foreslås det å etablere en ordning med midtveisevaluering. Det er 
viktig å sørge for god veiledning og oppfølging underveis i doktorgradsløpet. Dette 
ivaretas på fakultetets doktorgradsutdanning i dag på flere måter: Normalt oppnevnes 
to veiledere som har løpende ansvar i hele perioden. Framdriften skal også informeres 
om gjennom jevnlige rapporter, og på spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk er det 
i litt ulik form viktige «mellomstasjoner». Kandidatene skal jevnlig presentere sitt 
prosjekt inklusive papers både på de ordinære doktorgradskursene på spesialiseringen 
pluss våre avhandlingsseminarer. Med dette får våre ph.d.-kandidater kommentert sine 
papers, utkast til kapitler og andre presentasjoner mellom fem og seks ganger årlig av 
andre ph.d.-studenter og ansatte i fagmiljøet. I tillegg kommer at våre gjesteforelesere 
og seminarholdere fra inn- og utland kommenterer på ph.d.-kandidatenes prosjekter når 
de er her. På denne måten sikrer vi at kandidatene får møte og blir gitt respons av 
viktige kapasiteter innen den internasjonale forskningsfronten på populærmusikk.   
 På bakgrunn av dette finner vi at et 80%-seminar/sluttseminar,– som har mange 
likhetstrekk med den egentlige disputasen – vil være mer formålstjenlig. En opponent, 
oftest ekstern, har lest kritisk gjennom et nesten ferdig avhandlingsutkast, kommenterer 
det og gjennomfører en utspørring med kandidaten. Dette er et åpent seminar. 
Erfaringene med slike sluttseminarer er meget gode ved de universiteter og høgskoler 
som har innført dette. I utkastet til justeringer av reglementet er ikke et slikt 
sluttseminar nevnt, men derimot en «midtveisevaluering» med mange likhetstrekk, der 
to bedømmere (andre enn veilederne, og minst en av dem ekstern) gjennomfører en 
kritikk sammen med andre involverte, inklusive kandidaten selv.  

For veilederne vil et sluttseminar være en god hjelp i kvalitetssikring av 
kandidatens doktorgradsarbeid ved at han/hun får viktig respons fra eksterne lesere 
som har lest manuskriptet med ”friske” øyne.  
 Dersom vi må velge mellom midtveisseminar og sluttseminar, mener vi at det 
faglige utbyttet av en grundig gjennomgang når avhandlingen nærmer seg slutten, er 
langt viktigere for resultatet. Vi mener at en form for gjennomgang midtveis kan være 
fruktbar, men foreslår en langt mindre omstendelig ordning, slik vi er kjent med at det 



 
 
 
praktiseres ved andre institusjoner i Norge: Det holdes et møte om lag midtveis i 
forløpet med kandidat, veiledere, og leder og sekretær i ph.d.-utvalget, der faglige og 
praktiske utfordringer presenteres og diskuteres med tanke på å løse opp 
«flaskehalser».  
 Summen av dette blir at det foreslåtte reglement blir for spesifikt i forhold til de 
varierte måtene framdriften sikres på i dag. Det er viktig at det legges til rette for god 
progresjon, men det er neppe hensiktsmessig å fastsette en bestemt detaljert ordning 
som skal gjelde for alle. De enkelte fagmiljøene må bli vist tillit og ha handlingsrom til å 
praktisere ordninger som de har gode erfaringer med.  
 
Høringsdokumentets §10 som omhandler Ph.d.-avhandlingen  
Vi har med stor interesse lest forslag til endringer i forskriftens §10 Ph.d.-avhandlingen. 
Her åpner høringsutkastet for alternative komponenter i doktoravhandlingen som blant 
annet omhandler lyd, bilde og elektroniske medier. Dette berører vår egen spesialisering 
i utøvende rytmisk musikk i høy grad ved av flere av våre ph.d.-kandidater som del av 
avhandlingen legger ved lyd- og videoprodukter for å vise kunstneriske resultater fra 
sine respektive undersøkelser. Denne muligheten er nedfelt både i utfyllende regler ved 
vårt fakultet og studieplanen for spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk.  

Her slutter vi oss til høringsutkastet i så måte men med det tillegg at vi har føyd 
inn ”kunstnerisk utviklingsarbeid” enkelte plasser i utsendte forslag til endringer (se 
vedlagte kommenterte høringsutkast). Vi foreslår at termen ”kunstnerisk 
utviklingsarbeid” benyttes med bakgrunn i tilsvarende begrepsbruk i 
opprykksreglementet til førsteamanuensis og professor på kunstnerisk 
kvalifikasjonsgrunnlag og den kunstneriske parallellen til deb tradisjonelle ph.d.-
utdannelsen som kommer til uttrykk i det nasjonale kunstneriske 
stipendiatprogrammet (se http://artistic-research.no).  
 
Øvrige forslag til endringer har ph.d.-utvalget ingen innvendinger mot, eller 
kommentarer til.  
 
For øvrig viser vi til vedlagte forslag til ny ph.d.-forskrift for UiA med våre kommentarer.  
 
For Ph.d.-utvalget ved Fakultet for kunstfag,  UiA, Campus Kristiansand 31. oktober, 
2014,  
 
 
Tor Dybo (sign.) 
 

http://artistic-research.no/
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Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi og realfag, vedr forslag til endring i ph.d-
forskrift. 
 

Vi viser til brev av 15.09.14, hvor foreslåtte endringer i forskrift for graden ph.d. ved UiA 
sendes ut på intern høring. Høringsfrist 3. november. 
 
Forslag til endringer er diskutert i møte i forskerutdanningskomiteene ved fakultetet; REC 
(IKT), PPCE (anvendt matematikk, mekatronikk og fornybar energi) og FDM 
(matematikkdidaktikk). Forslag til endringer har også vært sirkulert på epost til fakultetets 
sentrale forskerutdanningsutvalg (FFU).  Høringssvaret er basert på innkomne kommentarer: 
 
Det er i hovedsak den foreslåtte endringen i § 9, om Midtveisevaluering, som har blitt viet 
oppmerksomhet: 
 
Sammensetning av komiteen 

1) Dersom midtveisevaluering blir innført, ber Fakultet for teknologi og realfag om at veileder 

inngår i evalueringskomiteen, som komiteens faste interne medlem. Dette for å hindre at 

kandidaten gis motstridende tilbakemeldinger midtveis i forskningsarbeidet.  

2) Om fakultet/institutt har god ekspertise innen kandidatens fagområde, bør det være mulig å 

nytte intern kompetanse, og ikke nødvendigvis hente sensor eksternt: For eksempel: «Minst 

én av disse skal normalt ikke være ansatt ved UiA», jmf § 9.2. 

3) Det vil være positivt om ekstern sensor senere kan være opponent i evalueringskomiteen. 

Retningslinjer for tilbakemelding 
4) For at kandidaten skal profitere mest mulig på den nye ordningen, må retningslinjer for 

tilbakemelding utarbeides. Utbyttet av midtveisevaluering må bli best mulig for kandidaten og 
evalueringen må oppleves som en god innvestering.    

5) Universitetet bør i forkant ta stilling til hvordan institusjonen skal forholde seg til 

tilbakemeldinger som er så negative at en videreføring av prosjektet synes lite 

hensiktsmessig. Særlig siden de fleste kandidater er ansatt ved UiA for en periode på 

minimum 3 år. 

Økning i arbeidsmengde  
6) Enkelte fagmiljø frykter en økning i arbeidsbyrden. Dersom bruk av eksterne sensorer blir 

innført på nasjonalt nivå, vil det følgelig også få betydning for våre folk.  

7) Det blir lagt vekt på at det eksisterer ordninger allerede, som skal sikre god progresjon for 

kandidaten; fremdriftsrapporter, phd-forum, oppstartsseminar, 90 % seminar etc. Bør en se 

nærmere på allerede eksiterende ordninger, og se om disse kan bedres før UiA eventuelt 

iverksetter en ny ordning? For mange fagmiljø vil likevel innføring midtveisevaluering langt på 

vei erstatte allerede eksisterende ordninger.  



 

 Side 2 

 

8) Økonomi: Ordningen vil koste mer enn dagens lokale ordninger. Det vil kreve mer 

arbeidsinnsats fra kandidat, fagperson og administrasjon, i tillegg kommer utgifter til eksterne 

sensorer. Fakultetet estimerer ekstra kostnader til å kunne utgjøre ca 400 000 per år, etter 

dagens antall ph.d-kandidater. Midler som gjerne kunne blitt brukt til å styrke ph.d-

utdanningen gjennom konferansestøtte eller gi ph.d-kandidatene bedre mulighet til å 

undervise på BA og MA nivå.  

Konklusjon 
Det vil bli en økning i arbeidsmengde, og økningen ligger i hovedsak i at våre fagfolk må virke 
som eksterne sensorer ved andre læresteder; tjenester som må gjengjeldes. Det bør derfor 
åpnes opp for at evalueringskomiteene ikke må ha eksternt medlem. For kandidaten kan 
ordningen blir tidkrevende, det er derfor viktig at kandidaten får maksimalt utbytte; Rutiner for 
tilbakemelding må utarbeides. Av hensyn til kandidat bør veileder normalt sitte i komiteen, for 
å hindre motstridende tilbakemeldinger. UiA bør videre forberede seg på senario hvor 
tilbakemelding er av en slik art at en fortsettelse av prosjektet synes uten hensikt.  
 
Kommentar til § 3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen 
 
Til slutt har fakultetet en kommentar til § 3, siste ledd.  
 
Fakultetet fastsetter individuell studieplan for kandidater som (ikke) er knyttet til en 
spesialisering. 
 
Fakultetet går utfra at det menes individuell opplæringsdel, og ikke individuell studieplan.  
 

__ 

 

 

 

Med hilsen 
 
 
 
  
Frank Reichert  
Dekan 
 

 

Fakultet for teknologi og realfag  
Emma Elizabeth Horneman 

 rådgiver 
  
 Fakultet for teknologi og realfag 
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Forslag til vedtak: 

3. Styret vedtar forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 

Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 

4. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2015.  

 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

Hva saken gjelder 

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder ble fastsatt av styret i 2005. Det ble 

sist gjennomført revisjon av forskriften våren 2014 med virkning fra studieåret 2014-2015. 

 

Det fremmes nå forslag om endringer i forskriften basert på endringer i universitets- og 

høyskoleloven (UH-loven) som ble vedtatt i juni 2014. I tillegg tas problemstillingene 

vedrørende sensur av masteroppgaver og gradsbenevnelse for selvvalgt bachelor som ble utsatt 

våren 2014, opp igjen. 

 

Forslag til endringer i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder ble sendt på 

høring 17. september, med høringsfrist 7. november. Det foreligger høringsuttalelser fra Fakultet 

for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Fakultet for kunstfag og 

Fakultet for teknologi og realfag. Forslag til endringer er også behandlet i Studieutvalget. 

 

Universitetsdirektøren legger med dette fram forslag til forskrift om endring av forskrift om 

studier og eksamen ved Universitetet i Agder. Det foreslås at forskriften trer i kraft fra og med 1. 

januar 2015. 
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Saksunderlag 

Forslag til endringer i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder ble sendt på 

høring til fakultetene, Avdeling for lærerutdanning, Studentservice og Studentorganisasjonen i 

Agder (STA) den 17. september. Høringsfristen var 7. november.  

 

I høringsbrevet er alle forslag til endringer kommentert. Forslag til endret eller ny tekst i 

forskriften, er i høringsbrevet markert i kursiv. 

 

Det foreligger høringsuttalelser fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for 

humaniora og pedagogikk, Fakultet for kunstfag og Fakultet for teknologi og realfag. Fakultet 

for kunstfag og Fakultet for teknologi og realfag har kun kommentert forslag til ny § 38a, Klage 

over formelle feil. Avdeling for lærerutdanning har ikke sendt inn høringsuttalelse men 

kommentert i e-post at de er enige i forslagene. Studieutvalget har også vært høringsinstans og 

behandlet saken i møte 17. oktober. 

 

Høringsforslag, høringsuttalelser og universitetsdirektørens merknader 

Nedenfor følger en oppsummering av høringsforslagene, høringsuttalelsene og 

universitetsdirektørens merknader. De fleste endringsforslag er begrunnet i endringer i UH-

loven som ble vedtatt i juni 2014.  

 

§ 2. Virkeområde 

Høringsforslag 

I forskriftens § 2 er det angitt at § 19 (semesteravgift), § 33 (særordning) og § 37 (sensur) 

gjelder for doktorgradsutdanningene. På bakgrunn av endringer i UH-lovens § 4-13 om at 

bestemmelsene om fusk eller forsøk på fusk også skal kun kunne gjelde for opplæringsdelen i 

doktorgradsutdanningene (men ikke for selve avhandlingen), ble det foreslått at også § 31 om 

fusk skal gjelde for opplæringsdelen. I tillegg ble det tatt med et endringsforslag som var 

uteglemt i forbindelse med styrets vedtak i juni 2014. 

 

Universitetsdirektørens merknader 

Det foreligger ingen høringsuttalelser til endringsforslag i § 2. Universitetsdirektøren 

opprettholder høringsforslaget. 

 

§ 5. Tilleggsbenevnelse for grader 

Høringsforslag 

Forslag om at bachelorgrad oppnådd på grunnlag av selvvalgt bachelorløp tildeles graden 

«bachelor» uten å angi tilleggsbenevnelse i form av fagområde for studentens fordypningsdel 

eller integrert studieprogram for å oppnå en tydeligere forskjell mellom selvvalgt grad og 

fullført studieprogram. 

 

Høringsuttalelser 

Fakultet for humaniora og pedagogikk ønsker å opprettholde gjeldende benevnelse for selvvalgt 

bachelor i § 5 slik at fordypningsenhetens navn blir med i gradsbenevnelse.  

 

Universitetsdirektørens merknader 

Universitetsdirektøren mener høringsforslaget vil gi et tydeligere og ønsket skille mellom 

selvvalgt bachelorgrad og fullført studieprogram. Endret gradsbenevnelse for selvvalgt 

bachelorgrad kom fra Handelshøyskolen ved UiA, Fakultet for samfunnsvitenskap og 

Servicetorget som innspill til høring våren 2014. Siden forslaget ikke hadde vært med i den 

høringen, ble det utsatt. Universitetsdirektøren tror forslaget har stor støtte i fakultetene selv om 

Fakultet for humaniora og pedagogikk ønsker å opprettholde gjeldende benevnelse for selvvalgt 

bachelor. Høringsforslaget opprettholdes. 
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§ 6. Krav til innhold i bachelorgraden 

På bakgrunn av endring i UH-lovens § 3-5 om at institusjonen skal påse at det ikke gis dobbel 

uttelling for samme faginnhold innen samme grad, ble det foreslått at det ikke tillates faglig 

overlapping i en bachelorgrad.  

 

Høringsuttalelser 

Fakultet for humaniora og pedagogikk er uenig i forslag til formulering om overlapp i 

bachelorgraden og mener den bør erstattes med formuleringen i UH-loven. Studieutvalget er 

skeptisk til ny bestemmelse i § 6 vedrørende overlapping i bachelorprogram.  

 

Universitetsdirektørens merknader 

Universitetsdirektøren er enig med Fakultet for humaniora og pedagogikk i at det ikke er noe 

innholdsmessig forskjell mellom lovteksten som ligger til grunn for endringsforslaget og 

høringsforslaget. Når fakultetet foreslår endring i tråd med lovteksten og Studieutvalget også er 

skeptisk til formuleringen i høringsforslaget, foreslår universitetsdirektøren å endre 

formuleringen. I loven står den aktuelle bestemmelsen i § 3-5 Godskriving og faglig 

godkjenning. Det er først og fremst i forbindelse med godkjenning av tidligere utdanning at 

problemstillingen oppstår. Universitetsdirektøren foreslår derfor at bestemmelsen om at det ikke 

skal gis dobbel uttelling for samme faginnhold, tas ut fra § 6 og at nytt andre ledd i § 41 skal 

lyde: 

Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. 

 

§ 7. Krav til innhold i mastergraden 

Som følge av den foreslåtte endringen i § 6 foreslår universitetsdirektøren at tredje ledd i § 7 går 

ut. Tredje ledd lyder nå: 

Det tillates ingen faglig overlapping i 1 ½-årige eller 2-årige masterprogram. 

 

§ 26. Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen  

På bakgrunn av endring i UH-lovens § 4-5 som presiserer retten til utsatt eksamen for studenter 

som får barn under studiene, foreslås det å ta inn en bestemmelse om at studenter som får barn 

under studiene, har krav på utsatt eksamen i samsvar med bestemmelsen i lovens § 4-5. 

 

Universitetsdirektørens merknader 

Det foreligger ingen høringsuttalelser til endringsforslag i § 26. Universitetsdirektøren 

opprettholder høringsforslaget. 

 

§ 28. Gjennomføring av muntlig eksamen 

Forslag om at fakultetsstyret selv kan bestemme at sensur for skriftlig eller utøvende 

masteroppgave kan offentliggjøres samtidig med at karakter for muntlig eksamen (justerende 

muntlig). Normalordningen er at det ved muntlig justerende eksamen skal gå minimum 24 timer 

fra sensuren for skriftlig eller utøvende del er offentliggjort til muntlig eksamen starter. 

 

Opprinnelig var det Fakultet for teknologi og realfag som spilte inn et forslag om å fastsette 

karakter på masteroppgaver på grunnlag av en samlet vurdering av skriftlig arbeid og muntlig 

presentasjon. Forslaget fra dette fakultetet var basert på et sensurskjema til bruk i MNT-fagene 

utarbeidet i regi av Universitets- og høyskolerådet (UHR). Med tanke på bestemmelser om 

studentens klagerett i lov om universiteter og høyskoler (§ 3-9 og § 5-3), har det vært kontakt 

med UHR i denne saken. På bakgrunn av praksis ved andre institusjoner (blant annet ved UiO), 

ble det foreslått samtidig kunngjøring av de to karakterene. Imidlertid ble det foreslått at det 

minimum 24 timer før muntlig eksamen skal kunngjøres hvorvidt skriftlig eller utøvende del er 

vurdert til bestått karakter. 
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Høringsuttalelser 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap støtter konklusjonen i høringsbrevet om at det må gis 

separat karakter for masteroppgaven. Fakultetet støtter imidlertid ikke forslaget om at karakteren 

på masteroppgaven først skal offentliggjøres sammen med endelig karakter og mener en slik 

løsning kan få uheldige konsekvenser. Spesielt pekes det på at karaktersettingen på justerende 

muntlig eksamen og masteroppgaven kan bli blandet sammen og at karakteren på 

masteroppgaven kan bli fastsatt med tanke på den samlede karakteren. I den forbindelse 

henvises det til bestemmelsen i forskriftens § 16 om at karakteren etter justerende muntlig 

eksamen kun kan justeres opp eller ned én karakter. 

Fakultetet for humaniora og pedagogikk er også uenig i forslaget og mener dagens ordning med 

at karakteren på masteroppgaven skal oppgis før muntlig eksamen avholdes, bør opprettholdes. 

Fakultetet for teknologi og realfag støtter forslag til endring. Det samme gjør Studieutvalget. 

 

Universitetsdirektørens merknader 

Universitetsdirektøren registrerer at det kun er Fakultet for teknologi og realfag som er positiv 

til høringsforslaget. De andre fakultetene som har uttalt seg, er negative. De viser blant annet til 

mulige uheldige konsekvenser med tanke på at karakteren på masteroppgaven kan bli satt med 

utgangspunkt i den endelige karakteren. Studieutvalget støtter imidlertid forslaget. 

 

Universitetsdirektøren har forståelse for skepsisen blant fakultetene, men viser til at 

normalordningen fremdeles vil være at det skal gå minimum 24 timer fra sensuren for skriftlig 

eller utøvende del er offentliggjort, til muntlig justerende eksamen starter. Forslaget innebærer 

kun en mulighet for fakultetsstyret til å fatte vedtak om at sensuren for skriftlig eller utøvende 

masteroppgave skal offentliggjøres samtidig med den endelige karakteren. I tillegg viser 

universitetsdirektøren til at andre institusjonen, deriblant UiO, gjør dette på tilsvarende måte 

som nå er foreslått. Høringsforslaget opprettholdes.  

 

Ny § 29a. Uttalelse ved merknad på politiattest 

I UH-lovens § 4-9 femte ledd er det vedtatt at institusjonenes klagenemnd fra 1. januar 2015 

skal avgjøre om en student med merknad på politiattest skal nektes retten til å delta i klinisk 

undervisning eller praksisstudier. Det er foreslått at det er fakultetsstyret/styret for 

lærerutdanningene som skal avgi uttalelse til klagenemnda i slike saker. 

 

Universitetsdirektørens merknader 

Det foreligger ingen høringsuttalelser til ny § 29a. Universitetsdirektøren opprettholder 

høringsforslaget. 
 

 

§ 31. Fusk eller forsøk på fusk  

UH-lovens § 4-7 om annullering av eksamen eller prøve er endret med en presisering om at 

bestemmelsen også omfatter fusk oppdaget ved bokkontroll. I § 4-8 er det også lovfestet adgang 

til sanksjonering ved medvirkning til fusk. Forskriftens § 31 foreslås endret i samsvar med dette. 

Universitetsdirektørens merknader 

Det foreligger ingen høringsuttalelser til endringsforslag i § 31. Universitetsdirektøren 

opprettholder høringsforslaget. 
 

Ny § 38a. Klage over formelle feil ved eksamen 

I UH-lovens § 5-2 er det gjort endring som medfører at klage over formelle feil ved eksamen 

først skal behandles av institusjonen og at vedtak kan påklages til styret selv eller institusjonens 

klagenemnd. Tidligere har slike saker gått direkte til klagenemnda. På grunn av potensielt store 

konsekvenser ved slike vedtak ble det foreslått å legge beslutningsmyndigheten til 
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fakultetsstyret selv blant annet for å sikre studentenes medvirkning. I saker med klager over 

formelle feil ved praksis i lærerutdanningene, ble det foreslått enten at slike saker behandles av 

fakultetsstyret selv ved det fakultet som har faglig ansvar for emnet den aktuelle praksisperioden 

er knyttet til (alternativ 1), eller av styret for lærerutdanningene selv (alternativ 2).  

Høringsuttalelser 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap mener klager over formelle feil ved eksamen bør kunne 

fattes på fullmakt fra fakultetsstyret og foreslår å endre fakultetsstyret selv til fakultetstyret slik 

at vedtakene kan fattes på fullmakt. Fakultetet viser i den forbindelse til at slike vedtak som 

regel vil ha begrensede konsekvenser. Det pekes også på at det kan gå forholdvis lang tid 

mellom hvert fakultetsstyremøte og at sakene derved vil kunne ta lang tid å behandle. Saker 

hvor vedtak kan få store konsekvenser, anbefales likevel behandlet av fakultetsstyret. Fakultetet 

anbefaler videre at styret for lærerutdanningene behandler klager over formelle feil ved praksis 

(alternativ 2).  

Fakultet for humaniora og pedagogikk støtter forslaget om at styret for lærerutdanningene bør 

behandle klager over formelle feil ved praksis (alternativ 2).  

Fakultet for kunstfag mener det er uheldig å legge behandling av klager over formelle feil ved 

eksamen til fakultetsstyrene eller styret for lærerutdanningene og stiller spørsmål til hvorvidt 

disse er rette organer for behandling av slike detaljerte enkeltsaker. Fakultetet viser også til at 

antall klager over formelle feil ikke er stort nok til at fakultetene kan opparbeide seg god 

kompetanse på behandling av slike saker. Som et alternativ foreslår fakultetet at ansvaret legges 

til Studieutvalget med eksamenskontoret som saksbehandler. Dette mener fakultetet vil sikre 

nødvendig spesialkompetanse og likebehandling.  

Fakultet for teknologi og realfag er av samme oppfatning som Fakultet for kunstfag men mener 

vedtak i slike saker alternativt kan fattes av eksamenskontoret.  

Studieutvalget er bekymret for ulik praksis dersom klager over formelle feil skal behandles i 

fakultetsstyrene. I den forbindelse stille utvalget spørsmål til om Studieutvalget selv kan 

behandle slike saker. 

På bakgrunn av at eksamenskontoret er nevnt i forbindelse med høringen, har leder av 

Studentservice, Marianne Øhrn Johannessen, på forespørsel gitt uttrykk for at hun ikke ønsker at 

eksamenskontoret skal være saksbehandler for Studieutvalget i saker vedrørende klage over 

formelle feil, i alle fall ikke på det nåværende tidspunkt.  

 

Universitetsdirektørens merknader 

Universitetsdirektøren registrerer at flere fakultet er uenige i høringsforslaget om at 

fakultetsstyret selv skal behandle klager over formelle feil ved eksamen som førsteinstans. 

Universitetsdirektørene er enig i at den foreslåtte løsningen ikke er ideell og ser 

problemstillingene som blir trukket fram av fakultetene. Fakultetsstyrenes møtefrekvens og 

manglende kompetanse, at slike saker ofte er detaljerte enkeltsaker, samt ønske om 

likebehandling av studentene, er alle relevante og viktige å vurdere. 

  

Når det gjelder forslaget om at Studieutvalget kan behandle klager over formelle feil, ser 

universitetsdirektøren at noen av utfordringene kunne vært løst ved dette. Likevel vil 

utfordringen i forhold til møtefrekvens være den samme for Studieutvalget som for 

fakultetsstyrene. Kompetanse til å behandle slike saker kunne imidlertid opparbeides av 

Studieutvalget ved at utvalget fikk alle slike saker til behandling. Saksbehandleroppgaven er 

imidlertid en utfordring ved denne løsningen ved at det er samme personer som saksbehandler 

for klagenemnda som for Studieutvalget. Universitetsdirektøren mener en bør unngå at samme 

personer saksbehandler både for førsteinstans og klageinstans. 

 

Endringen i loven gjelder for alle institusjonene. Det er sendt ut forespørsel til sentrale 

kontaktpersoner på de andre institusjonene om hvordan de har løst saken. Per nå er det ikke 

mottatt svar. Dette kan tilsi at ordningen foreløpig heller ikke er på plass på de andre 
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institusjonene. Imidlertid kjenner universitetsdirektøren til at behandlingen av slike saker ved 

Universitetet i Tromsø er lagt til fakultetene. 

 

Universitetsdirektøren foreslår å legge førstegangsbehandling til fakultetene, hvor sakene 

normalt oppstår, og legge førstegangsbehandling av klager over formelle feil ved praksis i 

lærerutdanningene til styret for lærerutdanningene. Avdeling for lærerutdanning har per telefon 

bekreftet at de er enig i dette. 

Imidlertid slutter universitetsdirektøren seg til forslaget fra Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap om å endre vedtaksorgan fra fakultetet selv til fakultetet og styrer for 

lærerutdanningene selv til styret for lærerutdanningene slik at det gis mulighet til 

fullmaktsvedtak.  

 

§ 41. Fritak 

Som følge av foreslåtte endringer i §§ 6 og 7 foreslås nytt andre ledd i § 41: 

ikke skal gis dobbel uttelling for samme faginnhold, tas ut fra § 6 og at nytt andre ledd i § 41 

skal lyde: 

Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. 

 

Øvrige endringsforslag 

Universitetsdirektøren foreslår at det i forbindelse med denne revisjonen av forskriften gjøres en 

liten justering i § 16, Karakterskala. Utregning av endelig karakter. Bakgrunnen for dette er at 

de kvalitative beskrivelsene av karaktertrinnene i forskriftens § 16 er ment å følge UHR´s 

kvalitative beskrivelse. Da det er oppdaget at betegnelsen for karakteren D i UHR´s beskrivelse 

er «nokså godt» mens betegnelsen i universitetets forskrift er «brukbar», foreslår 

universitetsdirektøren at betegnelsen i forskriften rettes opp i samsvar med UHR´s betegnelse. 

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap foreslår også en mindre endring i forskriftens § 20, 

Permisjoner, og anbefaler at studenter i permisjon også må kunne gis adgang til eventuell 

ekstraordinær eksamen. Eksamenskontoret er forespurt og har sluttet seg til forslaget. 

Universitetsdirektøren foreslår at dette tas inn. 

 

Det andre tilleggsforslaget fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap om en ny bestemmelse om 

gjennomføring av praksis, vil bli notert som forslag for senere revisjon av forskriften. 

  

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Universitetsdirektørens forslag til forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved 

UiA 

Høringsbrev 

Høringsuttalelser 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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Universitetsdirektørens forslag til  

Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

§ 2 Virkeområde 

Andre setning skal lyde:  

§ 19 gjelder for doktorgradsutdanninger. 

Ny tredje setning skal lyde:  

§ 31, § 33 og § 37 gjelder for eksamener eller prøver underveis i doktorgradsutdanningen.  

Nåværende tredje til femte setning blir ny fjerde til sjette setning.  

Nåværende fjerde, ny femte setning skal lyde:  

Styret kan dispensere fra bestemmelser i denne forskriften i fag-/programplan eller studieplan for 
eksternt finansierte studier og emner, og i særlige tilfelle også for ordinære studier og emner. 

§ 5. Tilleggsbenevnelse for grader 

2. ledd skal lyde: 

For bachelorgrad oppnådd på grunnlag av selvvalgt bachelorløp tildeles graden «bachelor» uten 
tilleggsbenevnelse. 

§ 6. Krav til innhold i bachelorgraden 

4. ledd går ut. 

§ 7. Krav til innhold i mastergraden 

3. ledd går ut. 

§ 16. Karakterskala. Utregning av endelig karakter 

I 1. ledd skal betegnelsen for karakteren D endres fra «Brukbar» til «Nokså godt». 

§ 20. Permisjon  

6. ledd skal lyde: 

Studenter i permisjon har adgang til ny, utsatt eller ekstraordinær eksamen i samsvar med § 26. 

§ 26. Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen 

Ny 7. setning i 1. ledd bokstav b skal lyde:  

Studenter som får barn under studiene har krav på utsatt eksamen i samsvar med lov om 
universiteter og høyskoler § 4-5 første ledd. 

Tidligere 7. – 10. setning blir ny 8. – 11. setning. 



§ 28. Gjennomføring av muntlig eksamen 

Ny andre og tredje setning i 7. ledd skal lyde: 

Fakultetsstyret selv kan bestemme at for masteroppgaver med justerende muntlig eksamen skal 
sensuren for skriftlig eller utøvende masteroppgave offentliggjøres samtidig med den endelige 
karakteren. Det skal da kunngjøres minimum 24 timer før muntlig eksamen hvorvidt skriftlig eller 
utøvende del er vurdert til bestått karakter. 

Ny § 29a. Uttalelse ved merknad på politiattest 

Ny § 29a. skal lyde: 

Fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene avgir uttalelse til klagenemnda i saker der det oppstår 
spørsmål om hvorvidt en student som har merknad på politiattesten skal nektes retten til å delta i 
klinisk undervisning eller praksisstudier, jfr. lov om universiteter og høyskoler § 4-9. 

§ 31. Fusk eller forsøk på fusk 

1.ledd skal lyde: 

Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk eller medvirkning til dette reguleres av Lov om universiteter 
og høyskoler §§ 4-7 og 4-8. 

Ny tredje setning i 3. ledd skal lyde: 

Dersom det gjennomføres kontroll av tillatte hjelpemidler før oppgaveteksten er utlevert, anses 
eksamen påbegynt når eksamenskandidaten har levert inn sine hjelpemidler for kontroll. 

Nåværende tredje setning blir ny fjerde setning. 

Ny § 38a. Klage over formelle feil ved eksamen 

Ny § 38 a.  skal lyde: 

Klage over formelle feil etter lov om universiteter og høyskoler § 5-2 behandles av fakultetsstyret ved 
det fakultet som har faglig ansvar for emnet. Klage over formelle feil ved praksis i lærerutdanninger 
som Avdeling for lærerutdanning har faglig ansvar for, behandles av styret for lærerutdanningene. 

§ 41. Fritak 

Nytt 2. ledd skal lyde: 

Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. 

Nåværende 2. ledd blir nytt 3. ledd. 
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Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder - høring
__

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet (heretter kalt forskriften) ble fastsatt av 
styret i 2005. Forskriften ble sist revidert våren 2014. Endringer i universitets- og 
høyskoleloven (uhl) som ble vedtatt i juni 2014 gjør det nødvendig med noen justeringer i 
forskriften. I forbindelse med revisjon av forskriften våren 2014 ble to problemstillinger vedr. 
hhv. sensur av masteroppgaver og gradsbenevnelse for selvvalgt bachelor, utsatt. Disse 
problemstillingene tas opp igjen i dette høringsbrevet. 

Forslag til endringer som følge av endringer i universitets- og høyskoleloven
§ 2 Virkeområde
Tredje ledd i ny § 4-13 i uhl lyder: 
Ved fusk på eksamen eller prøver underveis i doktorgradsutdanningen kan institusjonen 
vurdere om disse skal annulleres etter § 4-7 første ledd, eller om forholdet er så alvorlig at det 
gir grunnlag for tvungen avslutning etter første eller annet ledd. 
I forskriftens § 2 er det angitt at §§ 19, 33 og 37 gjelder for doktorgradsutdanningene. 
Endringen i loven medfører at også § 31 Fusk eller forsøk på fusk vil gjelde for 
opplæringsdelen av disse utdanningene, men ikke for doktorgradsavhandlingen. Det samme 
gjelder § 33 (særordninger) og § 37 (sensur), disse bestemmelsene gjelder bare for 
opplæringsdelen. § 19 (semesteravgift og registrering) gjelder for programmene. Det foreslås 
endringer som presiserer hvilke deler av forskriften som gjelder for hhv doktorgradsprogram 
og bare opplæringsdelen. 
Uhl § 4-13 medfører at det også må gjøres endringer i ph.d-forskriften.

I styrets vedtak i juni ble en endring i § 2 uteglemt. I forslaget som ble sendt på høring var det 
foreslått følgende tilføyelse:
Styret kan dispensere fra bestemmelser i denne forskriften i fag-/programplan eller studieplan
for eksternt finansierte studier og emner, og i særlige tilfelle også for ordinære studier og 
emner. 
Endringen ble foreslått for å presisere at styret (dvs. studieutvalget) ikke skal behandle saker 
som gjelder enkeltstudenter. Denne endringen ble ikke tatt med i forslaget som ble vedtatt i 
styret, og fremmes derfor på nytt nå.

Forslag: 
Andre setning skal lyde: 



Side 2

§ 19 gjelder for doktorgradsutdanninger.
Ny tredje setning i § 2 skal lyde: 
§ 31, 33 og 37 gjelder for eksamener eller prøver underveis i doktorgradsutdanningen. 
Nåværende tredje til femte setning blir ny fjerde til sjette setning. 
Nåværende fjerde, ny femte setning skal lyde: 
Styret kan dispensere fra bestemmelser i denne forskriften i fag-/programplan eller studieplan 
for eksternt finansierte studier og emner, og i særlige tilfelle også for ordinære studier og 
emner.

§ 6.Krav til innhold i bachelorgraden
Uhl § 3-5 første ledd annet punktum lyder nå: 
Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold 
innenfor samme grad. 
Forskriftens § 6 4. ledd lyder: 
Det tillates maksimalt 5 studiepoengs faglig overlapping i en bachelorgrad. 
Dette antas å være i strid med den nye formuleringen i loven. 

Forslag: 
§ 6.4 skal lyde:
Det tillates ingen faglig overlapping i en bachelorgrad.

§ 26. Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen
Det er gjort endringer i uhl § 4-5 første ledd som presiserer retten til utsatt eksamen for 
studenter som får barn under studiene. Flg. tilføyelse er vedtatt:
En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden mellom tre uker 
før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden to 
uker etter fødsel. Institusjonene kan gi nærmere bestemmelser om utsatt eksamen.
Lovens krav er minimumskrav, institusjonene vil kunne fastsette regler som gir studenter krav 
på utsatt eksamen i lengre perioder før termin og etter fødsel enn det som framgår av loven. 
Det foreslås ingen utvidelse av retten til utsatt eksamen ved fødsel i forhold til lovens krav. 

Forslag: 
Ny 7. setning i § 26 1. ledd bokstav b skal lyde: 
Studenter som får barn under studiene har krav på utsatt eksamen i samsvar med lov om 
universiteter og høyskoler § 4-5 første ledd.
Tidligere 7. – 10. setning blir ny 8. – 11. setning.

Ny § 29 a. Uttalelse ved merknad på politiattest
Uhl § 4-9 femte ledd er vedtatt endret med virkning fra 1. januar 2015, og vil da lyde: 
Institusjonens klagenemnd, jfr. § 5-1, avgjør, etter uttalelse fra institusjonen, om studenten skal 
nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier. Forvaltningsloven § 42 
gjelder tilsvarende. 
Det bør framgå av forskriften hvem som skal avgi uttalelse fra institusjonen i disse sakene. 
Forslaget innebærer at dette kan delegeres til f.eks. instituttledere og studieledere.

Forslag:
Ny § 29 a. Uttalelse ved merknad på politiattest, skal lyde:



Side 3

Fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene avgir uttalelse til klagenemnda i saker der det 
oppstår spørsmål om hvorvidt en student som har merknad på politiattesten skal nektes retten 
til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier, jfr. lov om universiteter og høyskoler § 4-
9.

§ 31.Fusk eller forsøk på fusk
Det er vedtatt en lovendring som innebærer at medvirkning til fusk kan medføre utestenging og 
tap av retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under uhl. Det foreslås en tilføyelse i § 
31 tredje ledd for å synliggjøre i forskriften at også medvirkning kan få slike konsekvenser.
Uhl § 4-7 første ledd bokstav b lød tidligere: 
….forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med 
avlegging av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under 
gjennomføring av vedkommende kurs.
Avlegging av ………eksamen eller prøve  er nå endret til gjennomføring av ………eksamen 
eller prøve. Begrunnelsen for lovendringen er at bestemmelsen også skal omfatte fusk som 
oppdages ved bokkontroll. Det foreslås en tilføyelse i § 31 tredje ledd for å definere når 
eksamen med bokkontroll anses påbegynt.

Forslag: 
§ 31 første ledd skal lyde:
Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk eller medvirkning til dette reguleres av Lov om 
universiteter og høyskoler §§ 4-7 og 4-8.
Ny tredje setning i § 31 tredje ledd skal lyde:
Dersom det gjennomføres kontroll av tillatte hjelpemidler før oppgaveteksten er utlevert, anses 
eksamen påbegynt når eksamenskandidaten har levert inn sine hjelpemidler for kontroll.
Nåværende tredje setning blir ny fjerde setning.

Ny § 38 a. Klage over formelle feil ved eksamen
Det er gjort endringer i uhl § 5-2 som innebærer at klage over formelle feil ved eksamen først 
skal behandles av institusjonen, og at institusjonens vedtak kan påklages til styret selv eller 
institusjonens klagenemnd. Tidligere har slike klager gått direkte til klagenemnda. Vedtak om 
at det foreligger formelle feil innebærer at sensurvedtaket oppheves og at det gjennomføres ny 
sensur eller ny eksamen. Loven gir også hjemmel for å oppheve sensurvedtaket for kandidater 
som ikke har fremmet klage. På grunn av de potensielt store konsekvenser slike vedtak kan få, 
foreslås det å legge beslutningsmyndigheten til fakultetsstyret selv. Dette sikrer også 
studentenes medvirkning. 
Det foreslås at det er fakultetsstyret ved det fakultetet som har faglig ansvar for det aktuelle 
emnet som skal behandle saken. Alternativt kunne en tenke seg at det fakultetet som har faglig 
ansvar for studiet, skulle behandle saken. Ofte, men ikke alltid, vil dette være samme fakultet.
Forslaget innebærer at fakultetet med faglig ansvar for emnet vil behandle alle klager over 
formelle feil, uavhengig av om feilen er gjort ved fakultetet (feil i oppgavetekst, 
feilinformasjon om innhold, pensum, hjelpemidler m.m.) eller av f.eks. eksamenskontoret (feil 
i forbindelse med gjennomføringen av eksamen, særordninger, utregning av endelig karakter 
o.l.). 
Formelle feil ved praksis i lærerutdanninger der Avdeling for lærerutdanning har et faglig 
ansvar (GLU, BLU og PPU), reiser spesielle spørsmål. Rent teknisk er praksisemnene 
organisert som emner på 0 studiepoeng, med Avdeling for lærerutdanning som faglig 
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ansvarlig. Praksisen skal likevel inngå som en integrert del av «fagemnene» og bestått praksis 
er normalt vilkår for å gå opp til eksamen. Klager over formelle feil i praksis dreier seg ofte om 
manglende informasjon om fare for stryk, men kan også gjelde f.eks. spørsmål om veileders 
habilitet og kvalifikasjoner. Dersom fakultetsstyrene skal behandle klager over formelle feil 
ved praksis i lærerutdanningene, risikerer en å få ulik behandling innen samme studium. 
Hensynet til likebehandling tilsier at disse sakene bør behandles i styret for lærerutdanningene. 
Koplingen mot faglig innhold kan tilsi at sakene behandles i fakultetsstyrene, på samme måte 
som andre klager over formelle feil. Det fremmes to alternative forslag på dette punktet. 

Forslag:
Ny § 38 a. Klage over formelle feil ved eksamen, skal lyde:
Klage over formelle feil etter lov om universiteter og høyskoler § 5-2 behandles av 
fakultetsstyret selv ved det fakultet som har faglig ansvar for emnet. 
Alternativ 1:
Klage over formelle feil ved praksis i lærerutdanningene behandles av fakultetsstyret selv ved 
det fakultet som har faglig ansvar for emnet den aktuelle praksisperioden er knyttet til.
Alternativ 2:
Klage over formelle feil ved praksis i lærerutdanninger som Avdeling for lærerutdanning har 
faglig ansvar for, behandles av styret for lærerutdanningene selv.

Tilleggsbenevnelse for selvvalgt bachelor
§ 5 andre ledd lyder nå: «Grader oppnådd på grunnlag av selvvalgt bachelorløp med 
fordypningsenhet, gis benevnelsen «Bachelor med fordypning i [fagområdet for studentens 
fordypningsenhet]». Grader oppnådd på grunnlag av selvvalgt bachelorløp med 2-årig integrert 
studieprogram, gis benevnelsen «Bachelor med integrert studieprogram i [fagområdet for 
studentens integrerte studieprogram]».
I høringen som ble gjennomført våren 2014 ble det kommentert at det bør være tydeligere 
forskjell mellom bachelorgrad som er oppnådd på grunnlag av selvvalgt bachelorløp og grad 
som er oppnådd ved fullføring av et bachelorprogram. Noen institusjoner, eksempelvis UiS og 
UiT, har løst dette ved at det for selvvalgte bachelorløp kun tildeles graden «bachelor» - uten 
tilleggsbenevnelse. Andre institusjoner, eksempelvis UiO, synes ikke å gjøre forskjell på 
selvvalgt/fritt sammensatt bachelorløp og bachelorprogram, mens atter andre har valgt 
løsninger som likner den som er fastsatt ved UiA. Det finnes også institusjoner som tildeler 
graden «Selvvalgt bachelor med fordypning i …..». Det siste vurderes som problematisk fordi 
graden som skal tildeles er «bachelor» og ikke «selvvalgt bachelor». 

Forslag:
§ 5 andre ledd skal lyde: 
For bachelorgrad oppnådd på grunnlag av selvvalgt bachelorløp tildeles graden «bachelor» 
uten tilleggsbenevnelse.

Sensur av masteroppgaver
Forskriftens § 16 sjette ledd lyder nå: 
«Muntlig eksamen skal telle en angitt del av endelig karakter eller være justerende. Etter
justerende muntlig eksamen kan karakteren på det skriftlige eller utøvende arbeidet justeres
opp eller ned med maksimalt én karakter.» I forbindelse med høringen våren 2014 ble 
høringsinstansene bedt om å vurdere følgende forslag til ny siste setning: «Ved sensur av 
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masteroppgave kan det fastsettes en endelig karakter ved hjelp av samlet vurdering av skriftlig 
og muntlig del.» Dette forslaget ble ikke opprettholdt da saken gikk til styret, blant annet fordi 
man fortsatt avventet informasjon fra Universitets- og høyskolerådet (UHR) og andre 
institusjoner. 

Bakgrunnen for at saken ble tatt opp, er et anbefalt sensurskjema til bruk i MNT-fagene 
(matematikk, naturfag, teknologi) som er utarbeidet i regi av UHR. Etter denne anbefalingen 
fastsettes ingen separat karakter for vurderingen av det skriftlige produktet. I stedet fastsettes 
karakter på grunnlag av flere elementer inklusive en muntlig presentasjon.

Saken reiser blant annet følgende problemstillinger:
Skal det alltid fastsettes en separat karakter for den skriftlige masteroppgaven?
Kan denne i tilfelle fastsettes etter at muntlig eksamen er gjennomført?

Separat karakter på masteroppgaven
Uten en separat karakter på den skriftlige masteroppgaven vil karakterfastsettingen ikke være 
etterprøvbar og eksamenskandidatene vil ikke kunne påklage sensurvedtaket. Dette anses svært 
uheldig.
Selv om det anbefalte sensurskjemaet synes å legge opp til at muntlig presentasjon/eksamen 
«bare» skal inngå som et element i en helhetlig vurdering, er det ikke alle institusjoner som 
følger denne anbefalingen. Eksempelvis fastsettes det ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultetet UiO separat karakter for selve masteroppgaven, nettopp av hensyn til studentenes 
klagerett.
Det forutsettes i den videre drøftingen at det skal fastsettes egen karakter for selve 
masteroppgaven. 

Tidspunkt for fastsetting av karakter for den skriftlige masteroppgaven
I gjeldende forskrift om studier og eksamen ved UiA forutsettes det at karakteren for det 
skriftlige produktet skal fastsettes før justerende muntlig eksamen. § 24 tredje ledd lyder nå: 
«For å få adgang til justerende muntlig eksamen, jf. § 16 sjette ledd, må eksamenskandidaten 
ha bestått forutgående skriftlig eller utøvende eksamen.» 
§ 28 sjuende ledd lyder nå: «Der hvor endelig karakter fastsettes ved justerende muntlig 
eksamen, jf. § 16 sjette ledd, skal det gå minimum 24 timer fra sensuren for skriftlig eller 
utøvende del er offentliggjort til muntlig eksamen starter.»

Noen institusjoner har tilsvarende bestemmelser, andre institusjoner synes ikke å ha 
bestemmelser om at karakteren for den skriftlige delen skal være fastsatt og/eller kunngjort for 
studentene før justerende muntlig. MN-fakultetet ved UiO opplyser følgende på sine nettsider: 
Etter at oppgaven er innlevert og det er avklart at den står til minst E, avsluttes studiet med en 
muntlig mastergradseksamen. …………………….. 
Hvis oppgaven slik den er innlevert vurderes til F og slik at avsluttende eksamen ikke kan 
endre på dette, gjennomføres ingen avsluttende mastergradseksamen.

Det vurderes ikke som aktuelt å gå bort fra prinsippet om at bare eksamenskandidater som har 
bestått den skriftlige delen, skal ha adgang til justerende muntlig eksamen. I motsatt fall 
risikerer man å arrangere muntlige eksamener som belaster både eksamenskandidaten og intern 
og ekstern sensor unødvendig. Hvorvidt karakteren for selve masteroppgaven må være endelig
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fastsatt før justerende muntlig eksamen, er et annet spørsmål. En løsning tilsvarende den som 
er valgt av MN-fakultetet ved UiO vil være mulig. Dette vil i tilfelle innebære at 
eksamenskandidatene ikke vet hvilket utgangspunkt de har foran justerende muntlig eksamen, 
de vet bare at det skriftlige produktet er vurdert til bestått. Det foreslås en tilføyelse i § 28.7 
som innebærer at fakultetsstyret selv kan vedta en slik ordning. I slike tilfelle må det likevel 
være et krav at det kunngjøres minst 24 timer før muntlig eksamen hvorvidt den innleverte 
oppgaven er vurdert til bestått karakter. I første omgang foreslås dette kun for masteroppgaver. 
Hvis den foreslåtte ordningen blir vedtatt, og viser seg å bli vellykket, kan ordningen utvides til 
også å gjelde bacheloroppgaver.

Forslag: 
Ny andre og tredje setning i § 28 sjuende ledd skal lyde:
Fakultetsstyret selv kan bestemme at for masteroppgaver med justerende muntlig eksamen skal 
sensuren for skriftlig eller utøvende masteroppgave offentliggjøres samtidig med den endelige 
karakteren. Det skal da kunngjøres minimum 24 timer før muntlig eksamen hvorvidt skriftlig 
eller utøvende del er vurdert til bestått karakter.

Gjeldende forskrift er tilgjengelig via Lovdata: http://lovdata.no/forskrift/2005-06-22-833

Det tas sikte på at endringer skal tre i kraft fra og med 1. januar 2014. 

Høringsuttalelser sendes studiesekretariatet v/Turid Høgetveit innen 7. november.

Med hilsen

Greta Hilding
Underdirektør

Turid Høgetveit
Seniorrådgiver

Kopi til:
Tim Hope, Veslemøy Rabe, Magne Aasheim Knudsen, Linda Greftegreff Bø, Per Sigurd Sørensen, 
Marianne Øhrn Johannessen, Terje Tellefsen, Anne Grete Lindeland

Vedlegg
1 Informasjon om endringer i universitets- og høyskoleloven våren 2014
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Forslag til vedtak: 

Styret vedtar Plan 2015. 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

Hva saken gjelder 

Universitetets strategi gjelder til og med 2015. Den følges årlig opp med en konkret 

handlingsplan. Denne handlingsplanen må ses i sammenheng med tallbudsjettet for samme år, 

som fremmes som egen sak i dette styremøtet. 

 

Plandokumentet består av følgende deler: 

 

 Hovedsaker for 2015 

 Tiltakstabell 

 Langtidsbudsjett frem til 2020. 

 

Plandokumentet vil inngå som en del av styrets årsrapport til KD for 2014-2015 (det som 

tidligere het Rapport og Plan). Finansdepartementet har fastsatt en ny standard for årsrapport og 

økonomistyring i statlige virksomheter, som innføres fra og med rapportåret 2014-planåret 2015. 

Administrasjonen vil komme tilbake til årsrapporten i styrets februar-møte og mars-møte. 
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Saksunderlag 

Plan 2015 skal oppfylle to formål: Den skal underbygge oppfølgingen av UiAs strategi og 

samtidig svare på KDs bestilling og format på årsplan.  

 

KDs sektormål er endret fra 2014 til 2015. De nye sektormålene er: 

 
Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 

 

Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

 

Sektormål 3: God tilgang til utdanning 

 

Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 

UiAs plan viser til disse sektormålene. 

 

Hovedsaker for 2015: 

De foreslåtte hovedsakene er: 

 Øke forskningsaktiviteten og – kvaliteten gjennom ekstern finansiering  

a) Deltakelse i Horisont 2020 

b) NFR, RFF og andre forskningsfinansieringskilder  

 Øke gjennomstrømmingen i studiene 

 Kvalitetsutvikling og -sikring ved Universitetet i Agder  

a) Kvalitet gjennom samspill mellom forskning og utdanning.   

b) Systematisk arbeid med utvikling av kvalitet i studier og forskerutdanning 

 Lederrekruttering og lederutvikling, herunder utdannings- og forskningsledelse  

 UiA som regional utviklingsaktør  

 Profesjonsutdanning og –forskning  

 Videre arbeid med studieporteføljegjennomgang – herunder hvordan og på hvilken måte en kan 

samarbeide med andre aktører i sektoren, kvalitet og effektivisering  

 Nasjonalt ledende miljøer 

a) lærerutdanningene  

b) Andre satsinger, herunder MatRIC, SFI-søknadene, Sørlandslab, Norcowe  

 Det digitale universitet 

 

 

Tiltakstabellen: 

Tabellen er bygd opp etter UiAs strategi. Tiltakene adresserer videre forventet oppfølging fra fakultetene, 

fellesadministrasjonen og styret/ledelsen. Videre konkretisering av tiltakene skal finnes igjen i 

fakultetenes og fellesadministrasjonens plan for 1015. 

Kolonnen med risikovurdering er ikke ferdigvurdert, dette vil gjøres til endelig årsrapport 2014-2015. 

 

 

Langtidsbudsjett frem til 2020: 

UiA har utarbeidet prognoser for utviklingen fremover. 

 

 

 

Vedlegg:  

Til styret_Plan 15 - innledende punkter.docx 

Tiltakstabell.xlsx 

Langsiktig prognose.docx 
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Vedlegg til sak 
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Tiltak 2015 fakultetene Tiltak 2015 felles-
administrasjon

Tiltak 2015 
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Fortsatt satsing på kvalitet i studier.

Bedre balanse mellom 
faglige og sosiale tiltak ved 
studiestart, i 
informasjonsmateriell og 
aktiviteter. Kursing av 
studenter – psykososial 
Videreføre forsøk med 
fortløpende opptak til 
enkelte masterprogram. 
Videreutvikle websidene og 
bistå i faglig 
kommunikasjons-arbeid.
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Piloter med tiltak for å øke studiepoeng-
produksjon og gjennomføring på 
normert tid.

Forberede pilottiltak i 
samarbeid med fakultetene

Utrede fremtidig 
dimensjonering av 
studenttall. G

je
nn

om
-

st
rø

m
m

in
g

Analysere utviklingen av 
studenttall de siste årene, og 
faktorer som kan forklare 
veksten.
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Nye 60 studiepoengheter: 
7500
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De store utdanningsprogrammene 
ved UiA har god søking og gode 
tilbakemeldinger i nasjonale 
evalueringer.

1 Studiene ved UiA skal være etterspurt av 
studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 
og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 
læringsmiljø skal sikre en god og voksende 
søkning til universitetet, og bidra til å sikre 
ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 
institusjonen.

En økende andel av studiesøkerne i 
Norge har UiA som førstevalg. 

Antall primær-søkere pr 
studieplass:   SO: 2,3 
LOK: 3,1 

Tidligere og primært digital 
markedsføring overfor 
søkere.
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Synliggjøring av sterke fagmiljøer i 
media.

Antall studenter pr 
vitenskapelig årsverk: 17,5

Iverksette pilotprogram for 
utdannings-ledelse

Fortsette arbeidet med å 
styrke finansieringen av 
UiA

Antall registrerte studenter 
pr 1.10 (totalt): 11 000

Bidra i ulike rekrutteringsaktiviteter 
(messer, skolebesøk m.m.)

Administrativ støtte for 
pilot i programledelse.

Stimulere til arbeid som 
resulterer i 
studieprogram med høy/ 
forbedret gjennomføring 
på normert tid

Gjennomføring på normert 
tid: Bachelor: 47 %  
Master: 48 %       4-årig 
Lærerutd: 48 %
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Tiltak for å øke svarprosenten i Studie-
barometeret.



UiA har minst tre fagmiljøer som er 
godt kvalifisert for søknader om 
status innenfor NOKUTs ordninger 
med sentre for fremragende 
utdanning (SFU).

Støtte til miljøene som søker mot SFU Støtte til miljøene som 
søker mot SFU

Støtte til miljøene som 
søker mot SFU 
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Mer systematisk fokus på læringsutbytte 
og studentenes arbeidsomfang i starten 
av hvert emne.
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Fakultetsvis utredning av hvilke tiltak 
som kan gi kvalitativt godt samarbeid 
med yrkeslivet, herunder 
masteroppgaver knyttet til 
utviklingsarbeid og forskning

Det skrives masteroppgaver knyttet til 
forskningsprosjekter ved alle 
fakultetene.

Vurdere hvordan Nettverk for 
profesjonsrettet forskning (Pronett) kan 
gi impulser til fakultetenes forsknings-
aktivitet og undervisning.

Sikre tilstrekkelig fokus på holdninger 
og globale dimensjoner når 
studieprogrammer blir evaluert

1 UiA må hele tiden vurdere sitt tilbud av studier 
etter universitetets kompetanse og ressurser og 
etter studenters etterspørsler og samfunnets 
behov 

Oppfølging studieportefølje-
gjennomgang

Fatte vedtak og 
fremtidig 
studieportefølje ut fra 
den gjennomførte 
gjennomgangen.
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Alle fakultetene og 
lærerutdanningene har tatt i bruk ikt-
støttet undervisning, veiledning og 
evaluering

Gjennomgang av undervisnings- og 
eksamensformer

Tilrettelegge for pedagogisk 
bruk av IKT med nødvendig 
infrastruktur og 
opplæringstilbud

Sette mål for vitenskapelig ansattes 
deltagelse på kurs i digitale hjelpemidler

Planer for likestillingsarbeid både i 
studier og blant ansatte

1 Studiene ved UiA skal ha et nært forhold til det 
praktiske livet og samfunnet utdanningene skal 
forberede til. De skal være knyttet til det 
fremste i forskning og utviklingsarbeid, og gi et 
læringsutbytte som er relevant og anerkjent. 
Ved UiA skal studenter få kunnskap om 
fagenes forskningsmetoder gjennom deltakelse 
i forskningsarbeid. Studiene skal gi relevant 
kunnskap om arbeidslivet bl.a. ved å legge vekt 
på entreprenørskap og innovativ virksomhet

       
      

       
       

        
    

1 UiA skal i økende grad ta i bruk ny teknologi i 
undervisning og veiledning. Alle fakultetene 
ved UiA skal tilby etter -og videreutdanning 
som er tilpasset ressurser, etterspørsel og 
behov. Universitetet skal arbeide for at 
fordelingen mellom kjønnene kan bli mer lik på 
alle studier. 
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Alle fakultetene og 
lærerutdanningene har fleksible og 
nettbaserte studietilbud

Inngå nødvendige IPR-
avtaler.

Legge til rette for økt 
samarbeid om 
undervisning i 
profesjonsutdanningene 
ved å realisere det 
treårige prosjektet 
Profund.
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1 Universitetsstudier er tilegnelse av kunnskaper 
og ferdigheter. Men det er også en innføring i 
kulturarven og holdningene som skal prege 
akademisk utdanning. Gjennom studiene skal 
stu-dentene få kjennskap til andre fagområder 
enn sitt eget, og få trening i samarbeid på tvers 
av profesjoner og fagområder. Alle 
studieprogram skal ta opp globale dimensjoner. 
Studiene skal fremme den enkeltes 
selvstendighet og dannelse, og åpne for etisk og 
kritisk refleksjon.

Alle gradsstudier ved UiA 
inneholder emner som gir innføring 
og øvelse i kritisk og etisk 
refleksjon.

Oppfølging av DDU-
programmet med 
strategiske virkemidler
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PULS skal fortsatt ha fokus 
på kurs rettet mot 
lærerutdannere og vurdere 
muligheter for tilsvarende 
kurs rettet mot andre 
profesjons-utdanninger.

 Studentene skal lykkes 
med å oppnå lærings-
utbyttet som er definert for 
studieprogram (KD)

Alle de yrkesrettede 
studieprogrammene skal ha 
partnerskap med relevant arbeidsliv 
og ha samarbeid med andre 
utdanningsinst.

  



Alle fakultetene har tilbud om 
engelskspråklige masterprogram 

Følger opp handlingsplanen for 
internasjonalisering.

Alle bachelor -og masterprogram 
har deler av undervisning eller 
pensumlitteratur på engelsk

NB styret har vedtatt ny 
språkpolitikk – må få inn 
paralellspråklighet!

Andelen utvekslingsstudenter i 
prosent av totalt antall studenter ved 
UiA er 8 % 

Sette fokus på gjennomstrømnings-
problematikken i ph.d.‐utvalgene

Utrede hvordan UiA kan 
tilby karriereveiledning for 
ph.d-kandidater.

Sikre inntakskvaliteten på ph.d-
kandidater

Program for veiledere i 
samarbeid med UiN og UiS.

Sikre at alle ph.d-kandidater får en god 
start og gi tilstrekkelig veiledning. 

Integrere ph.d.-kandidatene tett integrert 
i forskningsgruppene, både gjennom 
fysisk lokalisering og faglige tiltak.

Milepæler underveis, som halvårlig 
rapportering til PhD-komiteen, 90 % ‐ 
seminar, publikasjoner som 
delleveranser.

Bruke kvalitetssikringssystemet aktivt, 
ift ph.d-kandidatenes progresjon: sikre 
at årlige rapporter leveres og følges opp, 
sikre at årlige medarbeidersamtaler med 

 Gjennomgå rutiner for å registere 
permisjoner, sykdommer og annet 
gyldig fravær slik at nettotiden blir 
korrekt registrert. 

Vurdere tiltak som gjør at de som nesten 
er ferdige blir ferdige, f.eks 
sluttføringsstipend  eller lignende 
ordninger.

1

Lage en møteplass for 
programledere for 
erfaringsutveksling

UIA uteksaminerer 30 kandidater 
fra egne Ph.D. program hvert år. 

Andel uteksaminerte Ph.D 
kandidater tatt opp på 
doktorgrads-program seks 
år tidligere (KD): 60%              
Antall nye ph.d. avtaler: 40         
Totalt antall uteksaminerte 
ph.d. kandidater: 30 

Insentiver i 
budsjettmodellen for 
bedre 
gjennomstrømning fra 
2016 

1
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UiA skal delta i nasjonale og internasjonale 
forskerskoler, og ha koordinatoransvar for 
flere av dem. UiA skal utvikle flere av 
forskerutdanningene i nært samarbeid med 
arbeids- og nærings-livet i landsdelen, og 
arbeide for utvikling av stipendiatordningene i 
samarbeid med arbeidslivet i privat og offentlig 
sektor. Universitetet har et særlig ansvar for å 
utvikle forskerutdanningene med relevans for 
de store, yrkesrettede utdanningsområdene.

UiA skal være del av et internasjonalt 
akademisk miljø. På området der det er aktuelt 
skal UiA søke anerkjent, internasjonal 
akkreditering. Det skal utvikles flere 
studieprogrammer med undervisning på 
engelsk. Undervisning og læremidler på engelsk 
er også viktig for å gjøre norsktalende 
studenter kjent med internasjonal termologi og 
uttrykksmåte innenfor fagområdet. UiA skal ha 
gode internasjonale samarbeidspartnere og 
legge til rette for mobilitet, både for studenter 
og ansatte

Andelen 
utvekslingsstudenter i 
prosent av totalt antall 
studenter ved UiA er 7,5 
%

Sette inn tiltak på studie-programmer 
som ikke har oppfylt virksomhetsmålet 
om undervisning og pensum på engelsk.

Følger opp handlingsplanen 
for internasjonalisering.



UiA har anerkjente 
forskningsgrupper med relevans for 
alle de store profesjonsfaglige 
studie-programmene.

Forskningsinnsats i MNT-
fag og profesjonsfag (KD)

Støtte til miljøene som søker mot SFF Støtte til miljøene som 
søker mot SFF

Støtte til miljøene som 
søker mot SFF

UiA har tre etablerte 
forskningsgrupper som er godt 
kvalifiserte for søknader om status 
innenfor NFRs senterordninger.

Styrets faglige 
satsningsområder

Samspill mellom forskning og 
utdanning

Resultatoppnåelse på 
forskning i forhold til sin 
egenart. (KD)

Bruker masterstudenter som assistenter i 
forskningsprosjekter og i undervisning

Kartlegging samspill 
mellom forskning og 
utdanning.

Professor- og førstestillinger lyses ut 
internasjonalt.

Omfang av kunstnerisk 
utviklingsarbeid

Integrere masterstudenter og ph.d-
kandidater i forskningsgruppene

Forskningsgrupper er den vanlige 
organiseringen av FoU-
virksomheten i fagmiljøene og 
tverrfaglige miljøer.

Organisering i 
forskningsgrupper:  vanlig 
organisasjonsform

Motivere masterstudenter til å skrive 
masteroppgaver knyttet til pågående 
forskningsprosjekter ved UiA.

Som regel skal alle utlysninger være 
internasjonale, og må begrunnes særskilt 
begrunne unntak.

Fakultetet vurderer tiltak for å bygge 
opp og støtte de forskningsgruppene 
som har potensiale til å løfte seg i 
Horisont 2020 og andre store 
programmer.

Legge til rette for godt samarbeid med 
Agder -forskning og Teknova om 
infrastruktur og personalutveksling

Videreutvikling av 
Mechatronics 
Innovation Lab

Videreutvikling av Mechatronics 
Innovation Lab (gjelder spesielt 
TekReal)

Forskerskole i 
profesjonsforskning i 
samarbeid med UiS og 
UiN

Forskerskole i profesjonsforskning i 
samarbeid med UiS og UiN

Støtte til 
personalutveksling med 
Tenova. 

Forskningskompetansen ved universitetet skal 
styrkes, ved bedre organisering av 
forskningsgrupper, ved internasjonal utlysing 
av stillinger, og ved avsetting av tid til 
forskning. Gjennomgang av tidsbruk 

på tilsettinger.

Sørge for å legge til rette 
for å bygge opp og støtte 
de forskningsgruppene 
som har potensiale til å 
løfte seg i Horisont 
2020 og andre store 
programer.

2

2

70 % av de ansatte i undervisnings- 
og forskerstillinger har 
førstekompetanse/ 
professor-kompetanse.

Andel førstestillinger: 
70 %

2 UiA skal ha gode forskningsmiljøer på alle 
fagområder, og skal på noen områder ha 
anerkjennelse som internasjonalt fremragende. 
UiA legger vekt på oppbyggingen av gode 
forskningsmiljøer som er relevante for 
profesjonsområdene. UiA har særlig ansvar for 
i grunnforskningen å gjøre bruk av empiri fra 
Agder, og at resultater fra denne forskningen 
bidrar til den internasjonale teori- og 
fagutviklingen.

UiA sammen med Agderforskning 
og Teknova er en attraktiv 
forsknings- og utviklingspartner for 
de teknisk-industrielle miljøene i 
Sør-Norge.

Forskningen ved UiA skal bygges opp både med 
egeninitiert forskning og oppdragsforskning. 
UiA skal gjennom sin forskning og 
forskningsformidling være en drivkraft for 
utvikling i Sør-Norge, og skal være en aktiv 
bidragsyter i regio-nale og nasjonale medier og 
andre fora av betyd-ning for 
samfunnsutviklingen.

Forskningsinnsats i MNT-
fag og profesjonsfag (KD)

Forskerskole i 
profesjons-forskning i 
samarbeid med UiS og UiN



Antall publikasjonspoeng 
totalt: 520

Andel publikasjonspoeng 
på nivå 2: 15 %

                                                
Publikasjonspoeng pr 
vitenskapelig årsverk: 0,9

2 UiA skal i samarbeid med regionale aktører 
gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid av 
høy internasjonal kvalitet. UiA skal aktivt utøve 
sitt eierskap i Agder-forskning og Teknova, og 
bidra til utviklingen av disse 
forskningsinstituttene på en god måte.  Også 
andre offentlige og private forskningsmiljøer i 
landsdelen er sentrale samarbeidspartnere. 

Forskningsinnsats i MNT-
fag og profesjonsfag (KD)

Totale inntekter –  fra EU 
(NOK 1 000): 3 000           
fra NFR (inkl. RFF) (NOK 
1 000): 40 000

Rekruttere vitenskapelige ansatte med 
erfaring fra eller potensiale til å utvikle 
større prosjekter – Tydeliggjøre dette i 
utlysningstekster

Bistå i kvalitetssikring av 
utlysningstekst og 
rekrutterings-prosess for å 
ivareta behov om 
søkerkompetanse.

Videreføring av den 
strategiske tildeling til 
fakultetene slik at 
vitenskapelig 
bemanning kan styrkes 
for å gi rom for 
søknader og arbeid med 
eksternt finansiert 
virksomhet.

                                                          
Inntekter pr vitenskapelig 
årsverk - fra EU: 5 400

Vurdere insentivordninger og 
mobiliseringstiltak på fakultetsnivå, 
spesielt gjennom fordeling av 
forskningstid

Gjennomføre 
mobiliserings-tiltak på 
fakultetene (H2020 på 
ledermøtene, tematiske  
workshops H2020)

Sak om fordeling av 
forskningstid som 
tydeliggjør at 
søknadsaktivitet telles i 
beregning av 
forskningstid.

                                                           
Inntekter pr vitenskapelig 
årsverk fra NFR (inkl. 
RFF): 70 000

Fakultetene identifiserer 
forskningsmiljøene som kan ha 
potensiale i Horisont 2020 og andre 
store støtteordninger, og legger spesielt 
til rette for disse

Videreutvikle det interne 
støtteapparatet for forsking 
på UiA i fakultetene og 
felles-administrasjon

Støttetiltak mot 
Horisont 2020 og andre 
store programmer av 
strategisk betydning.

Gode forskningsmiljøer må tilføres tid og 
ressurser for å utvikle seg. UiA skal arbeide for 
styrket ekstern finansiering av forskningen ved 
institusjonen. UiA skal medvirke til etablering 
av forskningsgrupper som kan bidra i 
nasjonale og internasjonale 
forskningsprogrammer.

UiA har fordoblet inntektene fra 
NFR og EU i forhold til 2008, til 50 
mill. kr og økt den øvrige eksterne 
forskningsfinansieringen med 15 
mill. kr i forhold til 2011.

PubliseringsstøtteUiA har fordoblet sin vitenskapelige 
publisering i forhold til 2008, til 520 
publiseringspoeng.

God forskning er internasjonal. Uavhengig av 
om forskningsobjektet er lokalt eller globalt, 
blir forskningen vurdert etter internasjonal 
målestokk. UiA skal publisere i anerkjente 
norske og internasjonale kanaler, og gi synlige 
bidrag internasjonalt. UiA skal ha 
forskningssam-arbeid over fag- og 
profesjonsgrenser, og med andre institusjoner. 
UiA skal styrke fagområdene der univer-sitetet 
kan utvikle særlig kompetanse på 
internasjo-nale og globale utfordringer.

2

2



Videreutvikle det interne støtteapparatet 
på UiA i fakultetene og 
fellesadministrasjon

FoU-prosjekt-oppfølging - 
få bedre oversikt over 
prosjekt-porteføljen og 
bedre økonomistyring i 
prosjektene

Målrettet støtte for de 
miljøene som har 
potensiale til å lykkes.

Vurdere innføring av et 
prosjekt-styrings-verktøy.

Oppfølging av miljøer 
som hevder seg i 
konkurrnsen om slike 
midler. 

Bistå fakultetene med 
synliggjøring av 
forsknings-gruppene på 
websiden

Videreføring av 
prosjektutviklingsstøtte

Bidra til mobilisering av 
regionen mot H2020 og 
andre store programmer 
gjennom administrativt 
fellesressurs med SSHF, 
Teknova og 
A d f k i

Gjennomgang av 
forskningsdelen i 
budsjettmodell

3 UiA skal være godt synlig og viktig i den 
offentlige debatten og i populærvitenskapelig 
formidling av forskning i regionale og 
nasjonale medier. 

Synliggjøring av forskningsgruppene på 
websiden

Studiepoengproduksjon på 
EVU-studier (60-SP-
enheter): 330 

UiA deltar aktivt i de fire nasjonale 
satsningene for etter- og 
videreutdanning av lærere:

Andel inntekter fra bidrags- 
og oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) utenom 
EU og NFR i prosent av 
driftsinntekter (KD):

Kompetanse for kvalitet, Ungdomstrinn 
i utvikling/Skolebasert 
kompetanseutvikling, Kompetanse for 
mangfold (fra 2016) og Kompetanse for 
fremtidens barnehage.

                                 
Samarbeid med samfunns- 
og arbeidsliv, herunder 
desentralisert undervisning 
og fjernundervisning 
(KD): 
                                           
Fleksibel utdanning (KD):

3

      
         

      
      

      
   

     
         
       

   
     

Andel inntekter fra bidrags- 
og oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) utenom 
EU og NFR i prosent av 
driftsinntekter (KD): 4%

FoU-prosjekt-oppfølging – hvordan kan 
vi sikre at de som få innvilget prosjekter 
får god administrativt støtte i 
prosjekt-gjennomføringen – bygge opp 
administrativt støtteapparat på 
fakultetene?

Det er etablert godt fungerende 
møteplasser for dialog med 
regionens arbeidsliv og myndigheter

UiA skal bidra til innovasjon i privat og 
offentlig sektor, og kunnskap fra forsknings- og 
utviklingsarbeid ved universitetet skal komme 
til anvendelse for samfunnet ved 
kommersialisering eller på annen måte. UiA 
skal bidra aktivt til nettverk og 
innovasjonssystemer som er relevante for 
arbeidslivet i offentlig og privat virksomhet. 
UiA skal bidra til utvikling av gode 
samarbeids-modeller med organisasjoner og 
arbeidsliv. UiA skal være en 
samarbeidspartner i realiseringen av 
Regionplan Agder 2020.

De aktuelle fakultetene skal bidra 
sterkere i fora for samarbeid med 
skoleverket, helse- og sosialsektor.



3 UiA skal sammen med næringsliv, 
kulturinstitusjoner og andre i landsdelen delta 
på inter-nasjonale arenaer for å bidra til 
utviklingen av regionen som et åpent, 
utadrettet samfunn. UiA skal søke samarbeid 
med og lære av utenlandske utdannings- og 
forskningsinstitusjoner som har en nær 
tilknytning til sin region. UiA skal bidra til 
opplæring i fremmedspråk og interkulturell 
forståelse.

Viktig informasjonsmateriale til 
studenter og ansatte foreligger på 
engelsk der det er relevant

Utvikle de engelskspråklige 
nettsidene på uia.no

Reetablere RSA.

3 30 % av den faglige publiseringen 
ved UiA blir digitalt tilgjengelig i 
åpne publiseringsarkiv

Administrativ støtte til 
Open Access

UiA årlig er arrangør eller 
medarrangør av faglige konferanser 
eller seminarer for bruk av digi-tale 
medier og ny teknologi i 
undervisning, forskning og 
formidling.

Gjennomgang av 
prioriteringer i DDU og 
PULS

3 UiA har inngått et institusjonsforankret 
samarbeid med Høgskolen i Telemark om å 
utvikle faglige og administrative fellestiltak for 
å styrke profesjonsutdanningene og 
videreutvikle universitetsfunksjonene, og 
posisjonere seg i konkurransen om studenter, 
ansatte og forskningsoppgaver. Grunnlaget for 
å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et 
utvidet samarbeid mellom de to institusjonene 
skal også utredes

Det institusjonelt forankrede 
samarbeidet med Høgskolen i 
Telemark har resultert i flere felles 
studieprogram, flere felles 
forsknings-prosjekter og felles bruk 
og utvikling av infrastruktur og 
administrative støttetjenester

3 Sammen med de andre nye universitetene i 
Norge skal UiA ta posisjonen som ledende 
institusjon for forskningsbasert 
profesjonsutdanning, fag-utvikling og 
forskning på helse- og sosialsektoren og i 
skolesektoren. På andre faglige eller 
administrative områder skal UiA også søke 
samarbeid for å utvikle faglig kvalitet og 
ressurs-messig effektivitet med andre 
institusjoner i universitets- og 
høyskolesektoren.

Samarbeidet med de andre nye 
universiteter har resultert i felles 
faglige samarbeidstiltak med en 
ekstern finansiering på 10 mill. kr. 
årlig

Robuste fagmiljø (KD)

Finansiell støtte til Open 
Access

UiA skal i stigende grad ta i bruk digitale 
medier og utvikle god metodikk for bruk i 
studier, forskning og formidling, og i 
samhandlingen med omverdenen. Det skal skje 
ved oppbygging og stimulering av egne 
fagmiljøer pedagogisk, teknologisk og 
systemteknisk, ved å utvikle sam-arbeid om 
teknologi- og metodeutvikling, og ved å bruke 
åpne kanaler for forskningspublisering. 



Andel førstestillinger:  
70%

Videreføre samarbeids-prosjektene Initiere og bidra i 
administrative 
samarbeidsprosjekter.
Bruke arkivsystemet 360 for 
å legge bedre til rette for 
innsyn og åpenhet i 
offentlige dokumenter.

Støtte fakultetene i mer 
målrettet bruk av uia.no og 
sosiale medier og andre 
kanaler i 
rekrutterings-sammenheng.

4 Åpenhet og gjensidig respekt skal også prege 
samarbeidet med 
tjeneste-mannsorganisasjonene. På samme 
måten som universitetets ledelse skal opptre på 
en lojal måte på vegne av institu-sjonen og de 
ansatte, skal den enkelte medarbeider bidra til 
å opp-fylle universitetets oppgaver og 
mål-settinger. Ledere på alle nivåer har et 
særlig ansvar for at alle medarbeidere skal 
opp-leve å bli hørt og sett.

Sjekkpunkt i 
tilsettingssaker.

Vurderes ved alle forslag 
om midlertidig ansettelse

4 Ved Universitetet i Agder skal det legges vekt 
på å utvikle endrings-kultur og 
innovasjons-evne, utvise fleksibili-tet og 
systematisk samle erfaringer i organisasjonen. 
Endring stiller krav til at alle ansatte 
systematisk utvikler sin kompetanse. 
Universitetet skal legge forholdene til rette for 
dette.

Følges opp i lederutvikling, 
arbeidsmiljøarbeid og 
medarbeidersamtaler

Administrere tiltak for å 
ivareta dette på 
institusjonsnivå

Gjennomføre arbeids- og 
klimaundersøkelser (ARK), og 
gjennomføre nødvendige tiltak enhetene 
kommer fram til ,basert på funn i 
undersøkelsen.

Tiltak for rekruttering av talentfulle 
forskere og undervisere.

4 UiA skal være en attraktiv arbeidsplass som 
tiltrekker seg dyktige medarbeidere. UiA skal 
fort-sette arbeidet med å øke andelen faste 
tilsettinger

Andel midlertidig ansatte: 
13 %

Langsiktig økonomisk 
planlegging (KD): 
Utarbeider prognoser til 
2019 ( eget vedlegg)                                

4 UiA skal ha et levende akademisk miljø, preget 
av kvalitetsbevissthet, relevant undervisning og 
nære kontakter mellom forelesere, studenter og 
samfunns- og arbeidsliv. Viktige verdier i 
organisasjonskulturen er åpenhet, medvirkning 
og akademisk frihet. Ved UiA vide-reføres og 
utvikles disse verdiene.

Vurderes ved alle forslag om midlertidig 
ansettelse

Videreutvikle på 
institusjonsnivå

4 UiA skal legge vekt på bevisstgjøring om lokale 
og globale miljøutfordringer i drift og 
ved-like-hold av universitetets bygninger og 
lokaler, i utviklingen av institusjonen, i de 
ansattes og studentenes reisevirksomhet, og i 
den faglige og administrative virksomheten 

Videreføre smartere@uia-
arbeidet

Oppfølging ARK



Fortsette arbeidet med smartere@uia

4 Ved UiA skal det arbeides målbevisst for en 
effektiv ressursforvaltning kombinert med et 
godt arbeidsmiljø. Faglige og administrative 
tjenester skal ha høy og anerkjent kvalitet, men 
samtidig være ressurseffektive. Igangsatte og 
planlagte tiltak for å bedre arbeidsmiljøet skal 
videreføres.

Sykefravær: Mindre enn 
4 %

Oppfølging ARK Oppfølging ARK

4 Egne møter med fakultet- og 
instituttledelsen der vit.ansatte har en 
skjevfordeling dårligere enn 80/20.

Likestillingsrapporten 
tas opp i styret med 
påfølgende debatt.

Kvalifiseringsstipend.

Fokus på rekruttering.

4 Ved universitetet skal det arbeides målbevisst 
for jevnere fordeling og lønnsmessig lik-het 
mellom kjønnene i alle stillingskategorier. UiAs 
lønns- og personalpolitikk skal følges opp.

Andel kvinner i dosent og 
professorstillinger: 25%

Implementere digital eksamen PULS skal evaluere arbeidet 
som er gjort de siste årene.

Implementere digital 
eksamen

Legge til rette for kurstilbud 
og seminarer for vit. tilsatte

        
      

     
       
      

     
generelt.

  

Balanse søknad vedr. 
Tiltak for å øke kvinner 
med /i forskningsledelse 
ved UiA.

4 UiA skal ha en bevisst bruk av ny teknologi i 
undervisning, forskning og administrasjon. 

Følge opp prosjekter i forlengelsen av 
DDU, inkludert kursing av ansatte 
gjennom PULS

Videreføre DDU

Universitetets campusområder i Grimstad og 
Kristiansand skal preges av institusjonens 
inter-nasjonale orientering. Studentmiljøet og 
arbeidsmiljøet skal gjenspeile at mange av 
studentene og de ansatte har internasjonal 
bakgrunn. UiA skal samarbeide videre med de 
to vertskommunene om utviklingen av 
universitetsbyene og berørte grunneiere om 
utviklingen av campusområdene. Det skal 
legges vekt på god funksjonalitet og kvalitet på 
lokaler og infrastruktur, med fortløpende 
tilpasninger til endrede behov, i utviklingen av 
begge campusene



Innledning Plan 2015 
 

Universitetets plandokument består av en innledning med presentasjon av de viktigste utfordringene og 
satsingsområdene for 2015, en risikovurdering og en konkret tiltaksliste knyttet til universitetets strategi. De viktigste 
utfordringene vil styret arbeide særskilt med, og i denne innledningen er disse  strukturert etter ny målstruktur for 
sektoren presentert i» Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler».  
 
Øke forskningsaktiviteten og – kvaliteten gjennom ekstern finansiering (sektormål 1) 

a) Deltakelse i Horisont 2020 

Deltakelse i Horisont 2020 vil fremme bygging og utvidelse av internasjonale forskernettverk, økt samarbeid med 
industrien, større muligheter for rekruttering internasjonalt, internasjonalt samarbeid om doktorgradsutdanning, 
flere publikasjoner sammen med internasjonale samarbeidspartnere, og dermed bidra til vitenskapelig kvalitet ved 
UiA. Det er nødvendig at UiAs ledelse på alle nivåer bidrar til å motivere og legge til rette til at fagmiljøene deltar i 
Horisont 2020. Mens fokuset ved UiA i FP7 var å mobilisere de miljøer som var mest klar for å delta (willing, able and 
ready), satser UiA på en bredere tilnærming i Horisont 2020, med forventning om at alle institutter bidrar.  Alle 
fakultetene skal identifisere forskningsmiljøene som har potensiale for å nå opp i Horisont 2020 og skal legge til rette 
for at disse lykkes. Ut fra fakultetenes identifisering, skal det konkretiseres mål på institusjonsnivå. 

Følgende tiltak er et ledd i UiAs interne mobiliseringsstrategi: Deltakelse i Horisont 2020 tas opp i ledermøtene på 
alle nivå, i universitetets og fakultetenes forskningsutvalg, og i Universitetsstyret. I 2015 skal det diskuteres og vedtas 
flere insentivordninger i forhold til Horisont 2020, bl.a. endringer i budsjettmodellenes resultatbaserte forskningsdel. 
I forhold til den administrative organiseringen, har UiA i 2014 introdusert en modell med fakultetskontakter som skal 
gjøre det lettere for den enkelte forskeren å komme i kontakt med støtteapparatet og føre til tettere samarbeid 
mellom støtte på fakultetsnivå og fellesadministrasjonen.  I 2015 skal det interne støtteapparatet på UiA sentralt og i 
samarbeid med fakultetene videreutvikles. Et fokus vil være tettere samarbeid mellom forskningsadministrasjon og 
økomoniadministrasjonen. For å øke UiAs deltakelse i Horisont 2020 er det nødvendig at flere forskningsmiljøene blir 
klare for å være partnere i EU-konsortia, utvikle sinde intrenasjonale nettverk og utvikle større prosjekter. To tiltak er 
spesielt viktig i denne sammenhengen: Organisering i forskningsgrupper, som ble gjennomført på institusjonsnivå i 
2013-2014, og som vil bidra til mer samarbeid internt. I det videre arbeidet vil det være fokus på at de – per i dag 66 
- forskningsgruppene videreutvikles og bygges opp, og at gruppene legger en langsiktig plan for deltakelse i store 
eksterne prosjekter. Det andre er økt fokus på å rekruttere vitenskapelige ansatte med erfaring fra eller potensiale til 
å utvikle større prosjekter.   

UiA jobber også med mobilisering i samarbeid med regionale aktører. I 2014 ble det opprettet en ny stilling i 
samarbeid med Sørlandets Sykehus HF og forskningsinstituttene Agderforskning og Teknova. I 2015 vil fokus være på 
å implementere samarbeidet og utvikle prosjektene der aktørene i felleskapet kan delta i Horisont 2020. UiA er også 
i tett dialog med Sørlandets Europakontor, som er et bindeledd mellom de akademiske miljøene på Sørlandet og 
bedriftene. Forskningsrådet (både regionalt kontaktperson og NCPere), Regional Forskningsfond og Innovasjon 
Norge er også viktige samarbeidspartnere for å mobilisere UiA-forskere internt og øke deltakelse i samarbeid med 
arbeid- og næringslivet.  

 

b) NFR, RFF og andre forskningsfinansieringskilder  
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Gode forskningsmiljøer trenger tid og ressurser for å utvikle seg. Eksterne finansieringskilder – Horisont 2020, 
Forskningsrådet, regionale midler og midler fra industrien - er nødvendig for å øke forskningsaktiviteten, spesielt 
gjennom stipendiat og postdocstillinger, og stimulerer samtidig til samarbeid, nettverksbygging og kvalitetsutvikling. 
UiA ligger langt under gjennomsnitt av de norske universiteter når det gjelder å innhente eksternt finansiert 
forskningsprosjekter. Det arbeides systematisk med å utvikle søkerkompetanse og gode prosjektforslag som kan nå 
opp i nasjonal og internasjonal konkurranse. 

I tillegg til de tiltak som retter seg mot Horisont 2020, kan følgende tiltak nevnes: Videreføring av den strategiske 
tildeling til fakultetene slik at vitenskapelig bemanning kan styrkes for å gi rom for søknader og arbeid med eksternt 
finansiert virksomhet. I 2015 skal det diskuteres på institusjons- og fakultetsnivå  hvordan søknadsaktiviteten kan 
telle i regnskapet for forskningsproduksjon som grunnlag for beregning av forskningstid. Videreføring av 
prosjektutviklingsstøtte, som skal gi forskningsgrupper rom for å utvikle prosjekter. Den enkelte vitenskapelige 
ansatte må bli bevist sitt ansvar til å hente inn eksterne midler. 

Øke gjennomstrømmingen i studiene 

a) Bachelor- og masternivå 

Studiepoengproduksjonen pr. heltidsekvivalent har gått noe ned siden 2009. Dette ble også påpekt i siste 
etatstyringsmøte. Gjennomstrømming på normert tid ligger på under 50% for både bachelorprogram, 
masterprogram og 4-årig lærerutdanning. Kunnskapsministeren har lagt stor vekt på at institusjonene må arbeide 
med å øke gjennomstrømmingen. 

UiA har de siste årene arrangert ny og utsatt eksamen i forbindelse med ordinær eksamensperiode i påfølgende 
semester. Analyser indikerer at dette er en av årsakene til nedgangen i studiepoengproduksjonen siden 2009. Fra og 
med studieåret 2014-2015 går UiA tilbake til den tidligere ordningen med ny/utsatt eksamen innen midten av 
påfølgende semester. Det gjenstår å se hvilken innvirkning endringen har på studiepoengproduksjonen. 

b) Ph.d.-nivå  

Siden UiA har blitt universitet, har UiA kontinuerlig utviklet sine doktorgradsprogrammer, og har per i dag fem 
programmer med fjorten spesialiseringer. I 2014 blir det avlagt xx (først klart i januar) ph.d.-grader ved UiA. 
Tilsvarende tall for 2013 var 18. Det strategiske målet er 30 kandidater i 2015.  

Selv om UiA har jobbet målrettet for å bygge opp kvaliteten i forskerutdanningen, har UiA utfordringer i forhold til 
gjennomstrømning. Utfordringer er i stor grad knyttet til doktorander som begynte i oppstarten av UiAs ph.d.-
programmer, der forskerutdanningen ikke var like systematisk som i dag. Det er iverksatt tiltak for at nye 
doktorander og doktorander på de nye programmene får en god start fra begynnelsen og et godt doktorgradsforløp 
som legger til rette for gjennomføring på normert tid. Tiltak som er i gang satt: UiS, UiN og UiA har i samarbeid 
utviklet et program for veilederopplæring, som ble gjennomført to ganger i 2014. Programmet er kontinuerlig under 
utvikling og vil bli gjennomført en gang i 2015. UiA har også satt større fokus på å sikre inntakskvaliteten på 
stipendiater og at ph.d.-kandidatene blir tett integrert i forskningsgruppene fra starten. Dette innebærer både en 
nær fysisk lokalisering til forskningsgruppen, og en sterkere vekt på felles faglige aktiviteter. På flere fakulteter ble 
det innført 90 % - seminar, og fakultetene vurdere flere milepæler underveis. I de fakultære ph.d.-utvalgene på UiA 
er det satt fokus på gjennomstrømningsproblematikken i forskerutdanningen og det er vedtatt å legge insentiver i 
budsjettmodellen for bedre gjennomstrømning fra 2016. Det vil likevel ta tid for de tiltakene vil vise seg i 
statistikken, siden de doktorander som tas opp nå, forventes å disputere om tre år, og de doktorander som har 
begynt for flere år siden og ikke er uteksaminert enda, vil merkes i statistikken når disse disputerer.  

Ved forrige reakkreditering av kvalitetssikringssystemet pekte den sakkyndige komiteen på at 
kvalitetssikringsrutinene for ph.d.-studiene er mindre detaljerte enn på bachelor- og masternivå. UiA bør bl.a. 
utarbeide bedre rutiner for å følge opp progresjonen i ph.d.-kandidatenes arbeid.  
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Kvalitetsutvikling og -sikring ved Universitetet i Agder (sektormål 1) 

Kvalitetsutvikling og -sikring ved Universitetet i Agder 

a) Kvalitet gjennom samspill mellom forskning og utdanning.   
Sammenhengen mellom forskning og utdanning bør synliggjøres på flere nivåer: 

• på institusjonsnivå, eksempelvis ved at toppsatsingsområdene også knyttes til studier, blant annet 
signatur- og bærebjelkestudiene  

• på fakultets- og instuttnivå, eksempelvis ved at studieprogrammenes profil i noen grad reflekteres i 
forskningsgruppenes arbeid 

• på studieprogramnivå, eksempelvis ved å relatere bachelor- og masteroppgaver til forskningsprosjekter  
• på emnenivå, eksempelvis ved at undervisning og pensum gjenspeiler både internasjonal, nasjonal og 

lokal forskning og ved bruk av undervisningsmetoder som gjennom forskning har vist seg å gi godt 
læringsutbytte (f.eks. enquiry i jus) 

Hvis UiA lykkes med bevisstgjøring og synliggjøring av sammenhengen mellom forskning og utdanning på alle nivåer, 
vil dette kunne bidra til at undervisning og forskning fremstår som likeverdige og integrerte oppgaver. For UiA, som 
et ungt universitet med stort fokus på profesjonsforskning og anvendt forskning, bør en slik kobling/synliggjøring 
kanskje være enklere å få til enn ved andre institusjoner med store grunnforskningsmiljøer.  

Styret har i forbindelse med studieporteføljegjennomgangen bedt om at sammenhengen mellom forskning og 
utdanning kartlegges. Dette arbeidet er påbegynt i 2014 og skal sluttføres i 2015. Flere tiltak er påbegynt og må 
videreutvikles for en tettere kobling: Obligatorisk bacheloroppgave, å bruke masterstudenter som assistenter i 
forskningsprosjekter og i undervisningen, å integrere masterstudenter og PhD-kandidater i forskningsgruppene. 
 
b) Systematisk arbeid med utvikling av kvalitet i studier og forskerutdanning 

UiAs kvalitetssikringssystem skal reakkrediteres, sannsynligvis i 2016. Det forventes at NOKUTs kriterier for 
evaluering av kvalitetssikringssystemene vil være endret til da, og at evalueringen vil ha tydelig fokus på 
programkvalitet. I forberedelsene til reakkrediteringen må det blant annet arbeides med å tydeliggjøre rollen som 
studieprogramleder. 

UiA vurderer løpende, blant annet med utgangspunkt i NOKUTS målsettinger, tiltak for å øke kvaliteten i 
utdanningene og forskerutdanningen. tiltak for å øke studentenes egeninnsats vil være sentrale.  

Handelshøyskolen arbeider med internasjonal akkreditering. Kvalitetssikringsrutiner er en sentral del av dette 
arbeidet. Erfaringer fra arbeidet med internasjonal akkreditering vil være viktig i det videre arbeidet med å utvikle 
UiAs kvalitetsikringssystem. 

 

Lederrekruttering og lederutvikling, herunder utdannings- og forskningsledelse (sektormål 1) 

UiA har gjennomført et program for forskningsledelse, og er i ferd med å utvikle et program i utdanningsledelse. Det 
skal gjennomføres et pilotprosjekt i programledelse i 2015 for signatur- og bærebjelkestudiene.  

Utdannings- og forskningsledelse, og sammenhengen mellom disse, vil være er sentralt i opplæringen for nye faglige 
ledere.  
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Instituttlederne er sentrale i arbeidet med utdannings- og forskningsledelse. For at instituttlederne skal kunne 
ivareta disse oppgavene, må administrative oppgaver i størst mulig grad utføres av institutt- eller 
fakultetsadministrasjonen.  

Det vil bli satt i gang et lederopplæringsprogram for alle nye instituttledere og dekaner høsten 2015. 

 

UiA som regional utviklingsaktør  (sektormål 2) 

UiA har i dag et utbredt samarbeid med nærings-, arbeids- og samfunnsliv. Det har vært et systematisk arbeid 
gjennom flere år for å være et relevant universitet for regionen, for å kunne ta noen relevante ledende nasjonale 
posisjoner og for å kunne bidra og bistå i internasjonalt samarbeid. UiA deltar i de aller fleste regionale 
utviklingsprosesser, blant annet fylkeskommunale FoU-strategier, innovasjonsplaner, kommunale næringsplaner og 
byutviklingsstrategier, bilaterale bedriftsprosjekter, klyngesamarbeid m.m. Når det gjelder det siste er UiA aktiv i 
regionens nettverk, ARENA-prosjekter og GCE-prosjekt. Både ved å delta i styrer og strategisk arbeid, men også på 
faglig side ved aktivt FoU-samarbeid i konkrete prosjekter. 

Det er stor bredde i UiAs deltagelse på den regionale arena, både faglige og i mer administrative 
samarbeidsprosjekter.  

UiA deltar aktivt i VRI (Virkemidler for regional utvikling, forsking og innovasjon), og har også en prosjektledelse 
innenfor energi og teknologi. VRI har som hovedmål å mobilisere til samarbeid mellom bedrifter/bedriftsnettverk og 
akademia, og har vært en katalysator i å utvikle relasjoner mellom næringsliv og UiA.  

UiA har vært og er veileder for flere Nærings-phder i forskjellige fagfelt, som  organisasjonsteori, prosessinnovasjon, 
materialteknologi og offshore teknologi. 

UiA har i 2014 fått to stipendiater innen programmet Offentlig sektor PhD. 

Universitetet har et bredt og betydelig samarbeid om utdanningstilbud rettet særskilt mot offentlig sektor og har 
formelle samarbeidsorganer med utdanningssektoren (Faggruppe for utdanning), helsesektoren (Overordnet 
samarbeidsorgan OSO mellom UiA, SSHF og kommunene ) , velferdssektoren (Praxis-sør) og NAV. I disse organene 
er det stort fokus på å kartlegge og drøfte tiltak for å møte offentlig sektors behov for utdanning, forskning, 
utviklingsarbeid og etter- og videreutdanning.  Gjennom Kompetansetorget er det lagt til rette for at arbeids- og 
næringslivet kan etablere samarbeid med studenter om prosjekter knyttet til bachelor - eller masteroppgaver.  

 

Profesjonsutdanning og –forskning (sektormål 2) 

Profesjonsfagene er sentrale i UiAs profil. Sammen med Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Nordland 
(UiN) satser UiA på å ta en nasjonal posisjon ift velferdsprofesjoner. Universitetsnettverket med de tre 
universitetene etablerte i september 2014 en egen forskerskole innenfor Professions-Oriented and Practice-Relevant 
Research in the fields of Health, Welfare and Education. I 2015 vil det jobbes med å gi de første stipendiatene på 
programmet et godt første år i forskerskolen. 

Universitetsstyret har satset på profesjonsforskning med å bruke flere stipendiatstillinger på det, i tillegg til de som 
var øremerket. UiA har også etablert en intern møteplass innen profesjonsforskning, Nettverk for profesjonsrettet 
forskning (Pronett). Her er også forskere fra Sørlandet Sykehus HF, Sørlandets kompetansesenter (Statped) og 
kommunene invitert. Målet er å utvikle et sterkt forskningsmiljø på tvers av profesjonsutdanningene. Nettverket skal 
stimulere til forskning av god kvalitet, internasjonalt samarbeid og økt publisering 
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Det er startet et arbeid for økt samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene ved UiA. Det foreligger en 
skisse til et treåring prosjekt (Profund) organisert på tilsvarende måte som Pronett. Et av målene er å se fag og 
profesjonsfag i sammenheng og utnytte synergieffekter. 

For GLU og BLU er det organisert en systematisk nasjonal følgeforskning for å bidra til systematisk arbeid med 
implementering av de nye rammeplanene  med tanke på høyest mulig kvalitet i utdanningene. 

 

Videre arbeid med studieporteføljegjennomgang – herunder hvordan og på hvilken måte 
en kan samarbeide med andre aktører i sektoren , kvalitet og effektivisering (sektormål 1 og 
3) 

I 2012 resulterte porteføljegjennomgangen i at styret pekte ut signatur- og bærebjelkestudier. Videre ble det 
fremmet forslag om nedlegging av noen små studier og om å vurdere samlokalisering av studier som tilbys på begge 
campuser. 

I 2015 skal det arbeides videre med utvikling av studieporteføljen blant annet i lys av den nasjonale debatten om 
strukturendringer. En del av dette arbeidet vil være å kartlegge sammenhengen mellom utdanning og 
forskning.  Videre skal det arbeides med implementering av vedtatte endringer. 

 

Nasjonalt ledende miljøer 

a) lærerutdanningene (sektormål 1 og 3) 
Universitetet i Agder vil ta en nasjonal rolle når det gjelder lærerutdanning. UiA har i dag meget stor bredde i sine 
lærerutdanningstilbud: Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning 1-7, femårig 
Grunnskolelærerutdanning 1-7, Grunnskolelærerutdanning 5-10, femårig Grunnskolelærerutdanning 5-10, 
Faglærerutdanning i musikk, Faglærerutdanning i drama, Lektorutdanning for trinn 8-13, Praktisk-pedagogisk 
utdanning for allmennfaglærere og Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere. I tillegg tilbys emner innen 
faglærerutdanning for tospråklige. Høsten 2015 settes det i gang Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 
(ABLU) i samarbeid med Universitetet i Nordland. UiA har god søkning til sine lærerutdanninger. 
Grunnskolelærerutdanningene og barnehagelærerutdanningen er definert som bærebjelkestudier, og den nye 
lektorutdanningen bør få samme status. UiA vil fortsatt utnytte de faglige fortrinn som matrisemodellen kan gi. 

Bredden i tilbudene gir positiv synergieffekt og et godt grunnlag for variert kompetanseoppbygging i relevante fag og 
forskningsområder. Som stor lærerutdanningsinstitusjon vil UiA satse målrettet på videreutvikling av faglig og 
pedagogisk kvalitet i tett samarbeid med praksisinstitusjonene i regionen. UiA har sterke fag- og forskningsmiljøer 
knyttet til alle lærerutdanningsfagene, særlig innenfor matematikk, der universitetet i 2013 fikk Senter for 
fremragende utdanning, MatRIC - Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching). 

UiA ønsker å opprettholde stor bredde i tilbudene om lærerutdanning, og har som mål å øke antall studieplasser 
særlig på de femårige mastertilbudene. En vesentlig økning i antall studieplasser kan vanskelig skje uten tilføring av 
nye studieplasser. Dette kan gi utfordringer m.h.t. praksisplasser. 

UiA deltar aktivt i de fire nasjonale satsningene for etter- og videreutdanning av lærere: 

Kompetanse for kvalitet, Ungdomstrinn i utvikling/Skolebasert kompetanseutvikling, Kompetanse for mangfold (fra 
2016) og Kompetanse for fremtidens barnehage. 
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b) Andre satsinger, herunder MatRIC, SFI-søknadene, Sørlandslab, Norcowe (Sektormål 4: solide fagmiljøer) 

Universitetet har i tillegg til lærerutdanningene utpekt sykepleierutdanningen, ingeniørutdanningen og 
økonomiutdanningene som bærebjelkestudier. I 2015 vil det bli økt fokus på å utvikle relevante forskningsområder 
innen disse fagfeltene. Dette gjelder også signaturstudiene mekatronikk og utøvende rytmisk musikk. 

UiA har per i dag følgende satsinger innenfor forskning: 

- Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) 
- Senter for e-helse 
- Multimodalitet og kulturendring 

 

Universitetets strategiplan sier at UiA i 2015 skal ha tre etablerte forskningsgrupper som er godt kvalifiserte for 
søknader om status innenfor NFRs senterordninger. Videre sier strategiplanen at det er et mål at UiA har minst tre 
fagmiljøer som er godt kvalifisert for søknader om status innenfor NOKUTs ordninger med sentre for fremragende 
utdanning. Per i dag har UiA et Senter for fremragende utdanning (SFU) innen matematikklæring, MatRIC.  UiA er 
også partner i et Forskningssenter for miljøvennlig energi innen offshore vindenergi, NORCOWE. I 2014 var UiA med i 
to søknader om Senter for forskningsbasert innovasjon, en innen offshore mekatronikk, som UiA leder, og en innen 
innovasjon i reiseliv, der UiA er partner. Resultatene forventes å bli kjent i desember 2014. To miljøer ved UiA 
forbereder seg til utlysning av Senter for fremragende forskning (SFF): det er UiAs satsingsområde Senter for 
integrert krisehåndtering (CIEM) og Center for Coastal Research (CCR), som er etablert i samarbeid med 
Havforskningsinstituttet/ Flødevigen.  
 
I samarbeid med næringslivet, blant annet noen av verdens fremste teknologibedrifter, har UiA utarbeidet konkrete 
faglige og økonomiske planer for et senter for teknologiutvikling, teknologikvalifisering og pilottesting av ny og 
innovativ teknologi. Senteret som går under navnet Sørlandslab (også kalt Mechatronics Innovation Lab), har fokus 
på mekatronikk der UiA har en ledende posisjon. Teknologi for fremtidens næringsliv står sentralt i planene. Det 
legges opp til at Sørlandslab skal være en del av UiA, samtidig som det skal være et tett samarbeid med næringslivet. 
Sørlandslab vil være en viktig basis for langsiktig industriell forsking med delfinansiering fra større programmer i 
Norges forskningsråd som SFF, SFI, FME og veikart for nasjonal forskningsinfrastruktur. Med sitt tette samarbeid med 
næringslivet vil Sørlandslab være et spesielt godt utgangspunkt for å få finansiering fra Horizon2020. Det er 
imidlertid et stort behov for utstyrsinvesteringer i oppstartsfasen, og det trengs ekstra investeringsmidler utover 
forskningsfinansiering og forventet støtte fra næringslivet. Universitetsstyret behandlet Sørlandslab i styresak S 
106/13 og S 57/14 og gjorde vedtak om å fortsette arbeidet i tråd med fremlagte planer. Dersom nødvendig 
finansiering kommer på plass, kan det være mulig å ha ferdig et første byggetrinn medio 2016. 

 
Det digitale universitet (alle sektormål, særlig 1, 3 og 4) 

UiA vil fortsatt satse på prosjektet Det digitale universitet som startet i 2012. 

Viktige satsningsområder i 2015 vil være: 

• Storskala implementering av digital eksamen.  
• Bruk av digitale verktøy i utvikling og kvalitetssikring av studiene.  
• Oppstart av systematisk gjennomgang av emner med fokus på sammenheng mellom fleksible og varierte 

lærings- og evalueringsformer.  
• Videreutvikling av infrastruktur, herunder å legge til rette for selvbetjente opptak til bruk i undervisning 

(flipped classroom, blended learning). 
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• ADILA-prosjektet ADILA (Agder Digital Learning Arena ) er en felles organisering av de stipendiatstillingene 
som styret har tildelt for å forske på digital læring på universitetet, sammen med andre aktuelle stipendiater 
på fakultetene. 
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Langsiktige økonomiske prognoser 

Økonomiavdelingen har simulert ulike prognoser for utviklingen i UiAs økonomi i perioden 2015-
2020. Det er mange usikkerhetsmomenter når man legger prognoser langt frem i tid, og prognosene 
viser derfor kun utviklingen på aggregert nivå, ikke på fakultet- og avdelingsnivå. Alle beløp er oppgitt 
i 2015-kroner, og fremtidige beløp er nedjustert med estimater for lønn- og prisvekst fra SSB. 

Det er knyttet større usikkerhet til fremtiden for sektoren enn normalt i det neste året. 
Ekspertutvalget som ser på finansieringsmodellen vil være ferdig med sitt arbeid til nyttår, og 
resultatene av dette vil kunne gi konsekvenser for den økonomiske utviklingen og påvirke 
universitetets mål og utvikling fremover.  

På samme måte vil den varslede strukturmeldingen som kommer våren 2015 ville påvirke 
rammevilkår og organisering av universitetet. 

Det er ikke tatt hensyn til endringer i finansieringsmodellen eller strukturmeldingen i de langsiktige 
økonomiske prognosene. 

 

Inntekter fra KD for studenter (RBF) 

Antall registrerte studenter i 2014 og antall beståtte 60-poengsenheter i 2013 er kjent, mens 
fremtidige tall må estimeres. Det opereres med tre ulike scenarier for studenttall. Økningen i 
registrerte studenter fra 2013 til 2014 var på 3 %, så for alle scenariene opereres det med en initiell 
økning i antall beståtte 60-poengsenheter, som deretter blir gradvis lavere fra år til år: 

Lav vekst: Fra 2,5 % økning i 2014 til 2 % nedgang i 2020. 

Middels vekst: Fra 3,5 % økning i 2014 til 0 % i 2020. 

Høy vekst: Fra 5 % økning i 2014 til 2 % økning i 2020. 

Utviklingen i antall beståtte 60-poengsenheter blir da simulert som følger: 



 

For enkelhets skyld forutsettes det at økningen er lik for alle studentkategorier i KDs modell, slik at 
utviklingen i KDs resultattildeling for studenter vil være i samsvar med utviklingen i studenttall. 

Inntekter fra KD for BOA- og forskningsaktivitet (RBO) 

KD gir tildelinger for forskningsaktivitet for EU-inntekter, NFR- og RFF- inntekter, publiseringspoeng 
og doktorgradskandidater. I likhet med studenttall opereres det med tre ulike scenarier for disse 
kriteriene. Her relateres scenariene delvis til UiAs mål for 2015. Målet om 520 publiseringspoeng 
innen 2015 er allerede oppnådd, ettersom UiA hadde 568 publiseringspoeng i 2013, og alle 
scenariene forutsetter ytterligere vekst i antall publiseringspoeng. 

Lav vekst: Bortsett fra målet om publiseringspoeng, oppnås ingen av målene for 2015. Ingen 
realøkning i BOA-aktivitet, svak økning i de andre kriteriene. 

Middels vekst: Bortsett fra målet om publiseringspoeng, oppnås ingen av målene for 2015. Middels 
økning i de andre kriteriene. 

Høy vekst: Alle målene for 2015 oppnås, dvs. 50 mill kr i EU-, NFR- og RFF-inntekter, og 30 
uteksaminerte doktorgradskandidater, i tillegg til målet om publiseringspoeng. 

Scenariene forutsetter følgende utvikling i BOA-inntekter: 



 

Dette vil medføre følgende utvikling i inntekter fra KD: 

 

 

Totale inntekter 

Den største delen av UiAs inntekter kommer som basisbevilgning fra KD og vil være uavhengig av 
scenario for studenttall og BOA- og forskningsaktivitet. Nye studieplasser som ble vedtatt i tidligere 
års statsbudsjett vil gi videre nye studieplasser i årene 2016-2017 og dermed øke basisbevilgningen i 
disse årene. 

Ettersom det opereres med tre ulike scenarier for studenttall og tre ulike scenarier for BOA- og 
forskningsaktivitet, blir det totalt 9 (3x3) ulike scenarier for totale inntekter. Ettersom det blir 
vanskelig å presentere 9 ulike scenarier på en lettleselig måte, vises her kun utviklingen for de tre 
scenariene der det er samsvar mellom utviklingen i studenter og utviklingen i BOA- og 



forskningsaktivitet. Dermed blir ”lav vekst” et worst-case-scenario der utviklingen er dårlig både for 
studenttall og BOA, mens ”høy vekst” blir et best-case-scenario. 

Totalt ligger følgende elementer til grunn for inntektene: 

- Basisbevilgning fra KD (uavhengig av scenario) 
- Inntekter fra KD for studenter 
- Inntekter fra KD for BOA- og forskningsaktivitet 
- BOA-inntekter 
- Andre inntekter (semesteravgift m.m.) 

 

 

 

Lønnskostnader 

For enkelhets skyld beregnes totale lønnskostnader ut fra et gjennomsnittslønnstrinn, og det 
forutsettes at man kontinuerlig kan justere antall årsverk opp og ned uten at det får konsekvenser for 
gjennomsnittlig lønnskostnad. 

Det er naturlig å anta at antall ansatte øker både når antall studenter øker og når BOA-aktiviteten 
øker. Økonomiavdelingen har derfor simulert utviklingen i antall ansatte for hvert av scenariene for 
studenter og BOA-aktivitet. Det forutsettes at det brukes ett årsverk per 1,1 mill kr i BOA-inntekter, 
noe som er omtrent i samsvar med fakultetenes BOA-budsjett. Videre forutsettes det at det ansettes 



én ny person for hver 30. nye student. Gitt de forutsetningene som er gjort i modellen, vil da 
inntektene for 30 studenter tilsvare kostnaden ved en ansatt. 

Utviklingen i lønnskostnader blir da som følger, avhengig av scenario: 

 

Forutsatt at alle pensjonerer seg ved 67 års alder, vil dette gi følgende behov for nyansettelser (ut 
over ansatte som sier opp): 

 



Arealkostnader 

Her er UiAs arealer gjennomgått og delt i to kategorier: studentrelaterte arealer og ansatt-relaterte 
arealer. Kontorer er i sin helhet definert som ansatt-relaterte, undervisningsrom er definert som 
studentrelaterte, mens øvrige arealer er skjønnsmessig fordelt mellom de to kategoriene. I 2014 
viser beregninger at de studentrelaterte arealene utgjør 4,8 kvm per student, mens de ansatt-
relaterte arealene utgjør 37,3 kvm per årsverk. Det er i prognosene lagt til grunn en gradvis økning i 
arealer fra ca 80 000 kvm i 2014 til ca 82 000 kvm i 2020, basert på overtakelse Kunnskapsparken og 
utvidelser av eksisterende bygg. Dersom det blir bygging av Sørlandslab, vil dette utgjøre ca 1500 
kvm i tillegg. For scenariet med stor økning er det også lagt inn ekstra utvidelser på 1000 kvm for å 
imøtekomme den simulerte økningen i antall studenter og ansatte. 

De planlagte utvidelsene er tilstrekkelige til å holde kvm per ansatt omtrent stabilt, men kvm per 
student vil gå nedover, bortsett fra i scenariet med lav vekst. Med høy vekst vil det være 4,2 kvm per 
student i 2020, selv med den ekstra utvidelsen på 1000 kvm. Det må derfor vurderes om UiA trenger 
flere utvidelser, særlig hvis studentveksten er høy. 

 

Avsetninger 

Økonomiavdelingen har sett på utviklingen i UI-fondet dersom handlingsregelen følges (avsetning på 
55 % av endringen i RBF-tildeling). I så fall vil utviklingen på fondet se ut som følger, avhengig av 
utviklingen i studenttallet: 

 

Vi ser at hvis studenttallet begynner å gå nedover, slik som simulert i worst-case-scenariet, vil UiA 
begynne å bruke av fondet for å kompensere for det. Fondet vil imidlertid vokse seg stort hvis UiA 
opplever stor vekst i studenttallet, og da vil det ikke være behov for å sette av penger til UI-fondet 
hvert år. Størrelsen på fondet må vurderes ved fremtidige budsjettbehandlinger. 
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Forslag til vedtak: 

Alternativ 1 

1. Styret vedtar normalmodellen som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 

2015-19. 

2. Styret vedtar nåværende struktur for faste styrer, råd og utvalg opprettholdes, med 

navnendring som foreslått av Det sentrale forskningsutvalget og Studieutvalget. Styret 

legger til grunn at Det sentrale forskningsutvalget som hovedregel ikke skal behandle 

saker med konkret ressursfordeling mellom fakultetene. 

3. Styret ber universitetsdirektør etter behov komme tilbake med saker knyttet til EVU og 

senterorganisering. 

 Alternativ 2: 

1. Styret vedtar enhetsmodellen som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2015-

19 

2. Styret ber universitetsdirektøren etter en intern prosess å komme tilbake med en sak om 

intern organisering, med unntak for fakultetsinndeling,  for neste styringsperiode. 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

Hva saken gjelder 

Ut fra universitets -og høgskoleloven bestemmer institusjonens styre den interne organiseringen 

av institusjonen. Med unntak for styringsordningen på institusjonsnivå står styret fritt til å 

definere den interne organisasjonsstrukturen. På institusjonsnivå definerer Uh-loven to 

alternative organisasjonsmodeller, normalmodellen eller enhetsmodellen, som styret må velge 

mellom. Det er en etablert praksis ved UiA at styret i forkant av en ny styreperiode behandler en 

sak om intern organisering gjeldende for neste styreperiode. Denne styresaken er utarbeidet på 

basis av et internt høringsbrev av 20.08 utarbeidet av universitetsdirektøren om intern 

organisering, og innkomne høringsuttalelser. I all hovedsak foreslås å videreføre nåværende 

organiseringsstruktur ved UiA for neste styreperiode. 
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Saksunderlag 

Styringsordning på institusjonsnivå. 

 

Uh-loven definerer to alternative styringsordninger på institusjonsnivå. Den ene modellen 

betegnes normalmodellen med valgt rektor som arbeidende styreleder og universitetsdirektør 

som styrets sekretær og administrerende direktør. I kjølvannet av Mjøs-utredningen i 2001 og 

Ryssdalutvalget innstilling i 2003, som begge foreslo alternative styringsordninger til 

normalmodellen, ble enhetsmodellen tatt inn i Uh-loven som alternativt til normalmodellen. I 

enhetsmodellen er styreleder ekstern og rektor er styrets sekretær og har universitetsdirektørens 

ansvarsområde som daglig leder. Ifølge Uh-loven kreves det 2/3 flertall for skifte mellom de to 

styringsmodellene. 

 

Alle høringsuttalelsene støtter en videreføring av normalmodellen ved UiA. Noen 

høringsinstanser tolker høringsbrevet slik at universitetsdirektøren tilrådde videreføring av 

denne modellen. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at dette er en feiltolkning, 

Universitetsdirektøren har lagt til grunn for drøfting av de øvrige organisasjonsvalgene at 

nåværende styringsordning videreføres. Dette ut fra at et modellskifte krever tilleggsutredninger 

som bør gjøres mer omfattende enn det et høringsbrev gir grunnlag for. Ut fra at 

universitetsdirektøren er direkte berørt av modellvalget, finner ikke universitetsdirektøren det 

korrekt å gi tilrådning om valg av styringsordning på institusjonsnivå. Hvis styret vedtar 

overgang til enhetsmodellen på institusjonsnivå, vil universitetsdirektøren tilrå at punktene 2-4 i 

forslag til vedtak utsettes. 

 

Organisering av rektorat, styrer og råd på institusjonsnivå 

 

Ordningen med viserektorer ble innført i 2007 og ble særskilt gjennomgått i 2011. I en 

kommentar på Innaskjærs peker universitetsdirektøren på statsrådens ønske om styrking av 

koblingen mellom undervisning og forskning, og om dette tilsier noen endringer i 

viserektorordningen. Fakultet for teknologi og realfag foreslår at den ene viserektoren får ansvar 

for innovasjon og industrielt samarbeid, mens den andre viserektoren får ansvar for forskning og 

undervisning. Fellesadministrasjonen foreslår at ansvar for internasjonalisering legges til en av 

viserektorene som alternativ til det delte ansvar som i dag er gjeldende. Ingen av de øvrige 

høringsinstansene foreslår vesentlige endringer i ordningen med viserektorer. 

Universitetsdirektøren finner ikke grunnlag for å foreslå noen endringer i ordningen med 

viserektorer. Innovasjon og nyskapning er en del av den ene viserektors ansvarsområde i dag. 

Dette forhindrer ikke at det nye rektoratet kan komme tilbake til styret med eventuelle 

justeringer i mandat og arbeidsdeling mellom de to viserektorene.  

 

UiA har følgende faste styrer, råd og utvalg (adhoc-utvalg og fakultetsinterne organer er ikke 

tatt med) som er opprettet og regulert gjennom styrevedtak og/eller lovbestemmelser: 

 

1. Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger 

2. Tilsettingsrådet for administrative stillinger 

3. Arbeidsmiljøutvalget 

4. Klagenemda 

5. Skikkethetsnemda 

6. Valgstyret 

7. Likestillings- og integreringsutvalget 

8. Læringsmiljøutvalget 

9. Studieutvalget 

10. Det sentrale forskningsutvalg (SFU) 

11. Dekanrådet 

http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/styrer-og-utvalg/likestillings-og-integreringsutvalget
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12. Fakultetsstyrer 

13. Styret for lærerutdanningene 

 

 

Universitetsdirektøren ba i høringsnotatet om eventuelle synspunkter på 

mandat/ansvar/arbeidsområde for disse organer. Bør mandat og sammensetting endres, bør noen 

eventuelt nedlegges/slås sammen.? Universitetsdirektøren gjorde spesielt oppmerksom på et 

forhold knyttet til SFU og Styret for lærerutdanningene. Begge disse organer er i stor grad 

representativt sammensatt, samtidig som de har delegert myndighet i en del saker hvor 

fakultetene har sterke partsinteresser. Dette gjelder særlig saker knyttet til ressursfordeling. 

Styret for lærerutdanningene har myndighet til å fastsette valgfag i lærerutdanningene, som 

påvirker budsjettfordeling uten at dette styret har ansvar for helheten i ressursfordelingen verken 

på institusjonsnivå eller fakultetsnivå. SFU behandler en del saker hvor fakultetene har legitime 

særinteresser, eksempelvis knyttet til fordeling av budsjettmidler. 

 

Høringsinstansene gir noe ulike tilbakemeldinger til de spørsmål som ble tatt opp i 

høringsbrevet. Ingen fremmer forslag til endringer i de 7 første organene. Universitetsdirektøren 

finner ikke grunnlag for å fremme endringer for disse organene. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk foreslår Læringsmiljøutvalget kan nedlegges og 

arbeidsoppgavene overføres til Studieutvalget. Universitetsdirektøren minner om at 

Læringsmiljøutvalget er lovhjemlet og finner det lite hensiktsmessig å integrere dette utvalget i 

Studieutvalget. Fakultetet for humaniora og pedagogikk foreslår en endring i studieforskriften 

og instruksen for fakultetsstyret slik at fakultetsstyret kan delegere vedtak om nye emner i 

eksisterende studier til dekanen. Universitetsdirektøren tilrår at dette forslaget vurderes ved 

neste gjennomgang av studieforskriften, og at det ikke fattes vedtak om en slik endring i denne 

saken. Ut fra dette fremmes i denne saken ingen endringer i fakultetstyrenes mandat og 

sammensetting. Universitetsdirektøren vil også tilrå at ordningen med todelt ledelse på 

fakultetsnivå og at dekaner tilsettes av universitetsstyret videreføres. 

 

Når det gjelder dekanrådet peker noen høringsinstanser at dette organet bør være et mer 

strategisk organ enn det er i dag. Universitetsdirektøren har ingen merknader til dette, men 

minner om at dekanrådet ikke er definert som et beslutningsorgan. Primært er det rektors ansvar 

å definere rådets funksjon og universitetsdirektøren ser ikke behov for å forslå endringer i det 

organisatoriske mandatet til rådet. 

 

De fleste av høringsinstansene har kommentert sammensettingen og oppgavene til Det sentrale 

forskningsutvalget (SFU). Et klart flertall ønsker å beholde nåværende sammensetting med 

dekanene, dog peker noen på at SFU ikke bør ha saker som gjelder konkret fordeling av 

ressurser til fakultetene. Universitetsdirektøren slutter seg til begge disse forslagene. 

Universitetsdirektøren slutter seg også til at organet skifter navn til Universitetets 

forskningsutvalg (UF) for å inngå misforståelser i bruken av forkortelsen SFU, som er blitt en 

nasjonal forkortelse for Senter for fremragende utdanning. 

 

Med hensyn til Studieutvalget er det delte synspunkter på sammensettingen. Fakultet for 

samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen mener at dekanene bør sitte i utvalget, som i så fall 

blir representativt sammensatt. Avdeling for lærerutdanning heller også til en slik 

sammensetting. Universitetsdirektøren vil ikke tilrå å endre sammensettingen av Studieutvalget. 

Dette organet er ikke primært et strategisk organ, men et operativt organ for kvalitetssikring av 

studiesaker med mye relativt detaljerte sakspapirer. Universitetsdirektøren ser det som en fordel 

at et slikt organ ikke er representativt sammensatt.  Det strategiske fokuset på studieporteføljen 
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kan drøftes i dekanrådet. Ut fra forslaget om navneskiftet på Det sentrale forskningsutvalget er 

det naturlig at Studieutvalget endrer navn til Universitetets studieutvalg (US). 

Når det gjelder det siste organet i oversikten, Styret for lærerutdanningene kommenteres dette i 

begrenset grad i høringsuttalelsene.. Avdeling for lærerutdanning bekrefter at det er noen 

utfordringer knyttet til styrets funksjon, og tilrår at styrets mandat/instruks gjennomgås. 

Universitetsdirektøren støtter dette. 

 

Fakultetsinndeling 

 

I høringsbrevet var det stilt spørsmål om en sammenslåing av Fakultet for humaniora og 

pedagogikk og Fakultet for kunstfag, videreføring av delingen av Fakultet for økonomi- og 

samfunnsvitenskap i to fakulteter, flytting av institutt for pedagogikk til Fakultet for 

samfunnsvitenskap og flytting av bioingeniør til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.  I tillegg 

er også fagområdene vernepleie/sosionom, IKT/informasjonsvitenskap pekt på som områder 

som kunne vært organisert i samme fakultet. Et stort flertall av høringsinstansene som uttaler 

seg om fakultetsinndelingen tilrår at nåværende faglig oppdeling opprettholdes. Et unntak er 

STA, som støtter en sammenslåing av Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for 

kunstfag. Fakultet for samfunnsvitenskap er åpen for å drøfte en innlemmelse av institutt for 

pedagogikk, men mener tiden ikke er inne nå. Institutt for pedagogikk er åpen for en dialog om 

sitt fagområdets egenart, men understreker at nåværende organisering fungerer godt. Fakultet for 

humaniora og pedagogikk tilrår at det utredes en sammenslåing mellom fakultetet og avdeling 

for lærerutdanning 

 

Ut fra det gjennomgående ønske fra høringsinstansene å beholde nåværende fakultetsinndeling, 

finner ikke universitetsdirektøren grunnlag for å fremme endringer i denne. 

Universitetsdirektøren tilrår derfor at nåværende fakultetsinndeling, inkludert at delingen av 

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap opprettholdes for neste styreperiode. 

Universitetsdirektøren gjør i denne sammenhengen oppmerksom på at en permanent økning til 6 

fakulteter gir noen administrative merkostnader. Tilsvarende vil opprettholdelse av Fakultet for 

kunstfag som eget fakultet innebære at en går glipp av noe administrativ effektivisering. 

 

Når det gjelder senterdannelse og EVU-virksomheten er det etter universitetsdirektørens 

vurdering ikke fremmet noen forslag til organisatoriske endringer som krever styrebehandling i 

denne saken. Det vil være naturlig etter behov å komme tilbake til disse områdene som egne 

styresaker, eventuelt koblet til plan- og strategiarbeidet i neste styreperiode. 

Vedlegg:  

Organisering av UiA for neste styreperioden 2015-2019 - Høring 

Høringsuttalelse Det sentrale forskningsutvalg 

Høringsuttalelse Fakultet for kunstfag 

høringsuttalelse Handelshøyskolen ved UiA 

Høringsuttalelse Fakultet for samfunnsvitenskap 

Høringsuttalelse Fakultet for teknologi og realfag 

Høringsuttalelse Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Høringsuttalelse Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Høringsuttalelse Avdeling for lærerutdanning 

Høringsuttalelse Fellesadministrasjonen 

Høringsuttalelse Forskerforbundet 

Høringsuttalelse Parat 

Høringsuttalelse STA 
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Vedlegg til sak 
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Fra: Parat ved Universitetet i Agder

9.10.2014

Til: Elin Gauslaa

Kopi: Universitetsdirektør Tor A. Aagedal

Høringsuttalelse om «Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 – 2019»

Styringsordning på institusjonsnivå
Vi støtter en videreføring av normalmodellen. Så lenge rektor er ansatt på åremål med valg hvert 4. år,
vil det være fornuftig å fortsette med dagens styringsordning framfor å gå over til enhetsmodellen med 
ekstern styreleder.

Intern styrings- og organisasjonsstruktur
Parat ser det som viktig å bli tatt med på drøftinger i hht Hovedavtalen før beslutninger tas. Dette 
oppleves som tilfredsstillende på sentralt nivå, men når man kommer ut på fakultetene, ser vi at 
avgjørelser ofte blir tatt på ledermøter hvor tillitsvalgte ikke er representert, selv om det formelle 
beslutningsnivået på fakultetene er Fakultetsstyret.  

Organisering av rektorat, styrer og råd på institusjonsnivå
Parat har registrert en del uro og bekymringer blant våre medlemmer i forbindelse med «UiA-HiT» 
saken, og ønsker nå størst mulig forutsigbarhet og stabilitet rundt organiseringen på institusjonen. I 
tillegg venter vi på SAKS utredningen fra Kunnskapsdepartementet. Vi støtter derfor dagens modell 
slik den fremstår med oppnevnte utvalg og råd. Som arbeidstakerforening er vi opptatt av å bli 
representert i de nødvendige fora for å kunne ivareta de ansattes rettigheter i hht Hovedavtalen.

Fakultetsinndelingen
Våre medlemmer ønsker en fortsatt deling av Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap i neste 
styreperiode. Parat ser det som nødvendig å poengtere at det med dette vil fremtvinge seg behov for to 
separate administrasjoner. Det å betjene to ulike fakultet har ført til noen praktiske problemer som vi 
først har oppdaget i ettertid av delingen.

Når det gjelder flytting av Institutt for pedagogikk til Fakultet for samfunnsvitenskap ser vi ikke den 
store fordelen med dette nå. Ifølge våre medlemmer fungerer samarbeidet mellom humaniora og 
pedagogikk svært godt i dag. Pedagogikk omfatter like mye et humanistisk fagområde som et 
samfunnsvitenskapelig. Vi kan heller ikke se at det vil være noen fordel å slå sammen Fakultetene for 
kunstfag og humaniora/pedagogikk. 

Vi ser allikevel at flytting av fagmiljø mellom fakultetene noen ganger kan være positivt når man har 
fagmiljøer som naturlig hører sammen. Vi poengterer likevel viktigheten av at det legges til rette for 
faglig organisering på tvers av fakulteter, der dette er formålstjenlig. Samarbeid på tvers kan gi store
synergieffekter. I tilfellet ved at Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen samarbeider 
om masterstudium i industriell økonomi ser vi at det å ha fokus på innovasjon og entreprenørskap to 
steder kan få større effekt, enn at ett fakultet skal ha dette alene. Vi støtter modeller som fører til 
samarbeid mellom fakultetene framfor flytting av fagmiljø der dette er mulig.

En arbeidstakerorganisasjon i YS



EVU er et viktig satsingsområde, og det er viktig at man utnytter den kompetansen vi nå har 
opparbeidet og lærer av hverandre – spesielt av de som har lykkes med dette. Hvorvidt dette skal 
organiseres sentralt, eller ute på enhetene har vi ikke tatt stilling til.

Organisering av administrasjon og fellestjenester
Parat organiserer hovedsakelig teknisk-/ administrativt ansatte, og er svært opptatt av at denne gruppen 
blir sett i sammenheng med framtidig organisering av universitetet. Ut fra erfaringene med delingen av 
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har vi sett at det er oppstått et behov for delt 
administrasjon etter en tid. Dette er erfaringer som kan være nyttig å ta med seg i framtidige planer. Vi 
ber derfor om at administrativ organisering bør være kjent ved fastsetting av den faglige 
organiseringen.

Parat ved Universitetet i Agder

Lillian Egelandsaa
Hovedtillitsvalgt 



1

Til universitetsdirektøren v/Elin Gauslaa

ORGANISERING AV UIA FOR NESTE STYREPERIODE 2015-2019 - HØRING

Høringsuttalelse fra Handelshøyskolen

Høringsbrevet skisserer flere tenkelige strukturelle endringer. Handelshøyskolen har drøftet 

saken i ledermøte og fakultetsstyremøte, men er noe usikker på hvor omfattende 

høringsuttalelse som behøves, da høringsbrevet oppfattes mer som en rutinemessig 

gjennomgang enn som konkrete forslag. Det vises til universitetsdirektørens presisering på 

Innaskjærs. Den avsluttes med at en høringsuttalelse som konkluderer på basis av en 

pro/contra-drøfting ofte står seg bedre enn en konklusjon basert på en ensidig argumentasjon. 

Ja, men strukturelle endringer medfører kostnader fordi det ligger verdier i eksisterende 

organisasjon. Gevinstene kan være større, men dokumentasjonskravet ligger primært hos de 

som ønsker endring. Flere av de skisserte endringene kan få store konsekvenser. De har ikke 

vært utredet og knapt vært diskutert på ledelsesnivå mellom fakultetene og 

universitetsledelsen. En bred pro-contra-argumentasjon virker unødvendig i et kort 

høringssvar i den aktuelle situasjonen. Slik Handelshøyskolen ser det, bør universitetsstyret 

ikke vedta noen større strukturelle endringer uten mer grundig forarbeid, og da eventuelt først 

etter brede konsultasjoner med fagmiljøene.

Kommentaren ovenfor reflekterer ikke en uvilje mot endring. Poenget er at strukturendringer 

bør være godt begrunnet og gjennomdrøftet i organisasjonen før de vedtas. Handelshøyskolen

har selv vist stor vilje og evne til strukturell endringer gjennom inneværende styreperiode, 

ikke minst ved delingen av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap i to fakulteter.

Handelshøyskolen bes også om å kommentere et tiltak som ble omtalt i 

universitetsdirektørens innlegg på Innaskjærs 23.09, om hvorvidt integrasjonen mellom 

forskning og undervisning bør styrkes med en form for utvidet mandat til forskergruppene. 

Intensjonen er god, men ulike koblinger mellom undervisning og forskning foreligger 

allerede, og behovene varierer ganske sikkert mellom fakultetene (og instituttene). Den 

viktigste koblingen er uansett på individnivå, gjennom tilsettinger i kombinerte stillinger. Ved 

Handelshøyskolen tilsettes det nesten utelukkende førsteamanuenser og professorer i fast 

stilling. For øvrig er instituttene relativt små. Det virker lite hensiktsmessig å formalisere

strukturelle ordninger med samlet ansvar for både undervisning og forskning i andre organer 

enn instituttene selv. Det kunne fort utfordre linjen fra fakultet til institutt i organisasjonen.

Handelshøyskolen ser ikke grunn til å gå bort fra normalordningen med todelt ledelse på 

universitetsnivå. En antar at det ikke er behov for å kommentere saken ytterligere, siden 

høringsbrevet også forutsetter at UiA fortsetter med normalordningen.

Nasjonale endringer i lærerutdanningene synes å øke verdien av UiAs matrisemodell. 

Handelshøyskolen ønsker på noe sikt å styrke sitt eget bidrag inn i lærerutdanningene, og 
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mener dagens matrisemodell er godt egnet for videre satsing. Den legger mye ansvar for 

oppfølging og gjennomføring på fakultetene. Slik bør det være. Utvidelse av 

myndighetsområdet til styret for lærerutdanning kunne svekke engasjementet. Det anbefales 

ikke. Ordningen med viserektorer har fungert godt, og anbefales heller ikke endret nå.

Delingen av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap anbefales videreført permanent. 

Etableringen av Handelshøyskolen med innflytting i Kunnskapsparken har skapt en helt ny 

giv og glød i fagmiljøet, og resultert i en rekke nye og spennende initiativ. Dette omfatter 

også nye samarbeidsordninger med næringslivet i regionen. Det har i praksis også muliggjort 

betydelig tettere samarbeid og samordning av virksomhet mellom Kristiansand- og Grimstad-

miljøene i Handelshøyskolen.

Handelshøyskolen anbefaler at prøveordningen med delvis felles administrasjon mellom 

Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen, snarest mulig erstattes av 

normalordningen der hvert fakultet har sin egen fakultetsadministrasjon. Behovet begrunnes 

ikke nærmere her, da det er blitt avdekket og formidlet tydelig til universitetsledelsen på 

annen måte.

Dekanene bør fortsatt møte i Det sentrale forskningsutvalget. Dette er eneste formelle organ 

hvor faglig ledelse i fakultetene faktisk møtes. Handelshøyskolen går også inn for at dekanene

bør ta sete i Studieutvalget for å styrke fakultetenes rolle i arbeid med studiesaker. 

Handelshøyskolen ser ikke at fakultetenes partsinteresser bør hindre at dekanene møter både i 

Det sentrale forskningsutvalget og i Studieutvalget. Inhablitetet er et lite problem i praksis. 

Det forvaltes små økonomiske ressurser i disse utvalgene. Fellesadministrasjonen forvalter 

langt større ressurser enn noen av fakultetene. Det kunne like gjerne hevdes at 

fellesadministrasjonen i enkelte saker har visse partsinteresser. De sentrale utfordringene i 

denne sammenheng handler ikke om partsinteresser eller inhabilitet. De handler om behovet 

for relevant informasjon, koordinering, diskusjoner og innspill av både faglig/vitenskapelig og 

administrativ karakter. Alt dette er med å legge grunnlaget for gode beslutninger. Slik 

Handelshøyskolen vurderer det, gir dagens styringsstruktur alt i alt for svake formelle 

koblinger på faglig side mellom fakultetsnivået og universitetsledelsen.

Fakultetenes relative autonomi bør være minst på dagens nivå. Handelshøyskolen ser ikke noe 

stort problem i at fakultetene velger litt ulike ordninger, eksempelvis mht. ressursfordeling. 

Det er underlig om ikke det ble slik, for behovene varierer. Delingen av Fakultet for økonomi 

og samfunnsvitenskap er et godt eksempel. De to fakultetene ledes i dag av de samme 

personene, men styringen av ressursene varierer likevel noe mellom dem fordi det virker 

fornuftig.

Fakultet fraråder sterkt en sammenslåing av fakultetene for kunstfag og humaniora og 

pedagogikk. Kunstfagenes særpreg og rolle i UiAs profil taler for at kunstfag fortsetter som 

eget fakultet. Kunstfagene kan over tid komme under press på ulike deler som del av et større 

humanistisk fakultet. Det finnes eksempler på dette fra andre norske universiteter.

I forbindelse med delingen av Handelshøyskolen ble det vurdert om Institutt for 

informasjonssystemer burde være med i Handelshøyskolen. Temaet ble drøftet grundig både 
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på institutt og fakultet. Konklusjon var at instituttet skulle være en del av Fakultet for 

samfunnsvitenskap, uten dermed å stenge muligheten for en overgang ved et senere tidspunkt. 

Handelshøyskolen er svært positiv til at Institutt for informasjonssystemer blir en del av 

Handelshøyskolen, dersom en slik beslutning er forankret i instituttet selv. Det lot seg ikke 

gjøre ved etableringen av Handelshøyskolen, og det antas at situasjonen ikke er vesentlig 

endret i løpet av den korte tiden som er gått.

Handelshøyskolen mener det er viktig at UiA styres og ledes i det alt vesentlige gjennom 

fakultets- og instituttstrukturene. Ordninger med forskningssentra eller andre sentra som gis 

styring over større ordinære budsjettmidler, kan på sikt undergrave styringsstrukturen og bidra 

til en mer fragmentert organisasjon. Faglig samarbeid på tvers av fakultetsgrensene kan 

fungere godt med dagens ordninger – og gjør stort sett også det.

Handelshøyskolen driver i dag et masterstudium i industriell økonomi i samarbeid med 

Fakultet for teknologi og realfag. Handelshøyskolen har faglig og økonomisk ansvar for 

driften av studiet, men formelle beslutninger tas i fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi og 

realfag. Studiet er strategisk viktig og et kjerneområde for Institutt for arbeidsliv og 

innovasjon i Grimstad.  Studiet er om mulig enda viktigere for Handelshøyskolen nå, enn det 

var for det tidligere Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Styringsordningen er 

imidlertid svært spesiell, i det at Handelshøyskolen har det alt vesentlige ansvar for studiet, 

men formelle beslutninger tas likevel av et annet fakultet. Handelshøyskolen vil foreslå at det 

vurderes en ordning der formelle beslutninger om studiet må styregodkjennes både i 

Handelshøyskolen og i Fakultet for teknologi og realfag.

Handelshøyskolen tar til etterretning at universitetsdirektøren vil komme tilbake til spørsmålet 

om organisering av administrasjon og fellestjenester, og imøteser samtaler om dette.

9. oktober 2014

Sigbjørn Sødal (dekan, Handelshøyskolen)

Per Sigurd Sørensen (fakultetsdirektør, Handelshøyskolen)
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Høringsuttalelse om 
«Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019»

Denne uttalelsen sendes fra lokallagsstyret i Forskerforbundet ved UiA.

Innledningsvis ønsker Forskerforbundet å bemerke at det er kommet to høringer som 
henger sammen med hverandre.  Høring: Organisering av UiA for neste 
styreperiode 2015-2019 og Høring: Gjennomgang av UiAs studieportefølje -
forslag om nedlegging og styrking av studieprogram. På noen områder er det
vanskelig å skille disse høringene fra hverandre 

l. Styringsordning på institusjonsnivå.
Forskerforbundet mener at normalmodellen der rektor er valgt leder støtter opp om at 
ansattdemokratiet videreføres og fortsatt har en plass i akademia. Valgordningen 
styrker demokratiske prosesser og medbestemmelse for ansatte og studenter ved 
Universitetet i Agder. Videre vil valg av rektor gir rektorrollen legitimitet. Valg 
skaper også en situasjon der ulike kandidater må stå fram med en profil for hvordan 
hun/han ønsker at institusjonen skal utvikle seg.

2. Intern styrings- og organisasjonsstruktur
Dagens praksis med ledermøter på fakultetsnivå representerer en viktig arena for 
saksbehandling og diskusjon før lederes beslutninger og innstillinger til beslutninger fattet av 
styrene. I praksis innebærer dette at når saker drøftes etter Hovedavtalen, kan utredning og 
beslutning allerede være fattet. Tillitsvalgte får ofte begrunnelsen for leders standpunkt at 
"saken har vært oppe i ledermøtet", og det skal mye til for at standpunkt blir endret. Dette 
representerer en svekkelse av bedriftsdemokratiet og Hovedavtalens intensjon om 
medbestemmelse. UiA bør utrede tiltak som øker medbestemmelse gjennom 
organisasjonenes innflytelse overfor lukkede lederfora.

2.2. Fakultetsinndelingen

Flytting av Institutt for Pedagogikk til Fakultet for Samfunnsvitenskap. 
Teknologisk utvikling, inkludert i digitale læringsformer, er en generell drivkraft for 
endringer i arbeidsprosesser og berører alle sider ved universitetet. Slike 
teknologiske endringer med individuelle, organisatoriske og sosiale konsekvenser, 
m.m. er ivaretatt av andre institutter og representerer ikke Institutt for Pedagogikk 
sitt primære kompetanseområde. Det at utviklingen i digitale læringsformer har  
konsekvenser for framtidig utdanning, bør ikke være tilstrekkelig til å flytte Institutt 
for Pedagogikk til samfunnsvitenskap. Premisset som legges til grunn om at 
teknologisk utvikling i digitale medier er så viktig at det bør medføre flytting, vil 
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også måtte medføre at Institutt for Pedagogikk gis rom til å bygge opp sitt eget 
fagmiljø omkring digitale løsninger. Dette vil skape konkurrerende faglig aktivitet til 
dagens to institutter som har sine kjerneområder omkring digital, teknologisk 
utvikling, dvs. Institutt for IKT og Institutt for informasjonssystemer. En mer logisk 
løsning vil være å utvikle en matriseorganisering for å kunne trekke inn digital 
spisskompetanse som gjør Institutt for Pedagogikk bedre rustet til å forstå muligheter 
og konsekvenser for pedagogisk aktivitet.

Flytting av fagmiljø mellom fakultetene.
Det tar tid å bygge opp gode fagmiljøer og arbeidsmiljøer. Noen institutter beskrives 
som produktive nettopp på grunn av sitt gode og inkluderende arbeidsmiljø. Endring 
er risikofylt, og argumentene bør derfor vurderes opp mot konsekvenser for 
arbeidsmiljøet. Utfordringene i arbeidsmiljøet ved UiA vil trolig ikke bli endret til 
det bedre gjennom å splitte fagmiljøer. Faglig overlapping mellom institutter kan 
løses gjennom matriseorganisering, som vi ser i lærerutdanningen. Dette er også 
krevende, men trolig både mindre krevende og risikofylt for fagmiljøet enn 
oppsplitting og flytting.  

Med bakgrunn i dette vil vi argumentere for viktigheten av at Fakultet for Kunstfag 
forblir et selvstendig kunstfakultet. Kjernen i virksomheten er skapende og utøvende 
kunstnerisk praksis. Profilen preges også av didaktiske og vitenskapelige 
tilnærminger til kunstfagene.  Et viktig moment i fakultetets profil er en tydelig 
forankring i regionens kunst- og kulturliv. Fakultetet fungerer som en aktiv partner 
for utviklingen av regionen, samtidig som kvaliteter fra profesjonell kunstpraksis 
preger fakultetets faglige virke. Fakultetet skaper kvaliteter ved å se fagene i 
sammenheng, samtidig som vi vokser i dialog med UIA, regionen og nasjonale og 
internasjonale nettverk.
I en eventuell sammenslåing med Hum/Ped, vil det være utfordrende/umulig (?) 
utvikle denne egenarten som et institutt i et fakultet sammen med humaniora. For vil 
den utøvende kunstneriske profilen få nok oppmerksomhet i et tradisjonelt 
vitenskapligfundert fakultet? Vi tenker at dersom universitetsstyret mener at det er 
strategisk viktig med en kunstutdanning ved UiA, så må dette vises igjen i 
organisasjonsstrukturen. 

Universitetsdirektøren bruker fakultetets størrelse som en forklaring på at et så lite 
fakultet bør fusjonere med et større.  Denne form for argumentasjon deler ikke 
Forskerforbundet. Egenarten som kunstfakultet, kan ikke sammenlignes med andre 
fakultet ved UiA. I nasjonal sammenheng, blant institusjoner som tilbyr kunstfag, er 
Fakultet for kunstfag en betydelig aktør. Fakultetets egenart tilsier at det i svært liten 
grad har sammenfallende og komplementære fagområder med 
Humaniora/Pedagogikk. 
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3. Organisering av administrasjon og fellestjenester

Organiseringen av administrasjon og fellestjenester vil til en viss grad kunne være 
en konsekvens av hva som skjer med fakulteter/LU. Det er derfor viktig at 
medbestemmelse og opplegg for medvirkning når det gjelder organiseringen av 
Fellesadministrasjonen og andre administrative tjenester ivaretas.

Avsluttende bemerkninger:

Innledningsvis peker Forskerforbundet på at det er et annet 
høringsdokumentet som er sendt ut. I dette vurderes det at parallelle 
studieprogram bør vurderes samlokalisert

UiA har fire studieprogram som tilbys parallelt på begge campuser. Det 
argumenteres for at studieprogrammer derfor skal slås sammen. Dette gjelder:

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 Bachelorprogram i sykepleie

Handelshøyskolen
 Bachelorprogram i økonomi og administrasjon

Avdeling for lærerutdanning
 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
 Barnehagelærerutdanning

I påvente av strukturmeldingen for UH sektoren som kommer i 2015, er Universitetet 
i Agder så vidt ferdig med fusjonsutredningen mellom UiA og HiT. Dette var en 
sammenhengende tung og energitappende prosess. Forskerforbundet oppfordrer 
universitetstyret å vurdere at universitetsorganisasjonen får ro til å arbeide med å 
bygge gode fag/forskningsmiljøer, og ikke bidra med tidstyver som tar bort fokus fra 
primæroppgavene. Sammenslåinger/endringer av fagmiljøer som ikke er vurdert ut 
ifra faglig kvalitet er eksempler på slike tidstyver. 

Forskerforbundet ved Universitetet i Agder
8.oktober 2014

v/John Olav Bjørnestad
Hovedtillitsvalgt
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ORGANISERING AV UIA 2015-2019 – HØRINGSUTTALELSE FRA 
FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG

Fakultetet viser til utsendt høringsdokument av 20.08.14 vedr. organisering av UiA for neste 
styreperiode 2015 – 2019.
Fakultet for teknologi og realfag har med stor interesse lest og diskutert dokumentet, og vi 
ønsker med dette å kommentere de punkter vi finner strategisk viktige for UiA og for 
fakultetet.

Fakultetet ønsker:
 To-delt ledelse
 Dekanrådet skal være et mer strategisk organ enn det er i dag
 Styrking av administrasjonen må skje nærmest mulig fagmiljøene
 Fakultetene må høres i forhold til organisering av administrasjonen ved UiA
 ORG15 styrker ikke integrasjonen av Campus Grimstad
 Bioingeniørstudiet må fortsatt tilhøre fakultet for teknologi og realfag
 Kunstfag skal fortsatt være et fakultet.

1. Styringsordning på institusjonsnivå.

Universitetsdirektør har i høringsdokumentet ikke gått inn på en drøfting av 
overordnet styringsordning. Fakultet for teknologi og realfag vil allikevel 
kommentere at vi finner dagens to-delte ledelse som den beste og mest fornuftige 
overprdnede styringsmåten.
En to-delt ledelse er en garanti for at universitetet har en strategisk stabil retning. 
Fakultetet vil imidlertid bemerke at en to-delt ledelse også gir styrke til den 
administrative ledelsen og at den strategiske og akademiske ledelsen ikke er fullt 
så sterk. 
Vi ser at UiA har hatt problemer med å håndtere store strategiske diskusjoner, og 
tror at en løsning er å føre dekanene tettere til rektoratet. Det er et ønske for 
kommende styringsperiode at Rektor velger dekangruppen, og at denne gruppen 
blir den «strategiske ledergruppen» ved universitetet. For å få til dette bør man 



forskyve valg av rektor og dekaner slik at ny rektor tiltrer og får en reell mulighet 
til å være med på dekanansettelsene.

Fakultetet ønsker at det nedfelles i et styringsdokument at ledergruppa ved UiA er rektor,
dekaner og universitetsdirektør.

2. Intern styrings- og organisasjonskultur

Fakultetet støtter fortsatt tilsetting av dekaner i en underorganisering av fakulteter basert på 
instituttinndeling med tilsatte instituttledere. Man ønsker en videreføring av fakultetsstyret 
som øverste, og eneste, beslutningsnivå på fakultetene.

2.1 Organisering av rektorat, styrer og råd på institusjonsnivå.

I neste styringsperiode bør UiA opprette en åremålsstilling som Viserektor for innovasjon og 
Industrielt samarbeid. Innovasjon og verdiskaping er et satsningsfelt i sektoren, og KD vil i 
fremtiden få større fokus på hvordan institusjonene arbeider med innovasjon i sine studier 
(sektormål 3).
KD har i sin tilbakemelding fra etatstyringsmøtet i juni-14, bedt UiA om en refleksjon rundt 
resultatene på innovasjon sett i lys av at UiA selv beskriver seg som en aktiv og tydelig 
samfunnsaktør.
I denne forbindelse mener Fakultet for teknologi og realfag at en viserektor for innovasjon 
og industrielt samarbeid vil være et sterkt signal om at institusjonen tar dette på alvor. 
Dette området trenger også et større fokus fra ledelseshold.
Fakultetet foreslår også at man fortsetter med to viserektorer, og at den andre viserektoren 
blir Viserektor for forskning og undervisning.

Når det gjelder styrer, råd og utvalg mener fakultetet at man bør se på funskjonen til SFU og 
Dekanrådet. Dekanrådet bør være et mer strategisk organ enn det er i dag. Dekanrådet er i 
dag for mye et informasjonsutvekslingssted. Fremover bør Dekanrådet få en mer fremtrende 
plass iforhold til å gi strategiske råd til UiA sitt styre. SFU bør være et mer operativt organ 
kontra Dekanrådet. Sammensetningen av SFU bør også sees på. Det er en god idè å la 
visedekaner for forskning sitte i utvalget. Det er ikke nødvendigvis den beste løsningen å la 
alle dekanene sitte her.

2.2 Fakultetsinndelingen.

Fakultet for teknologi og realfag tror ikke det er hensiktsmessig med mer enn 4-5 fakulteter.
Flere fakulteter vil medføre større ledergruppe og større administrasjon.
Dersom det blir færre fakultetet tilsier dette at man bør se på om bl.a TA og TU sin funksjon 
legges til fakultetene.

2.2.C. Sammenslåing av Fakultetene for kunstfag og humaniora og pedagogikk

Fakultet for teknologi og realfag mener at argumentet i høringsnotatet om at mange andre 
institusjoner har lagt kunstfag inn under Humanistisk fakultet ikke er et argument i seg selv.
Fakultetet mener at Kunstfag bør opprettholdes som eget fakultet bl.a fordi deres 
fagportefølje er spesiell, de har et av institusjonens signaturstudier og flere av fagmiljøene 
hører ikke naturlig inn under et humanistisk fakultet. UiA har tidligere fremhold verdien av å 



ha et eget kunstfaglig fakultet, og vi mener at dette fortsatt har en stor verdi iforhold til både 
synliggjøring, strategi og tilfang av godt kavlifiserte lærerkrefter. En evt. sammenslåing av 
kunstfag med annet fakultet må uansett utredes med tanke på både faglige synergier, 
økonomiske effekter og organisatoriske endringer/kompeleksitet.

Fakultetet mener det er viktig for UiA at Kunstfag opprettholdes som eget fakultet.

Dersom UiA sitt styre vedtar at Fakultet for kunstfag skal slås sammen med en annen enhet,
ønsker Fakultet for teknologi og realfag en diskusjon om hvilket fakultet det da bør legges 
inn under. Vårt fakultet kan se mange gode muligheter for faglige og organisatoriske 
synergier hvis kunstfag legges inn under oss.
En integrasjon mellom kunstfag og teknologi og realfag er meningsfullt bl.a. fordi vi trenger 
mer kreativ kompetanse inn i våre studier, og kunstfag trenger mer teknologisk kompetanse 
inn i sine studier for å styrke seg i den utviklingen som skjer globalt på den rent teknologiske 
fronten.

2.2.D. Flytting av fagmiljø mellom fakultetene og faglig organisering på tvers av 
fakulteter.

I høringsdokumentet under punkt D, s. 5 står det: «Tilsvarende har UiA av historiske årsaker 
organisert bioingeniør i et annet fakultet enn ved andre institusjoner.»
Fakultet for teknologi og realfag er usikker på hva utsagnet bygger på. I Norge tilbyr 7 
institusjoner bioingeniørutdanning og majoriteten (6 av 7) er lokalisert til 
naturvitenskapelige miljøer, pr. 2014:

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA): Fakultet for helsefag, Institutt for
Naturvitenskapelige helsefag
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-helsefag-HF/Institutt-for-naturvitenskapelige-
helsefag/Studier-ved-Institutt-for-farmasi-og-bioingenioerfag

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST): Avdeling for teknologi
http://hist.no/aft/

Høgskolen i Østfold (HiØ): Avdeling for ingeniørutdanning, 
http://www.hiof.no/nor/studier/studietilbudet/viser-aktuelle-
beskrivelser?displayitem=185&module=studieinfo&type=katalog

Høgskolen i Ålesund (HiÅ): Avdeling for biologiske fag
http://www.hials.no/nor/hials/utdanning/biologiske_fag

Høgskolen i Bergen (HiB): Avdeling for ingeniør og økonomifag, Institutt for 
bio- og kjemiingeniørfag

http://www.hib.no/om-hogskolen/avdeling-for-ingenior--og-okonomifag/institutt/institutt-
for-bio--og-kjemiingeniorfag/

Norges arktiske universitet (UiT): Det helsevitenskapelige fakultet
http://uit.no/studietilbud?p_dimension_id=88108&studtype=1



NITO, Bioingrniørfaglig Institutt presenterte i 2014 en visjonær beskrivelse av forventet 
iyvikling inen bioingeniørfaget. I sammendraget (jfr. Nedenfor) pekes det bl.a på viktigheten 
av kompetanse innen nye og spesialiserte høyteknologiske analysemetoder og 
automatiskering. Dette er kompetanse som kun Institutt for Naturvitenskalige fag kan tilby, i 
tillegg til en stadig meir moderne og aktuell instrumentpark.

SAMMENDRAG - FRAMTIDSTRENDER I BIOINGENIØRFAGET 

Dokumentet beskriver bioingeniørfaget slik det er i dag og tar deretter for seg sentrale trender og 
utviklingstrekk som vil påvirke den framtidige utviklingen av bioingeniørutdanning og bioin-
geniørfaget. Bioingeniørutdanning er en treårig universitets-/høgskoleutdanning som fører fram til 
bachelorgrad i bioingeniørfag. Bioingeniører er autorisert helsepersonell og har et selvstendig ansvar 
for forsvarlig yrkesutøvelse. Bioingeniørene utfører det aller meste av de daglige oppgavene samt har 
lederfunksjoner i de medisinske laboratoriene i Norge. De er den desidert største yrkesgruppen i 
sykehusenes medisinske laboratorier. 

Den teknologiske utviklingen fører til et stadig økende behov for bioingeniører med spesialisering. 
Framtidens bioingeniører vil trenge kompetanse innen både nye og spesialiserte høyteknologiske
analysemetoder og automatisering. Økt bruk av pasientnær analysering og pasienters egenmåling vil 
dessuten føre til et økt behov for bioingeniører med kompetanse innen veiledning og opplæring av 
annet helsepersonell og brukere. Det vil også bli større behov for bioingeniører i forvaltning av 
biobanker og innen bioinformatikk.
Ved å koble faglig teknisk og analytisk innsikt med medisinsk kunnskap kan bioingeniørene som 
diagnostiske samarbeidspartnere veilede og bidra til at korrekte analyseresultater leveres til riktig tid 
både på sykehus og i primærhelsetjenesten. 
Bioingeniørutdanningene kan tilpasse seg til framtidens behov for bioingeniørkompetanse ved nært 
samspill med praksisfeltet og ved å følge den teknologiske utviklingen. Det er i tillegg viktig at 
grunnutdanningen kvalifiserer studentene til videre spesialisering og fordypning. Det vil være behov 
for bioingeniører som supplerer bachelorutdanningen med videreutdanning, mastergrad eller ph.d. 
innen de ulike fagområdene, og det er viktig med godt og forpliktende samarbeid mellom 
bioingeniørutdanningene og praksisfeltet når det gjelder behov for videreutdanninger og 
mastergrader.

Fakultet for teknologi og realfag kan ikke se noen tungtveiende grunn til å flytte 
bioingeniørutdanningen til et annet fakultet, da kompetansen innen biokjemiske metoder og 
aktuell instrumentpark er lokalisert til Institutt for naturvitenskapelige fag. Kompetansen lar 
seg vanskelig flytte da den også benyttes i biologiundervisningen. I tillegg inngår felles 
emner i porteføljen til bioingeniør- og biologistudiene. Eventuell flytting betyr å bygge opp 
infrastrukturen på nytt da andre fakultet har lite eller ikke noe bakgrunn innen 
bioingeniørfaget. Dette tar tid og vil være kostbart.

3. Organisering av administrasjon og fellestjenester.

ORG15 nevner ingen særskilte tiltak for å styrke integrasjonen av Campus Grimstad som 
en likeverdig kampus. I Org10G hadde man store ambisjoner om å styrke ledelse og 
samarbeid mellom campusene. Et resultat er at UiA sin ledelse ikke er i daglig kontakt
med de utfordringer som er i Grimstad. For eksempel opplever ledelsen ikke 
konsekvensene av at det studerer ca 3500 studenter i Grimstad i et bygg som er 
dimensjonert for 2500 studenter. Et annet eksempel er manglende integrasjon av 
fellestjenester som internasjonalt arbeid. Det er mange strategiske prosjekt, som Center for 
costal research, Sørlandslab og universitetssykehjem, som ikke får den oppmerksomhet 
som behøves for å bli realisert effektivt. Det må være en likevekt mellom Campus 
Gimlemoen og Campus Grimstad. 



Fakultet for teknologi og realfag henstiller ledelsen ved UiA om å trekke fakultetene inn i 
arbeidet med å utvikle en bedre administrasjon ved UiA. Dette arbeidet må gjøres helhetlig 
hvor en ser ressurser ved fakultetene og i fellesadministrasjonen under ett. Det er i dette 
arbeidet helt nødvendig å styrke administrasjonen nærmere vår faglige aktivitet.

Frank Reichert Magne Aasheim Knudsen
Dekan Fakultetsdirektør
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Til universitetsdirektøren v/Elin Gauslaa 

 

ORGANISERING AV UIA FOR NESTE STYREPERIODE 2015-2019 - HØRING 

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsvitenskap 

 

Høringsbrevet skisserer flere tenkelige strukturelle endringer. Fakultetet har drøftet saken i 
ledermøte og fakultetsstyremøte, men er noe usikker på hvor omfattende høringsuttalelse som 
behøves, da høringsbrevet oppfattes mer som en rutinemessig gjennomgang enn som konkrete 
forslag. Det vises til universitetsdirektørens presisering på Innaskjærs. Den avsluttes med at 
en høringsuttalelse som konkluderer på basis av en pro/contra-drøfting ofte står seg bedre enn 
en konklusjon basert på en ensidig argumentasjon. Ja, men strukturelle endringer medfører 
kostnader fordi det ligger verdier i eksisterende organisasjon. Gevinstene kan være større, 
men dokumentasjonskravet ligger primært hos de som ønsker endring. Flere av de skisserte 
endringene kan få store konsekvenser. De har ikke vært utredet og knapt vært diskutert på 
ledelsesnivå mellom fakultetene og universitetsledelsen. En bred pro-contra-argumentasjon 
virker unødvendig i et kort høringssvar i den aktuelle situasjonen. Slik fakultetet ser det, bør 
universitetsstyret bør ganske enkelt ikke vedta noen større strukturelle endringer uten mer 
grundig forarbeid, og da også eventuelt først etter brede konsultasjoner med fagmiljøene. 

Kommentaren ovenfor reflekterer ikke en uvilje mot endring. Poenget er at strukturendringer 
bør være godt begrunnet og gjennomdrøftet i organisasjonen før de vedtas. Fakultetet har selv 
vist stor vilje og evne til strukturell endringer gjennom inneværende styreperiode, ikke minst 
ved delingen av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap i to fakulteter. 

Fakultetet bes også om å kommentere et tiltak som ble omtalt i universitetsdirektørens innlegg 
på Innaskjærs 23.09, om hvorvidt integrasjonen mellom forskning og undervisning bør 
styrkes med en form for utvidet mandat til forskergruppene. Intensjonen er god, men ulike 
koblinger mellom undervisning og forskning foreligger allerede, og behovene varierer ganske 
sikkert mellom fakultetene (og instituttene). Den viktigste koblingen er uansett på individnivå, 
gjennom tilsettinger i kombinerte stillinger. Ved fakultetet tilsettes det nesten utelukkende 
førsteamanuenser og professorer i fast stilling. For øvrig er instituttene er relativt små. Det 
virker lite hensiktsmessig å formalisere strukturelle ordninger med samlet ansvar for både 
undervisning og forskning i andre organer enn instituttene selv. Det kunne fort utfordre linjen 
fra fakultet til institutt i organisasjonen. 

Fakultetet ser ikke grunn til å gå bort fra normalordningen med todelt ledelse på 
universitetsnivå. I dage En antar at det ikke er behov for å kommentere saken ytterligere, 
siden høringsbrevet også forutsetter at UiA fortsetter med normalordningen. 

Nasjonale endringer i lærerutdanningene synes å øke verdien av UiAs matrisemodell. 
Fakultetet har i lengre tid arbeidet for å styrke sitt eget bidrag inn i lærerutdanningene, og 
mener dagens matrisemodell er godt egnet for videre satsing. Den legger mye ansvar for 
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oppfølging og gjennomføring på fakultetene. Slik bør det være. Utvidelse av 
myndighetsområdet til styret for lærerutdanning kunne svekke engasjementet. Det anbefales 
ikke. Ordningen med viserektorer har fungert godt, og anbefales heller ikke endret nå. 

Delingen av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap anbefales videreført permanent. 
Fakultet for samfunnsvitenskap trenger tid etter fakultetsdelingen på å få «satt seg». Det 
arbeides for å styrke samarbeidet over instituttgrensene utover det som var hensiktsmessig før 
delingen. Dette handler både om generell styring og ledelse av fakultetet, herunder også 
administrative strukturer for å understøtte dette, men også om konkret faglig samarbeid innen 
forskning og undervisning (f.eks. innen lærerutdanning). 

Fakultetet anbefaler at prøveordningen med delvis felles administrasjon mellom Fakultet for 
samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen, snarest mulig erstattes av normalordningen der 
hvert fakultet har sin egen fakultetsadministrasjon. Behovet begrunnes ikke nærmere her, da 
det er blitt avdekket og formidlet tydelig til universitetsledelsen på annen måte. 

Dekanene bør fortsatt møte i Det sentrale forskningsutvalget. Dette er eneste formelle organ 
hvor faglig ledelse i fakultetene faktisk møtes. Fakultetet går også inn for at dekanene bør ta 
sete i Studieutvalget for å styrke fakultetenes rolle i arbeid med studiesaker. Fakultetet ser 
ikke at fakultetenes partsinteresser bør hindre at dekanene møter både i Det sentrale 
forskningsutvalget og i Studieutvalget. Inhablitetet er et lite problem i praksis. Det forvaltes 
små økonomiske ressurser i disse utvalgene. Fellesadministrasjonen forvalter langt større 
ressurser enn noen av fakultetene. Det kunne like gjerne hevdes at fellesadministrasjonen i 
enkelte saker har visse partsinteresser. De sentrale utfordringene i denne sammenheng handler 
ikke om partsinteresser eller inhabilitet. De handler om behovet for relevant informasjon, 
koordinering, diskusjoner og innspill av både faglig/vitenskapelig og administrativ karakter. 
Alt dette er med å legge grunnlaget for gode beslutninger. Slik fakultetet vurderer det, gir 
dagens styringsstruktur alt i alt for svake formelle koblinger på faglig side mellom 
fakultetsnivået og universitetsledelsen. 

Fakultetenes relative autonomi bør være minst på dagens nivå. Fakultetet ser ikke noe stort 
problem i at fakultetene velger litt ulike ordninger, eksempelvis mht. ressursfordeling. Det er 
underlig om ikke det ble slik, for behovene varierer. Delingen av Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskap er et godt eksempel. De to fakultetene ledes i dag av de samme personene, 
men styringen av ressursene varierer likevel noe mellom dem fordi det virker fornuftig. 

Fakultetet er åpent for å diskutere en mulig innlemmelse av Institutt for pedagogikk når 
behovet måtte melde seg, men en ser ikke at det er klokt nå. Det ville blant annet gi Fakultet 
for samfunnsvitenskap en samling av institutter med svært ulik størrelse hvis ikke noe 
samtidig ble gjort med instituttstrukturen. Forskjellene ville være på samme nivå som i det 
gamle Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, der størrelsen til Institutt for økonomi 
tidvis var et problem. Fakultetsledelsen har vært i samtaler med Institutt for pedagogikk, og 
har ikke inntrykk av at en overgang er ønskelig sett fra dette instituttets side. 

Fakultet fraråder sterkt en sammenslåing av fakultetene for kunstfag og humaniora og 
pedagogikk. Kunstfagenes særpreg og rolle i UiAs profil taler for at kunstfag fortsetter som 
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eget fakultet. Kunstfagene kan over tid komme under press på ulike deler som del av et større 
humanistisk fakultet. Det finnes eksempler på dette fra andre norske universiteter. 

I forbindelse med delingen av fakultetet ble det vurdert om Institutt for informasjonssystemer 
burde være med i Handelshøyskolen. Temaet ble drøftet grundig både på institutt og fakultet. 
Konklusjon var at instituttet skulle være en del av Fakultet for samfunnsvitenskap, uten 
dermed å stenge muligheten for en overgang ved et senere tidspunkt. Fakultetet ser ikke at det 
er kommet inn nye momenter som taler for å endre på dette allerede nå. 

Fakultetet vil også argumentere mot en flytting av fagmiljøet i sosialt arbeid. En stiller seg i 
den forbindelse bak vedlagte uttalelse fra Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Det nevnes 
også at en eventuell flytting av dette fagmiljøet kunne få strukturelle konsekvenser for 
fakultetet. Fakultetet er lite, men har en velegnet instituttstruktur med fire relativt små, og 
ganske jevnstore institutter. Forholdene ligger godt til rette for fortsatt god vekst og utvikling. 
Fakultetet ville bli mindre levedyktig både faglig og økonomisk uten et Institutt for sosiologi 
og sosialt arbeid på dagens nivå. 

Fakultetet mener det er viktig at UiA styres og ledes i det alt vesentlige gjennom fakultets- og 
instituttstrukturene. Ordninger med forskningssentra eller andre sentra som gis styring over 
større ordinære budsjettmidler, kan på sikt undergrave styringsstrukturen og bidra til en mer 
fragmentert organisasjon. Faglig samarbeid på tvers av fakultetsgrensene kan fungere godt 
med dagens ordninger – og gjør stort sett også det. 

Fakultetet tar til etterretning at universitetsdirektøren vil komme tilbake til spørsmålet om 
organisering av administrasjon og fellestjenester, og imøteser samtaler om dette. 

 

9. oktober 2014 
Sigbjørn Sødal (dekan) 
Per Sigurd Sørensen (fakultetsdirektør) 



Jf. notat fra universitetsdirektøren ang. organiseringen av UiA i neste periode, Org 15 
 
I notatet peker direktøren på at det bør vurderes om det er aktuelt å overføre fagmiljøer mellom 
fakulteter fordi det vil være gunstig for den faglige utviklingen, samarbeid om studier eller «andre 
forhold». Direktøren har spesielt merket seg at det er en del faglig fellesskap mellom utdanningene i 
vernepleie og sosialt arbeid.  
 
Sosialt arbeid defineres som og ser også på seg selv som et samfunnsfag, og har både i dag og 
historisk et nært faglig felleskap med sosiologi. Institutt for sosiologi og sosialt arbeid tilbyr 
bachelorstudier i sosiologi og sosialt arbeid. På disse studieprogrammene er det overlapp mellom per 
i dag 30 studiepoeng, samt samarbeid om og felles emne for bacheloroppgaven. På masteremnet 
(velferdsstudier) er det felles undervisning tilsvarende 50 studiepoeng i nåværende modell. Det er 
altså betydelig samarbeid om utdanningene. I tillegg kommer det faglige fellesskapet knyttet til 
forskningen på instituttet.  
 
Det er et utstrakt forskningssamarbeid mellom ansatte med sosialfaglig og med sosiologisk bakgrunn. 
I samtlige forskningsgrupper på instituttet er det ansatte fra begge fagmiljøene. Forsknings‐
prosjektene som drives på instituttet, involverer også både sosiologer og sosialt arbeid‐forskere. 
Mens det tidligere var slik at sosiologene på instituttet sto for hovedvekten av forskningen, er 
situasjonen nå endret slik at samtlige vitenskapelige ansatte er involvert i forskning og publisering. 
Samarbeidet på tvers av sosiologi og sosialt arbeid har vært en viktig faktor i denne utviklingen. 
Direktøren peker i sitt forslag på mulige synergieffekter ved å organisere sosialt arbeid sammen med 
vernepleien. Han overser imidlertid de betydelige synergieffektene som ligger i samarbeidet mellom 
sosiologien og sosialt arbeid. Det har blant annet bidratt til at fagmiljøet på instituttet i tillegg til de 
ordinært faglig ansatte, p.t. også omfatter tre stipendiater. Ytterligere en stipendiatstilling og en 
postdoktorstilling lyses ut i oktober. Miljøet har også tradisjon for å være gode på ekstern 
finansiering, og det er alle grunner til å tro at den positive utviklingen vil fortsette.  
 
Det faglige fellesskapet mellom sosiologi og sosialt arbeid har lang tradisjon, og går blant annet 
tilbake til en felles opprinnelse ved University of Chicago rundt 1890. Til tross for at de to fagene 
skilte lag fra 1920‐tallet er det fremdeles slik at det er stort sammenfall både i hvilke tema de to 
fagene forholder seg til og forsker på, og når det gjelder metoder og arbeidsmåter i forskning. 
Sosiologien regnes fremdeles som et kjerne‐fagene i sosialt arbeid. Sosiologiens plass i sosialt arbeid 
og forholdet mellom sosiologi og sosialt arbeid er også et tema som vies betydelig oppmerksomhet i 
en rekke publiseringer (liste kan legges fram), og i år (2014) samlet det fjerde internasjonale 
konferansen om dette over 100 deltakere i Los Angeles. Sosialt arbeid er hører inn under 
samfunnsfagene og er organisert sammen med sosiologi ved en rekke høgskoler og universiteter 
både i Norge og internasjonalt.  
 
Det er likevel klart at det både er interessant og relevant å samarbeide med vernepleie, noe vi 
allerede er godt i gang med og som godt lar seg gjøre på tvers av institutt‐ og fakultetsgrenser. I St.m. 
13 om velferdsutdanningene omtales sosialt arbeid, sammen med barnevern og vernepleie som bsv‐
utdanningene. Der pekes det på tema som er felles for de tre utdanningene (som for eksempel 
systemkunnskap og tverrprofesjonelt samarbeid), uten at det nødvendigvis betyr at tilnærmingen i 
undervisningen vil være den samme. Dersom vernepleierutdanningen skulle ønske seg over til 
samfunnsvitenskapelig fakultet, vil vårt miljø selvsagt ikke motsette seg det.  
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Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 - 2019 - Høringsuttalelse fra Fakultet 
for kunstfag
Fakultet for kunstfag har behandlet saken i Fakultetsstyre den 3.september og 8.oktober og 
har følgende bemerkninger til høringen: 

Vi velger å kommentere hvert punkt i høringen: 
1 Styringsordning på institusjonsnivå
Fakultetet følger universitetsdirektørens forslag om å beholde nåværende styringsordning på 
institusjonsnivå. 

2. Intern styrings- og organisasjonsstruktur
2.1 Organisering av rektorat, styrer og råd på institusjonsnivå.
Fakultetet foreslår å opprettholde ordningen med en viserektor for utdanning og en for 
forskning. I henhold til KDs krav om tettere samarbeid og synergier mellom undervisning og 
forskning foreslår fakultetet at Studiesekretariatet og Forskningssekretariatet slås sammen til 
en enhet. Det er også viktig at det nye sammenslåtte sekretariatet har et sterkere fokus på 
kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og internasjonalisering. 

Når det gjelder faste styrer, råd og utvalg er fakultetet av den formening at de ikke lovpålagte 
utvalg bør vurderes særskilt i etterkant av omorganiseringen. Vi tenker spesielt på 
sammensetningen og mandatet til Styret for lærerutdanning.

Når det gjelder fakultetenes autonomi mener Fakultet for kunstfag at det er viktig å 
opprettholde denne. Samtidig ser fakultetet behovet for en mer samordning av 
spesialistkompetanse på tvers i institusjonen. Vi tenker da spesielt på søknads og 
forskningsstøtte. 

Fakultetsstyrets sammensetting: Fakultetet har ingen bemerkninger til nåværende 
sammensetting. 

2.2 Fakultetsinndelingen
Fakultet for kunstfag understreker viktigheten av å være et selvstendig kunstfakultet. Vår 
egenart som kunstfakultet, kan ikke sammenlignes med andre fakultet ved UiA. Fakultet 
forvalter fagområdene musikk, teater og visuell kunst. Kjernen i virksomheten er skapende 
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og utøvende kunstnerisk praksis. Profilen preges også av didaktiske og vitenskapelige 
tilnærminger til kunstfagene. Et viktig moment i fakultetets profil er en tydelig forankring i 
regionens kunst- og kulturliv. Fakultetet fungerer som en aktiv partner for utviklingen av 
regionen, samtidig som kvaliteter fra profesjonell kunstpraksis preger fakultetets faglige 
virke. Fakultetet skaper kvaliteter ved å se fagene i sammenheng, samtidig som vi vokser i 
dialog med UIA, regionen og nasjonale og internasjonale nettverk.

Fakultetet mener det vil være vanskelig å utvikle denne egenarten som et institutt i et fakultet 
sammen med humaniora. Vi er redd for at den kunstneriske profilen, ikke vil få nok 
oppmerksomhet i et tradisjonelt vitenskapelig fundert fakultet. Vi tenker at dersom 
universitetsstyret mener at det er strategisk viktig med en kunstutdanning ved UiA, så må 
dette vises igjen i organisasjonsstrukturen. Fakultetets aktive samfunnsrolle vil også 
tydeliggjøres og gjennomføres med en ganske annen kraft som selvstendig fakultet, enn ved 
å være underlagt humaniora. På den annen side ser fakultetet stor nytte i å samarbeide med 
humaniora, slik vi også samarbeider med andre fakulteter og ikke minst med Avdeling for 
lærerutdanning, hvor kunstfagene tilfører profesjonsstudiene vesentlige kvaliteter og vice 
versa. Hva angår samarbeidet med humaniora er det mye å vinne på å videreutvikle 
Litteratur, film og teaterstudiet. Studiet bør utvikles kvalitetsmessig og bli et studium som vil 
ha sin naturlige videreføring i Master i kunstfag. LFT-studiet bør integreres nærmere i 
Fakultet for kunstfags studieportefølje og samtidig ha et tett samarbeid med Fakultet for 
teknologi og realfag.  

Universitetsdirektøren viser i sitt notat til at flere institusjoner har organisert kunst- og 
humanistiske fag i samme fakultet. Han gir eksempler som UiS, UiB og NTNU. Vår 
kjennskap til disse institusjonene tilsier at det er uheldig for kunstfagene at de ikke er 
organisert i et eget fakultet. I Stavanger ligger Institutt for musikk og dans under Det 
humanistiske fakultet. Miljøet er lite synlig i en nasjonal sammenheng. I Trondheim er 
kunstutdanningene i visuell kunst og musikk plassert i ulike fakulteter. Fagmiljøene ses i 
liten grad i sammenheng. I tillegg synes det å være liten kontakt mellom de kunstneriske og 
de kunstvitenskapelige miljøene ved NTNU (med unntak av musikk).  I Bergen er 
musikkmiljøet organisert som eget institutt under Det humanistiske fakultet. Grieg 
akademiets økonomi blir i disse tider vurdert med spørsmål om å få en ny 
finansieringsmodell enn den nåværende under Det humanistiske fakultet. Faglig og 
organisatorisk ønsker Universitetet i Bergen nå å skille miljøet ut for å bli et eget Fakultet for 
kunst sammen med Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Sistnevnte synes ennå å ønske å 
fortsette som selvstendig høyskole, for slik å beholde den direkte kontakten til departementet. 
I Tromsø er kunstfagene organisert i et eget fakultet. Fakultetet har klare faglige ambisjoner 
både på egne vegne og for landsdelen, samt betydelige økonomiske ressurser.

Universitetsdirektøren bruker også fakultetets størrelse som en forklaring på at vi er et så lite 
fakultet, at vi bør fusjonere med et større. Denne argumentasjonen er vi ikke enig i. I nasjonal 
sammenheng, blant institusjoner som tilbyr kunstfag, er Fakultet for kunstfag en betydelig 
aktør. Vi har i øyeblikket om lag 400 aktive studenter på egne studieprogram (ref. aktive i 
emnemodulen) og over 200 lærerstudenter knyttet til fakultetet.

Universitetsdirektøren mener at et sammenslått fakultet vil kunne arbeide med å 
profesjonalisere og effektivisere administrasjon og støttetjenester. Vi mener at dette arbeidet 
har vi fokus på allerede. UiA bør uavhengig av fakultetsstørrelse, vurdere hvilke 
støttetjenester og administrasjon som bør være organisert ved fakultetene og hva som bør 
være lokalisert i fellesadministrasjonen. Det vil også være mulig at fakultetene deler på 
administrative ressurser i større grad enn det som er vanlig i dag. 
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3. Organisering av administrasjon og fellestjenester
Som vi har nevnt i pkt 2, bør organisering av administrative ressurser gjennomgås. Fakultetet 
mener at spesialisert kompetanse, der en er avhengig av en nærhet og en forståelse med 
fagmiljøet, må være organisert ved fakultetene. Mer generell administrativ kompetanse, kan 
det være fornuftig å organisere i fellesadministrasjonen. Når det gjelder spesialistkompetanse 
som alle fakulteter har samme behov for, for eksempel forskningsstøtte til søknad EU-midler, 
juridisk kompetanse og kommunikasjonsarbeid, bør dette organiseres i en ressurspool for alle 
fakultet. 

Fakultet har også et forslag om å slå sammen studie -og forskningssekretariatet for å sikre et 
bedre fokus på samarbeid mellom utdanning og forskning.











Fra: Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Til: Tor A. Aagedal
Ledelsen

Dato: 03.10.2014

Sak nr.: 2014/2247

Høringssvar fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap -
Organisering av UiA for neste styreperiode

Fakultetsstyret drøftet høringsnotatet i sitt møte 3. september og ga 
dekan fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen fra Fakultet for helse-
og idrettsvitenskap. 

Styringsordning på institusjonsnivå

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ønsker en videreføring av dagens 
styringsmodell, med valgt rektor. 

2. Intern styrings- og organisasjonsstruktur

Når det gjelder styringsordningen internt i fakultetene med 
instituttledermandatene har fakultetet erfart at det kan være behov for 
en personalleder med formelt ansvar under instituttledernivå på de 
største instituttene. Når instituttene overstiger 20-30 personer kan det se 
ut til at det blir for mange å ha direkte lederansvar for. Dette ønsker 
fakultetet å komme tilbake til med nærmere vurderinger når fakultetet 
har drøftet den interne organiseringen grundigere.

2.1 Organisering av rektorat, styrer og råd på institusjonsnivå

Fakultetet har ikke kommentarer til viserektorordningen.

Når det gjelder matriseorganiseringen av lærerutdanningene har fakultetet i hovedsak 
gode erfaringer med dette. Det må likevel sees nærmere på mandat for styret for 
lærerutdanningene og beslutninger med økonomisk betydning for fakultetene. Dette 
fungerer ikke tilfredsstillende i dagens ordning. 
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Fakultetet mener ordningen med et sentralt forskningsutvalg – SFU -  hvor dekanene 
er representanter for fakultetene bør fungere som et strategisk råd med rom for å ta 
opp forskningsstrategi og andre saker  av prinsippiell betydning.  SFU bør ikke ha 
saker som gjelder konkret fordeling av ressurser til fakultetene. En kan ikke se at det 
ville være mer hensiktsmessig om det var en annen representant fra hvert fakultet i et 
sentralt SUF enn dekan, og beholde resurssfordelingssakene i SFU  Også andre 
fakultetsrepresentanter vil naturlig ha interesse i å ivareta eget fakultet, eventuelt eget 
fagmiljø, selv om de ikke har et styrevedtatt mandat til å gjøre det. Ressursfordeling 
mellom fakultetene bør gjøres av styret – og det bør være minst mulig små «potter» 
til fordeling via ulike spesialordninger. 

Fakultetet har ikke forslag til endringer av fakultetsstyrets sammensetning. Fakultetet 
har gode erfaringer med både den eksterne representasjonen og den intern/eksterne.

2.2 Fakultetsinndelingen

D Flytting av fagmiljøer mellom fakulteter og faglig organisering på tvers av 
fakulteter

Direktøren peker helt riktig på at sosionom- og vernepleierutdanningen har en del 
faglig fellesskap og i rammeplanen er det ett år som er felles i disse to utdanningene. 
Vernepleierutdanningen har også faglig felleskap med sykepleie. En felles 
organisering bør derfor eventuelt ta utgangspunkt i at alle disse tre fagmiljøene 
organiseres sammen. Det vil sannsynligvis kunne bidra til bedret samordning dersom 
disse fagene er i samme fakultet- Det må understrekes at det bør legges opp til faglig 
samarbeid uavhengig av fakultetstilknytning og at disse to miløene allerede er i gang 
med dialog om hvordan det faglige samarbeidet kan styrkes. 

Fakultetet har forståelse for at sosionomutdanningen også har faglig fellesskap med 
de samfunnsvitenskapelige fagene. 

Det er også skjæringspunkter mellom både sykepleie-, ernærings- og idrettsfagene 
i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og bioingeniørfaget. Det er spennende 
muligheter faglig dersom disse miljøene samles. Også her må det undertrekes at det 
bør legges opp til godt samarbeid uavhengig av fakultetsinndeling. 

Senterdannelser er krevende organisatorisk. Dette er likevel organisatoriske spørsmål 
som kan vurderes tidsmessig noe mer uavhengig av fakultets- og 
instituttorganiseringen. Det kan løpende vurderes om noen sentre blir så store og 
komplekse at UiA er tjent med at de organiseres utenom fakultetsstrukturen. Slik 
situasjonen er nå ser ikke fakultetet at det er tilfelle for noen av de sentrene Fakultetet 
for helse- og idrettsvitenskap er involvert i. 

UiA må avklare hvor mye det skal satses på EVU og ha en klar visjon om hva UiA 
vil med EVU.  Etter fakultetets mening fungerer EVU- organiseringen godt slik det er 
nå, med dedikerte EVU-medarbeidere i det enkelte fakultet. En ser at det er en 
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utfordring når det gjelder lærerutdanningene og det bør derfor vurderes om det også 
for læreutdanningene bør være noen som har et administrativt ansvar for EVU, enten 
knyttet til avdeling for lærerutdanning eller til et fakultet.  



Fra: Det sentrale forskningsutvalget

Til: Universitetsdirektøren

Dato: 9. oktober 2014

Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019 – høring
Uttalelse fra Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget drøftet sak om organisering i sitt møte 9. oktober og har 
følgende uttalelse:

Det sentrale forskningsutvalget erkjenner at utvalget ikke er en høringsinstans, men 
mener at det likevel bør kunne ha synspunkter, særlig i forhold til overordnede 
forskningsspørsmål, og at disse videreformidles til den som skal utrede saken til styret.

Utvalget diskuterte saken og både eksterne og interne medlemmer/observatører var 
samlet om følgende momenter:
- Dekaner bør fortsatt være med i Det sentrale forskningsutvalget for å sikre 

strategisk fokus, forankring i fakultetene og kobling mellom strategiske prosesser 
og handling på fakultetsnivå. Det bør vurderes om dekaner også skal sitte i 
studieutvalget.

- Hvis det skal gjøres store endringer i ledelsen av forskningsområdet eller i ledelsen 
av samspill mellom forskning og utdanning, så bør dette utredes grundigere. For 
eksempel vil en endring i viserektorordningen kunne medføre konsekvenser som 
burde utredes. Dagens ordning tydeliggjør likevekt mellom forskning og 
utdanning. Dagens ordning sikrer også at begge kjønn blir representert, samtidig 
som det gis handlingsrom i sammensetning av rektoratet.

På vegne av Det sentrale forskningsutvalget

Dag G. Aasland Simone Heinz
Viserektor Forskningsdirektør
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ORGANISERING 2015-19. 
Høringsuttalelse fra Avdeling for lærerutdanning

Avdelingens uttalelse følger punktvis universitetsdirektørens oppsett. Vi har imidlertid ikke 

kommentert alle områdene og har valgt i særlig grad å gå inn på de forholdene som angår 

lærerutdanningene. 

1. Styringsordning på institusjonsnivå

Avdelingen støtter videreføring av den såkalte normalmodellen, og deler direktørens argumentasjon.

2. Intern styrings- og organisasjonsstruktur.

Helt fra opprettelsen av avdelingen i 2007 og den forsterkede matrisen i 2011, har vi pekt på 

utfordringer av strukturell art. Kompleksiteten i avdelingens oppgaver er økende, og i diskusjonene 

blant de ansatte stilles det spørsmål om matrisen i sin nåværende form er god nok. Det er imidlertid 

ikke enighet om utfordringene vi står overfor skyldes matriseorganiseringen, eller om det er forhold 

som vil eksistere uavhengig av organisering. Nå er ikke matrisen i seg selv et høringstema i denne 

runden, men uansett befinner vi oss i en situasjon der noe grep må foretas. Fra 2007 og frem til nå 

har fakultetenes økte autonomi ført til større ulikheter mellom dem, slik direktøren også påpeker, og 

prioritering av fakultetsinterne behov kan gå ut over ansvaret de er tillagt for lærerutdanning. Det er 

ikke alltid slik at gode ord om lærerutdanningenes betydning følges av praktisk handling. 

Vi vil rette oppmerksomheten mot begrepet programansvar, som er det oppdraget studielederne på

Avdeling for lærerutdanning er tildelt. Det må foretas en gjennomgang av i hvilken grad dette 

innebærer en innflytelse over disposisjoner som gjøres på fakulteter og institutter. Det er også behov 

for tydeligere linjer internt på fakultetene og instituttene om hvem som til daglig skal håndtere faglig 

utvikling og ivareta kontakten inn mot avdelingen

Med det store trykket som har vært på reformer de siste årene, har studielederne stått overfor mange 

situasjoner der utvikling og implementering har vært avhengig av velvilje fra fakultetene, og der 

fulle arbeidsplaner ofte har vært brukt som argument for manglende deltakelse. Det har vært behov 

for en rekke fag- og arbeidsgrupper, og det har vært knyttet usikkerhet fra begge hold om dette er 

noe fakultetene er forpliktet til, eller om det må foretas en form for «kjøp».  Et grunnleggende 
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spørsmål som må avklares, er hvilke ytelser som kan forventes ut fra tildelingen som gis til 

fakultetene. Vi foreslår at det nedsettes et utvalg som kan gå dypere inn i denne problematikken.

I tillegg kommer deltakelse i organer knyttet til kvalitetssikringssystemet, der det også kan synes 

som vi i litt for stor grad er avhengige av velvilje fra fakulteter/institutter. Vi har også signalisert 

behovet for å formalisere deltakelsen i ansettelsesprosesser på fakultetene, da disse i høy grad er med 

på å påvirke kvaliteten i utdanningene.

Noe av den samme argumentasjonen knyttes til samarbeidet med fellesadministrasjonen. Generelt 

føres det en god dialog mellom de ansatte på avdelingen og i fellesadministrasjonen, men det 

signaliseres også her behovet for en grenseoppgang i forhold til oppgaver - og en 

forventningsavklaring.

I alle avdelingens diskusjoner opptrer også den fysiske plasseringen som en faktor. Kongstanken om 

et eget hus for lærerutdanning, har vist seg ikke helt å slå til. Selv om den fysiske avstanden er 

overkommelig, skapes en mental følelse av avstand.

2.1 Organisering av rektorat, styrer og råd, institusjonsnivå

Når det gjelder viserektorenes portefølje, ser vi ikke umiddelbart løsninger som er bedre enn dagens. 

Men vi vil anbefale at oppgavefordelingen ses nærmere på ved neste tilsetting. Vi spør også hvor 

ansvaret for internasjonalisering ligger. 

Vi har ingen sterke synspunkter på omorganisering av utvalgene som er listet opp. Dessuten er flere 

av dem, som direktøren skriver, styrt av lover og forskrifter. Vi vil likevel påpeke at det er behov for 

en styrket formidling av hvilke ansvarsoppgaver de ulike utvalgene har og hvilke saker som 

behandles. Til tross for at de er av stor betydning for institusjonen, lever mange av utvalgene i stor 

grad sitt eget liv.

Når det gjelder SFU, mener vi det er mest hensiktsmessig at dekanene har sete der. Vi heller også til 

at det samme bør vurderes i Studieutvalget. Det er viktig at dekanene har gode arenaer for samspill, 

spesielt fordi autonomien i fakultetene er økende.

Vi vil særskilt kommentere LU-styret og også føye Forum for lærerutdanning til rekken av utvalg. 

Arbeidet knyttet til disse organene henger sammen med de utfordringene som er løftet frem i punkt 

2.

Ved gjennomgangen av organisasjonen i 2011 ble en styrket matrise vedtatt. Styrkingen innebar at 

det tidligere avdelingsstyret ble erstattet med et fakultetsoverskridende styre, ledet av viserektor for 

utdanning. Det var blitt påpekt et behov for større slagkraft inn i fakultetene. Det er riktig å si at det 

nye styret har hatt en positiv virkning på kommunikasjonen mellom fakultetene og avdelingen når 
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det gjelder utveksling av informasjon. Problemet er å få etablert styret som et reelt vedtaksorgan. 

Som direktøren påpeker, kan det oppstå en form for lojalitets/habilitetsproblemer hvis LU-styret 

fatter vedtak som for eksempel får innflytelse på fakultetenes økonomiske disposisjoner. Vi mener 

styret må kunne fatte strategiske vedtak og vedtak som angår kvaliteten i utdanningene, og også 

kunne gi pålegg til fakultetene. Men her vil en også støte på problemer med grenseoppgang. 

Vi vil anbefale en gjennomgang av styrets mandat/instruks for å sjekke ut mulighetsområder.

Forum for lærerutdanning har siden det ble etablert i 2007 endret karakter. Fra å være et åpent 

diskusjonsforum for lærerutdannere, er det nå blitt en møteplass mellom studieledere og 

instituttledere. Studielederne har uttrykt et behov for et slikt forum, både for diskusjon og for å sikre 

at informasjon om beslutninger og endringer kommer frem til de faglige utøverne. Vi ser at 

instituttlederne i ulik grad prioriterer å møte frem. Derfor er det også stilt spørsmål om de er den 

riktige målgruppen for de diskusjonene som finner sted og for den informasjonen som skal ut. 

Studiekoordinatorer og studiekonsulenter uttrykker ofte et behov for å komme tidlig inn i prosesser 

og være i tett dialog med avdelingen. 

2.2. Fakultetsinndelingen

Vi anbefaler ingen endringer av den nåværende fakultetsorganiseringen uten en omfattende drøfting 

av konsekvenser. Hvis en slik drøfting skal igangsettes, bør også matriseorganiseringen av 

lærerutdanning inngå som et ledd. Sett fra Avdeling for lærerutdanning i den nåværende 

matriseorganiseringen, er ikke sammensetningen av fagområder det viktigste. Det som er avgjørende, 

er bevisstheten omkring ansvaret for lærerutdanning, slik vi har påpekt i de foregående punktene.

Vi vil imidlertid knytte en kommentar til punkt D som omhandler faglig organisering på tvers av 

fakulteter på tre viktige områder: 

1. Undervisning på tvers av profesjoner

Det er nå igangsatt et arbeid om undervisning på tvers av profesjonsutdanningene, Profund, der også 

SSHF deltar. Samarbeidet er opprettet etter sterkt ønske fra både fagmiljøer og studenter. Det 

arbeidsfeltet studentene skal ut til, forutsetter en tverrprofesjonell forståelse. Samarbeidet er ikke 

tenkt formalisert som et senter, og det er heller ikke tenkt knyttet til et bestemt fakultet, men det 

forutsettes avsatt en ressurs for koordinering og deltakelse i en arbeidsgruppe. Vi vil sterkt anbefale 

denne etableringen.

2. EVU

Direktøren peker på de tverrfakultære utfordringene knyttet til EVU, og nevner spesielt lærerfeltet. 

Behovet for en god løsning på dette haster, og strømmen av midler er økende ved regjeringens siste 

satsing "Lærerløftet". Direktøren stiller spørsmål om det er tilstrekkelig med administrative 

samordninger. Vi mener det må ligge en solid administrativ struktur til grunn, men det bør også 

knyttes faglige utviklingsressurser inn mot EVU-arbeidet. I de nye prosjektene som lanseres, som for 
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eksempel ungdomstrinnsatsningen, er det ikke lenger bare snakk å holde kurs og så trekke seg tilbake 

til universitetet igjen. Det forutsettes tett samarbeid med skolene over tid, og det er også en 

forutsetning at erfaringene fra arbeidet skal føres tilbake til undervisningen i lærerutdanningene. 

3. Organisering av administrasjon og fellestjenester rettet mot studentene

Avdelingen ønsker å peke på et forhold som gjelder organisering av det man kan kalle støttetjenester 

for studentenes læring og utvikling. I den mangfoldige studentgruppen som vi i dag finner ved 

universitetet, er det langt flere studenter enn de som oppsøker Ressurssenter for tilrettelegging, helse 

og mestring, som har behov for støtte i studiene. Mange av dagens studenter trenger systematisk 

opplæring og veiledning i akademisk skriving, digital kompetanse, kildekritikk, opphavsrett og 

informasjonskompetanse for å nevne noen sentrale områder. En del av disse behovene dekkes av 

innholdet i undervisningen som gis i de ulike utdanningene, men mye tyder på at mange studenter 

trenger mer veiledning og støtte på disse områdene enn det som den enkelte faglærer er i stand til å 

gi gjennom ordinær undervisning. Dette er trolig bakgrunnen for at en rekke andre institusjoner 

systematiserer tilbudet om «læringsstøtte» på andre måter enn tidligere. Universitetet i Oslo og 

Universitetet i Bergen er for eksempel i gang med å opprette egne sentre for akademisk skriving.

Vi vil foreslå at man vurderer å opprette et læringssenter/ et pedagogisk utviklingssenter for 

studenter ved UiA, hvor man samler slike støttetjenester for studentene. I tillegg til å heve kvaliteten 

på studentenes læringsmiljø, mener vi et slikt tilbud vil kunne få avgjørende betydning for å redusere 

strykprosent, øke gjennomføringsgraden og redusere antall tilfeller av fusk.

Kristiansand 9. oktober 2014

Med hilsen
Birte Simonsen
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ST 14/53 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved 
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2014/962



ST 14/45 Innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Professor Hans Kjetil Lysgård ble innvilget talerett under sak 14/51.

Det ble meldt én sak under Eventuelt: Overgangen til Public 360 og konsekvenser for 
Studieutvalget. 

Enstemmig vedtak:

Godkjent. 

ST 14/46 Referat fra forrige møte

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Enstemmig vedtak:

Godkjent. 

ST 14/47 Referatsaker

Styreprotokoll 14.05.14

Styreprotokoll 18.06.14

Styreprotokoll 17.09.14

Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 22.05.14

Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 25.09.14

Digital emnerapportering - oppsummering av pilotprosjekt - veien videre

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.



ST 14/48 Høring: Gjennomgang av UiAs studieportefølje - forslag om 
nedlegging og styrking av program

Forslag til vedtak:
Utformes på grunnlag av diskusjonen i møtet. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Uheldig tidspunkt for denne saken, like etter at spørsmålet om fusjon med Høgskolen i

Telemark er lagt bort

- Lite dialog i prosessen

- Hva innebærer KDs signal om 20 studenter/kandidater? 

- Utvalget uttaler seg ikke til de konkrete forslagene om nedlegging.

- Til spørsmålet om samlokalisering: Dette bør utredes nærmere.

Enstemmig vedtak:

Studieutvalget anmoder styret om å sørge for en grundig utredning av spørsmålet om mulig 
samlokalisering av programmer som tilbys på to campus før slikt vedtak eventuelt fattes. 

ST 14/49 Godkjenning av studieplan for ph.d.-spesialisering: Religion, etikk, 
historie og samfunn

Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplan for ph.d.-spesialisering i religion, etikk, historie og 
samfunn med de merknader som framgår av saksframlegget. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Enstemmig vedtak:

Studieutvalget godkjenner studieplan for ph.d.-spesialisering i religion, etikk, historie og 
samfunn med de merknader som framgår av saksframlegget. 



ST 14/50 Utfyllende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i 
musikk og faglærerutdanning i teater

Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i musikk:

1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere 
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram rangeres på grunnlag av 
skolepoeng og tilleggspoeng, samt opptaksprøve. Bestått opptaksprøve bedømmes etter en 
skala f.o.m. 20 t.o.m. 70 poeng.
For de beste 50 % av søkerne etter opptaksprøven, vektes opptaksprøven med 75 % og 
skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 25 %. For de øvrige søkerne vektes opptaksprøven
med 50 % og skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 50 %.
3. Rangering skjer innenfor hvert instrument eller gruppe av instrumenter.
4. Søkere som har bestått spilleprøven kan gis betinget opptak når det kan forventes at 
kravet til generell studiekompetanse blir oppfylt før studiestart.

2. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i musikk:
1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere 
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i teater, bachelorprogram rangeres på grunnlag av 
skolepoeng og tilleggspoeng, samt dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i drama/teater. 
Dette skal synliggjøres i form av et videoopptak og et motivasjonsbrev. De dokumenterte 
kunnskaper og ferdigheter i drama/teater rangeres på en skala fra 1-5 og vektes 25 % ved 
rangering av søkere.
3. Fakultet for kunstfag fastsetter nærmere krav til innhold i videoopptak og 
motivasjonsbrev.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Det er en feil i første setning i vedtakets punkt 2. «Musikk» erstattes med «teater». 

- Et medlem mente at det bør være likebehandling hva angår vekting av skolepoeng og 

opptaksprøve for søkere til faglærerutdanning i musikk.  Til dette mente resten av utvalget at 

foreliggende forslag er i overensstemmelse med en praksis som har vist seg å fungere. 

Vedtatt mot én blank stemme:

1. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i 
musikk:
1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere 
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram rangeres på grunnlag av 
skolepoeng og tilleggspoeng, samt opptaksprøve. Bestått opptaksprøve bedømmes etter en 
skala f.o.m. 20 t.o.m. 70 poeng.
For de beste 50 % av søkerne etter opptaksprøven, vektes opptaksprøven med 75 % og 
skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 25 %. For de øvrige søkerne vektes opptaksprøven



med 50 % og skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 50 %.
3. Rangering skjer innenfor hvert instrument eller gruppe av instrumenter.
4. Søkere som har bestått spilleprøven kan gis betinget opptak når det kan forventes at 
kravet til generell studiekompetanse blir oppfylt før studiestart.

2. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i 
teater:
1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere 
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i teater, bachelorprogram rangeres på grunnlag av 
skolepoeng og tilleggspoeng, samt dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i drama/teater. 
Dette skal synliggjøres i form av et videoopptak og et motivasjonsbrev. De dokumenterte 
kunnskaper og ferdigheter i drama/teater rangeres på en skala fra 1-5 og vektes 25 % ved 
rangering av søkere.
3. Fakultet for kunstfag fastsetter nærmere krav til innhold i videoopptak og 
motivasjonsbrev.

ST 14/51 Søknad om navneendring: fra Development Management, 
masterprogram, til Global Development and Planning, masterprogram

Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget anser ikke denne saken som kun en søknad om navneendring, men som 

etablering av et nytt studium.
2. Fakultet for samfunnsvitenskap anmodes om å vurdere å fremme søknad om etablering av 

nytt studium innen neste ordinære søknadsfrist, det vil si 15. april 2015.   

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Sekretariatet bemerket innledningsvis at NOKUT signaliserer økt fokus på programnivået. Som 
universitet har UiA rett til å etablere nye studier, men også et stort ansvar i forbindelse med 
selvakkrediteringen. 

Professor Hans Kjetil Lysgård redegjorde for prosessen på instituttet og hvordan 
navneendringen er å anse som resultatet av en naturlig faglig utviklingsprosess innenfor et 
fagområde. Utviklingen av masterprogrammet i Development Management handler for 
instituttet om å posisjonere seg i en global konkurranse. Instituttets bachelorprogram utgjør en 
solid faglig plattform for det reviderte masterprogrammet.  

Studieutvalget diskuterte sekretariatets innstilling med forslag om å se på dette som etablering 
av et nytt studium opp mot professor Lysgårds redegjørelse med vekt på faglig utvikling. 

Utvalget konkluderte som følger:
- Det er viktig at man har rom for utvikling innenfor et fagområde, og at ikke 

systemet/byråkratiet legger unødvendige hindre i veien. 

- Når fagmiljøet anser endringene som naturlig faglig utvikling og ikke som etablering av et 

nytt program, ønsket Studieutvalget å legge fagmiljøets vurdering til grunn. 



Enstemmig vedtak:

1. Studieutvalget godkjenner søknad om navneendring: fra Development Management, 
masterprogram, til Global Development and Planning, masterprogram. 

2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptaket til studieåret 2015-2016.

ST 14/52 Søknad om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i 
Sosiologi, bachelorprogram

Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget avslår søknaden om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i 

Sosiologi, bachelorprogram.   
2. Studieutvalget ber sekretariatet foreslå endring i forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder som tar høyde for den type dispensasjon det her er søkt om. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Vedtatt mot to stemmer:

1. Studieutvalget innvilger søknaden om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i 

Sosiologi, bachelorprogram. 

2. Studieutvalget ber sekretariatet foreslå endring i forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder som tar høyde for den type dispensasjon det her søkes om.  

ST 14/53 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 
Agder

Forslag til vedtak:
Studieutvalgets leder får fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse om revisjon av forskrift om 
studier og eksamen ved Universitetet i Agder på grunnlag av diskusjonen i møtet. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Utvalget uttrykte støtte til forslag vedr. sensur av masteroppgaver.

- Utvalget var skeptisk til ny bestemmelse vedr. overlapping i bachelorprogram.

- Dersom klage på formelle feil skal behandles i fakultetsstyret, risikerer man ulik praksis. 

- Kan Studieutvalget behandle slike saker? 



Enstemmig vedtak:

Studieutvalgets leder får fullmakt til å utforme høringsuttalelse om revisjon av forskrift om 
studier og eksamen ved Universitetet i Agder på grunnlag av diskusjonen i møtet. 

Eventuelt

Om innføring av nytt sak-/arkivsystem og mulige konsekvenser for Studieutvalgets medlemmer. 









































































 
 
 
 
 
Til: Universitetsstyret 
 
Fra: Universitetsdirektøren 
 
Dato: 17.11.2014 
 
 
 
Referatsak 
 
Universitetsstyret fattet 9.4.14 (S-sak 42-14) følgende vedtak: 
 

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele 6 rekrutteringsstillinger innenfor 
MNT-fag til Fakultet for teknologi og realfag på prioriterte fagområder/ 
satsingsområder. 

 
 
Rektor har på fullmakt godkjent følgende fordeling på prioriterte fagområder/ 
satsingsområder: 
 

- Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM), 2 stillinger 
- Sikkerhet/ehelse, 1 stilling 
- Matematikkdidaktikk, 1 stilling (avklart fra før) 
- Ingeniørvitenskap, 2 stillinger: 

- Digital Displacement Control of Hydraulic Motor for Winch Control 
- Diagnostic methods for health monitoring of low speed bearings 

Begge prosjektene er i tråd med regionens satsning på Sørlandslab og SFI-
søknad.  

 
 
 
Torunn Lauvdal 
rektor 
 



Referat fra drøftingsmøte 24.11.2014 



 
 

 Fra: Marianne Skagestad 
 
Til:   Styret 
 
Kopi til:   Personal- og organisasjonsavdelingen 

Dato: 20.11.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

   

Rapport Lokale forhandlinger iht HTA 2.3.3 pr 01.08.14 
 
Sak: 
  
Etter Hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.3 Årlige forhandlinger, skal det føres lokale 
forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,75 % av lønnsmassen per dato med virkning 
per 1. august 2014. 
 
Saksdokumenter: 
 
Tildelingsbrev av 24.06.14 fra Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
I henhold til tildeling er den økonomiske rammen fastsatt til:  
 
8 812 058,-  
  
I tillegg var det en tildeling fra styret (stort kr 357 006) som medførte en total økonomisk 
ramme på kr: 
 
9 169 064,- (inkl sosiale kostnader) 
 
Forhandlingene: 
 
Oppstartsmøte for høstens forhandlinger ble holdt 27. august 2014.  
 
60 % av potten ble preforhandlet på fakultetene, ALU og Fellesadministrasjonen i perioden 
29.09 – 17.10.14. 
 
Hovedforhandlingene ved universitetet ble gjennomført 27. og 28. oktober 2014.  
 
Følgende lønnsfordeling var utgangspunktet for forhandlingene: 
 

Kvinner 48,4 % 
Menn 51,6 % 
Vitenskaplige 66,6 % 
Administrative 33,4 % 

 



 
 
 
 

 
Resultat 
 
Det ble oppnådd enighet mellom partene om disponeringen av den økonomiske rammen. 
Forhandlingene resulterte i 497 vedtak om lønnsforhøyelse, med følgende fordeling: 
 

Kvinner 47,4 % 
Menn 52,6 % 
Vitenskaplige 60,5 % 
Administrative 39,5 % 

 
 

 







































Møteprotokoll

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget
Møtested: A7 001, Campus Kristiansand
Dato: 9. oktober 2014
Tidspunkt: 13:00-15:30

Følgende medlemmer møtte:

Navn
Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk
Sigbjørn Sødal Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen
Per Kvist Fakultet for kunstfag
Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 

stedfortredende møteleder
Elna Svege (for Frank Reichert) Fakultet for teknologi og realfag
Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning
Marit Aamodt Nielsen Viserektor for utdanning
Jan Arve Olsen Kommunikasjonsavdelingen, observatør
Else-Margrethe Bredland Universitetsbiblioteket, observatør
Kristin Wallevik Agderforskning, observatør

Forfall:

Navn
Dag G. Aasland Viserektor for forskning, leder
Elisabeth Holen Rabbersvik Representant for ph.d.-kandidatene
Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag

Fra administrasjonen møtte:

Navn
Simone Heinz Forskningsdirektør
Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent)
Ellen Frivold Forskningssekretariatet
Hilde Inntjore Forskningssekretariatet
Øyvind Nystøl Forskningssekretariatet



SAKSLISTE

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off.

SFU 32/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

SFU 33/14 Protokoll fra forrige møte

SFU 34/14 Referatsaker og orienteringer 2014/22

SFU 35/14 Gjennomstrømming i ph.d.-utdanningen ved UiA -
Drøftingssak

2014/2734

SFU 36/14 Evaluering av toppsatsingsområdene ved UiA, Fornybar 
energi og Multimodalitet og kulturell endring

2014/1108

SFU 37/14 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019 -
høring

2014/22

SFU 38/14 Informasjonsutveksling

SFU 32/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SFU 33/14 Protokoll fra forrige møte

Forskningsdirektøren informerte om at oppfølging av sak 29/14 Hvordan kan vi legge til rette 
for tverrfakultære initiativer og for miljøer som kan løfte seg i Horisont 2020 ikke tas i dette 
møtet, men antakelig i novembermøtet.

Enstemmig vedtak:

Protokoll fra møtet 4. september 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet.



SFU 34/14 Referatsaker og orienteringer

1. Statsbudsjett og langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Informasjon ble sendt ut pr. e-post før møtet. 

2. Innstegsstillinger
Simone Heinz orienterte. 
Utkast til forskrift for ansettelse på innstegsvilkår ble delt ut. Dette 
kommer på høring til UiA seinere.

Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering.

SFU 35/14 Gjennomstrømming i ph.d.-utdanningen ved UiA - Drøftingssak

Forslag til vedtak:
1. Det sentrale forskningsutvalget tar saken til orientering
2. Utvalget ber fakultetene diskutere saken internt og gi innspill til møtet i november for 

videre diskusjon om tiltak for å skape gode doktorgradsforløp. 
3. Utvalget ber viserektor for forskning og forskningsdirektør ta med seg de innspillene 

som kom fram i møtet til diskusjonen i novembermøtet.

Kommentarer fra utvalget:
- Økt avvisning ser ut til å være en trend i sektoren og UiA jobber med å få tall for resten av 

sektoren. Det er viktig å analysere hva som gikk galt og hva som skal til for å forbedre det.
- UiA har forholdsvis nystartede programmer og tallgrunnlaget er dermed ikke godt. Dette vil 

bli bedre etter hvert.
- Ved offentlig sektor ph.d og nærings-ph.d ligger det i tillegg et press fra arbeidsplassen om å 

bli ferdig. Et økt innslag av slike løp vil kanskje bedre gjennomstrømningtida.
- Det ser ut til at det er veldig viktig å få en god start. Et godt førsteår indikerer at hele løpet 

går bra. 
- Det er viktigere å få kandidatene gjennom selv om de bruker 7 år, heller enn at de dropper 

ut. Men da blir gjennomsnittstallet dårligere. 
- Spesialisering i informasjonssystemer er flinke til å få kandidatene gjennom. De har et lite 

og kompakt fagmiljø som har få studenter å forholde seg til på bachelor- og masternivå. De 
har vært kritiske og bevisste på hvem de tar opp og har valgt å si nei noen ganger. De har 
også en tett oppfølging av kandidaten. Det virker som at et system for oppfølging av 
kandidaten er avgjørende for suksessen.

- Spesialiseringen Internasjonal ledelse har derimot en lengre gjennomstrømningstid. Noe av 
årsaken kan være at mange ble tatt opp på samme tid og det gir frafall. Det blir vanskeligere 
å følge alle opp. Det har vært enkelte administrative problemer og mangel på kontorplasser. 
Standard i utlandet på Internasjonal ledelse er 4 år. Det virker som om det er vanskelig å få 
dette tallet ned. 

- Man må bli flinkere til å registrere permisjoner, sykdom og annet fravær. Da vil nettotiden gi 
et riktigere bilde av reell tidsbruk. Dette gjelder hele sektoren og ikke bare UiA.

- Mange ekstra ressurser brukes når kandidatene bruker lang tid. Det er viktig å være bevisst 
på dette. Hvor lenge skal vi følge opp og når skal vi gi opp?

- Vil det være interessant å lage en felles møteplass for programledere? 



- Hvor skal insentivene ligge? Hos kandidat, veileder, fakultet, institutt? 
- Det ville være interessant å høre fra et suksessfullt miljø og det bør vurderes om noen kan 

inviteres til SFU i novembermøtet.

Enstemmig vedtak:

1. Det sentrale forskningsutvalget tar saken til orientering
2. Utvalget ber fakultetene diskutere saken internt og gi innspill til møtet i november for videre 

diskusjon om tiltak for å skape gode doktorgradsforløp. 
3. Utvalget ber viserektor for forskning og forskningsdirektør ta med seg de innspillene som 

kom fram i møtet til diskusjonen i novembermøtet.

SFU 36/14 Evaluering av toppsatsingsområdene ved UiA, Fornybar energi og 
Multimodalitet og kulturell endring

Forslag til vedtak:
1. Det sentrale forskningsutvalget vil takke fagmiljøene og fakultetene for deres bidrag til 

evalueringene av satsingsområdene Fornybar energi og MULTIKUL.
2. Det sentrale forskningsutvalget ber viserektor for forskning og forskningsdirektøren om å ta 

med seg de synspunktene som kom fram i møtet i den videre diskusjonen om framtidige 
satsingsområder.

Kommentarer fra utvalget:
- Ved fremtidige satsinger på utviklingen av toppsatsingsområder, bør det vurderes å stille 

forventninger om at miljøene tydeliggjør sine ambisjoner i retningen av en utvikling mot et 
Senter for fremragende forskning (SFF). 

- Styret bør vurdere om antall år med støtte bør økes, i tråd med evaluatorenes anbefalinger.

Enstemmig vedtak:

1. Det sentrale forskningsutvalget vil takke fagmiljøene og fakultetene for deres bidrag til 
evalueringene av satsingsområdene Fornybar energi og MULTIKUL.

2. Det sentrale forskningsutvalget ber viserektor for forskning og forskningsdirektøren om å ta 
med seg de synspunktene som kom fram i møtet i den videre diskusjonen om framtidige 
satsingsområder.



SFU 37/14 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019 - høring

Forslag til vedtak:
Det sentrale forskningsutvalget diskuterte saken og ber om at momentene fra diskusjonen blir 
tatt videre til saksutreder og styret.

Uttalelsen fra SFU ble som følger:
Det sentrale forskningsutvalget erkjenner at utvalget ikke er en høringsinstans, men mener at det 
likevel bør kunne ha synspunkter, særlig i forhold til overordnede forskningsspørsmål, og at 
disse videreformidles til den som skal utrede saken til styret. 

Utvalget diskuterte saken og både eksterne og interne medlemmer/observatører var samlet om 
følgende momenter:
- Dekaner bør fortsatt være med i Det sentrale forskningsutvalget for å sikre strategisk fokus, 

forankring i fakultetene og kobling mellom strategiske prosesser og handling på 
fakultetsnivå. Det bør vurderes om dekaner også skal sitte i studieutvalget.

- Hvis det skal gjøres store endringer i ledelsen av forskningsområdet eller i ledelsen av 
samspill mellom forskning og utdanning, så bør dette utredes grundigere. For eksempel vil 
en endring i viserektorordningen kunne medføre konsekvenser som burde utredes. Dagens 
ordning tydeliggjør likevekt mellom forskning og utdanning. Dagens ordning sikrer også at 
begge kjønn blir representert, samtidig som det gis handlingsrom i sammensetning av 
rektoratet.

Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget diskuterte saken og ber om at momentene fra diskusjonen blir 
tatt videre til saksutreder og styret.

SFU 38/14 Informasjonsutveksling

Ingen saker.
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