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63/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder - Sluttbehandling 

 

Hva saken gjelder 
Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder har siden høsten 2010, og siden 2011 organisert i 

"Fellesprosjektet", sammen utredet grunnlaget for en sammenslåing av de to institusjonene, 

eventuelt et mer forpliktende institusjonelt samarbeid. HiT og UiA har også gått sammen om en 

rekke faglige og administrative fellesprosjekter, for å utvikle institusjonene og samarbeidet dem 

imellom. 

Fellesprosjektet avrundes med oversendelsen av sluttrapporten fra prosjektet i april 2014. 

Rapporten har vært til bred høring internt i UiA og HiT, og i landsdelen, i tillegg til noen nasjonale 

interessenter. Universitetsstyret skal på grunnlag av sluttrapporten, høringsinnspill og andre 

vurderinger konkludere om det skal anbefales overfor KD å slå sammen de to institusjonene, 

eventuelt om det skal etableres et nærmere institusjonelt samarbeid.  

Etter at sluttrapporten var lagt fram fikk UiA og de øvrige statlige UH-institusjonene et 

oppdragsbrev fra Kunnskapsministeren  hvor de ble bedt om å gå kritisk igjennom sin fagprofil og 

vurdere sin plass i et institusjonslandskap med færre institusjoner. Det forventes konkretisering 

fra institusjonenes side av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og 

sammenslåing. Ut fra at dette strukturoppdraget har implikasjoner til Fellesprosjektet, og er en 

premiss i beslutningsgrunnlaget, er dette også tatt inn i saken, selv om det i tillegg krever en 

selvstendig oppfølging fra styrets side. 

Ut fra en samlet vurdering bygget på de politiske innspillene fra departementet og regjeringen om 

strukturelle endringer i UH-sektoren i årene framover, kortsiktige og langsiktige konsekvenser for 

universitetets utvikling av en sammenslåing, høringsuttalelsene, alternative strategiske muligheter 

og sett i lys av den strukturgjennomgangen KD nå skal foreta fram mot framleggelsen av en 

stortingsmelding våren 2015, konkluderer universitetsdirektøren med ikke å anbefale en 

sammenslåing eller et nærmere institusjonssamarbeid mellom UiA og HiT. Universitetsdirektøren 

tilrår at UiA må gå aktivt inn i prosesser knyttet til strukturmeldingen, og etablere dialoger og 

samarbeid med andre institusjoner knyttet til de spørsmål KD ønsker å få besvart. 
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Forslag til vedtak: 

Styret har gjennomgått sluttrapporten fra Fellesprosjektet med HiT, universitetsdirektørens 

saksframlegg med innkomne høringsuttalelser og oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet 

knyttet til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. 

Med denne bakgrunn fatter styret slikt vedtak: 

1. Styret vedtar at arbeidet med sikte på en sammenslåing av UiA og HiT ikke videreføres. 

Dette innebærer at styret overfor Kunnskapskapsdepartementet tilrår at det ikke fremmes 

en kongelig resolusjon om sammenslåing av UiA og HiT. 

2. Styret vedtar ikke å etablere et institusjonelt forankret samarbeid mellom UiA og HiT som 

beskrevet i sluttrapporten. 

3. Styret legger til grunn at de faglige og administrative fellesprosjekter mellom UiA og HiT 

som ikke er sluttført, videreføres.  Nye  faglige og administrative samarbeidprosjekter 

vurderes løpende på selvstendig faglig/administrativ grunnlag. 

4. Styret har merket seg oppdragsbrevet fra KD om innspill til strukturmeldingen og legger til 

grunn at UiA er aktive i den skisserte prosessen både knyttet til kritisk vurdering av egen 

framtidig fag- og studieprofil, samt etablere dialog og samarbeid med andre institusjoner 

om å besvare de spørsmålene som krever slik koordinering. 

  

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

1. Bakgrunn for fellesprosjektet 

Høsten 2010 startet Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) et felles 

utredningsprosjekt om et nærmere samarbeid og eventuelt en sammenslåing av de to 

institusjonene. Bakgrunnen var at både Agder og Telemark er små regioner i den nasjonale 

sammenhengen. I konkurransen om studenter, gode fagfolk og ressurser kan et større og faglig 

bredere universitet være mer robust. En styrking av studenttilgangen fra regionen vil kunne gi et 

bedre grunnlag for mer spissede studier på master- og ph.d.-nivå. Forskningsmiljøene vil kunne 

styrkes ved et nærmere samarbeid eller ved en samling i ett universitet. Institusjonenes styrke i 

utviklingen av næring og samfunn vil kunne styrkes ved en faglig og kulturelt større og mer 

mangfoldig institusjon. 

En første rapport fra prosjektet ble lagt fram i april 2011. Styrene for HiT og UiA gjorde på 

grunnlag av bl.a. denne rapporten vedtak om å videreføre prosessen mellom de to institusjonene 

ved å sette i gang et prosjekt på inntil tre år, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete 

fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget 

for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid. De to institusjonsstyrene la 

vekt på at fellesprosjektet skulle bidra til å  

 videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og Telemark, 

 styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og 

 understøtte begge institusjonenes konkurransekraft. 

 

Det ble oppnevnt et felles prosjektstyre med representanter fra hvert av de to institusjonenes 

styrer, fra sentrale virksomhetsområder ved institusjonene og for studentene.  

Fellesprosjektet tok initiativ til oppstart av et stort antall felles forsknings- og utviklingsprosjekter 

både av faglig og administrativ karakter, med deltakelse fra begge institusjonene.  

2. Delrapporten «Fusjon eller samarbeid» mai 2013 

I mai 2013 la prosjektstyret fram en delrapport som var ment å gi styrene for HiT og UiA grunnlag 

for å angi retning og form for videre arbeid med spørsmålet om fusjon eller nærmere samarbeid. 

De to institusjonsstyrene vedtok i juni 2013 at siste året av prosjektperioden skulle brukes til en 

grundig utredning med vekt på hovedalternativene a) institusjonelt faglig og administrativt 

samarbeid og b) fusjon mellom UiA og HiT. Styrene ba om at utredningen skulle identifisere 

mulighetsrom for utvikling og styrking av rollen som regionalt kraftsenter innenfor utdanning, 

forskning og regional utvikling, og peke på et mindre antall områder hvor UiA og HiT har et godt 

utgangspunkt for å utvikle en felles satsing.  

Det ble også vedtatt å fortsette de faglige og administrative samarbeidsprosjektene. 

I sine møter i september  2013 vedtok de to institusjonsstyrene at Teknologi og ingeniørutdanning, 

Helse, omsorg og samhandling, Kunst- og kulturfag og Bærekraft, miljø og klima skulle være 

områder hvor en særskilt utreder muligheter for felles strategisk satsing for UiA og HiT. 

Prosjektstyret oppnevnte i sitt møte i november en arbeidsgruppe som ble bedt om å utarbeide en 

rapport med innspill til bl.a. organisering av en fusjonert institusjon og et institusjonelt samarbeid.  
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3. Sluttrapport fra fellesprosjektet april 2014 

Prosjektstyret for fellesprosjektet la fram sin sluttrapport 4. april 2014. Rapporten ble samme dag 

oversendt de to institusjonstyrene som oppdragsgivere.  Styret fikk i møte 9. april en kort 

gjennomgang av sluttrapporten  og vedtok å ta den til foreløpig orientering. I tillegg ba styret 

universitetsdirektøren om at rapporten ble sendt på høring internt og til en rekke eksterne 

høringsinstanser. Tilsvarende vedtak ble fattet av styret ved HiT. 

Kort oppsummering av sluttrapporten  

Utgangspunktet for fellesprosjektet mellom HiT og UiA har vært, slik det beskrives i 

sluttrapporten, utviklingen i høyere utdanning og forskning, internasjonalt og i Norge, de siste 

tiårene og vurderinger av hvordan en mener denne utviklingen vil bli 10-15 år framover i tid. Det 

blir pekt på den økende betydningen forskning og høyere utdanning har for bevaringen og 

utviklingen av moderne velferdssamfunn, samtidig som det skjer en skjerping av konkurransen 

mellom institusjonene om studenter, faglig kompetanse og ressurser både nasjonalt og på tvers av 

landegrenser. Samfunnsutviklingen, og med det også utviklingen i UH-sektoren, preges av den 

raske utviklingen av den digitale teknologien og digitale kommunikasjons- og tjenestesystemer. 

Denne utviklingen påvirker også institusjonsstrukturen i UH-sektoren, i Norge og i andre land. 

Prosjektstyret antar det vil skje strukturelle endringer blant universiteter og høyskoler i Norge de 

nærmeste årene. 

Sluttrapporten beskriver kort hvordan et institusjonalisert samarbeid mellom HiT og UiA kan 

organiseres. Det presiseres at et slikt samarbeid ikke kan bli til hinder for at HiT kan søke sammen 

med andre institusjoner, bl.a. for å oppnå universitetsstatus. Tilsvarende antas vil gjelde for UiA 

uten at dette er omtalt. Et institusjonelt forankret samarbeid med ambisjon som gitt i 

utredningsmandatet bør, til tross for en "exit-klausul", allikevel være fast organisert, med definerte 

ansvarsområder, klare økonomiske rammer og et overordnet styringsorgan med 

delegasjonsfullmakter fra institusjonsstyrene. 

Hovedvekten i rapporten er lagt på fusjonsalternativet. Faglig og administrativ organisering av et 

eventuelt fusjonert HiT/UiA-universitet på et relativt overordnet nivå blir beskrevet. Det foreslås 

en organisering med seks fakulteter, og med en matriseorganisering av sentrale og strategiske 

virksomhetsområder, med faglig forankring i miljøene på fakultetene. Lærerutdanningene er 

eksplisitt foreslått matriseorganisert slik som ved UiA i dag. Det understrekes at den foreslåtte 

organiseringen må bli en "inngangsorganisering" av universitetet. Et framtidig universitetsstyre vil 

etter sine fullmakter kunne endre den interne organiseringen av institusjonen.  

Som en overordnet faglig fellesnevner for et fusjonert HiT/UiA fester prosjektstyret seg ved 

bærekraft og de globale miljøutfordringene. Det bør også være et overgripende mål å sikre en sterk 

kultur med basiskunnskaper om bruk av digitale verktøy i egen læring, kildekritikk, formidling og 

kunnskap om innovasjon og entreprenørskap. På utdanningsområdet peker lærerutdanningene og 

læring/ skole seg ut som et profilområde for universitetet. Også kunstfag, estetiske fag og kulturfag 

framstår som et studie- og fagområde der HiT/UiA vil kunne utvikle faglige synergier og få en 

ledende nasjonal posisjon. Tilsvarende vil gjelde for noen utvalgte teknologiske fagområder, helse- 

og sosialfag og økonomi og administrasjonsfag. 

Prosjektstyret foreslår at det eventuelt fusjonerte universitetet får navnet Sørnorsk universitet. 

Sluttrapporten legger til grunn at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i studiestedstrukturen i 

forbindelse med en eventuell sammenslåing. Men det foreslås at Bø, Notodden og Rauland 
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organiseres som én enhet, Campus Midt-Telemark. Kristiansand foreslås som det fusjonerte 

universitetets hovedcampus.  

Det foreslås at det nye universitetet får åremålstilsatt rektor, prorektor og tre viserektorer 

(studier, lærerutdanning og forskning). Administrasjonen foreslås gjennomgående i hele 

organisasjonen under universitetsdirektørens overordnede ledelse.  

Det vil bli kostnader ved en fusjon mellom HiT og UiA, både materielle og ikke-materielle 

kostnader i en avgrenset periode. Disse kostnadene må avveies mot de mer langsiktige gevinstene 

en kan forvente fra en fusjon. 

En eventuell fusjon vil bli endelig vedtatt ved en kongelig resolusjon i statsråd. Prosjektstyret 

mener en kgl.res. om sammenslåing av HiT og UiA bør ha tre punkter: 

1. Tidspunkt for sammenslåingen, 

2. Navn på det fusjonerte universitetet, og 

3. At universitetet skal ha virksomhet i alle tre fylkene. 

 

Sluttrapporten oppsummerer argumentasjon for og imot en sammenslåing som et forsøk på å 

samle viktige vurderinger som bør avveies mot hverandre. Det mest sentrale perspektivet er 

knyttet til vurdering av den faglige utviklingen innenfor utdanning og forskning, men det pekes på 

at fusjonsspørsmålet overordnet bør vurderes ut fra nasjonale Uh-politiske perspektiver og 

forventede endringer i rammevilkår/konkurranse. En tredje perspektiv som er trukket fram 

eksplisitt er hvordan samfunnsinteraksjonen kan påvirkes av en sammenslåing. Endelig omtales 

også en rekke organisatoriske og ressursmessige forhold knyttet til en sammenslåing av de to 

institusjonene. 

Prosjektstyret gir ingen samlet anbefaling til institusjonsstyrene om å vedta eller ikke vedta en 

sammenslåing eller et strategisk institusjonelt samarbeid mellom HiT og UiA. Det har heller ikke 

ligget i fellesprosjektets mandat. Fellesprosjektet skal gi styrene for UiA og HiT et grunnlag for å 

kunne ta stilling til fusjons-/ samarbeidsspørsmålet. Prosjektstyret understreker at uansett 

hvordan institusjonsstyrene vurderer saken, har fellesprosjektet vært viktig for det strategiske 

arbeidet for UiA og HiT. 

Faglige og administrative fellesprosjekter  

Sluttrapporten gir også en status for de mer enn 50 felles utviklings- og forskningsprosjektene som 

er i gang eller er fullført med økonomiske bidrag fra fellesprosjektet. Samlet er det gitt tilsagn om 

støtte på 8,2 mill. kr. til prosjektene. Størst økonomisk bidrag har vært gitt til prosjekter innenfor 

biologi/ økologi og teknologiske fag, dernest til prosjekter innen helse- og sosialfag og 

administrasjon. 

Samlet sett må erfaringene fra de felles prosjektene sies å være gode. Prosjektene har resultert i 

publiserte forskningsartikler, og flere publiseringer vil komme framover. På mange felt er det 

etablert gode faglige samarbeidsrelasjoner.  

Blant prosjektene er også utviklingen av et masterstudium i World Music, i et samarbeid mellom 

Institutt for folkekunst på Rauland og Institutt for rytmisk musikk i Kristiansand, og et 

masterstudium i akvatisk økologi, i et samarbeid mellom Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 

i Bø, Institutt for naturvitenskapelige fag i Kristiansand og Havforskningsinstituttet i Flødevigen, 

Arendal.  
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4. Høringsprosessen og høringsuttalelser 

Høringsbrevet ba primært om synspunkter på alternativene fusjon og institusjonelt samarbeid, 

eventuelt på om de to institusjonene ikke bør gå videre i et formalisert institusjonelt samarbeid. 

Det ble også åpnet for at andre samarbeidskonstellasjoner trekkes fram i uttalelsene. 

Dernest ble det bedt om synspunkter på de målsettingene og den profilen sluttrapporten legger 

opp til for det eventuelt fusjonerte universitetet. Også forslaget til navn, styringsmodell og andre 

forhold knyttet til faglig og administrativ organisering ble det bedt om synspunkter på. Tilsvarende 

ble det bedt om synspunkter på den skisserte organiseringen av et institusjonalisert samarbeid. 

Internt i UiA og HiT ble alle fakultetene, administrative enheter, tjenestemannsorganisasjonene og 

studentorganisasjonene ved HiT og UiA bedt om uttalelser.  

Eksternt ble høringsbrevet sendt til 70 høringsinstanser (herav 37 kommuner, fylkeskommuner og 

regionråd) i Agder, 50 (herav 17 kommuner, fylkeskommuner og regionråd) i Telemark, og 6 

nasjonale organisasjoner. 

Oversikt over høringsinstansene er vedlagt saken. 

Som del av høringsprosessen har rektor ved UiA gjennomført møter med alle de 22 instituttene 

ved universitetet og med administrasjonene i Grimstad og Kristiansand. Referat fra møtene er 

samlet i eget vedlagte dokument.  

Ledelsen deltok også på høringsmøte med studentene, i forkant av Studentparlamentets 

behandling av saken 8. april. 

Rådet for samarbeid med arbeidslivet, som er organisert som et felles råd for HiT og UiA, 

diskuterte fusjon og samarbeid i sitt møte 20. mai. Referat fra dette møtet er også vedlagt. 

Høringsuttalelsene ved UiA og i Agder 

Interne høringsinstanser ved UiA  

Alle fakultetene, Avdeling for lærerutdanning og Fellesadministrasjonen har avgitt 

høringsuttalelser. Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap har avgitt felles uttalelse. 

For flere av fakultetene er det lagt ved flere vedlegg, innspill fra instituttene og enkeltpersoner. 

Samtlige fakulteter går imot fusjon mellom UiA og HiT. Alle, med unntak av Fakultet for teknologi 

og realfag, går også mot et institusjonalisert samarbeid i den formen som er skissert i 

sluttrapporten. Begrunnelsene varierer noe. De mange studiestedene, en komplisert faglig 

organisering og manglende samling av fagmiljøene går igjen i flere av uttalelsene. Avdeling for 

lærerutdanning går også mot både fusjon og institusjonalisert samarbeid. 

Fellesadministrasjonen uttrykker også skepsis til en fusjon, men har ingen klar konklusjon for eller 

mot en sammenslåing. Fellesadministrasjonen peker på en rekke utfordringer ved en fusjon. 

Eksterne høringsinstanser i Agder  

20 eksterne høringsinstanser i Agder har besvart forespørselen om uttalelser om fusjon eller 

institusjonssamarbeid mellom HiT og UiA. Deriblant er de tre største kommunene (Kristiansand, 

Grimstad og Arendal), fylkeskommunene og fylkesmennene, LO og NHO, og tre av 

næringsnettverkene (Digin, Eyde og NODE). 

19 av de eksterne høringssvarene er negative til en fusjon, i det minste nå. Flere, bl.a. Eyde-

nettverket, NHO Agder og Sørlandets sykehus HF, peker på at det kan være fornuftig å vente med å 
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arbeide med institusjonssammenslåinger og nye strukturer til resultatet av KDs bebudede 

stortingsmelding om UH-strukturen viser seg. Fylkesmannen i Aust-Agder anbefaler en fusjon.  

Møter med instituttene, med administrasjonen og i RSA  

Innspillene fra instituttmøtene og møtene med administrasjonen avviker ikke vesentlig fra 

høringsuttalelsene fra fakultetene og de administrative enhetene, selv om enkeltinnspill selvsagt 

vil være både mer nyanserte og avvikende fra høringssvarene. Med unntak for noen 

enkeltpersoner som støttet en fusjon er tilbakemeldingene fra disse møtene en samstemt skepsis 

og motstand mot en sammenslåing av HiT og UiA.  

Rådet for samarbeid med arbeidslivet ga uttrykk for en mer sammensatt holdning til 

fusjonsspørsmålet. Det ble, også fra Agder-representanter, gitt uttrykk for tro på at en fusjon vil 

være en framtidsrettet løsning, viktig ikke bare for HiT og UiA, men for hele landsdelen. Andre ga 

uttrykk for at arbeidet med sammenslåing kanskje er kommet for tidlig, at institusjonene ikke er 

klar for en slik strukturell endring nå. Det ble bl.a. vist til at UiA har forholdsvis kort tid som 

universitet, der mange føler at det gjenstår mye oppbygging før universitetet står trygt. 

Høringsuttalelsene ved HiT og i Telemark 

I Telemark er meningene om en fusjon delt både internt i HiT og blant eksterne instanser. Flere av 

høringsinstansene peker på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) som en aktuell partner for 

HiT. Mange av høringsinstansene er opptatt av om den desentraliserte studiestedstrukturen vil 

kunne opprettholdes i et fusjonert HiT/UiA-universitet. Det oppfattes som en sentral verdi ved HiT 

at det er studiesteder flere steder i fylket, at det har vært relativ stor grad av autonomi ved hvert 

studiested, og at fagmiljøene er både geografisk og organisatorisk samlet. For Notodden-miljøet er 

den foreslåtte organiseringen av lærerutdanningene et vesentlig ankepunkt. Det pekes også på at 

det fusjonerte universitetet, som det er beskrevet i sluttrapporten, ikke blir en institusjon med to 

likeverdige parter. Det uttrykkes bl.a. bekymring for styresammensetning og plassering av ledelse 

og hovedcampus.  

Interne høringsinstanser ved HiT  

Tre av de fire fakultetene ved HiT går inn for fusjon, mens det fjerde (Fakultetet for estetiske fag, 

folkekultur og lærerutdanning (EFL)) går mot. Uttalelsene viser også at det er delte oppfatninger 

ved de tre fakultetene som støtter en fusjon. Uttalelsene fra biblioteket, driftstjenesten og IT-

tjenesten er alle negative til fusjon, mens de tilsatte i fellesadministrasjonen ved HiT er delt. Ved 

utdannings- og FoU-seksjonene er det flest som er mot. 

Av tjenestemannsorganisasjonene går fem mot fusjon (Forskerforbundet, NITO, Parat, Tekna og 

Utdanningsforbundet), en tar ikke stilling som organisasjon, men opplyser at et flertall av 

medlemmene er mot (NTL) og en tar ikke stilling, men ønsker utsettelse (NSF). 

Studentorganisasjonen i Telemark støtter forslaget om fusjon.  

Eksterne høringsinstanser i Telemark  

Fylkesmannen i Telemark tilrår at det ikke gjøres endelig vedtak om fusjon nå, men at en avventer 

den sentrale politiske prosessen. 

Telemark fylkeskommune går også inn for utsettelse, og mener HiT bør samarbeide både med UiA 

og HBV. Av primærkommunene har 8 av kommunene, blant dem de fire vertskommunene, uttalt 

seg. I tillegg kommer samarbeidsorganet Vest-Telemarkrådet. Porsgrunn og Kragerø støtter fusjon, 

Skien mener spørsmålet bør utsettes, Bø synes å kunne støtte fusjon, men på bestemte vilkår. 
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Notodden, Vinje og Nome går mot, mens Hjartdal ikke nevner fusjonsspørsmålet. Vest-

Telemarkrådet går mot fusjon. 

Av andre regionale interessenter går NHO Telemark og Yara Porsgrunn/Herøya industripark inn 

for fusjon. Telemarksforskning støtter også fusjon, men under noe tvil. Notodden Utvikling og 

Maritimt Forum Sørøst går mot fusjon.  

Nasjonale høringsinstanser 

På nasjonalt nivå har bare Norges forskningsråd uttalt seg. NFR gir støtte til en fusjon, men peker 

på at det kan være nødvendig å vurdere relokalisering av fagmiljøer og studier. 

Det vises for øvrig til vedlagte kortfattede tabelloppsatte oversikt over hovedkonklusjoner og 

begrunnelser i de enkelte høringssvarene, og den samlingen av høringssvarene i eget dokument. 

5. Strukturoppdrag til uh-institusjonene mai 2014 

Kunnskapsministeren varslet på departementets kontaktkonferanse med UH-sektoren 14. januar 

2014 at Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om struktur i UH-sektoren våren 2015. 

Målet med strukturprosessen er å sikre høy kvalitet i alle studietilbudene i universitets- og 

høyskolesektoren.  

- Vi skal ikke starte strukturarbeidet med å tegne kartet. Først vil vi sette tydelige kvalitetskrav, så vil 

strukturen i høyere utdanning følge av disse standardene. Jeg tror likevel det er sannsynlig at en av 

konklusjonene i prosessen vil være at vi bør redusere antallet institusjoner. Det betyr ikke 

nødvendigvis en reduksjon i antallet læresteder eller campuser, men kvalitetskravene må få 

konsekvenser for strukturen, sa statsråden på kontaktkonferansen.  

I samme tale varslet statsråden at det skulle nedsettes et ekspertutvalg med samme overordnede 

mål - å styrke kvalitet på forskning og utdanning - gjennom å foreslå endringer i 

finansieringssystemet. Dette utvalget er i ettertid oppnevnt med et mandat og sammensetting som 

tilsier at hovedfokus for utvalget vil være å foreslå endringer som gir ytterligere konsentrasjon av 

ressurser til de i utgangspunktet sterkeste fagmiljøer. 

På UHRs representantskapsmøte 13. mai 2014 varslet statssekretær Haugstad at alle statlige UH-

institusjoner ville få et oppdragsbrev hvor de blir bedt om å gi innspill til strukturmeldingen. 

Statssekretæren gikk gjennom en rekke spørsmål og problemstillinger som KD mente ville bli 

sentrale i strukturmeldingen, og som en ønsket institusjonenes tilbakemelding på. Haugstad slo 

fast at den tidligere regjeringens SAK-politikk (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon) nå var 

blitt SAKS-politikk, hvor den nye S-en stod for sammenslåing.  

Uh-institusjonene har i ettertid fått det nevnte oppdragsbrevet, datert 26.05.14 (vedlegg 3). I 

oppdragsbrevet varsler KD at strukturmeldingen vil ta utgangspunkt i sektorens oppnådde 

resultater i utdanning og forskning, vurdering av robusthet i fagmiljøer og kostnadseffektivitet. Et 

overordnet spørsmål er om dagens struktur er tilpasset ambisjonen om Norge som en ledende 

kunnskapsnasjon som bidrar både å løse globale og nasjonale utfordringer. Universiteter og 

høgskoler er bedt om å gi en kritisk vurdering av sin fremtidige fagprofil (2020) med særskilt 

vurdering av samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS). Konkret er 

institusjonene bedt om å besvare følgende kulepunkter:  

o Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud) 

o Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning, kunnskapsdeling 

o Viktigste målgrupper og partnere 
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 Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor gjeldende 

budsjettrammer.  

 Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil 

 Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon 

og sammenslåing 

 Identifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett 

 Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et landskap med: 

o Færre institusjoner 

o En krevende demografisk utvikling 

o Tydeligere forventinger til akademisk standard i form av læringsutbytte, 

forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser 

 Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre 

institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og 

forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? Store institusjoner bør eksplisitt 

vurdere sin nasjonale rolle. 

 
Det varsles videre at Regjeringen vil benytte positive økonomiske virkemidler som skal stimulere 

til sammenslåinger mellom institusjoner. 

Statsråden legger opp til regionale dialogmøter med alle universiteter og høgskoler i løpet av 

september måned. UiA er invitert sammen med høgskolene i Buskerud/Vestfold, Telemark og 

Østfold, samt NMBU til møte i Porsgrunn 12. september. Hver institusjon bes møte med styreleder, 

rektor, direktør, studentrepresentant i styret og 1-2 eksterne styremedlemmer.  

Det oppfordres til utstrakt kontakt institusjonene i mellom i denne prosessen, både i og utenfor 

egen region (uten at regioninndeling er definert). 

6. Universitetsdirektørens vurderinger 

Som prosjektstyrets sluttrapport peker på kan spørsmålet om institusjonssammenslåing eller 

nærmere forpliktende samarbeid vurderes utfra ulike perspektiver. Universitetsdirektøren vil 

relativt kortfattet trekke fram noen av de forhold som bør vurderes før styret konkluderer i 

spørsmålet om sammenslåing, eventuelt et nærmere forpliktende samarbeid. 

Nasjonale uh-politiske signaler og endrede rammevilkår 

Sluttrapporten trekker fram det overordnede nasjonale perspektivet. Utdannings- og 

forskningsinstitusjonene er alle deler av en samlet sektor for høyere utdanning og forskning, og 

utformingen av den nasjonale kunnskapspolitikken vil styre, eller i alle fall sterkt påvirke innhold 

og struktur i sektoren. Virkemidlene for denne politikken er nå samarbeid, arbeidsdeling, 

konsentrasjon og institusjonssammenslåinger. Alle universiteter og høyskoler må tilpasse sin 

strategiske utvikling til den nasjonale utdannings- og forskningspolitikken. 

Rammevilkårene for sektoren endres. Det legges fra bevilgende myndigheter en sterkere vekt på 

konkurranseelementer i finansieringsgrunnlaget for universiteter og høyskoler. Det innebærer 

igjen en sterkere konkurranse mellom institusjonene om gode studenter, gode fagfolk og ressurser 

generelt. Utviklingen av digitale verktøy, i tjenesteproduksjon og kommunikasjon, innebærer også 

nye rammer som institusjonene må forholde seg til. Den demografiske utviklingen med reduserte 

ungdomskull vil skjerpe konkurransen om studentene. 

Disse overordnede utviklingstrekkene synes det ikke å være stor uenighet om. Spørsmålet om 

hvordan den enkelte institusjon bør respondere på politiske signaler og utviklingen i sektoren mer 
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overordnet, må det forventes uenighet om. Universitetsdirektørens vurdering er at det etter 

styringssignalene som er gitt av statsråden i oppdragsbrevet som er gjengitt i punkt 5, ikke lenger 

kan herske tvil om at UH-sektoren i Norge, inkludert UiA, står foran en betydelig 

strukturgjennomgang, som for fagmiljøer sannsynligvis vil få større endringskonsekvenser enn en 

sammenslåing med HiT isolert sett vil innebære. Dette kan bl.a begrunnes med flere fagmiljø vil 

kunne komme over kritisk størrelse hvis sammenfallende (og eventuelle komplementære) 

fagmiljøer i de to institusjonene kan ses under ett framfor hver for seg. 

Når det gjelder spørsmål om sammenslåing kan oppdragsbrevet tolkes som at den tidligere 

frivillighetslinjen i spørsmål om sammenslåinger kan bli avløst av tvangssammenslåinger, men at 

dette (eventuelt med unntak for Nord-Norge) ikke er aktuelt på kort sikt. Ved at institusjonene går 

gjennom en selverkjennelsesprosess hvor nedskalering blir et reelt alternativ til ikke å slå seg 

sammen med andre, vil det kunne bli flere frivillige sammenslåinger. Dermed vil behovet for 

tvangssammenslåinger bli redusert. Dette tilsier at statsråden, som i brevet fra november 2013 

stilte seg positiv til en sammenslåing av UiA og HiT, ikke vil tilrå at Regjeringen slår sammen de to 

institusjonene på tvers av vedtak i de to institusjonsstyrene.  

Det faglige, organisatoriske og regionale perspektivet  

De overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser må også ses i forhold til de mer nære 

perspektivene. En sammenslåing av UiA og HiT vil bety noe for studentene, for studietilbudet og 

læringsmiljøet. Det vil bety noe for fagmiljøene og forskningen, for forholdet til arbeidslivet og 

samfunnet i denne delen av landet, og det vil få noen konsekvenser for de ansatte, arbeidsmiljøet, 

hvordan organisasjon og administrasjon skal utvikles, og hvordan ressursbruken blir. Alternativet, 

at de to institusjonene fortsetter som selvstendige institusjoner, vil også innebære konsekvenser 

for handlings- og mulighetsrommet. 

Tidsperspektivet blir også viktig i denne sammenhengen. Noen av konsekvensene av en 

sammenslåing er ganske klare i et kortere tidsperspektiv. Som sluttrapporten sier: Fusjoner er 

nesten alltid kostnadskrevende. I et kort tidsperspektiv vil fusjoner nesten aldri kunne ta ut viktige 

gevinster. Mange av høringssvarene peker nettopp på det ressurskrevende ved fusjoner i et kort 

tidsperspektiv. Diskusjoner om lokalisering, administrativ organisering, ressursfordeling osv. vil 

kunne prege et fusjonert universitet i Agder og Telemark de første årene. 

I et lengre tidsperspektiv kan problemstillingen bli en helt annen, som også rapporten peker på. Et 

stort universitet vil på lengre sikt kunne få større rom for strategiske satsinger, vil kunne utnytte 

stordriftsfordeler i administrasjon og IKT-løsninger, og vil kunne få større innflytelse både i lokale 

og nasjonale beslutnings- og påvirkningsprosesser. En stor institusjon vil kunne bli en mer 

attraktiv partner for samfunns- og arbeidslivet.  

Høringsinstansene begrunner i varierende grad sitt standpunkt om støtte eller motstand mot en 

sammenslåing av UiA og HiT. Men noen begrunnelser knyttet til det faglige, organisatoriske og 

regionale går igjen hos flere av høringsinstansene.  

I Agder trekkes særlig geografisk avstand og studiestedstrukturen i Telemark fram som 

problematisk, sammen med den administrative og faglige organiseringen av HiT/UiA-universitetet 

som blir foreslått. Bekymringen for at en fusjonsprosess vil svekke arbeidet med å styrke 

universitetet i studie- og forskningskvalitet, i attraktivitet og omdømme, og i ressurstilgang, er 

også et gjennomgående poeng. Flere, det gjelder særlig internt ved UiA (men også internt ved HiT), 

trekker fram at regionen Agder og Telemark neppe er en "naturlig" region. Det er i liten grad 

studentmobilitet (og annen mobilitet) på tvers av fylkesgrensen. Flere, det gjelder særlig de 

eksterne høringsinstansene, er opptatt av den bebudede stortingsmeldingen om strukturen i 

Side�13



11 

 

sektoren våren 2015, og at en bør vente med et eventuelt vedtak om sammenslåing til en ser hva 

den sentralt initierte prosessen fører til. 

Det blir i flere av høringssvarene i Telemark, både eksterne og interne, pekt på at Telemark danner 

en region mer naturlig med Buskerud og Vestfold enn med Agder.  På den andre siden pekes det på 

at en fusjon vil virke positivt for samhandlingen mellom Telemark og Agder, og vil påvirke 

universitetets forhold til arbeids- og samfunnsliv positivt. 

Universitetsdirektøren er av det syn at faglig sett, knyttet til studieportefølje, læringsmiljø og 

forskning, vil en sammenslåing etter en overgangsperiode gi mulighet for en positiv faglig 

utvikling. Det at fagmiljø dels er sammenfallende/overlappende kan organisatorisk være en 

utfordring, men innebærer samlet sett et større fagmiljø, som vil være et viktig element i den 

kommende strukturgjennomgangen. I felleskap vil en kunne utvikle bedre og mer omfattende 

læringsressurser enn hver for seg. Innen forskning vil en samlet kunne stå sterkere i konkurransen 

om økt ekstern finansiering, og få nasjonale oppdrag. I tilfeller hvor det ikke er noen faglige 

synergier i forskningssamarbeid mellom sammenfallende/komplementære fagmiljøer og/eller en 

har mer å hente med samarbeid med andre fagmiljøer, bør dette prioriteres. Argumentet om at det 

er viktig at alle aktive forskere knytter samarbeid til tunge internasjonale fagmiljøer er selvsagt 

like gyldig enten en er en del av en liten eller en stor institusjon/fagmiljø. 

Universitetsdirektøren er enig i at det knytter seg en rekke kostnader av organisatorisk og 

ressursmessig karakter knyttet til en sammenslåing. Dette gjelder primært implementering av en 

ny felles organisasjon med felles systemer og interne rammevilkår. En sideeffekt vil kunne være at 

den gode faglige utviklingen som UiA har hatt siden universitetsstatusen i 2007 vil kunne bli 

svekket i en fase med fusjonsimplementering, fordi det er en risiko for at noe fokus tas vekk fra 

den faglige utviklingen. Dette var bakgrunnen for at universitetsdirektøren ved styrebehandlingen 

av delrapporten «Fusjon eller samarbeid», S-sak 48/13, primært tilrådde at siste utredningsåret i 

Fellesprosjektet ikke skulle inkludere fusjonsalternativet. Når styret vedtok at fusjonsalternativet 

skulle utredes videre, var det på bakgrunn at dette var en premiss fra HiT for å sluttføre 

Fellesprosjektet.  

Når det gjelder administrasjon og støttetjenester vil det også her være noe ekstra 

fusjonskostnader, men over tid er universitetsdirektøren av det syn at det vil være mulig å ta ut 

ikke ubetydelige effektiviseringsgevinster, ikke minst knyttet til digitalisering.  

Den sterke interne fusjonsmotstanden i begge institusjoner gjør en fusjonsimplementering mer 

krevende, og sannsynlig noe mer ressurskrevende. I denne sammenhengen vil en kompetent og 

strategisk dyktig ledelse på institusjonsnivå, men også på fakultets-/enhetsnivå være en 

avgjørende suksessfaktor. Dette vil være krevende lederutfordringer, som stiller store 

kvalifikasjonskrav til de personer som skal gå inn i disse stillingene. 

Om Agder og Telemark som én region kan det selvsagt stilles spørsmål ved, særlig i et historisk 

perspektiv. For Telemark vil Buskerud og Vestfold være et nærliggende regionsalternativ, men hva 

er alternativet for Agder? Det må eventuelt være Rogaland.  En kan mene at Agder med sine 

295 000 innbyggere bør betraktes som en egen region, men statlig regionalisering innen de ulike 

forvaltningsområder tilsier at dette synet har lite gjennomslagskraft.  Erfaring tilsier at det i 

spørsmål om regionalisering og sammenslåinger er lokaliseringen av hovedkontor ofte et sentralt 

stridstema.  I en sammenslåing av UiA/HiT foreslås hovedkontoret lagt til Kristiansand. I spørsmål 

om hovedkontor vil det primært være berørte vertskommuner som vil ha de største interessene. 

For den sammenslåtte uh-institusjonen vil dette være et vesentlig mindre viktig spørsmål,  med 

mindre det påvirker utførelsen av det samfunnsoppdraget som ligger til grunn for virksomheten. 
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Det er noe overraskende at Kristiansand kommune ikke berører dette spørsmålet i sin 

høringsuttalelse. 

Oppsummering 

Etter universitetsdirektørens syn må det i spørsmålet om en sammenslåing av UiA og HiT legges 

vekt på de overordnede nasjonale og internasjonale utviklingstrekkene for universitets- og 

høyskolesektoren, og de sentrale politiske signalene om behovet for strukturelle endringer i UH-

sektoren i Norge. Disse forholdene peker ganske tydelig på at en sammenslåing av UiA og HiT vil 

være riktig. Et fusjonert UiA/HiT vil kunne ha muligheter til å stå sterkere i konkurransen og sikre 

kvalitet og mangfold på en bedre måte enn om de to skulle fortsette som egne institusjoner.  

På den annen side vil en sammenslåing generere betydelige fusjonskostnader i en 

overgangsperiode. I  tillegg vil en sammenslåing kunne virke negativt på den faglige utviklingen 

ved UiA ved at fokus i en periode dreier mot implementeringen av fusjonsprosessen. Dette tilsier at 

en bør si nei til fusjon. 

Det gjøres ofte erfaringsoverføringer mellom fusjoner i næringslivet og sammenslåinger i UH-

sektoren. Dette har etter universitetsdirektørens vurdering begrenset verdi. I UH-sektoren vil 

eierskapet være uforandret og samfunnsoppdraget og rammevilkår er tilnærmet det samme. Ser vi 

på de strukturendringer som har skjedd i UH-sektoren fremstår mange i ettertid som vellykket. Ser 

vi på de siste, Tromsø/Finnmark og UMB/Veterinærhøgskolen er de tilbakemeldinger 

universitetsdirektøren har registrert i hovedsak positive, også fra personer som i utgangspunktet 

var negative. Tilsvarende i Sverige, hvor sammenslåingen av Universitetet i Växjö og Høgskolen i 

Kalmar 1. januar 2010 nå beskrives som en suksess. 

I en slik sak er det også nødvendig å ta på alvor de nærmest enstemmige tilrådingene som er 

kommet fra UiA internt og fra landsdelen. En sammenslåing av UiA og HiT får ikke bare betydning 

for studenter og tilsatte ved institusjonene, men er også avgjørende viktig for samfunns- og 

arbeidslivet i regionen. Som et universitet med sterk regional forankring må det legges stor vekt på 

synspunktene fra regionen. Rådene er nesten entydig mot en fusjon, i alle fall på det nåværende 

tidspunktet, før strukturmeldingen blir lagt fram våren 2015. Legger en vekt på høringssvarene vil 

konklusjonen bli nei til fusjon nå. 

Spørsmål om sammenslåing har også et viktig tidsperspektiv i seg. På kort sikt er det klart at en 

sammenslåing vil være krevende. Det er organisasjonskulturelle forskjeller både innad i 

institusjonene, og mellom UiA og HiT. Det er ulike syn på hvordan et fusjonert universitet bør 

organiseres, hvilke studiesteder det bør satses på, hvordan ressurser skal fordeles osv. Dette er 

uenigheter som kan finne sin løsning i løpet av noen år. Men mye fokus må uansett rettes mot å 

bygge den nye fusjonerte organisasjonen de første årene. Det kan føre til at primæroppgavene ikke 

får den oppmerksomheten og den oppbygging som er nødvendig. En vurdering utfra hva som kan 

forventes på kort sikt vil naturlig konkludere med et nei til fusjon. 

På lengre sikt er altså mulighetene store, men resultatene likevel usikre.  Blir den første fasen etter 

sammenslåing veldig vanskelig kan det føre til at også mange av de langsiktige mulighetene går 

tapt. I et lengre tidsperspektiv er det også vanskeligere å være for skråsikker. Sluttrapporten 

legger vekt på mulighetene en fusjon vil gi. Men muligheter er nettopp muligheter, ikke sikre 

gevinster. Jo lengre tidsperspektivet er, dess mer usikkerhet vil det knytte seg til hva som er den 

riktige beslutningen for UiAs del. Det vil avhenge av mange forhold som en vil ha begrenset 

innflytelse over, eksempelvis hvordan de forventede strukturendringer faktisk blir gjennomført i 

praksis, herunder hvordan institusjonslandskapet utvikler seg over tid. 
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Spørsmålet om sammenslåing mellom UiA og HiT handler også om alternativene. Beskrivelsen av 

nasjonale myndigheters syn på strukturendringer, konsentrasjon og arbeidsdeling gjelder uansett 

om UiA og HiT velger å fortsette som selvstendige institusjoner. Konkurransen om gode lærere og 

forskere, gode studenter og ressurser vil fortsette å bli hardere. Kravene til kvalitet, robuste 

fagmiljøer og samfunnsmessig relevans vil fortsatt gjelde. Spørsmålet blir altså også hvilke 

strategiske muligheter UiA har dersom det ikke blir en fusjon med HiT. Et scenarium vil være at det 

utvikler seg 4 store universiteter på Østlandet og 2 på Vestlandet.  

Det er viktig å være bevist at UiA i et landskap med vesentlig færre institusjoner vil være en relativ 

liten institusjon. Målt i antall studenter vil UiA være en rimelig  stor institusjon, gitt at en 

opprettholder dagens studenttall.  Målt derimot i ressursgrunnlag er UiA en vesentlig mindre 

institusjon. Av de samlede ressurser som de statlige universiteter og høgskoler disponerte i 2013 

utgjorde UiAs andel 3.2 pst. Hovedgrunnen til dette er den begrensede forskningsfinansieringen 

som UiA har, både direkte over statsbudsjettet og i form av ekstern finansiering. Tas det 

ressursgrunnlaget som instituttsektoren har til forskningsformål med, blir UiAs andel enda lavere. 

I en framtid med vesentlig sterkere konkurranse  vil dette kunne bli en betydelig utfordring for 

UiA. 

Kunnskapsministerens oppdrag til universitetene og høyskolene om å bidra til arbeidet med den 

framtidige strukturen i UH-sektoren gjør også at UiA må vurdere institusjonens strategiske 

posisjon og mulige veivalg framover ganske umiddelbart. Slik sett har fellesprosjektet mellom UiA 

og HiT vært betydningsfullt uavhengig av utfallet av det konkrete spørsmålet om fusjon eller 

institusjonssamarbeid. Samtidig er dette oppdraget etter universitetsdirektørens vurdering  isolert 

sett et argument til ikke å vedta sammenslåing. Oppdraget etablerer en parallell prosess til en 

krevende fusjonsprosess, og det strukturelle handlingsrommet reduseres. 

Når det gjelder spørsmålet om etablering av et institusjonelt forankret samarbeid er 

universitetsdirektørens vurdering at det ikke bør vedtas. HiT har tydelig signalisert at de ikke 

ønsker dette alternativet organisert slik at HiT gir fra seg handlingsfrihet i et institusjonslandskap i 

endring. Dette gjør det sannsynligvis uaktuelt å inngå langsiktige strukturelle 

samarbeidsprosjekter, eksempelvis innen teknologi. I tillegg synes etablering av et slikt samarbeid 

unaturlig, parallelt med den strukturgjennomgangen som er beskrevet under punkt 5.  

Når det gjelder de etablerte samarbeidsprosjektene som er gitt SAK- midler gjennom 

fellesprosjektet, er det viktig at disse videreføres. Det bør være i gjensidig interesse for begge 

institusjoner. Noen av disse, som samarbeid om studier innen naturvitenskap, teknologi og 

kunstfag, vil være potensielle konkrete innspill til strukturoppdraget 

7. Universitetsdirektørens tilrådning 

Det følger av universitets- og høgskoleloven § 9-2-1 at det er styret som skal trekke opp strategien 

for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer 

for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og 

institusjonen. Styret har selv definert spørsmålet om en sammenslåing med HiT som den viktigste 

strategiske saken i denne styreperioden. Universitetsdirektøren tolker dette slik at styret ønsker å 

foreta en grundig selvstendig behandling av saken. Dette innebærer at styret bør foreta en samlet 

vurdering av saken etter å ha gjennomgått det grunnlaget for å ta stilling til sammenslåing som 

kommer fram i sluttrapporten, med underliggende/tidligere rapporter fra Fellesprosjektet.  I 

tillegg bør styret vurdere saken etter gjennomgang høringsuttalelsene, uten at disse i seg selv skal 

være avgjørende for styrets konklusjon. Endelig bør styret vektlegge styringssignaler fra 

overordnet myndighet, i praksis KD som forvalter det statlige eierskapet av uh-institusjonene på 
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vegne av Regjering og Stortinget. I denne saken må det spesielt legges vekt på brevet fra 

Kunnskapsministeren fra november 2013 og oppdragsbrevet knyttet til strukturmeldingen av 26. 

mai 2014. 

 

Universitetsdirektøren drøfter saken i punkt 6 og konkluderer med at det primært er de nasjonale 

utdannings- og forskningspolitiske signaler, sammen med forventede endrede rammevilkår med  

økt konkurranse om studenter og ressurser som tilsier at en bør si ja til sammenslåing. De politiske 

signaler om sammenslåing er likevel ikke av en slik karakter at de fratar styret handlingsrom til å 

fatte det vedtaket i denne saken som en anser som det beste. At et sammenslått UiA/HiT i et lengre 

tidsperspektiv høyst sannsynlig vil kunne utvikle større og kvalitativt bedre fagmiljøer, forvalte en 

bredere og mer attraktiv studieportefølje og oppnå flere nasjonale posisjoner enn de to 

institusjonene til sammen kan oppnå som selvstendige institusjoner, er det andre hovedargument 

for sammenslåing. 

 

De viktigste argumenter mot en sammenslåing er etter universitetsdirektørens syn knyttet til en 

krevende fusjonsprosess med merkostnader og krevende ledelsesutfordringer som kan ta bort 

fokus fra den faglige utviklingen. Styrken i disse nei-argumentene er knyttet til hvilket 

tidsperspektiv en anlegger, jo lengre tidshorisont er, jo mindre bør de vektlegges. 

 

Etter at sluttrapporten var levert, og i sluttfasen av høringsrunden, fikk UiA og HiT, sammen med 

resten av den statlige UH-sektoren, et oppdragsbrev for en omfattende strukturgjennomgang. Selv 

om dette oppdraget åpenbart må oppfattes som enda tydeligere politiske signaler enn tidligere om 

sammenslåinger i uh-sektoren, er denne strukturgjennomgangen isolert sett et argument for ikke å 

vedta sammenslåing. Ved vedtak om sammenslåing vil noe av handlingsrommet bli borte og UiA vil 

få to krevende parallelle prosesser å forholde seg til 

 

Det tredje hovedargumentet mot sammenslåing er at høringsuttalelsene tilnærmet entydig sier nei 

til sammenslåing. 

 

Samlet vil universitetsdirektøren tilrå at styret vedtar å si nei til sammenslåing mellom UiA og HiT. 

Universitetsdirektøren vil heller ikke tilrå at det etableres et institusjonelt samarbeid som 

beskrevet i sluttrapporten. De faglig/administrative fellesprosjekter som ikke er sluttført bør 

videreføres.  

 

I etatsstyringsmøtet 10. juni 2014  gav KD entydige signaler om at en forventer at UiA går aktivt 

inn i den strukturprosessen som er skissert i Kunnskapsministerens oppdragsbrev. UiA er bedt om 

aktivt å vurdere sin posisjon i forhold til ulike scenarioer for utvikling av institusjonslandskapet og 

søke dialog og samarbeid med andre institusjoner for felles strukturtiltak. Det er forventet at disse 

signalene blir avspeilet i vedtaket knyttet til Fellesprosjektet. 

 

På denne bakgrunn fremmer universitetsdirektøren følgende forslag til vedtak: 

Styret har gjennomgått sluttrapporten fra Fellesprosjektet med HiT, universitetsdirektørens 

saksframlegg med innkomne høringsuttalelser og oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet 

knyttet til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. 

Med denne bakgrunn fatter styret slikt vedtak: 
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1. Styret vedtar at arbeidet med sikte på en sammenslåing av UiA og HiT ikke videreføres. Dette 

innebærer at styret overfor Kunnskapskapsdepartementet tilrår at det ikke fremmes en 

kongelig resolusjon om sammenslåing at UiA og HiT. 

2. Styret vedtar ikke å etablere et institusjonelt forankret samarbeid mellom UiA og HiT som 

beskrevet i sluttrapporten 

3. Styret legger til grunn at de faglige og administrative fellesprosjekter mellom UiA og HiT som 

ikke er sluttført, videreføres.  Nye faglige og administrative samarbeidprosjekter vurderes 

løpende på selvstendig faglig/administrativ grunnlag. 

4. Styret har merket seg oppdragsbrevet fra KD knyttet til innspill til strukturmeldingen og 

legger til grunn at UiA går aktiv i den skisserte prosessen både knyttet til kritisk vurdering av 

egen framtidig fag- og studieprofil, samt etablere dialog og samarbeid med andre 

institusjoner om å besvare de spørsmålene som krever slik koordinering. 

 

 

Vedlegg:  

Sluttrapporten fra Fellesprosjektet (kan lastes ned herfra) 

Høringsbrev (kan lastes ned herfra) 

Oversikt over høringsuttalelser 

Høringsuttalelser (kan lastes ned herfra) 

Referat fra instituttmøter og møter med administrasjonen ved UiA (kan lastes ned herfra) 

Referat fra møte i RSA 20.5.2014 (kan lastes ned herfra) 

Oversikt høringssvar 

Brev fra KD datert 26.05.14 
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Oversikt over høringssvar 

Eksterne, Agder:  

Agder vitenskapsakademi Nei til fusjon, nei til utvidet samarbeid 

Agderforskning Nei til fusjon nå. UiA må bygge opp egne fagmiljøer. 

Arendal kommune Nei til fusjon. 

Aust-Agder fylkeskommune Nei til fusjon. Anbefaler videreutvikling av samarbeidet. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Nei til fusjon. Anbefaler videreutvikling av samarbeidet. 

Digin Nei til fusjon, kan ta fokus bort fra samarbeidet med 

bransjen og innebære intern prosess og kamp om 

ressurser. Ser gjerne videre utvikling av samarbeid på 

teknologisiden. 

Eyde-nettverket Nei til fusjon nå. Utvikling av samarbeidet mellom 

institusjonene. 

Fylkesmannen i Aust-Agder Ja til fusjon. Vil gi bedre muligheter for robuste 

fagmiljøer. 

Fylkesmannen i Vest-Agder Nei til fusjon. Komplisert virksomhetsstruktur. Avvente 

stortingsmeldingen våren 2015. 

Grimstad kommune Nei til fusjon. Styrke fagmiljøene ved UiA og i Grimstad. 

Grimstad næringsråd Nei til fusjon. Styrke UiA og Grimstad med 

næringslivsrettede tilbud. 

Kristiansand kommune Nei til fusjon. 

LO Aust-Agder Nei til fusjon. Viser til LO Vest-Agder. 

LO Vest-Agder og LO Stat Agder og 

Rogaland 

Nei til fusjon. Vil svekke muligheten for å bygge et 

sterkt universitet. 

NHO Agder Nei til fusjon nå. Anbefaler videre institusjonelt 

samarbeid. 

Node-nettverket Nei til fusjon. Kan svekke arbeidet med å styrke 

fagmiljøene. Anbefaler samarbeid på relevante 

områder. 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Nei til fusjon. Kan svekke universitetets evne til kraftfullt 

samarbeid med næringslivet. 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) Nei til fusjon. Vil gi redusert studentvelferd. 

Sørlandet sykehus HF Nei til fusjon nå. Kan tas opp igjen i lys av vurderinger 

i.f.t. KDs utfordringer. 

Vest-Agder fylkeskommune Nei til fusjon. Fortsatt samarbeid med HiT og andre. 
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Interne, UiA:    

Avdeling for lærerutdanning Nei til fusjon, nei til institusjonelt samarbeid. Vil koste 

mye tid og ressurser å samordne lærerutdanningene i 

matrise. Samarbeidet sikres i 

lærerutdanningsregionene. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Nei til fusjon, nei til institusjonelt samarbeid. Manglende 

visjon. Kvalitetsutfordringer. Manglende regional enhet 

og spredt institusjon. Samarbeid med HiT som med 

andre institusjoner. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk Nei til fusjon, nei til institusjonelt samarbeid. Intern 

motstand. Geografisk komplisert. Organisatorisk 

komplisert. Avvente stortingsmeldingen våren 2015. 

Fakultet for kunstfag Nei til fusjon, nei til institusjonelt samarbeid. Komplisert 

og unaturlig organisering (bl.a. kunstfag vs. kulturfag). 

Stor risiko. UiA klarer seg godt alene, og må utvikle seg 

videre. 

Fakultet for samfunnsvitenskap og 

Handelshøyskolen ved UiA 

Nei til fusjon, nei til institusjonelt samarbeid. 

Renommeet vil svekkes. Lite gevinster fra 

studiesamordning. Geografien. Regionene. Svekket 

engasjement for universitetet. 

Fakultet for teknologi og realfag Nei til fusjon, ja til samarbeid (som med andre 

samarbeidspartnere). Usikre politiske signaler, avventer 

sentrale utredninger. Stor motstand internt. Sørlandslab 

o.a. samarbeid med næringslivet kan bli skadelidende. 

Utrygg for lærer- og sykepleierutdanning i Grimstad. 

Fellesadministrasjonen, UiA Skepsis til fusjon. 

  

Studenter og 

tjenestemannsorganisasjoner, UiA: 

 

Studentorganisasjonen i Agder  Nei til fusjon, ja til utvidet institusjonelt samarbeid. Tar 
ikke ut potensialet for faglig styrking (geografisk 
samling av fagmiljøer og studier). 

Tjenestemannsorganisasjonene, UiA  Nei til fusjon, nei til institusjonelt samarbeid. Vil svekke 

undervisning og forskning. Vil ikke gi administrative 

gevinster. 
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Eksterne, Telemark:   

Bø kommune Premisser for fusjon: Bø må bli administrativt og faglig 
senter for Campus Midt-Telemark. Lokal ledelse som 
kan styre ressursene lokalt. Sterk lederressurs til 
Campus Midt-Telemark. Om ikke bør HiT fortsette som 
nå. 

Drangedal kommune Ja til fusjon. Vil være en mer kraftfull samarbeidspartner 
enn HiT alene. Avgjørende faktor for utviklingen i 
Grenland. Åpne for mer samarbeid Telemark-Agder. 

Fylkesmannen i Telemark Nei til fusjon nå. Avvente sentrale prosesser. 

Hjartdal kommune Premisser: Opprettholde bredden i studietilbudet. 
Opprettholde dagens geografiske struktur. 

Kragerø kommune Ja til fusjon. Vil være en mer kraftfull samarbeidspartner 
enn HiT alene. Avgjørende faktor for utviklingen i 
Grenland. Åpne for mer samarbeid Telemark-Agder. 

KS Telemark uttaler seg ikke 

Maritimt forum Nei til fusjon nå. Styrke samarbeidet mellom utfyllende 
og komplementære FoU-miljøer til nytte for næringen. 

NHO Telemark Ja til fusjon. Kan gi sterkere fagmiljøer og 
forskningsmuligheter, med bedre finansiering. 
Konsolidering, kvalitetsutvikling, omstilling. 

Nome kommune Premisser: Styrke Bø som studiested. Bø må bli 
administrativt og faglig senter for Campus Midt-
Telemark. Lokal ledelse som kan styre ressursene 
lokalt. Sterk lederressurs til Campus Midt-Telemark. 
Om ikke bør HiT fortsette som nå. 

Notodden kommune Nei til fusjon. HiT alene gir mer positive effekter for 
Notodden-distriktet. 

Notodden Utvikling Nei til fusjon. Behov for sterkere bånd til 
Kongsberg/Buskerud. Midt-Telemark som filial. Liten 
stedlig autonomi. 

Porsgrunn kommune Ja til fusjon. Vil være en mer kraftfull samarbeidspartner 
enn HiT alene. Avgjørende faktor for utviklingen i 
Grenland. Åpne for mer samarbeid Telemark-Agder. 

Skien kommune Nei til fusjon nå. Vurderes på grunnlag av bl.a. 
stortingsmeldingen våren 2015. BVT er en mer 
funksjonell region.  

Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) Advarer mot mulig verditap ved endringer av 
studiestedsstruktur. 

Telemark fylkeskommune Nei til fusjon nå. Avvente til etter stortingsmeldingen 
våren 2015. 

Telemarksforskning "Tenderer til" ja til fusjon. Men hvis UiA absolutt ikke vil 
…? 

Utdanningsforbundet Notodden Nei til fusjon, nei til institusjonelt samarbeid. 
Lærerutdanningens organisering. Distriktspolitisk 
virkemiddel. 

Utdanningsforbundet Telemark Nei til fusjon, nei til institusjonelt samarbeid. 
Lærerutdanningenes organisering. Distriktspolitiske 
hensyn. Ikke likevekt i organisasjonen. 

Vest-Telemarkrådet Nei til fusjon nå. Ubalanse i styrkeforholdet.  

Vinje kommune Nei til fusjon. Krever føringer om desentralisert 
studiestedsstruktur. Avvente stortingsmeldingen våren 
2015. 

Yara Porsgrunn og Herøya industripark Ja til fusjon. Fordel for næringslivet. Mer attraktivt for 
studenter og ansatte. 
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Interne, HiT:  

FoU- og utdanningsseksjonen Nei til fusjon. Ikke naturlig region. Geografiske 
avstander. Tap av lokal forankring. Komplisert 
styringsmodell. Intern motstand mot fusjon. 

Høgskolebiblioteket Nei til fusjon (9 av15, 3 tar ikke stilling). 

Driftstjenesten nei til fusjon (32 av 33, 1 tar ikke stilling). 

Fakultet for allmennvitenskapelige fag Ja til fusjon. Ikke støtte til institusjonalisert samarbeid. 
Føringer fra eier. Økt attraktivitet. Mer robuste fagmiljø. 
Bedre ressursutnytting. Mer synlighet som institusjon. 
Sterkere faglig utvikling og prioritering. 

Fakultet for estetiske fag, folkekultur og 

lærerutdanning  

Nei til fusjon. Ja til faglig samarbeid. Herredømme over 
undervisning og forskning. Uenige i verdigrunnlag og 
analyse. HBV mer naturlig og likeverdig 
samarbeidspartner. 

Fakultet for helse- og sosialfag Ja til fusjon. Ja til strategisk samarbeid. Styrking av 
helsefagene. Komplementære. 

Fakultet for teknologiske fag Ja til fusjon. Tror samfunnsoppdraget kan løses på en 
bedre måte, såfremt studietilbudet opprettholdes og 
videreutvikles i Porsgrunn. (Høringssvaret sier at 
personalet går imot til fusjon. Bekymring for faglig 
nedbygging i Porsgrunn). 

IT-tjenesten Nei til fusjon. Nei til formalisert samarbeid nå. Kopling 
mot Buskerud/Vestfold mer naturlig. 

Økonomi, PO og arkiv Avventende til styrets vedtak. 

  

Studenter og 

tjenestemannsorganisasjoner, HiT: 

 

Studentorganisasjonen i Telemark Ja til fusjon. Økt utdanningskvalitet. Bedre læringsmiljø. 

Forskerforbundet HiT Nei til fusjon. Nei til institusjonelt samarbeid. Motstand 
ved UiA. Komplisert struktur. HiTs campuser vil bli 
utkant med Kristiansand som hovedcampus. Ikke 
likeverdighet. Frykter byråkratisering. Kritisk til 
matriseorganisering. 

NITO HiT Nei til fusjon. Ja til samarbeid der det er formålstjenlig. 
Krevende organisering. Ikke likeverdighet. Usikker 
økonomiske konsekvenser. Intern motstand. 

NTL HiT Tar ikke stilling (men et flertall av medlemmene er mot 
fusjon). Stiller betingelser for fusjonsprosessen. 

Norsk sykepleierforbund Telemark og NSF 

HiT 

Tar ikke klar stilling. Stiller noen betingelser for 
fusjonsprosessen. 

Parat HiT Nei til fusjon. Styrket samarbeid på enkelte områder. 
Komplisert struktur. Ikke likeverdighet. 

Tekna, HiT Nei til fusjon. Nei til institusjonelt samarbeid. Se på 
andre alternativer. Ikke likeverdighet. Avvente 
stortingsmeldingen våren 2015. Fare for at 
ingeniørutdanninger i Porsgrunn flyttes til Grimstad. 
Mer naturlig region med Buskerud/Vestfold. Intern 
motstand. 

Utdanningsforbundet, HiT/ Forskerforbundet, 

EFL 

Nei til fusjon. Nei til institusjonelt samarbeid. Svak 
forankring i fagmiljøene. Ikke likeverdighet. Sikrer ikke 
studiestedene. Krevende organisering. Bekymret for 
matriseorganiseringen. Samarbeid med HBV mer 
naturlig, og mellom mer likeverdige parter. 
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Nasjonale høringsinstanser:  

Norges forskningsråd Ja til fusjon. Sterke fagmiljøer 
forutsetter en viss størrelse. 
Relokalisering nødvendig å vurdere. 

Universitets- og høgskolerådet uttaler seg ikke 
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Kunnskapsministeren

Ifølge liste

Deres ref Vår ref Dato

14/2719- 26.05.14

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER:
INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Regjeringen skal som kjent legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og
høyskolesektoren våren 2015. Målet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning.
I arbeidet vil Kunnskapsdepartementet ta utgangspunkt til UH-sektorens resultater i utdanning
og forskning, vurdering av robustheti fagmiljøene og krav om rimelig grad av kostnads-
effektivitet. Jeg ber med dette de statlige universitetene og høyskolene om å gi innspill til
arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren.

1. HØYE AMBISJONER FOR NORSK HØYERE UTDANNING OG
FORSKNING

Regjeringen og samfunns- og næringsliv har store forventninger til og ambisjoner for høyere

utdanningsinstitusjoner. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den
intemasjonale konkurransen mellom landene. Regjeringen vil vektlegge en stor satsing på
kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for framtiden.

Regjeringsplattformen påpeker at ”Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best.” Det
innebærer at vi må skille oss ut gjennom en befolkning med høy kompetanse. Her spiller
universiteter og høyskoler en nøkkelrolle.

Et overordnet spørsmål er om dagens struktur er tilpasset ambisjonene om at Norge skal være
en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse de globale utfordringene, samtidig som
samfunnets kompetansebehov dekkes innenfor kostnadseffektive rammer.

Universiteter og høyskoler er viktige samfunnsinstitusjoner, med et stort mandat: Ifølge
universitets- og høyskoleloven skal universiteter og høyskoler tilby utdanning og utføre
forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Institusjonene

Postadresse: Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo
Kontoradresse: Kirkeg. l8 Telefon: 22249090 Telefaks: 22242764

Org. nr.: 872 417 842

j ')‘-' q A __`.
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skal videre formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om faglig
frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i under-
visningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og
næringsliv. Som for alle offentlige virksomheter, skal mandatet oppfylles innenfor en effektiv
forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene.

Hva skal til for at institusjonene skal kunne oppfylle dette samfunnsoppdraget og ambisjonene

jeg har skissert over?

2. OVERORDNET TILSTAN DSVURDERIN G

Tílstandsrapportenfor' høyere utdanning 2014 viser et differensiert bilde av den norske
universitets- og høyskolesektoren: Det har vært stor aktivitetsvekst de siste ti årene, og det er
mange gode fagmiljøer. Jeg mener likevel at det er flere områder hvor vi må bli bedre. Norsk
forskning når ikke like høyt opp i intemasjonale sammenligninger som svensk, finsk og dansk
forskning, men det er ingen grunn til at Norge ikke skal hevde seg på linje med nabolandene.
Våre fremste miljøer må bli enda bedre, og flere miljøer må løftes fram, slik at vi kan få større
uttelling på den intemasjonale arenaen med flere verdensledende miljøer og mer gjennom-
bruddsforskning.

I tillegg til at vi ønsker å hevde oss bedre intemasjonalt, ser vi bekymringsfulle kvalitets-

problemer ved en del institusjoner og ved en del utdanninger. En del institusjoner har
problemer med å tiltrekke seg fagfolk og studenter, har få studenter på campus og
uteksaminerer få kandidater. Det forskes og publiseres lite, både totalt og av hver enkelt
forsker. I tillegg er evnen til å hente ekstern finansiering svært begrenset. Selvsagt sier ikke
disse faktaene alt, men de tvinger fram spørsmålet: Leverer disse institusjonene den kvaliteten
på høyere utdanning og forskning som vi trenger for å nå ambisjonene våre?

3. ARBEIDET MED EN STORTINGSMELDING OM STRUKTUR I
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Hvis vi skal heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning, må vi blant annet se på hvordan

vi organiserer universitets- og høyskolesektoren: Er dagens organisering hensiktsmessig, eller
får vi mer ut av ressursene vi investerer, dersom vi organiserer sektoren annerledes? Arbeidet
med strukturendringer er bare ett av kvalitetstiltakene vi jobber med. Alle de sju satsingene
som ble lansert på Kontaktkonferansen 2014 har økt kvalitet som mål.

Landet skal blant annet bygges gjennom solide utdanninger og tilgang til kunnskap av høy
kvalitet over hele landet, og det er kvaliteten på utdanningen og forskningen som skal legge

føringer på strukturendringer. Vi har derfor ikke begynt stortingsmeldingsarbeidet med å
bestemme hvilke institusjoner som skal slås sammen eller skissere arbeidsdelingen mellom de
ulike institusjonene. I dette arbeidet ønsker vi en god og inkluderende prosess, der innspill fra
sektoren vil bli vurdert og tillagt vekt i den videre prosessen.

På lanseringskonferansen for Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014 og F0rsknings-
barometerer 7. mai annonserte jeg at vi på UHRs representantskapsmøte 13. mai ville
konkretisere en bestilling til institusjonene. Statssekretær Bjørn Haugstad ga der
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institusjonene i oppgave å vurdere sin plass i et framtidig UH-landskap med færre
institusjoner for å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Universiteter og høyskoler
ble bedt om å skissere ønsket strategisk profil i 2020 og gi en kritisk vurdering av egne
forutsetninger for å realisere denne, med en særskilt vurdering av samarbeid, arbeidsdeling,
konsentrasjon og sammenslåing. Utfordringen som ble gitt var følgende: ”Hvor og hvordan

finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et UH-landskap med færre
institusjoner, en krevende demografisk utvikling (for mange læresteder) og med tydeligere
forventinger til akademisk standard (læringsutbytte, forskningskvalitet) - forventninger som
følges opp og får konsekvenser?”.

På UHRs representantskapsmøte ble det stilt flere spørsmål som departementet mener står
sentralt i strukturdiskusjonen. Jeg ber om at institusjonene tar disse med i betraktning når
framtidig strategisk posisjon skal vurderes:

o Hva betyr det for Norge at flere nærliggende land konsentrerer sine ressurser til

forskning og høyere utdanning og gjennomfører strukturendringer?

o Hva betyr den demografiske utviklingen for institusjonen?

o Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av

andre i regionen, eller som faller utenfor institusjonens definerte profil?

o Tilbys sainme type utdanninger for mange steder?

o Hvor lave kandidattall er forenelig med studiekvalitet, robusthet og kostnads-

effektivitet?

o 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?

o Bør små mastergrads- og ph.d.-programmer samles på noen utvalgte institusjoner for å

sikre at mastergrads- og ph.d.-studentene inngår i et fagmiljø?

o Ved rekrutteringsproblemer, lave studenttall og negativ befolkningsutvikling - hvilken

plass skal institusjonen hai den framtidige strukturen i høyere utdanning?

o Hvilke grep kan gi mer arbeidsdeling mellom de eldste universitetene når det gjelder å

tilby små fag? Er det mulig å tenke seg mer nordisk arbeidsdeling i små fag?

o Bør profesjonsutdanningene tilbys på færre institusjoner, slik at fagmiljøene er mer

robuste?

o Hvordan kan vi organisere forskning på store samfunnsutfordringer, som eksempelvis

aldring og omsorg, når forskningen i mange av de aktuelle profesjonsfagene er

fragmentert og ressursene spredt tynt utover?

o Hvordan kan vi sikre at profesjonsutdanninger med korte forskningstradisjoner er FoU-

baserte?

o Hvordan kan vi sikre en profesjonell og kostnadseffektiv administrasjon i UH-sektoren

som støtter opp om kjemeoppgavene forskning og utdanning?

o Hvilke strukturelle grep bør institusjonene ta for å styrke sin intemasjonale posisjon og

lykkes i den intemasjonale konkurransen om forskningsmidler?
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o Hva slags struktur trenger vi for å få forskning av høyere kvalitet ved universiteter og

høyskoler?

0 Hvilke forhold i relasjonen mellom universitetene og høyskolene og instituttsektoren

påvirker kvaliteten, herunder internasjonal konkurransekraft, i forskning? Hvilke

strukturelle endringer bør eventuelt gjøres?

4. OPPDRAGET

I lys av disse spørsmålene og ambisjonene for norsk høyere utdanning og forskning, ber jeg
alle universiteter og høyskoler vurdere hvor de ser sin plass i en sektor med færre
institusjoner. Innspillet skal gi en beskrivelse av ønsket strategisk posisjon i 2020 og en
vurdering av de hoved grepene som må gjøres for å realisere strategisk profil. Nærmere

spesifisert innebærer det at institusjonene med utgangspunkt i spørsmålene over skal beskrive:

0 Ønsket strategisk profil 2020, herunder
o Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud)
o Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning,

kunnskapsdeling
o Viktigste målgrupper og partnere

0 Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor
gjeldende budsjettrammer

0 Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil
0 Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling,

konsentrasjon og sammenslåing
0 Identifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett
0 Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et

landskap med:
o Færre institusjoner
o En krevende demografisk utvikling
o Tydeligere forventinger til akademisk standard i form av læringsutbytte,

forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser
0 Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere

andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfle kvaliteten på
utdanning og forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? Store
institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle.

Oppdraget gjelder alle statlige universiteter og høyskoler, og institusjonene kan ta
utgangspunkt i eksisterende planer i arbeidet. Institusjonene må bruke tiden framover til å
vurdere egne styrker og svakheter og foreta en grundig selvevaluering av virksomheten som et
ledd i den kommende dialogen om framtidig universitets- og høyskolesektor.

5. DIALOGMØTER OG INNSPILL

Regjeringen er opptatt av god dialog og forankring for å skape felles forståelse av problemer,
utfordringer og niuliglieter. Det legges derfor opp til dialog med og innspill fra ulike
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interessenter og jeg inviterer til regionale dialogmøter med institusjonene til høsten, se
vedlagte plan for tid og sted. Institusjonene er invitert ut fra geografisk nærhet til der møtet

skal finne sted og grupperingen til møtet er ikke ment som genser for arbeidet. Møtene er i

første rekke ment å være en arena der institusjonene kommer med innspill til KD.

Departementet oppfordrer til utstrakt kontakt institusjonene imellom i denne prosessen, både i
og utenfor egen region.

Departementet ber om å få oversendt et kort notat fra hver enkelt institusjon tre uker før

dialogmøtet. Notatet bør ikke være på mer enn en side, og det bør gi en kort oppsummering
over status i arbeidet og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere på møtet.
Basert på innspillene vil departementet sende ut en dagsorden i forkant av møtene.
Institusjonenes endelige innspill skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen utgangen av
oktober.

6. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

Institusjonene skal i sin gjennomgang av oppdraget ta høyde for gjeldene økonomiske rammer
for universitets- og høyskolesektoren.

Regjeringen vil benytte positive økonomiske virkemidler som skal stimulere til sammen-

slåinger mellom institusjoner. Departementet vil foreta en konkret vurdering av den enkelte
sammenslåing og strukturendring med tanke på å tildele stimuleringsmidler i 2015.

7. STRUKTURI NORD-NORGE

Det har vært flere strukturendringer i Nord-Norge de siste årene, også fusjoner. Disse har i

stor grad vært en respons på de samme utfordringene som er skissert over, og ikke i første
rekke motivert ut fra ønsket om universitetsstatus. I tillegg har det i flere år allerede vært en

egen prosess i Nordland, og det foreligger tilstrekkelig med utredninger og kunnskaps-
grunnlag om behovet for ytterligere strukturendringer i Nord-Norge. Sammen med

institusjonene vil Kunnskapsdepartementet derfor vurdere om dialogmøtet i september skal

benyttes til å diskutere konkrete forslag til strukturendringer som departementet vil oversende
institusj onene på forhånd.

8. AVSLUTNING

Departementet og institusjonene har et felles ansvar for å oppfylle det store samfunns-

mandatet for forskning og høyere utdanning. Jeg ser fram til institusjonenes innspill om

hvordan strukturendringer kan bidra til at vi best mulig oppfyller den viktige samfunnsrollen
vi har. Departementet må selvsagt vurdere disse samlet og se i hvilken grad de svarer på

nasjonale behov.

Med hilsen

 
Vedlegg: Plan for regionmøtene i september
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Kopi:

Universitets- og høgskolerådet
Privat høyere utdanningsinstitusjoner
Nettverk for private høyskoler
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 Arkivsak: 2014/1474 

Saksbeh: Bjørn J. Monstad/Ronny Løkås 

Dato: 06.06.02014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

64/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Orientering om studentopptaket 2014 

 

Hva saken gjelder 

 

      Universitetsstyret ble orientert om årets søkertall i maimøtet.  

      Styret har gitt rektor fullmakt til å trekke studier med liten søkning dersom videre 

analyse av søkertallene tilsier dette.  

 

      Rektor fattet 14. mars 2014 vedtak om trekk av studiet Bachelor i regnskap og 

revisjon fra årets opptak i tråd med vedtak på Handelshøyskolen ved UiA.  

 

      20. mai 2014 vedtok rektor trekk av ex.phil. og ex.fac. på Lesbos fra årets opptak i 

tråd med anmodning fra Fakultet for humaniora og pedagogikk. 

 

      20. mai 2014 vedtok rektor trekk av Kunstfag med fordypning i musikk, 

bachelorprogram fra årets opptak i tråd med vedtak i fakultetsstyret ved Fakultet for 

kunstfag. 

 

      I tillegg har universitetsstyret 26. februar 2014 i S-24/14 fattet vedtak om trekk av 

Førstesemesterstudiet fra studieporteføljen våren 2015. 

 

Arbeidet med årets studentopptak er i full gang i tråd med orienteringen gitt i S 51/14. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar orientering om studentopptaket 2014 til orientering 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

Saksdokumenter i forbindelse med trekk av tre studier på rektorfullmakt er vedlagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Trekk av studier på rektorfullmakt 
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 Arkivsak: 2014/962 

Saksbeh: Turid Høgetveit 

Dato: 19.05.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

65/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

 

Hva saken gjelder 
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder ble fastsatt av styret i 2005. Det ble 

gjennomført en større revisjon våren 2011, og en mindre endring høsten 2013. Det fremmes nå 

forslag om flere endringer i forskriften. De to mest omfattende endringsforslagene er forslag om 

endret tidspunkt for ny/utsatt eksamen (§ 26) og endringer som følge av overgang til digital 

eksamen. 

 

Forslag til endringer i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder ble sendt på 

høring 31. mars, med høringsfrist 16. mai. Det foreligger høringsuttalelser fra alle fakultetene, 

Avdeling for lærerutdanning, Studentservice og Studentorganisasjonen i Agder (STA). Det 

foreligger også uttalelse fra Studieutvalget. I tillegg er det mottatt et innspill til forskriften fra 

Servicetorget.  

 

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 

studieåret 2014-2015. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 

Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 

2. Forskriften trer i kraft fra studieåret 2014-2015.  

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

Høringsforslag, høringsuttalelser og universitetsdirektørens merknader 

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 31. mars. Høringsfristen var 16. mai.  

 

I høringsforslaget ble alle forslag til endringer markert med spor endring i forhold til gjeldende 

forskrift. Høringsbrevet kommenterte alle forslag til endringer men pekte likevel på noen forslag 

som høringsinstansene spesielt ble bedt om å uttale seg om. 

 

Det foreligger høringsuttalelser fra alle høringsinstansene. Handelshøyskolen ved UiA og 

Fakultet for samfunnsvitenskap har avgitt felles høringsuttalelse.  

 

Studieutvalget har også vært høringsinstans og har behandlet saken i to møter (5.mai og 4. juni). 

På bakgrunn av drøftinger i møtene og i henhold til fullmaktsvedtak, har leder av Studieutvalget 

utarbeidet høringsuttalelse.  

 

Servicetorget har ikke vært formell høringsinstans men har oversendt et innspill til forskriften 

som tas med i vurderingen. 

 

Det gjøres også oppmerksom på at forslaget vil bli behandling i Det sentrale forskningsutvalget 

(SFU) den 11. juni. En eventuell uttalelse vil bli ettersendt eller framlagt i styrets møte. 

 

Forslag til mindre endringer i §§ 1, 2, 9, 12, 12a, 12b, 13, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34 

og 41 er ikke kommentert i høringsuttalelsene eller kommentarene gjelder ikke de foreslåtte 

endringene. Disse forslagene opprettholdes og omtales ikke nærmere. 

 

I det følgende gis en kort oppsummering av høringsforslag, høringsuttalelser og 

universitetsdirektørens merknader til saken i kronologisk rekkefølge. De endringene som 

høringsinstansene spesielt ble bedt om uttalelse i forhold til, gjelder §§ 12c, 14, 15, 16, 26 og 

37.  

 

§ 5. Tilleggsbenevnelser for grader 

Høringsforslag: 

Forslag om å ta med ny benevnelse for grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram. 

 

Høringsuttalelser: 

Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap mener det på vitnemål for 

selvvalgt bachelorgrad må komme tydeligere fram at kandidaten er tildelt en selvvalgt grad. 

Servicetorget, som har ansvar for utstedelse av selvvalgt bachelorvitnemål, har gitt innspill om 

det samme. De mener det ikke kommer tydelig nok fram i gjeldende gradsbenevnelsen for 

selvvalgt bachelor at kandidaten er tildelt selvvalgt grad og ikke ordinær bachelorgrad. 

Servicetorget viser i den forbindelse til gradsbenevnelse for selvvalgt bachelorgrad ved 

Høgskolen i Telemark og Universitetet i Stavanger og foreslår endring i tråd med disse. 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Gradsbenevnelse for masterprogram tas inn i forskriften som foreslått. Forslaget fra flere 

høringsinstanser om å ta inn en presisering i forhold til selvvalgt bachelorgrad, tas opp på et 

senere tidspunkt siden dette ikke har vært på høring. 

 

§ 6. Krav til innhold i bachelorgraden 

Høringsforslag: 
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Forslag om endring i 4. ledd om faglig overlapp.  

 

Høringsuttalelser: 

Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap peker på en forskjell i 1. ledd og 

spørsmålet om det skal stilles krav til eller være valgfritt om bacheloroppgaven skal inngå i 

fordypningen / 2-årig integrert løp. De viser i den forbindelse til krav fra NRØA for 

bachelorprogram i økonomi og administrasjon om at bacheloroppgaven skal holdes utenfor de 

120 integrerte studiepoengene. Når det gjelder 4. ledd viser fakultetene til at ny presisering kan 

skape problemer for studenter som er i «utakt» i eget program og ønsker setningen fjernet. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk gir også uttrykk for at 5 studiepoengs overlapp fortsatt 

bør være mulig i forbindelse med overlapp som følge av revisjon av et studieprogram. 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Når det gjelder høringsuttalelsen til 1. ledd hvor det ikke har vært foreslått endring, viser 

universitetsdirektøren til at det er en bevisst forskjell i punkt a) og b) ved at bacheloroppgaven i 

bachelorprogram som inneholder en fordypningsenhet, skal være inkludert i 

fordypningsenheten, mens bacheloroppgaven i et bachelorprogram som inneholder et 2-årig 

integrert studieprogram, enten kan være innenfor det 2-årige integrerte programmet eller 

utenfor. Krav fra NRØA er derfor uproblematisk. Det foreslås ingen endring i 1. ledd. 

På bakgrunn av høringsuttalelsene anbefaler universitetsdirektøren at gjeldende bestemmelse om 

faglig overlapp i 4. ledd blir stående, dvs. høringsforslaget opprettholdes ikke. 

 

§ 12c, Pensum:  

Høringsforslag:  

Forslag til ny paragraf med bestemmelser om pensum. Høringsinstansene ble spesielt bedt om å 

uttale seg om hvorvidt organisert del av undervisning bør kunne anses som del av pensum. 

 

Høringsuttalelser: 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag, Fakultet for kunstfag 

og Avdeling for lærerutdanning støtter alternativ 1 om at organisert del av undervisningen kan 

inngå som en del av pensum. Fakultet for teknologi og realfag viser i den forbindelse til at 

muligheten for at organisert undervisning kan inngå som del av pensum kan være viktig for 

praktiske og utøvende emner. Fakultet for kunstfag viser til at forestillinger også kan være en 

del av pensum. Mye av undervisningen i de estetiske fagene er ikke mulig å lese seg til og er 

derfor obligatoriske. Fakultet for humaniora og pedagogikk ser gjerne at pensum defineres, men 

mener det ikke bør stilles krav om at alle emner skal ha et fastsatt pensum. Som eksempel vises 

det til praksisemner, bachelor- og masteroppgaver. Fakultetet støtter for øvrig alternativ 2 om at 

organisert undervisning ikke kan defineres som del av pensum. Handelshøyskolen ved UiA og 

Fakultet for samfunnsvitenskap er delt i spørsmålet om alternativ 1 og 2. De viser til at 

undervisning i noen tilfeller alltid har vært en selvfølgelig del av pensum mens andre mener det 

å inkludere forelesning i pensum er feil vei å gå. De stiller videre spørsmål ved hvorvidt pensum 

i det hele tatt bør omtales i forskriften. STA støtter også alternativ 2. Likevel peker STA på at 

obligatorisk undervisning kan være et unntak, forutsatt at dette er spesifisert på en 

tilfredsstillende måte.  

Studieutvalget forstår pensum kun som teoretisk/skriftlig materiale, og foreslår derfor å endre 

overskrift til Grunnlag for vurdering eller Hva kandidaten kan prøves i. Utvalget er enig i at 

definert innhold i obligatorisk undervisning kan være en del av pensum/det kandidatene kan 

prøves i (alternativ 1). 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Universitetsdirektøren mener det er behov for at pensum defineres for å unngå usikkerhet og 

mulige misforståelser. På bakgrunn av høringsuttalelser er det tydelig at det også i flere 
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sammenhenger kan være aktuelt at organisert del av undervisning kan inngå som del av pensum. 

Universitetsdirektøren foreslår at alternativ 1 tas i forskriften men med endret formulering i 

første del som følger: 

Alle emner skal ha et angitt pensum. Dersom den organiserte delen av obligatorisk 

undervisning, som for eksempel forelesninger, laboratoriearbeid, feltarbeid, seminarer og 

lignende, skal forstås som en del av pensum, og eksamensoppgaver skal kunne gis kun med 

utgangspunkt i dette, skal det framgå av pensumlisten. 

 

§ 14, Vurderingsordning:  

Høringsforslag:  

Større endringer med bakgrunn i overgang til digital eksamen. Blant annet er eksemplifisering 

av aktuelle vurderingsformer tatt ut. Høringsinstansen ble spesielt spurt om hvorvidt de 

foreslåtte endringene gir tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til utvikling av digitale 

vurderingsordninger. 

 

Høringsuttalelser: 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag er enige i at foreslåtte 

endringer i § 14 gir tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til utvikling av digitale 

vurderingsordninger. Imidlertid peker Fakultet for helse- og idrettsvitenskap på en 

uoverensstemmelse i høringsbrev og forslag til revidert forskrift og gir uttrykk for å støtte 

forslaget om at emner på inntil 10 studiepoeng kan ha inntil 2 deleksamener. Fakultet for 

kunstfag er også enig i forslaget men mener hensynet til at studenten blir prøvd i læringsutbyttet 

på best og mest hensiktsmessig måte, bør gå før hensynet til etterprøvbarhet og studentens 

klagerett. Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap gir positiv 

tilbakemelding på forslag om endringer med tanke på digital eksamen. Det gis imidlertid uttrykk 

for at en bør være forsiktig med å la hensynet til etterprøvbarhet overskygge hensynet til god 

læring. STA støtter også forslaget men peker på at emner på 10 studiepoeng ikke må ha 

unødvendig mange deleksamener.  

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Universitetsdirektøren er enig i høringsuttalelsene om at sammenhengen mellom læringsutbytte 

og vurderingsformer er viktighet. Det vises i den forbindelse til 1. ledd i § 14. Hensynet til 

etterprøvbarhet og studentens klagerett er imidlertid også viktig, jfr. studentenes rettigheter etter 

lov om universiteter og høyskoler § 5-3 om kandidatens rett til å klage over karakteren for sine 

egne prestasjoner. I høringsforslaget var det ikke foreslått innholdsmessige endringer i 2. ledd, 

kun en endret nummerering (fra 3. ledd til 2. ledd). Når det gjelder kommentaren fra Fakultet for 

helse- og idrettsvitenskap om antall deleksamener, er det teksten i høringsforslaget som er riktig. 

Universitetsdirektøren anbefaler at emner med omfang på inntil 10 studiepoeng kan ha inntil 2 

deleksamener, mens emner på mer enn 10 studiepoeng kan ha inntil 3 deleksamener. 

Høringsforslaget opprettholdes. 

 

§ 15: Hjelpemidler:  

Høringsforslag:  

Innføring av digital eksamen gjør det nødvendig med nye bestemmelser i forhold til nett-tilgang. 

Høringsinstansene ble spesielt bedt om å uttale seg om forslag til nytt 3. ledd med forslag i 

forhold til åpent nett ved skriftlig eksamen under tilsyn. Alternativ 1 gir mulighet for åpent nett 

dersom alle hjelpemidler er tillatt, mens alternativ 2 ikke tillater åpent nett. 

 

Høringsuttalelser: 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for kunstfag 

støtter mulighet for åpent nett ved digitale skoleeksamener hvor alle hjelpemidler er tillatt 

(alternativ 1). Fakultet for teknologi og realfag peker på at dette vil åpne muligheter for nye 
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digitale vurderingsordninger. Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap 

støtter alternativ 2 om at det ikke gis anledning til åpent nett ved digital skriftlig eksamen under 

tilsyn. 

STA støtter alternativ 1 fordi dette er en arbeidssituasjon som minner mer om en normal 

arbeidssituasjon. De peker imidlertid på at dette krever en tilpasning i forhold til utformingen av 

oppgavene. STA stiller også spørsmål til foreslått endring i 2. ledd, hvor annet elektronisk utstyr 

foreslås tatt ut. De lurer på om denne endringen betyr at det åpnes for bruk av mobiltelefon eller 

en PC nummer 2 i eksamenslokalet. Dette mener de eventuelt vil utgjøre et «hull» i forskriften. 

Eksamenskontoret (Studentservice) støtter alternativ 2 om at det ikke gis anledning til åpent nett 

ved digital skriftlig eksamen under tilsyn. Eksamenskontoret peker på at det i slike tilfeller ikke 

vil kunne garanteres at det er studenten som sitter ved pulten som faktisk har skrevet besvarelsen 

siden åpent nett, vil kunne medføre at studenter vil kunne kommunisere med personer utenfor 

eksamenslokalet. Eksamenskontoret mener kortere eksamener med alle hjelpemidler og åpent 

nett bør arrangeres som hjemmeeksamen. For øvrig mener eksamenskontoret at forslag til 

endringer knyttet til digital eksamen vil gi et godt grunnlag for implementering av digital 

eksamen. 

Studieutvalget støtter alternativ 1. Med henvisning til at den teknologiske utviklingen går fort og 

at nye digitale vurderingsformer kan bli utviklet, foreslås det imidlertid en endring i 

formuleringen. Utvalget foreslår at det ved digital skriftlig eksamen under tilsyn kan tillates helt 

eller delvis åpent nett. Utvalget påpeker også at helt eller delvis åpent nett kan være aktuelt 

uavhengig av om alle hjelpemidler er tillatt. 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Når det gjelder STAs kommentar til 2. ledd, var annet elektronisk utstyr tatt ut fordi det ble ment 

å være selvsagt. Når STA likevel kommenterer dette, foreslår universitetsdirektøren at annet 

elektronisk utstyr tas inn igjen for ikke å skape misforståelser, dvs. at høringsforslaget på dette 

punktet ikke opprettholdes. I den forbindelse påpekes det at datamaskin i forbindelse digital 

eksamen, ikke anses som et hjelpemiddel, mens f.eks. kalkulator vil være det. 

Universitetsdirektøren viser til ulike syn i høringsuttalelsene vedrørende alternativer i 3. ledd og 

spørsmål om mulighet for åpent/ikke åpent nett ved digital skriftlig eksamen. Det fremmes 

forslag til nytt 3. ledd i samsvar med forslag fra Studieutvalget.  

 

§ 16: Karakterskala.  

Høringsforslag:  

Flere forslag til endringer. Høringsinstansene ble spesielt bedt om å uttale seg om forslag i 6. 

ledd om å åpne for at endelig karakter på masteroppgaver kan fastsettes ved en samlet vurdering 

av skriftlig og muntlig del. Bakgrunnen for forslaget er et sensurskjema til bruk i MNT-fagene 

(matematikk, naturfag, teknologi) utarbeidet i UHR-regi hvor det legges opp til at karakteren 

kan fastsettes på grunnlag av en samlet vurdering av skriftlig arbeidet og en muntlig 

presentasjon. Studentenes rett til å klage på sensurvedtaket er problematisert i den forbindelse. 

 

Høringsuttalelser: 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for kunstfag 

støtter forslaget om at karakteren på masteroppgaver kan fastsettes på grunnlag av en samlet 

vurdering av skriftlige arbeid og muntlig presentasjon. Fakultet for teknologi og realfag og 

Fakultet for kunstfag ber imidlertid om at det åpnes for denne muligheten også for 

bacheloroppgaver. Fakultet for teknologi og realfag viser også til gode erfaringer med vurdering 

av den skriftlige oppgaven og presentasjon av prosjekt og eventuelle produkter/prototyper som 

er utviklet som del av oppgaven (både på bachelor- og masternivå).  

Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap stiller seg positive til 

endringsforslagene i denne paragrafen.  
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STA støtter ikke forslag til endring fordi de vil prioritere studentenes klagerett og mulighet til 

etterprøvbarhet. Dersom karakteren skal fastsettes på bakgrunn av både skriftlig og muntlig 

eksamen, mener de studentene likevel må få en egen vurdering for hver av delene. 

Studieutvalgets medlemmer hadde litt ulikt syn på denne problemstillingen. Utvalget var 

imidlertid enig i at det var viktig at forslaget ikke var i strid med bestemmelser om studenters 

klagerett i lov om universiteter og høyskoler. 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Forslaget i 6. ledd om at det kan fastsettes en endelig karakter ved hjelp av samlet vurdering av 

skriftlig og muntlig del, er fremmet etter initiativ fra Fakultet for teknologi og realfag. I regi av 

UHR (Universitets- og høgskolerådet) er det utarbeidet et anbefalt sensurskjema til bruk i MNT-

fagene (matematikk, naturfag, teknologi). 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. Universitetet har bedt om en vurdering fra 

UHR med tanke på om anbefalingen kan stride mot bestemmelser om studentens klagerett i lov 

om universiteter og høyskoler (§ 3-9 og § 5-3). Så langt vi kjenner til ble denne 

problemstillingen ikke vurdert i forbindelse med sensurskjemaet.  Via UHR er universitetet gjort 

kjent med et vedtak i dekanatet ved UiO (mars 2014) om karakterbeskrivelser for 

masteroppgaver ved MN-fakultetet. Her går det tydelig fram at det ved UiO skal settes egen 

karakter for skriftlig del med tanke på studenters klagerett. 

 

I høringsbrevet er det signalisert tvil om denne endringen, men det ble fremmet forslag for å 

innhente synspunkter fra høringsinstansene. Universitetet er i kontakt med UHR om denne 

saken, og universitetsdirektøren ønsker å avvente forslag til endringer bl.a. i påvente av UHRs 

vurderinger. Det er også ønskelig å kartlegge praksis ved andre institusjoner nærmere. En mulig 

endring på dette punktet bør også sees i sammenheng med bestemmelsene om at karakter for 

skriftlig del skal foreligge minst 24 timer før justerende muntlig eksamen. Det må vurderes 

nærmere om fakultetets behov kan imøtekommes ved f.eks. å åpne for dispensasjon fra denne 

fristen. Ut fra dette vil universitetsdirektøren ikke anbefale endring i forskriften om sensur av 

masteroppgaver på det nåværende tidspunkt. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til saken 

så fort som mulig. Forhåpentligvis vil dette kunne skje i løpet av høsten slik at en eventuell 

endring kan tre i kraft fra og med våren 2015. Forslag til ny siste setning i 6. ledd i 

høringsforslaget opprettholdes derfor ikke. For øvrig opprettholdes foreslåtte endringer i § 16. 

 

§ 23. Trekk fra eksamen 

Høringsforslag:  

Det er foreslått å ta med en bestemmelse om at trekk fra praksis må skje før praksisperioden 

starter. 

 

Høringsuttalelser: 

Avdeling for lærerutdanning stiller spørsmål til hvorfor praksis skal ha en annen trekkfrist enn 

eksamen. STA er ikke negative til forslaget, men kan ikke se hvilken reell forskjell dette vil 

utgjøre.  

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Universitetsdirektøren viser til at bakgrunnen for å ta inn en egen bestemmelse om trekk fra 

praksis, er at praksis er en vurderingsform med løpende vurdering. I og med at det ikke er 

definert når eksamen i praksis starter, gir trekk «14 dager før hver deleksamen» ingen mening. 

Høringsforslaget opprettholdes. Dette vil også kunne forhindre at studenter som står i fare for 

stryk, gis mulighet til å trekke seg fra praksis før perioden er avsluttet. 

 

§ 26: Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen:  
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Høringsforslag:  

Forslag om endret tidspunkt for ny/utsatt eksamen. Tidligere ble ny/utsatt eksamen arrangert 

innen midten av påfølgende semester dvs. i februar/mars for høstemner og i september for 

våremner. Fra og med studieåret 2009-2010 ble tidspunktet for ny/utsatt eksamen endret til neste 

ordinære eksamensperiode påfølgende semester. Alle fakultet gikk inn for denne omleggingen 

mens STA var imot. På bakgrunn av en analyse med formål om å avdekke mulige konsekvenser 

av endret tidspunkt for ny/utsatt eksamen, er det nå foreslått å gå tilbake til gammel ordning og 

gjennomføring av ny/utsatt eksamen innen midten av påfølgende semester. 

 

Høringsuttalelser: 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap stiller seg positiv til at tidspunkt for ny/utsatt eksamen 

endres tilbake til midten av påfølgende semester men forutsetter at såkalte portemner kan 

arrangeres på andre tidspunkt etter behov. Avdeling for lærerutdanning støtter også forslaget. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk viser til at forslaget har blitt grundig diskutert uten at det 

har vært mulig å komme fram til et enhetlig syn i saken på fakultetet. Fakultet for teknologi og 

realfag ønsker å beholde dagens bestemmelse om tidspunkt for ny/utsatt eksamen. I den 

forbindelse vises det til at målet må være at flest mulig består ordinær eksamen. Fakultetet 

mener dette best skjer ved at utsatte eksamener ikke legges i undervisningsperioder. Fakultet for 

kunstfag har ingen sterke meninger om tidspunkt for ny/utsatt eksamen, men viser til at det av 

hensyn til studentene kan være hensiktsmessig å arrangere utsatt eksamen innen midten av 

påfølgende semester. Fakultetet viser likevel til at dette kan være en ulempe med hensyn til 

undervisningen. Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap er delt i synet på 

tidspunkt for ny/utsatt eksamen. Fakultetene er imidlertid enige om at studenter i særlige tilfeller 

bør gis adgang til ny/utsatt eksamen selv om de ikke har møtt til ordinær eksamen. 

Eksamenskontoret har ikke kommentert forslaget men tidligere gitt uttrykk for at en eventuell 

endring av tidspunkt, vil la seg gjennomføre administrativt. STA er positiv til å gå tilbake til 

gammel ordning. Likevel ser de utfordringer ved begge ordninger. STA viser også til at de har 

oppfattet at debatten rundt tidspunkt for ny/utsatt eksamen mye har dreid seg om en påstand om 

at enkelte studenter bevisst har spekulert i å utsette ordinær eksamen til ny/utsatt eksamen når 

ny/utsatt eksamen tidligere ble arrangert innen midten av påfølgende semester. Imidlertid mener 

STA det må tas mer hensyn til de som faktisk trenger ny/utsatt eksamen, enn å argumentere for 

at noe vil utnytte situasjonen. 

Studieutvalgets medlemmer hadde noe ulikt syn på forslag om endret tidspunkt for ny/utsatt 

eksamen. Flertallet (4 av 6) var enig i forslaget om å gå tilbake til tidligere ordning med 

ny/utsatt eksamen innen midten av påfølgende semester. Ett av medlemmene som var mot dette, 

ba om protokolltilførsel. 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Universitetsdirektøren viser til at endring i tidspunkt for ny/utsatt eksamen i 2009 ble innført 

som følge av anbefalinger i rapport om organisering av studieåret blant annet med tanke på 

sammenhengende tid til forskning. Rapporten konkluderte enstemmig med at ordningen med 

ny/utsatt eksamen innen midten av påfølgende semester (februar/mars og september) var et 

forstyrrende element i den ordinære undervisningen både for studenter og ansatte. De vitenskapelige 

representantene mener den beste løsningen var å arrangere ny/utsatt eksamen samtidig med 

påfølgende ordinær eksamensperiode, mens studentrepresentanten gav uttrykk for å være fornøyd 

med ordningen slik den var. I forbindelse med høringen våren 2009, støttet alle fakultetene 

forslaget om å flytte tidspunkt for ny/utsatt eksamen til påfølgende periode for ordinær eksamen. 

Det samme gjorde Forskerforbundet. STA var imot. 

 

Årsaken til at det nå har vært foreslått å gå tilbake til ordningen med ny/utsatt eksamen i 

februar/mars og september, er henstillinger fra STA og en analyse som viser at antall 

oppmeldinger til ny/utsatt eksamen har falt betydelig fra 2010. Reduksjonen antas å ha sin årsak 

i endret tidspunkt for ny/utsatt eksamen. 
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Universitetsdirektøren registrerer at det er ulike meninger i fakultetene i denne saken. Dersom 

det tas utgangspunkt i gjeldende ordning for ny/utsatt eksamen, mener universitetsdirektøren 

følgende fordeler og ulemper må vurderes opp mot hverandre når det skal tas stilling til 

eventuell endring av tidspunkt: 

 

Fordeler med ny/utsatt eksamen i forbindelse med ordinær eksamensperiode påfølgende 

semester: 

 Bedre muligheter for sammenhengende tid til forskning 

 Mer ro rundt undervisningen gjennom hele semesteret (både for ansatte og studenter) 

 Det å måtte vente lenger på ny/utsatt kan tenkes å ha en disiplinerende effekt (større innsats 

ved ordinær eksamen) 

 Studenter som har strøket, får bedre tid til å forberede seg til ny eksamen 

 

Ulemper med ny/utsatt eksamen i forbindelse med ordinær eksamensperiode påfølgende 

semester: 

 Lenge å vente på ny/utsatt eksamen (spesielt for studenter som har vært syke til ordinær 

eksamen og som har fagstoffet godt inne) 

 Lenge å vente på vitnemål for studenter som mangler siste eksamen for å fullføre sin grad 

 Reduksjon i oppmeldinger til ny/utsatt eksamen – flere studenter ser ut til å vente til neste 

ordinære eksamen i stedet for å gå opp til ny/utsatt eksamen påfølgende semester 

 Stor belastning for studenter som i samme eksamensperiode skal avlegge både ordinære 

eksamener og ny/utsatt eksamen for forrige semester  

 

Fakultetene/avdelingen har i liten grad begrunnet sine høringsuttalelser i forhold til spørsmålet 

om tidspunkt for ny/utsatt eksamen. Fakultet for kunstfag viser til at hensynet til de ansatte taler 

for å opprettholde gjeldende ordning, mens hensynet til studentene taler for endring. Fakultet for 

teknologi og realfag begrunner sin motstand mot endring med hensynet til undervisningen. STA 

er for en endring, men viser likevel til utfordringer med begge alternative tidspunkt.  

 

Tidspunkt for ny/utsatt eksamen varierer ved andre universitet og høyskoler. Følgende 

eksempler kan nevnes: snarest mulig etter ordinær eksamen (UiO), avholdes i egen fastsatt 

periode (UiN), før neste avsluttende eksamen (NTNU), innen utgangen av første påfølgende 

semester etter ordinær eksamen (UiS), innen rimelig tid etter ordinær eksamen (HiOA).  

 

Etter universitetsdirektørens vurdering er ulempene ved dagens ordning større enn fordelene. 

Det bør også legges vekt på at flertallet i Studieutvalget anbefaler å gå tilbake til tidligere 

ordning. Høringsforslaget om å gå tilbake til ordningen med at ny/utsatt eksamen arrangeres 

innen midten av påfølgende semester, opprettholdes. 

 

§ 26a. Gjentak av masteroppgave og andre oppgaver 

Høringsforslag: Forslag om at fakultetsstyret skal avgjøre hvorvidt en eksamenskandidat som 

har fått en oppgave annullert pga. fusk, skal kunne levere forbedret versjon. 

 

Høringsuttalelser: 

Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap mener studenter som har fusket 

på oppgaven, ikke bør kunne levere forbedret versjon av oppgaven. 

STA er også imot forslaget og mener fusk er så alvorlig at en student ikke må gis anledning til 

bare å forbedre den allerede innleverte oppgaven. 

Studieutvalgets flertall stiller seg negative til forslaget. Et mindretall støtter forslaget om at 

fakultetene kan gi studenter anledning til å bruke innsamlet datamateriale, men skrive ny 

oppgave, fortrinnsvis med ny problemstilling.   
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Universitetsdirektørens merknader: 

Gjeldende forskrift om studier og eksamen inneholder ingen bestemmelser om eventuelle 

muligheter for levering av forbedret oppgave etter at besvarelsen er annullert på grunn av fusk. 

Universitetsdirektøren er enig i at det ikke skal være anledning til å levere ny versjon av en 

oppgave som er annullert på grunn av fusk. Det kan imidlertid tenkes tilfeller der et innhentet 

datamateriale kan benyttes som grunnlag for en ny oppgave med endret problemstilling, 

eksempelvis dersom materialet er innhentet i forbindelse med en praksisperiode. Forskriften bør 

åpne for at fakultetene unntaksvis kan tillate at kandidater i slike tilfeller benytter innsamlet 

materiale i en ny oppgave, og legger fram følgende, endrede forslag: En eksamenskandidat som 

har fått bacheloroppgave, masteroppgave eller en annen større oppgave annullert på grunn av 

fusk, kan ikke levere forbedret versjon av oppgaven med samme problemstilling. I særlige tilfelle 

kan fakultetsstyret tillate at kandidaten bruker innsamlet datamateriale som grunnlag for ny 

oppgave med ny problemstilling. 

 

§ 37. Sensur:  

Høringsforslag:  

Forslag til endringer i 2. og 6. ledd som høringsinstansene spesielt ble bedt om å kommentere. I 

2. ledd foreslås det at dersom veileder også deltar som intern sensor, skal det benyttes en tredje 

intern eller ekstern sensor. I 6. ledd foreslås det å stille krav om skriftlige retningslinjer for 

sensur av bacheloroppgaver. I gjeldende forskrift er det kun krav om slike retningslinjer for 

sensur av masteroppgaver.  

 

Høringsuttalelser: 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap støtter forslag om at det skal opprettes en tredje intern 

eller ekstern sensor i de tilfeller veileder deltar som intern sensor for masteroppgaver.  

Fakultetet foreslår videre at ordningen med en begrenset oppnevningsperiode for sensorer på tre 

år oppheves. De mener kvalitetssikringen av sensorene ivaretas gjennom det løpende 

sensorarbeidet ved instituttene. Fakultet for humaniora og pedagogikk støtter forslaget om at det 

skal foreligge skriftlige retningslinjer for sensur av bacheloroppgaver. Fakultet for teknologi og 

realfag har ingen merknader til denne paragrafen. Fakultet for kunstfag ser det som 

uproblematisk at veileder er med på sensur av masteroppgaver og viser til at uenighet mellom 

sensorene kan løses ved gjeldende ordning om at en tredje sensor trekkes inn ved uenighet om 

sensur (jfr. 10. ledd i § 37). Fakultetet ser heller ingen grunn til å forskjellsbehandle bachelor- 

og masteroppgaver. Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap viser til ulik 

praksis i forhold til bruk av sensorer på ulike program. Handelshøyskolen mener veileder har en 

viktig funksjon i sensureringen ved å kunne gi utfyllende informasjon om kandidatens arbeid. I 

den forbindelse vises det til at krav om en tredje sensor vil være svært kostnadskrevende (ca. 

100 kandidater per år). Fakultetene mener de selv må ha anledning til å bestemme eventuell 

bruk av veileder og støtter gjeldende ordning. Dersom nytt krav fastsettes, vil fakultetene trenge 

nye ressurser. Det antydes også at tilgang til sensorer kan bli en utfordring. 

STA er positiv til forslagene og mener veileder bare bør ha en rådgivende oppgave ved sensur 

av masteroppgaver. I tillegg mener STA at forslaget om å stille krav om skriftlige retningslinjer 

for bedømmelse av bacheloroppgaver er positivt. 

Studieutvalget er enig i at det skal benyttes en tredje intern eller ekstern sensor ved sensur av 

masteroppgaver dersom veileder deltar som sensor. 

 

Universitetsdirektørens merknader: 

Universitetsdirektøren viser til at et forslag om at veileder ikke kan delta som intern sensor for 

de kandidater han/hun veileder også var aktuelt i forbindelse med revisjon av forskriften våren 

2011. Følgende siteres fra saksframlegget til styret (22.06.2011): 
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Universitetsdirektøren er enig i at veileder ikke bør delta ved sensur av masteroppgaver, men 

konstaterer at et flertall av fakultetene er uenig i dette. Et alternativ til den foreslåtte endringen vil 

være at det benyttes tre sensorer i de tilfeller der veileder deltar. Dette ble anbefalt av 

Studieutvalget. Forslaget vil bli vurdert fremmet ved neste revisjon av forskriften.  

Universitetsdirektøren opprettholder forslag til endringer i 2. ledd og 6. ledd. Når det gjelder 

kommentaren fra Fakultet for kunstfag, viser universitetsdirektøren til at bestemmelsen det 

henvises til, gjelder oppnevning av en tredje sensor ved uenighet om karakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

2 Høringsforslag 

 

 

 

 

Side�42



Universitetsdirektørens forslag til  

Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

§ 1.Definisjoner 

§ 1 s) skal lyde: 

s) Fordypningsenhet: Kombinasjon av emner på 80–90 studiepoeng som gjennom en studieplan er 

definert til å utgjøre en samlet enhet. Minst 20 studiepoeng må være på nivå 2, dvs. bygge på 

emner på lavere nivå. 

§ 2.Virkeområde 

Ny siste setning skal lyde: 

For eksamener som arrangeres i regi av Universitetsstudiene på Svalbard gjelder eget 

eksamensreglement. 

§ 5.Tilleggsbenevnelser for grader på lavere grads nivå 

Paragrafens overskrift skal lyde: Tilleggsbenevnelser for grader 

Nytt 4. ledd skal lyde: 

4.  Grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram, gis normalt benevnelsen «Master i 

[studiets navn]». Andre tilleggsbenevnelser fastsettes i det enkelte tilfelle av styret. 

Tidligere 4. ledd blir nytt 5. ledd. 

§ 9.Etablering og nedlegging av studier 

Ny siste setning skal lyde: 

Ved nedlegging av studieprogram skal vedtaksorganet fastsette overgangstid for utstedelse av 

vitnemål. 

§ 12b.Obligatorisk undervisning og praksis 

Paragrafen skal lyde: 

Eventuelt krav om obligatorisk frammøte til undervisning, gruppesamlinger og praksis skal framgå av 

studieplan, fag-/programplan og/eller emnebeskrivelse. Med mindre annet framgår, kreves det 80 % 

frammøte. 

Ny paragraf 12c. skal lyde: 

§ 12c.Pensum 

Alle emner skal ha et angitt pensum. Dersom den organiserte delen av obligatorisk undervisning, som 

for eksempel forelesninger, laboratoriearbeid, feltarbeid, seminarer og lignende, skal forstås som en 
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del av pensum, og eksamensoppgaver skal kunne gis kun med utgangspunkt i dette, skal det framgå 

av pensumlisten. 

Felles pensum skal kunngjøres senest ved semesterstart.  

Eventuelt selvvalgt pensum skal godkjennes av emneansvarlig innen fastsatt frist. 

§ 13.Emnestørrelse 

Ny siste setning skal lyde: 

Bestemmelser om emnestørrelse gjelder ikke for oppdragsstudier. 

§ 14.Vurderingsordning 

2., 3., 4. og 6. ledd skal lyde: 

2) Ved fastsetting av vurderingsform skal det legges vekt på hensynet til etterprøvbarhet og 

studentenes klagerett. Det skal også legges vekt på variasjon i vurderingsformer innen 

studiet/studieprogrammet. Med unntak for vurdering av eksamenskandidater i praksis, kan 

arbeidsprosesser og lignende bare gjøres til gjenstand for vurdering dersom de er beskrevet i 

skriftlige rapporter eller muntlige eksamener eller framlegg. 

3) En eksamen kan omfatte en eller flere deler og kan bestå av en eller flere ulike 

vurderingsformer. Eksamen eller prøve kan arrangeres individuelt eller i grupper. Det bør 

normalt ikke være mer enn 5 deltakere i en gruppe. Skriftlige eksamener og prøver 

gjennomføres normalt digitalt. Universitetet godkjenner hvilke typer bærbar datamaskin og 

operativsystem som kan benyttes ved eksamen under tilsyn. 

4) Emner med omfang på inntil 10 studiepoeng kan ha inntil 2 deleksamener. Emner med omfang 

på mer enn 10 studiepoeng kan ha inntil 3 deleksamener. Mappevurdering eller annen form for 

løpende vurdering der det gis én samlet karakter, regnes som én deleksamen. 

6) Bare skriftlige arbeider eller andre arbeider som er av en slik art at vurderingen lar seg 

etterprøve, kan inngå i en mappe. Skriftlig eksamen under tilsyn kan ikke inngå i mappe. 

§ 15.Hjelpemidler 

2. ledd og nytt 3. ledd skal lyde: 

2) Det tillates ikke brukt kalkulator eller annet elektronisk utstyr som kan opprette samband eller 

på annet vis kommunisere internt i eksamenslokalet eller med omverdenen.  

3) Ved digital skriftlig eksamen under tilsyn kan det tillates helt eller delvis åpent nett. 

§ 16.Karakterskala. Utregning av endelig karakter 

Nytt tredje siste avsnitt i 1. ledd skal lyde: 

Fakultetsstyret selv kan vedta at anbefalte karakterbeskrivelser fra nasjonale fagråd skal benyttes i 

tillegg. 
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6. ledd skal lyde: 

6) 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.  

§ 17.Studierett 

Nytt 5. ledd skal lyde: 

5) Tredje ledd gjelder ikke studenter ved forkurs. Studenter ved forkurs har studierett i ett studieår 

inkludert ny/utsatt eksamen.  

Tidligere 5. ledd blir nytt 6. ledd. 

§ 18.Tap av studierett 

Ny bokstav d) i 1. ledd skal lyde: 

d) Dersom en student etter forespørsel ikke framviser dokumenter som er grunnlag for opptak i 

originalversjon for kontroll. 

§ 22.Antall eksamensforsøk 

Ny andre setning i 1. ledd skal lyde: 

1) Dette gjelder selv om studenten har fått nytt opptak.  

§ 23.Trekk fra eksamen 

Nytt 2. ledd skal lyde 

2) Trekk fra praksis må skje før praksisperioden starter. 

Tidligere 2. ledd blir nytt 3. ledd 

§ 26.Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen 

1.ledd bokstav d) skal lyde: 

d) Ny og utsatt eksamen arrangeres innen midten av påfølgende semester. 

Ny siste setning i 1. ledd bokstav f) skal lyde: 

f) Universitetet kan også i andre særlige tilfelle gi studenter som ikke møtte til siste ordinære 

eksamen, adgang til ny/utsatt eksamen.  

Ny bokstav c) i 3.ledd skal lyde: 

c) Reglene om ekstraordinær eksamen gjelder vilkår for å gå opp til eksamen så langt det er 

praktisk mulig. 
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§ 26a.Gjentak av masteroppgave og andre oppgaver 

Nytt 5. ledd skal lyde: 

5) En eksamenskandidat som har fått bacheloroppgave, masteroppgave eller en annen større 

oppgave annullert på grunn av fusk, kan ikke levere forbedret versjon av oppgaven med samme 

problemstilling. I særlige tilfelle kan fakultetsstyret tillate at kandidaten bruker innsamlet 

datamateriale som grunnlag for ny oppgave med ny problemstilling. 

§ 27.Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen 

Paragrafens overskrift skal lyde: Gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn 

Paragrafen skal lyde: 

1) Eksamenskandidatene skal møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen tar til. Ved 

gjennomføring av digital eksamen kan universitetet fastsette krav om tidligere frammøte. 

Eksamenskandidater som kommer for sent, kan få adgang til eksamen de første 60 minutter 

etter at eksamen har begynt. 

2) Ved digital eksamen som er basert på bruk av egen bærbar datamaskin må 

eksamenskandidatene ha meldt behov for å låne PC innen frist fastsatt av universitetet. 

Eksamenskandidater som benytter egen bærbar datamaskin er selv ansvarlig for å ha lastet ned 

nødvendig programvare før de møter i eksamenslokalet. 

3) Ingen kandidater skal forlate eksamenslokalet de første 60 minutter etter at eksamen har 

begynt. 

4) Eksamenskandidatene skal vise gyldig studentlegitimasjon eller annen gyldig legitimasjon med 

bilde. 

5) I eksamenslokalet skal kandidatene rette seg etter anvisning fra inspektørene. 

6) Det er ikke tillatt å skrive på utdelt papir før eksamensoppgaven er delt ut. Det er ikke tillatt å 

bruke annet papir enn det som er delt ut. 

7) Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom kandidatene eller med andre 

personer under eksamen. Dersom kandidatene har spørsmål, skjer henvendelse til en av 

eksamensinspektørene. 

8) Kandidatene har til disposisjon den oppgitte eksamenstid. Etter at eksamenstiden er ute har 

kandidatene ikke adgang til å skrive på besvarelsene. Det gis inntil 15 minutter ekstra til å  

klargjøre for levering. 

9) Kladdeark kan ikke leveres inn som del av besvarelsen. 

10) Etter at besvarelsene og ubrukt eksamenspapir er levert, skal kandidatene forlate 

eksamenslokalet. Innlevert besvarelse blir ikke under noen omstendighet levert tilbake til 
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kandidaten. 

11) Emneansvarlig eller dennes stedfortreder skal være tilgjengelig under eksamen. 

§ 29.Gjennomføring av gruppeeksamen 

Ny siste setning skal lyde: 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder tilsvarende for vilkår for å gå opp til eksamen. 

§ 30.Utfyllende regler. Instrukser 

Paragrafen skal lyde: 

Styret fastsetter instruks for inspektører, emneansvarlige og sensorer, og kan innenfor rammen av 

denne forskriften fastsette utfyllende regler som gjelder alle eksamener og prøver ved Universitetet i 

Agder. 

§ 33.Særordninger 

5. ledd bokstav a) og f) skal lyde: 

a) Inntil 10 minutter pr. time, maksimalt en time, ved skriftlig eksamen under tilsyn. I særlige 

tilfelle kan det innvilges ytterligere tillegg i eksamenstiden. 

f) Ved skriftlig eksamen under tilsyn som ikke gjennomføres digitalt, kan studenter med lese- og 

skrivevansker og andre med dokumenterte behov, gis anledning til å benytte PC. 

Ny bokstav g) i 5. ledd skal lyde: 

g) Når eksamen under tilsyn eller hjemmeeksamen gjennomføres digitalt, kan studenter etter 

begrunnet søknad gis tillatelse til å avlegge eksamen ved bruk av penn og papir. 

Tidligere bokstav g), h) og i) blir nye h), i) og j). 

§ 37.Sensur 

Ny siste setning i 2. ledd skal lyde: 

2) Dersom veileder deltar som intern sensor, skal det benyttes en tredje intern eller ekstern 

sensor. 

Siste setning i 6. ledd skal lyde: 

6) Det skal foreligge skriftlige, fag- eller profesjonsspesifikke retningslinjer for bedømmelse av 

bachelor- og masteroppgaver. 

§ 41.Fritak 

Første og andre setning i 1. ledd skal lyde: 
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1) Søknader om fritak for eksamen eller prøve etter lov om universiteter og høyskoler § 3-5 (1) 

behandles av det fakultet som har ansvar for emnet. Søknader om fritak for eksamen eller prøve 

etter samme lovs § 3-5 (2) behandles av det fakultet som har ansvar for vedkommende studium.  

 

Hele forskriften: 

«Fagplan» skal erstattes med «Fag-/programplan». 

«Fag- eller studieplanen» skal erstattes med «Fag-/programplanen eller studieplanen» 

«Fag- og studieplaner» skal erstattes med «Fag-/programplaner og studieplaner» 

«Fag- eller studieplan» skal erstattes med «Fag-/programplan eller studieplan» 

 «Fag-/studieplanen» skal erstattes med «Fag-/programplanen eller studieplanen» 
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Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder –  
Høringsforslag mars 2014 

 

Forslag til revidert forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

 

 

Kap. 1. Generelle bestemmelser 

§ 1.Definisjoner 

a) Eksamen eller deleksamen: prøve som inngår i grunnlaget for karakterfastsetting for et emne 

eller alene gir grunnlag for fastsettelse av karakter i emnet. 

b) Mappevurdering: Vurderingsform der flere oppgaver/arbeidskrav leveres i løpet av semesteret, 

men der disse (alle eller utvalgte arbeider) deretter vurderes samlet og gis en felles karakter. 

c) Ny eksamen: eksamen som arrangeres for eksamenskandidater som ikke bestod ordinær 

eksamen. 

d) Utsatt eksamen: eksamen som arrangeres for eksamenskandidater som hadde gyldig fravær ved 

ordinær eksamen. 

e) Ekstraordinær eksamen: eksamen som arrangeres når et emne går ut, eller dersom det går mer 

enn to semestre til neste ordinære eksamen. 

f) Vilkår for å gå opp til eksamen: Prøve eller annen aktivitet som må være godkjent eller bestått 

før studenten kan gå opp til eksamen i et emne, men der resultatet ikke inngår i grunnlaget for 

endelig karakter. 

g) Student: person som er tatt opp til studier eller emner ved Universitetet i Agder i samsvar med 

lov om universiteter og høyskoler, § 3-6 og § 3-7. 

h) Privatist: Person som går opp til eksamen etter bestemmelsene i lov om universiteter og 

høyskoler § 3-10 uten å være tatt opp ved studiet eller emnet. 

i) Eksamenskandidat: Student eller privatist som går opp til eksamen. 

j) Nasjonal rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studium. 

k) Fag-/programplan: Plan for et studium utarbeidet med utgangspunkt i en nasjonal rammeplan. 

l) Studieplan: Plan for et studium uten nasjonal rammeplan. 

m) Studium: Samling av emner med omfang på til sammen minst 30 studiepoeng med eget opptak. 

n) Studieprogram: Flerårig studium som fører fram til en grad eller yrkesutdanning. 

o) Studiebeskrivelse: Oversikt over opptakskrav, læringsutbytte, faglig innhold m.m. for et 

studium/studieprogram, som del av fag-/programplanen eller studieplanen. 
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p) Emne: Minste studiepoenggivende enhet med avsluttende vurdering. 

q) Emnebeskrivelse: Oversikt over læringsutbytte, faglig innhold, vurderingsform m.m. for et 

emne, som del av fag-/programplanen eller studieplanen. 

r) Breddeenhet: Kombinasjon av emner på 30–60 studiepoeng innenfor samme fagområde. Krav 

til breddeenhet skal fremgå av studieplanen. 

s) Fordypningsenhet: Kombinasjon av emner på 80–90 studiepoeng fra ett eller flere fag som 

gjennom en studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet. Minst 20 studiepoeng må være 

på nivå 2, dvs. emner som bygger på emner på lavere nivå. 

  

§ 2.Virkeområde 

Denne forskrift gjelder alle studier og emner ved Universitetet i Agder. For studier og emner på 

doktorgradsnivå gjelder forskriftens § 19, § 33 og § 37. Forskriften gjelder for forkurs for 

ingeniørutdanning så langt den passer uten å komme i konflikt med nasjonale bestemmelser for 

denne utdanningen. 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. For eksamener som arrangeres i regi av Universitetsstudiene på Svalbard gjelder 

eget eksamensreglement. 

§ 3.Motstrid med nasjonal rammeplan 

Dersom denne forskrift strider mot en gjeldende nasjonal rammeplan, gjelder rammeplanens 

bestemmelser foran forskriften. 

§ 4.Beslutningsmyndighet 

I saker der beslutningsmyndighet er lagt til universitetet, treffes avgjørelser av universitetsdirektøren 

eller den han eller hun gir fullmakt til. Der beslutningsmyndighet er lagt til styret selv, fakultetsstyret 

selv eller styret for lærerutdanningene selv, kan myndigheten ikke delegeres til lavere nivå. 

Kap. 2. Grader 

§ 5.Tilleggsbenevnelser for grader på lavere grads nivå 

1. Grader oppnådd på grunnlag av fullført studieprogram på lavere grads nivå, gis normalt 

benevnelsen «Høgskolekandidat/bachelor i (studiets navn)». Andre tilleggsbenevnelser 

fastsettes i det enkelte tilfelle av styret. 

2. 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]». 
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3. Grad oppnådd på grunnlag av fullført 3 første studieår av 4-årig grunnskolelærerutdanning, gis 

henholdsvis benevnelsen «Bachelor i grunnskolefag 1.–7. trinn» eller «Bachelor i grunnskolefag 

5.–10. trinn». 

Grad oppnådd på grunnlag av fullført 3 første studieår av 4-årig allmennlærerutdanning, gis 

benevnelsen «Bachelor i grunnskolefag». 

4.  Grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram, gis normalt benevnelsen «Master i 

[studiets navn]». Andre tilleggsbenevnelser fastsettes i det enkelte tilfelle av styret. 

54. Engelske gradsbenevnelser fastsettes av styret. 

§ 6.Krav til innhold i bachelorgraden 

1) Bachelorgraden skal omfatte 180 studiepoeng og oppnås på grunnlag av en av følgende: 

a) Bachelorprogram som inneholder: 

- fordypningsenhet (jf. § 1 s) 

- bacheloroppgave på 10–20 studiepoeng inkludert i fordypningsenheten 

- examen philosophicum og examen facultatum (totalt 20 studiepoeng) 

- breddeenhet (jf. § 1 r). 

Examen facultatum kreves ikke for bachelorgrad med fordypningsenhet i realfag. 

b) Bachelorprogram som inneholder: 

- 2-årig integrert studieprogram, 120 studiepoeng 

- bacheloroppgave på 10–20 studiepoeng 

- examen philosophicum og examen facultatum (totalt 20 studiepoeng) eller 

vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonens samfunnsmessige rolle i et 

omfang på minst 10 studiepoeng 

- breddeenhet (jf. § 1 r). 

c) 3-årig integrert bachelorprogram som inneholder: 

- bacheloroppgave på 10–20 studiepoeng 

- examen philosophicum og examen facultatum (totalt 20 studiepoeng) eller 

vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonens samfunnsmessige rolle i et 

omfang på 10 studiepoeng. 

For 3-årig integrert studium som bygger på rammeplan, stilles ingen krav utover de som framgår av 

rammeplanen. 
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d) Fullført 3 første studieår av 4-årig lærerutdanning. 

e) Selvvalgt bachelorgrad 

Etter søknad kan en student oppnå selvvalgt bachelorgrad. Graden skal inneholde: 

- en fordypningsenhet (jf. § 1 s) eller et fullført 2-årig integrert studieprogram 

- bacheloroppgave på 10–20 studiepoeng inkludert i eller i tillegg til 

fordypningsenheten eller det integrerte studieprogrammet. 

Selvvalgt bachelorgrad med fordypningsenhet skal i tillegg inneholde examen philosophicum og 

examen facultatum (totalt 20 studiepoeng). Examen facultatum kreves ikke for selvvalgt 

bachelorgrad med fordypningsenhet i realfag. 

Selvvalgt bachelorgrad med et fullført 2-årig integrert studieprogram skal i tillegg inneholde examen 

philosophicum og examen facultatum eller vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonens 

samfunnsmessige rolle i et omfang på minst 10 studiepoeng. 

2) Styret kan dispensere fra bestemmelsene i punkt 1) for fellesgrad som gis i samarbeid med 

utenlandske institusjoner. I særlige tilfelle kan styret dispensere fra krav om bacheloroppgave. 

Styret kan også gi dispensasjon til å å redusere totalt omfang av examen philosophicum og 

examen facultatum fra 20 til 15 studiepoeng og i særlige tilfelle også til å erstatte examen 

philosophicum og examen facultatum i bachelorprogram med fordypningsenhet med 

vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonens samfunnsmessige rolle i et omfang av 

minst 10 studiepoeng. I de tilfeller der det er gitt dispensasjon fra krav om examen 

philosophicum og examen fakultatum i bachelorprogram med fordypningsenhet, gjelder 

dispensasjonen også selvvalgt bachelorgrad med tilsvarende fordypningsenhet. 

3) Alle studenter skal ha veiledning før bacheloroppgave leveres til sensur. Omfang av obligatorisk 

veiledning skal framgå av fag-fag-/programplaner eller studieplanen for det enkelte 

bachelorprogram. 

4) Ved innpassing av eksamener fra annet studieprogram eller annen institusjon Det tillates det 

maksimalt inntil 5 studiepoengs faglig overlapping i en bachelorgrad. 

§ 7.Krav til innhold i mastergraden 

1) Krav til innhold i mastergraden framgår av sentralt fastsatt forskrift. § 6 gjelder tilsvarende for 

mastergrad av 300 studiepoengs omfang. 

2) Alle studenter skal ha veiledning før masteroppgave leveres til sensur. Omfang av obligatorisk 

veiledning skal framgå av studieplanen for det enkelte masterprogram. Fakultetsstyret selv kan 

fastsette tidsbegrensning for hvor lenge en student kan jobbe med samme problemstilling i sin 

masteroppgave. Bestemmelser om veiledning, krav til masteroppgaven m.m. tas inn i egen 

avtale mellom fakultetet og den enkelte mastergradsstudent. 
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3) Det tillates ingen faglig overlapping i 1 ½-årige eller 2-årige masterprogram. 

§ 8.Overlapping mellom grader 

1. En student som har fullført en norsk eller utenlandsk grad eller yrkesutdanning, må ha avlagt 

minst 60 nye studiepoeng som ikke inngår i grunnlaget for tidligere oppnådd grad for å få 

utstedt nytt vitnemål eller ny grad, jf. forskrift om godskriving av høyere utdanning. 

2. For følgende utdanninger kreves det 90 nye studiepoeng for å få nytt vitnemål: 

a) Bachelorgrad som inneholder fordypningsenhet, jf. § 1 s. 

b) Bachelorgrad som inneholder 2-årig integrert studieprogram i økonomi og administrasjon 

eller i ingeniørfag. 

3. En student kan ikke oppnå mastergrad og hovedfagsgrad innenfor samme fagområde. 

4. Det kan ikke gis fritak for masteroppgave på grunnlag av masteroppgave eller tilsvarende arbeid 

i en tidligere grad. 

Kap. 3. Fag-Fag-/programplaner og studieplaner. Generelle bestemmelser om 

emner, vurderingsform og karakterskala 

§ 9.Etablering og nedlegging av studier 

Studier med omfang på 30 studiepoeng eller mer etableres og legges ned ved vedtak av styret selv. 

Dette gjelder også for fellesgrader. Fakultetsstyret selv kan etablere og nedlegge eksternt finansierte 

studier på 30 studiepoeng. Ved nedlegging av studieprogram skal vedtaksorganet fastsette 

overgangstid for utstedelse av vitnemål. 

§ 10.Etablering og nedlegging av emner 

Emner i eksisterende studier og frittstående emner etableres og legges ned ved vedtak av 

fakultetsstyret selv. 

§ 11.Faglig ansvar 

Alle studier og emner skal som hovedregel ha ett faglig ansvarlig fakultet. I særlige tilfelle kan styret 

selv fastsette annen tilknytningsform. Styret selv avgjør i slike tilfelle også hvilket organ som skal 

fatte vedtak som ellers fattes av fakultetsstyret eller styret for lærerutdanningene. 

§ 12.Innhold i fag-fag-/programplaner og studieplaner 

Styret fastsetter mal for fag-fag-/programplaner og studieplaner, herunder begrepsbruk. 

§ 12a.Godkjenning av fag-fag-/programplaner og studieplaner 

1) Fag-Fag-/programplaner og studieplaner for nye studier skal godkjennes av styret etter forslag 

fra fakultetsstyret selv eller styret for lærerutdanningene selv. Studieplaner for nye eksternt 
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finansierte studier på 30 studiepoeng vedtas av fakultetsstyret selv. 

2) Emnebeskrivelse for nye emner i eksisterende studier som ikke omfattes av punkt 1) og 

emnebeskrivelser for nye frittstående emner, vedtas av fakultetsstyret selv. 

3) Endringer i studiebeskrivelse for studier med ett faglig ansvarlig fakultet vedtas av 

fakultetsstyret selv etter innstilling fra aktuelt studieråd. Endringer i emnebeskrivelser vedtas av 

fakultetsstyret. 

4) Endringer i studiebeskrivelse for lærerutdanninger vedtas av styret for lærerutdanningene selv 

etter innstilling fra aktuelt studieråd. Forslag til større endringer i faglig innhold, undervisnings- 

eller vurderingsform for det enkelte fag eller emne i lærerutdanningene, skal på forhånd 

forelegges studierådet for den aktuelle lærerutdanningen. 

5) Styret skal godkjenne fag-fag-/programplaner og studieplaner i etterkant av 

programevalueringer i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. 

6) Endringer i en vedtatt fag-fag-/programplan eller studieplan kan først gjelde fra nytt studieår. 

Mindre endringer i pensum kan likevel gjøres underveis i studieåret. 

7) Styret fastsetter studiets navn. Endring av studiets navn vedtas av styret etter forslag fra 

fakultetsstyret selv eller styret for lærerutdanningene. 

§ 12b.Obligatorisk undervisning og praksis 

Eventuelt Kkrav om obligatorisk frammøte til undervisning, gruppesamlinger og praksis skal framgå 

av studieplan, fagplan og/eller emnebeskrivelse. Med mindre annet framgår, kreves det 80 % 

frammøte. 

§ 12c. Pensum 

Alle emner skal ha et angitt pensum.  

Alternativ 1: Dersom den organiserte delen av undervisningen er en del av pensum, og 

eksamensoppgaver skal kunne gis kun med utgangspunkt i dette, skal dette framgå av 

pensumlisten.  

Alternativ 2: Organisert undervisning kan ikke defineres som del av pensum ved at 

eksamensoppgaver skal kunne gis kun med utgangspunkt i dette. 

Felles pensum skal kunngjøres senest ved semesterstart.  

Eventuelt selvvalgt pensum skal godkjennes av emneansvarlig innen fastsatt frist. 

§ 13.Emnestørrelse 

Emnene skal ha et omfang på 5, 7,5, 10, 15, 20, 25 eller 30 studiepoeng. Masteroppgaver kan være 

på inntil 60 studiepoeng. Til grunn for fastsettelse av emnestørrelse skal det beregnes et forventet 

arbeidsomfang for studenten på 1 600 timer pr. studieår eller 27 timer pr. studiepoeng. Styret kan 

etter søknad tillate annen emnestørrelse i den grad dette er nødvendig av hensyn til nasjonal 
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rammeplan eller formalisert samarbeid med andre institusjoner. Bestemmelser om emnestørrelse 

gjelder ikke for oppdragsstudier. 

§ 14.Vurderingsordning 

1) Vurderingen skal måle studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i 
forhold til emnets læringsutbytte. 

32) Ved fastsetting av vurderingsform skal det legges vekt på hensynet til etterprøvbarhet og 

studentenes klagerett. Det skal også legges vekt på variasjon i vurderingsformer innen 

studiet/studieprogrammet. Med unntak for vurdering av eksamenskandidater i praksis, kan 

arbeidsprosesser og lignende bare gjøres til gjenstand for vurdering dersom de er beskrevet i 

skriftlige rapporter eller muntlige eksamener eller framlegg. 

23) Flg. vurderingsformer kan benyttes hver for seg eller i kombinasjon: 

- skriftlig prøve med tilsyn 

- hjemmeoppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave, avhandling, essay eller lignende 

- muntlig prøve, presentasjon eller forelesning 

- praktiske prøver og arbeider 

- praksis og kliniske studier 

- framvisninger/framføringer, for eksempel utstillinger og konserter 

- mappevurdering eller annen løpende vurdering 

- laboratorie-/prosjekt-/seminararbeid eller rapport. 

En eksamen kan omfatte en eller flere deler og kan bestå av en eller flere ulike vurderingsformer. 

Eksamen eller prøve kan arrangeres individuelt eller i grupper. Det bør normalt ikke være mer enn 5 

deltakere i en gruppe. Skriftlige eksamener og prøver gjennomføres normalt digitalt. Universitetet 

godkjenner hvilke typer bærbar datamaskin og operativsystem som kan benyttes ved eksamen under 

tilsyn. 

3) Ved fastsetting av vurderingsform skal det legges vekt på hensynet til etterprøvbarhet og 

studentenes klagerett. Det skal også legges vekt på variasjon i vurderingsformer innen 

studiet/studieprogrammet. Med unntak for vurdering av eksamenskandidater i praksis, kan 

arbeidsprosesser og lignende bare gjøres til gjenstand for vurdering dersom de er beskrevet i 

skriftlige rapporter eller muntlige eksamener eller framlegg. 

4) Emner med omfang på inntil 15 10 studiepoeng kan ha inntil 2 deleksamener. Emner med 

omfang på mer enn 15 10 studiepoeng kan ha inntil 3 deleksamener. Mappevurdering eller 

annen form for løpende vurdering der det gis én samlet karakter, regnes som én deleksamen. 
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5) Samme deleksamen kan ikke inngå i vurderingsgrunnlaget for ulike emner. 

6) Bare skriftlige arbeider eller andre arbeider som er av en slik art at vurderingen lar seg 

etterprøve, kan inngå i en mappe. Skriftlig skoleeksamen under tilsyn kan ikke inngå i mappe. 

7) Individuell prøving skal utgjøre minst 50 % av vurderingsgrunnlaget i det enkelte studium eller 

studieprogram. Masteroppgaver holdes utenfor beregningsgrunnlaget. 

8) Det kan fastsettes egen vurderingsform for privatister. 

§ 15.Hjelpemidler 

1) Tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener, også muntlige eksamener, fastsettes av 

fakultetsstyret, og skal være kunngjort i god tid før eksamen. Det skal framgå klart av 

oppgaveteksten hvilke hjelpemidler som er tillatt. 

2) Det tillates ikke brukt kalkulator eller annet elektronisk utstyr som kan opprette samband eller 

på annet vis kommunisere internt i eksamenslokalet eller med omverdenen. Det kan settes 

andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som er nevnt i denne paragraf, forutsatt at 

det kan gjennomføres tilfredsstillende kontroll av kalkulatorene. 

3) Alternativ 1: Ved digital skriftlig eksamen under tilsyn kan det tillates åpent nett dersom alle 

hjelpemidler er tillatt. 

Alternativ 2: Ved digital skriftlig eksamen under tilsyn tillates ikke åpent nett. 

§ 16.Karakterskala. Utregning av endelig karakter 

1) Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått eller graderte karakterer fra A til E for bestått og F for 

ikke bestått. Følgende kvalitative beskrivelser gjelder for de ulike karaktertrinnene: 

Karakter Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av 

vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 

Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor 

grad av selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god 

vurderingsevne og selvstendighet. 

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de 

fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne 

og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Brukbar En akseptabel prestasjon med noen vesentlige 

mangler. Kandidaten viser en viss grad av 

vurderingsevne og selvstendighet. 
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E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men 

heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne 

og selvstendighet. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige 

minimumskravene. Kandidaten viser både manglende 

vurderingsevne og selvstendighet. 

Fakultetsstyret selv kan vedta at anbefalte karakterbeskrivelser fra nasjonale fagråd skal benyttes i 

tillegg. 

Ved bruk av graderte karakterer angis bokstavkarakterene uten tillegg av pluss eller minus både ved 

sensur av deleksamen og ved fastsetting av endelig karakter. Bestått/ikke bestått fastsettes 

uavhengig av den graderte karakterskalaen. 

For vilkår for å gå opp til eksamen (jf. § 1 f) benyttes bestått/ikke bestått for prøver og aktiviteter 

som er gjenstand for vurdering, mens godkjent/ikke godkjent benyttes der det ikke kreves 

vurderinger. 

2) Bestått/ikke bestått kan benyttes, men bare i et omfang som ikke overstiger 25 % av 

studiepoengene som inngår i den teoretiske delen av vedkommende studium. Det samlede 

omfang av bestått/ikke bestått må ikke overstige 50 % av studiepoengene som inngår i studiet. 

Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F. 

3) Alle deleksamener innen samme emne skal ha samme vurderingsuttrykk. 

4) I emner hvor endelig karakter bygger på karakterer fra flere deleksamener, må hver enkelt 

deleksamen bestås for å oppnå bestått eksamen i emnet. 

5) Med mindre annet er vedtatt i fag-fag-/programplanen eller studieplanen, kan karakterer fra 

deleksamener overføres til de påfølgende studieår, forutsatt at det ikke skjer større endringer i 

vurderingsform eller pensum. 

6) 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. Ved sensur av masteroppgave kan det fastsettes en 

endelig karakter ved hjelp av samlet vurdering av skriftlig og muntlig del. 

7) Når resultatet av flere eksamener eller deleksamener inngår i en samlet karakter, benyttes flg. 

omregningsskala: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1. Det benyttes vanlige forhøyningsregler. 

Blanding av tall- og bokstavkarakterer gir samlet karakter bestått eller ikke bestått. 

Kap. 4. Studierett. Tap av studierett 

§ 17.Studierett 

1) Med studierett menes adgang til all undervisning innen studiet eller emnet i henhold til fag-fag-

/programplanen/studieplanen eller emnebeskrivelsen, samt rett og normalt plikt til å 
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gjennomføre eksamen i henhold til den vurderingsform som er fastsatt for studenter, jf. § 19 

sjette ledd. 

2) En student har studierett på et studium vedkommende er tatt opp til når hun eller han er 

registrert som student eller har bekreftet sin utdanningsplan og betalt semesteravgift første 

semester etter opptak. Studieretten gjelder obligatoriske emner og de valgfrie deler studenten 

tas opp til eller gis adgang til. Styret kan fastsette regler for opptak til valgfrie deler av studiet. 

3) Studenter beholder sin studierett inntil to år utover normert studietid. Etter søknad kan 

universitetet i særlige tilfelle innvilge ytterligere to års studierett for studenter som er tatt opp 

til et studieprogram (jf. § 1 n). Permisjon i henhold til § 20 medregnes ikke. 

Når studieretten har gått ut, kan studenten søke nytt ordinært opptak. 

4) Studieretten opphører automatisk når studenten har fullført studiet. Etter søknad kan 

universitetet innvilge ytterligere to års studierett for studenter som ønsker å forbedre 

karakterer eller ta tilleggsemner. 

5) Tredje ledd gjelder ikke studenter ved forkurs. Studenter ved forkurs har studierett i ett studieår 

inkludert ny/utsatt eksamen.  

56) Personer som tas opp til et emne, får studierett på emnet. Slik studierett gjelder til og med 

første ny eller utsatt eksamen i emnet. 

§ 18.Tap av studierett 

1) En student kan miste sin studierett på et studium hun eller han er tatt opp til i flg. tilfeller: 

a) Dersom studenten 2 år etter opptak eller senere i studiet over en periode på minst 2 år har 

bestått mindre enn 50% av antall studiepoeng i sin utdanningsplan. Dersom studenten ikke 

har utdanningsplan for det aktuelle tidsrom, legges normert studie- eller fagplan til grunn. 

b) Dersom en student har strøket 3 ganger på samme emne og vedkommende ikke er 

innvilget dispensasjon til ytterligere eksamensforsøk (jf. § 22). 

c) Dersom en student har strøket 2 ganger på samme praksisperiode/kliniske studier (jf. § 22) 

og vedkommende ikke er innvilget dispensasjon til et 3. forsøk. 

d) Dersom en student etter forespørsel ikke framviser dokumenter som er grunnlag for 

opptak i originalversjon for kontroll. 

2) Ved vurdering av om en student skal miste studieretten etter punkt 1 bokstav a, skal det legges 

vekt på hvilke grunner studenten har for ikke å ha avlagt eksamener i samsvar med 

utdanningsplanen eller fag-fag-/programplanen/studieplanen. 

3) Universitetet, i samråd med fakultetet eller Avdeling for lærerutdanning, fatter vedtak om tap 

av studierett. Vedtak fattet før frist for registrering og oppmelding eller bekrefting av 

utdanningsplan gjelder med virkning fra og med det aktuelle semesteret. Vedtak fattet etter 
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denne fristen gjelder med virkning fra og med påfølgende semester. 

Kap. 5. Registrering og oppmelding. Bekreftelse av utdanningsplan. Antall 

eksamensforsøk 

§ 19.Semesteravgift. Semesterregistrering og oppmelding. Utdanningsplan 

1) Studenter, privatister og ph.d.-studenter skal betale semesteravgift i samsvar med lov om 

studentsamskipnader med forskrifter innen fastsatt frist. 

2) Studenter som tas opp til studier med omfang på 60 studiepoeng eller mer, skal inngå 

utdanningsplan i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-2. Universitetet kan 

bestemme at også studenter på studier med omfang under 60 studiepoeng skal inngå 

utdanningsplan. Utdanningsplanen skal omfatte hele studiet. Studentene skal bekrefte 

utdanningsplanen for hvert semester innen fastsatt frist, herunder bekrefte undervisnings- og 

eksamensmelding for det aktuelle semesterets emner. En students undervisnings- og 

eksamensmelding er ikke gyldig før semesteravgiften er betalt. 

3) Studenter uten utdanningsplan skal semesterregistrere seg og melde seg til eksamen hvert 

semester innen fastsatt frist. Semesterregistrering og eksamensoppmelding er ikke gyldig før 

semesteravgift er betalt. Ph.d.-studenter skal melde seg til eksamen innen fastsatt frist 

uavhengig av om de betaler semesteravgift eller ikke. 

4) Privatister skal i tillegg til semesteravgift betale eksamensavgift i samsvar med vedtak av styret 

selv og innen fastsatt frist. Privatister blir meldt til eksamen når semesteravgift og 

eksamensavgift er betalt. 

5) For studenter på studier eller emner med studieavgift, er undervisnings- og eksamensmelding 

ikke gyldig før denne avgiften er betalt. 

6) I emner med egen eksamensform for privatister, skal studenter ved oppmelding spesielt angi 

dersom de melder seg til eksamen med slik eksamensform. Det er ikke anledning til å melde seg 

til eksamen med eksamensform fastsatt for privatister i emner som omfattes av studentens 

gjeldende utdanningsplan. I eventuelle emner som omfattes av studentens studierett, men som 

ikke inngår i utdanningsplanen, kan studenten melde seg til eksamen med eksamensform 

fastsatt for studenter eller privatister. I eventuelle emner som ikke inngår i studentens 

studium/studieprogram, må studenten melde seg til eksamen med eksamensform fastsatt for 

privatister. 

7) Universitetet kan fastsette særskilt påmeldingsfrist for privatister og for påmelding til åpne 

studier eller emner. 

8) Universitetet kan dispensere fra fristene i følgende tilfelle: 

- dersom det er gjort avgjørende feil fra universitetets side 
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- ved dokumentert sykdom hos studenten selv eller i nær familie eller ved andre uforutsette 

hindringer som har gjort det umulig å overholde fristen 

- i andre særlige tilfelle. 

9) Studenter og privatister som kun melder seg til ny eller utsatt eksamen i et semester, betaler 

ikke semesteravgift for dette semesteret. 

§ 20.Permisjon 

1) Studenter med utdanningsplan som ikke ønsker å benytte sin studierett på et 

studium/studieprogram kommende semester, skal innen fristen for bekreftelse av 

utdanningsplanen gi skriftlig melding til universitetet om fraværet. 

2) Ved fravær inntil to semestre innvilger universitetet permisjon uavhengig av grunn, forutsatt at 

studenten har gitt melding innen fastsatt frist. 

3) Universitetet kan etter skriftlig begrunnet søknad i særlige tilfelle innvilge permisjon for mer 

enn to semestre. 

4) Studenter som får barn under studiene, har rett til permisjon etter Lov om universiteter og 

høyskoler § 4-5. 

5) Permisjon fra studiet av andre grunner enn at man har fått barn, gir ikke rett til spesiell 

tilrettelegging av undervisning eller eksamen. 

6) Studenter i permisjon har adgang til ny eller utsatt eksamen i samsvar med § 26. 

7) Det innvilges ikke permisjon i første semester etter opptak. 

§ 21.Revisjon av utdanningsplan ved forsinkelse eller avbrudd i studiet 

1) Det er studentenes ansvar å påse at utdanningsplanen til enhver tid er oppdatert. 

2) Studenter som er forsinket i sine studier, skal innkalles til samtale etter nærmere regler fastsatt 

av styret. 

3) Styret fastsetter nærmere regler for endring av utdanningsplaner. 

§ 22.Antall eksamensforsøk 

1) Det er ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i samme emne mer enn 3 ganger ved 

Universitetet i Agder. Dette gjelder selv om studenten har fått nytt opptak. Emner med 

tilsvarende faglig innhold, regnes som samme emne. I særlige tilfelle kan universitetet etter 

søknad gi dispensasjon til et 4. eksamensforsøk. Bestemmelsen i dette ledd gjelder tilsvarende 

for prøver som er vilkår for å gå opp til eksamen (jf. § 1 f). For gjentak av masteroppgave og 

andre oppgaver, gjelder i tillegg § 26a. 
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2) I studier hvor det inngår praksis/kliniske studier, er det bare anledning til å gjennomføre hver 

praksisperiode 2 ganger. I særlige tilfelle kan fakultetsstyret eller styret for lærerutdanningene 

etter søknad gi dispensasjon til å gjennomføre en praksisperiode for 3. gang, med mindre en 

nasjonal rammeplan er til hinder for å gi slik dispensasjon. 

3) Når en student har avlagt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren. 

4) Hvis en kandidat unnlater å møte til eksamen uten å ha gyldig fravær, regnes det som om 

vedkommende har fremstilt seg til eksamen. Dette gjelder også praksis. 

5) Eksamen som er annullert pga. fusk eller forsøk på fusk, teller som ett forsøk. 

§ 23.Trekk fra eksamen 

1) Trekk før eksamen skjer senest 14 dager før hver deleksamen. Trekk før eksamen skal skje på 

studentweb eller skriftlig. 

2) Trekk fra praksis må skje før praksisperioden starter. 

23) Studenter som trekker seg under eksamen, må levere skriftlig trekkskjema innen fristen for å 

levere besvarelse. 

Kap. 6. Hvilke eksamener og prøver som arrangeres. Gjennomføring av 

eksamen 

§ 24.Tidspunkt for og adgang til eksamen 

1) Tid og sted for eksamen fastsettes og kunngjøres av universitetet. Alle eksamenskandidater er 

selv ansvarlige for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen. 

2) For å få adgang til eksamen må eksamenskandidatene være registrert og oppmeldt til eksamen, 

jf. § 19, samt oppfylle eventuelle krav til forkunnskaper, progresjon og vilkår for å gå opp til 

eksamen som er fastsatt i fag-fag-/programplanen eller studieplanen. Fakultetsstyret kan i 

særlige tilfelle etter søknad gjøre unntak fra bestemmelser om forkunnskapskrav og krav til 

progresjon. Vedtak om unntak fra eventuelle krav til progresjon i lærerutdanningene fattes av 

styret for lærerutdanningene. 

3) For å få adgang til justerende muntlig eksamen, jf. § 16 sjette ledd, må eksamenskandidaten ha 

bestått forutgående skriftlig eller utøvende eksamen. 

4) For adgang til ny, utsatt og ekstraordinær eksamen gjelder i tillegg bestemmelsene i § 26. 

§ 25.Ordinær eksamen 

1) Ordinær eksamen gjennomføres med den vurderingsform og i det semester som er angitt i fag-

fag-/programplanen eller studieplanen. Hvis en student fremstiller seg til ordinær eksamen på 

nytt, gjelder det pensum og den vurderingsform som er fastsatt for denne eksamenen. I særlige 
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tilfelle kan fakultetsstyret etter søknad gi tillatelse til at studenten benytter annet pensum. 

§ 26.Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen 

1) Ny og utsatt eksamen 

a) Eksamenskandidater som ikke består ordinær eksamen, har krav på ny eksamen. 

Dokumentert trekk under eksamen, jf. § 23, regnes som ikke bestått. 

b) Utsatt eksamen arrangeres for eksamenskandidater som har gyldig fravær ved ordinær 

eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Som 

gyldig fravær ved ordinær eksamen regnes også fravær som følge av gyldig fravær i praksis. 

Dette gjelder der praksis er et vilkår for å gå opp til eksamen i emnet og det ikke er mulig å 

fullføre påbegynt praksisperiode eller å gjennomføre ny praksisperiode før eksamen. 

Universitetet avgjør i hvert enkelt tilfelle hva som kan godkjennes som gyldig fravær. 

Annen fraværsgrunn enn sykdom godkjennes bare i særlige tilfelle. Fraværet skal være 

dokumentert med legeattest eller annen dokumentasjon som må være datert senest 

eksamensdagen. For at studentene skal ha krav på utsatt eksamen, må dokumentasjonen 

være levert universitetet eller poststemplet senest 7 dager etter at eksamen skulle vært 

avlagt/7 dager etter frist for innlevering av skriftlig arbeid. Universitetet kan i særlige 

tilfelle dispensere fra disse fristene. Dersom en besvarelse er levert til sensurering, kan 

studenter i ettertid ikke påberope seg sykdom. 

c) Eksamenskandidater som bestod siste ordinære eksamen har adgang til ny eller utsatt 

eksamen dersom slik eksamen arrangeres. Studenter som ikke møtte ved siste ordinære 

eksamen, har ikke adgang til ny/utsatt eksamen. 

d) Ny og utsatt eksamen arrangeres i forbindelse med ordinær eksamensperiode påfølgende 

semester. For emner som er vilkår for å gå videre i studiet i påfølgende semester kan 

universitetet, etter forslag fra fakultetsstyret, fastsette at ny/utsatt eksamen arrangeres 

innen midten av påfølgende semester. 

e) Ny eller utsatt eksamen arrangeres ikke dersom emnet har ordinær eksamen i påfølgende 

semester. 

f) Studenter som pga. utvekslingsopphold i regi av Universitetet i Agder ikke har kunnet gå 

opp til ordinær eksamen, kan etter søknad få adgang til ny/utsatt eksamen dersom slik 

eksamen arrangeres og forutsatt at eventuelle vilkår for å gå opp til eksamen er oppfylt. 

Universitetet kan også i andre særlige tilfelle gi studenter som ikke møtte til siste ordinære 

eksamen, adgang til ny/utsatt eksamen.  

g) Eksamenskandidater som ikke består ny eller utsatt eksamen, har ikke krav på å gå opp på 

nytt før ved neste ordinære eksamen. 

h) Eksamenskandidater som har fått eksamen eller prøve annullert pga. fusk eller forsøk på 

fusk, kan tidligst gå opp på nytt ved neste ordinære eksamen eller prøve. 
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i) For prøver som er vilkår for å gå opp til eksamen arrangeres, så langt det er praktisk 

gjennomførlig, en ekstra prøve i tillegg til ordinær prøve. For adgang til den ekstra prøven 

gjelder tilsvarende bestemmelse som ved ordinær prøve. 

j) Bestemmelsene i dette punkt bokstav d og i gjelder ikke for praksis. 

2) Ny og utsatt praksis 

a) Fakultetsstyret selv og styret for lærerutdanningene selv fastsetter i utfyllende regler 

tidspunkt for ny og utsatt praksis og bestemmelser for når studenter med gyldig fravær i 

praksis må ta hele praksisperioden om igjen og når de kan fullføre en påbegynt 

praksisperiode. 

b) De utfyllende reglene for praksis skal gjelde både i de tilfeller der bestått praksis er et vilkår 

for å gå opp til eksamen og der praksis utgjør hele eller deler av eksamen. 

3) Ekstraordinær eksamen 

a) Det arrangeres inntil to ekstraordinære eksamener når et emne opphører. Siste 

ekstraordinære eksamen arrangeres innen ett år etter siste ordinære eksamen. 

Eksamenskandidater som tidligere har vært oppmeldt til eksamen i emnet og oppfyller 

eventuelle vilkår for å gå opp til eksamen i henhold til sist vedtatte emnebeskrivelse, har 

adgang til ekstraordinær eksamen. 

b) Det arrangeres ikke ny eller utsatt eksamen etter ekstraordinær eksamen. 

c) Reglene om ekstraordinær eksamen gjelder vilkår for å gå opp til eksamen så langt det er 

praktisk mulig. 

4) Øvrige eksamener 

Universitetet kan i andre særlige tilfelle vedta at det skal arrangeres ytterligere eksamener enn det 

som følger av § 25 og § 26. Avgjørelsen tas i samarbeid med berørte fakulteter. For adgang til slik 

eksamen gjelder tilsvarende bestemmelse som ved ordinær eksamen. 

5) Pensum. Vurderingsform 

Eksamen etter denne paragrafen skal gjennomføres med samme pensum som ved siste ordinære 

eksamen. Så langt det er praktisk mulig, gjennomføres eksamen også med samme vurderingsform 

som ved siste ordinære eksamen. I særlige tilfeller kan fakultetsstyret vedta alternativ 

vurderingsform for ny, utsatt og ekstraordinær eksamen. 

§ 26a.Gjentak av masteroppgave og andre oppgaver 

1. En student kan levere ny eller revidert masteroppgave én gang dersom masteroppgaven er 

vurdert til ikke bestått. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny eller revidert masteroppgave i 

samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat. 
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2. Med mindre annet framgår av fag-fag-/programplanen eller studieplanen, kan en student levere 

forbedret versjon av bacheloroppgaver, hovedprosjekt og andre større oppgaver på 10 

studiepoeng eller mer med individuelt utformet problemstilling, til sensur én gang 

3. Det er anledning til å levere forbedret versjon av praksisrelaterte oppgaver på mindre enn 10 

studiepoeng dersom det ikke er mulig å endre problemstilling for oppgaven uten at 

praksisperioden gjennomføres på nytt. Fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene avgjør om 

det er anledning til å levere forbedret versjon. 

4) For øvrige oppgaver enn de som er nevnt i denne paragraf, er det ikke anledning til å levere 

forbedret versjon. 

5) Fakultetsstyret avgjør hvorvidt en eksamenskandidat som har fått bacheloroppgave, 

masteroppgave eller en annen større oppgave annullert på grunn av fusk, kan levere forbedret 

versjon av oppgaven.  

§ 27.Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen under tilsyn 

1) Eksamenskandidatene skal møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen tar til. Ved 

gjennomføring av digital eksamen kan universitetet fastsette krav om tidligere frammøte. 

Eksamenskandidater som kommer for sent, kan få adgang til eksamen de første 60 minutter 

etter at eksamen har begynt. 

2) Ved digital eksamen som er basert på bruk av egen bærbar datamaskin må 

eksamenskandidatene ha meldt behov for å låne PC innen frist fastsatt av universitetet. 

Eksamenskandidater som benytter egen bærbar datamaskin er selv ansvarlig for å ha lastet 

ned nødvendig programvare før de møter i eksamenslokalet. 

23) Ingen kandidater skal forlate eksamenslokalet de første 60 minutter etter at eksamen har 

begynt. 

34) Eksamenskandidatene skal vise gyldig studentlegitimasjon eller annen gyldig legitimasjon med 

bilde og signere kandidatliste. 

45) I eksamenslokalet skal kandidatene rette seg etter anvisning fra inspektørene. 

56) Det er ikke tillatt å skrive på utdelt papir før eksamensoppgaven er delt ut. Det er ikke tillatt å 

bruke annet papir enn det som er delt ut. 

67) Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom kandidatene eller med andre 

personer under eksamen. Dersom kandidatene har spørsmål, skjer henvendelse til en av 

eksamensinspektørene. 

78) Kandidatene har til disposisjon den oppgitte eksamenstid. Etter at eksamenstiden er ute har 

kandidatene ikke adgang til å skrive på besvarelsene. Det gis inntil 15 minutter ekstra til å skille 

kopier fra originaler klargjøre for levering. 
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89) Kladdeark kan ikke leveres inn som del av besvarelsen. 

910) Etter at besvarelsene og ubrukt eksamenspapir er levert, skal kandidatene forlate 

eksamenslokalet. Innlevert besvarelse blir ikke under noen omstendighet levert tilbake til 

kandidaten. 

1011) Ansvarlig faglærerEmneansvarlig eller dennes stedfortreder skal være tilgjengelig under 

eksamen. 

§ 28.Gjennomføring av muntlig eksamen 

1) Opplegg for muntlig eksamen skal gjøres kjent for studentene i god tid før eksamen. 

2) Eksamenskandidatene kan gis anledning til å forberede seg på et bestemt tema på forhånd. 

Forberedelse kan skje med eller uten hjelpemidler. 

3) Individuell muntlig eksamen skal normalt ikke vare lenger enn 45 min. 

4) Når muntlig eksamen gjennomføres i gruppe, skal sensorene påse at alle eksamenskandidatene 

i gruppa eksamineres i et omfang som gir tilstrekkelig grunnlag for karakterfastsetting. 

5) Nærmere retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen kan fastsettes av fakultetsstyret. 

6) Sensorene i fellesskap er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av muntlig eksamen i 

henhold til bestemmelser i denne forskriften, emnebeskrivelsen og eventuelle retningslinjer 

fastsatt av fakultetsstyret. 

7) 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 . 

8) Hvis en eksamenskandidat trekker seg under muntlig eksamen, påføres dette sensurlista. 

§ 29.Gjennomføring av gruppeeksamen 

Ved gruppeeksamen skal alle deltakere i gruppen bidra til ett felles produkt. Dersom det oppstår tvil 

om hvorvidt en eksamenskandidat bidrar eller har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles 

produkt der det gis samme karakter til hele gruppa, skal det innhentes skriftlig, individuell uttalelse 

fra samtlige gruppemedlemmer. Universitetet kan i samråd med fakultetet fatte vedtak om at 

eksamenskandidaten skal anses å ha trukket seg under eksamen. Bestemmelsene i denne paragrafen 

gjelder tilsvarende for vilkår for å gå opp til eksamen. 

§ 30.Utfyllende regler. Instrukser 

Styret fastsetter instruks for inspektører, faglærere emneansvarlige og sensorer, og kan innenfor 

rammen av denne forskriften fastsette utfyllende regler som gjelder alle eksamener og prøver ved 

Universitetet i Agder. 

§ 31.Fusk eller forsøk på fusk 
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1) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av Lov om universiteter og høyskoler § 4-7 

og § 4-8. 

2) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller vilkår for å gå opp eksamen (jf. § 1 f), regnes 

bl.a.: 

- å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen 

- å presentere andres arbeid som sitt eget 

- å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige 

kildehenvisninger 

- å sitere eller på annen måte benytte egne tidligere eksamensarbeider uten tilstrekkelige 

kildehenvisninger 

- å ha skaffet seg adgang til eksamen ved å ha fusket ved prøve og lignende som er vilkår for 

å gå opp til eksamen, eller ved på uriktig grunnlag å ha fått godkjenning for deltakelse ved 

obligatorisk undervisning eller andre obligatoriske aktiviteter 

- ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper 

- å handle i strid med denne forskriften eller retningslinjer for den enkelte eksamen. 

3) En student kan anses å ha fusket eller forsøkt å fuske fra det tidspunkt eksamen eller prøve er 

påbegynt. Eksamen eller prøve anses normalt å være påbegynt når oppgavetekst er utlevert 

eller problemformulering godkjent. Ved mappeeksamen eller andre eksamensformer der en 

student får faglig veiledning på en foreløpig besvarelse, anses eksamen påbegynt når første 

utkast til besvarelse er levert for veiledning. 

4) Dersom det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk under eksamen eller intern 

prøving, skal eksamenskandidaten underrettes om at forholdet vil bli rapportert. 

Eksamenskandidaten har rett til å fullføre eksamenen eller prøven. 

5) Mistanke om fusk eller forsøk på fusk under gruppeeksamen der det er gitt samme karakter 

for hele gruppa, vurderes individuelt for hvert gruppemedlem. Fastsatt karakter blir 

gjeldende for studenter som ikke har fusket eller forsøkt å fuske. 

§ 32.Annullering. Bortvisning. Utestenging 

Uttalelse om utestenging og vedtak om annullering, bortvisning og utestenging etter lov om 

universiteter og høyskoler § 4-7 - § 4-10, fattes av universitetets klagenemnd. 

§ 33.Særordninger 

1) Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for særordning i forbindelse med 

eksamen, må søke om særordning innen fastsatte frister. Behovet må dokumenteres med 

legeattest eller attest fra andre sakkyndige (f.eks. psykolog, logoped). Attesten må inneholde en 
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spesifikasjon av behovet for særordninger i eksamenssituasjonen. 

2) Det kan dispenseres fra fristen når behovet for særordning har oppstått etter fristens utløp. 

Dette skal dokumenteres i attesten. Dispensasjon fra fristen kan også innvilges i andre særlige 

tilfelle. 

3) Søknad om særordning skal fremmes for og behandles av universitetet for hver ordinære 

eksamensperiode. For kandidater med kroniske lidelser kan universitetet gjøre unntak fra kravet 

om å fremme søknad hvert semester. 

4) Ved vurdering av eksamensbesvarelsen skal anonymitetsprinsippet gjelde så langt som mulig. 

5) Følgende særordninger kan innvilges: 

a) Inntil 10 minutter pr. time, maksimalt en time, ved skriftlig skoleeksamen under tilsyn. I 

særlige tilfelle kan det innvilges ytterligere tillegg i eksamenstiden. 

b) Ved hjemmeeksamen og andre større skriftlige oppgaver kan det innvilges utsatt 

innleveringsfrist på grunnlag av sykdom eller andre årsaker som universitetet godkjenner. 

Utsatt innleveringsfrist kan også innvilges etter at eksamen ble påbegynt, forutsatt at det 

dokumenteres at behovet har oppstått etter påbegynt eksamen. Det kan ikke innvilges 

tillegg i eksamenstiden etter at innleveringsfristen er gått ut. 

c) I samråd med det fakultet som har ansvar for emnet, kan eksamenskandidater med lese- 

og skrivevansker gis tillatelse til å bruke rettskrivingsordbøker. 

d) Eksamenskandidater med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, gis utvidet 

eksamenstid de 2 første semestrene de er registrert som student ved universitetet eller 

har bekreftet utdanningsplan. Dette gjelder også eksamenskandidater med samisk som 

morsmål. Eksamenskandidater med norsk 3-årig videregående skole og 

eksamenskandidater med norsk statsborgerskap behandles som om de har norsk morsmål. 

e) Fremmedspråklige eksamenskandidater skal normalt gis adgang til å bruke 2-språklige 

ordbøker. 

f) Ved skriftlig skoleeksamen under tilsyn som ikke gjennomføres digitalt, kan studenter med 

lese- og skrivevansker og andre med dokumenterte behov, gis anledning til å benytte PC. 

g) Når eksamen under tilsyn eller hjemmeeksamen gjennomføres digitalt, kan studenter etter 

begrunnet søknad gis tillatelse til å avlegge eksamen ved bruk av penn og papir. 

gh) Alternative vurderingsformer kan benyttes for eksamenskandidater som pga. kroniske 

lidelser ikke kan gjennomføre eksamen med ordinær vurderingsform. Avgjørelsen treffes i 

samråd med det fakultet som har faglig ansvar for emnet. 

hi) I de tilfeller hvor muntlig eksamen er besluttet som alternativ til skriftlig eksamen, skal den 

muntlige eksamenen dokumenteres med tanke på at studenten skal kunne klage på 
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sensurvedtaket. 

ij) I særlige tilfelle kan andre ordninger enn de som er nevnt i denne paragraf, innvilges så 

langt det er praktisk gjennomførlig og faglig forsvarlig. 

§ 34.Eksamen på annet språk enn norsk 

I fag/emner med undervisning på annet språk enn norsk, kan fakultetsstyret bestemme at eksamen 

skal gjennomføres på det språk som er benyttet i undervisningen. Fakultetsstyret kan også 

bestemme at enkeltkandidater etter søknad kan besvare eksamen på annet språk enn norsk dersom 

fag-fag-/programplanen eller studieplanen gir anledning til dette. 

§ 35.Ikke offentlige eksamener 

1) Universitetet kan etter søknad fra en student bestemme at muntlig eksamen for vedkommende 

student ikke skal være offentlig når tungtveiende grunner taler for det, jf. lov om universiteter 

og høyskoler § 3-9. 

2) Kliniske eksamener og klientrettet praksis i helse- og sosialutdanninger er ikke offentlige. 

Kap. 7. Sensur. Karakterutskrift og vitnemål. Klage. Fritak 

§ 36.(Opphevet ved forskrift 20 juni 2007 nr. 944 fom studieåret 2007-2008.)  

§ 37.Sensur 

1) Alle emner på bachelor- og masternivå skal ha ekstern sensur i form av vurdering av 

studentarbeider minst hvert 3. år. I emner med multiple choice-eksamener eller 

sammenlignbare eksamensformer kan kravet om ekstern sensur dekkes ved at det medvirker en 

ekstern sensor ved utarbeidelse av eksamensoppgaven. 

Det skal normalt benyttes ekstern sensor i et omfang på minst 15 studiepoeng pr. studieår. Ekstern 

sensor skal medvirke ved bedømmelse av alle studentarbeider ved alle deleksamener som inngår i 

emnet. Fakultetsstyret fastsetter plan for bruk av ekstern sensor. 

2) Det skal benyttes ekstern sensor ved sensur av masteroppgaver og ved klagesensur, jf. lov om 

universiteter og høyskoler § 3-9. Dersom veileder deltar som intern sensor, skal det benyttes en 

tredje intern eller ekstern sensor. 

3) Ved sensur av opplæringsdelen av ph.d.-program skal det normalt benyttes ekstern sensor. 

4) Det skal benyttes enten intern og ekstern sensor eller to interne sensorer til bedømmelse av 

eksamenskandidatenes prestasjoner i følgende omfang: 

- ved justerende muntlig eksamen, 

- ved muntlig eksamen eller annen eksamen der vurderingen ikke lar seg etterprøve, og der 

resultatet teller minst 40 % av samlet karakter i emnet. 
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5) Bestemmelsene i punkt 1) gjelder ikke ved vurdering av praksisopplæring. Slik vurdering skal 

skje i et samarbeid mellom øvingslærer/kontaktsykepleier/veileder og faglærer. 

6) Det skal i alle emner benyttes enten intern og ekstern sensor eller to interne sensorer til 

utarbeidelse av eksamensoppgaver og eventuelle skriftlige retningslinjer for bedømmelsen. Det 

skal foreligge skriftlige, fag- eller profesjonsspesifikke retningslinjer for bedømmelse av 

bachelor- og masteroppgaver. 

7) Fakultetsstyret oppnevner interne og eventuelle eksterne sensorer. Sensorer kan oppnevnes for 

en periode på inntil 3 år. Oppnevning skal gjelde både ordinær og påfølgende ny/utsatt 

eksamen. En intern eller ekstern sensor skal normalt ikke sensurere sammenhengende samme 

emne ved universitetet i mer enn 6 år. 

8) Sensor må ha følgende kvalifikasjoner: 

a) Bachelornivå (minst en av): 

- være ansatt på lektor-/amanuensisnivå eller høgre nivå ved universitet/høgskole eller 

annen forskningsinstitusjon eller på annen måte ha dokumentert vitenskapelig 

kompetanse på samme nivå 

- ha erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/høgskole 

- gjennom yrkespraksis være særlig kvalifisert innen vedkommende fag. 

b) Masterprogram og videreutdanning som bygger på bachelorgrad eller tilsvarende: 

være ansatt på lektor-/amanuensisnivå eller høgre nivå ved universitet/høgskole eller annen 

forskningsinstitusjon eller på annen måte ha dokumentert vitenskapelig kompetanse på samme nivå. 

c) Doktorgradsprogram: 

faglig kompetanse på minst 1. amanuensisnivå. 

9) Ekstern sensor kan ikke være ansatt eller student ved Universitetet i Agder eller ha ansvar for 

undervisningen i et emne. 

10) Dersom to sensorer ikke blir enige om vurderingen av et innlevert arbeid, skal det oppnevnes en 

tredje intern eller ekstern sensor, som fastsetter karakteren. 

11) Sensurfrist er 18 virkedager fra eksamensdagen hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å 

bruke mer tid - jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9. Sensurfrist ved klagesensur er 18 

virkedager etter klagefristens utløp. Sensurfrist for masteroppgaver og andre større skriftlige 

arbeider tilsvarende 15 studiepoeng eller mer, er 6 uker fra innlevering. 

§ 38.Klage på sensur 

1) Sensur kan påklages i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler § 5-3. 
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2) Ved flere deleksamener, fremsettes klage etter hver deleksamen. 

3) Ved klage på sensur av gruppebesvarelse der sensurvedtaket er annullert for ett eller flere 

gruppemedlemmer pga. fusk eller forsøk på fusk, skal klagesensorene informeres om grunnlaget 

for annulleringen. 

§ 39.Klage på gruppeeksamen 

Studenter kan klage individuelt på karakter ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter 

klagesensur får bare virkning for studenter som har underskrevet skriftlig klage. 

§ 40.Vitnemål. Karakterutskrift 

1) Universitetet utsteder vitnemål for fullført grad eller yrkesutdanning, med de begrensninger 

som framgår av § 8. For øvrige studier utstedes karakterutskrift. Utstedelse av vitnemål 

forutsetter at minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, er avlagt ved 

Universitetet i Agder, jf. forskrift om godskriving av høyere utdanning § 2. Styret kan gjøre 

unntak fra dette kravet for fellesgrader. Vitnemål utstedes normalt på norsk. Universitetet 

avgjør om det for studier som tilbys på engelsk, skal utstedes vitnemål på norsk eller engelsk. 

2) Det kan bare gis hovedkarakter for studieprogram (jf. § 1 n). Dersom det gis hovedkarakter, skal 

dette framgå av studie- eller fagplanen. Det regnes ikke ut hovedkarakter når det i 

utregningsgrunnlaget inngår eksamener med ulike karakterskalaer eller dersom mer enn 10% av 

studiepoengene er vurdert med bestått/ikke bestått. 

3) Det kan utstedes karakterutskrift som bare omfatter emner innen ett studium eller der emner 

som inngår i grunnlag for tildelt vitnemål ikke tas med. Ut over dette er det ikke anledning til å 

stryke emner studenten har avlagt eksamen i ved Universitetet i Agder, fra karakterutskrifter. 

4) Kun endelig karakter i et emne påføres vitnemål og karakterutskrifter, delkarakterer påføres 

ikke. 

5) Tittel på bachelor- og masteroppgave påføres vitnemålet. 

6) Dersom en student som del av samme studium har emner med innhold som helt eller delvis 

dekker hverandre, skal emnenes studiepoeng reduseres. Med mindre annet er angitt i studie- 

eller fagplanen, foretas reduksjon i studiepoeng på den måten som karaktermessig gir gunstigst 

resultat for studenten. 

7) Universitetet tildeler autorisasjon for helsepersonell i den utstrekning dette er fastsatt i forskrift 

gitt i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 

8) Det enkelte vitnemål utstedes bare en gang. Etter søknad kan universitetet ved tap av vitnemål 

utstede duplikat. 

§ 41.Fritak 

1) Søknader om fritak for eksamen eller prøve etter lov om universiteter og høyskoler § 3-5, første 
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punktum,(1) behandles av det fakultet som har ansvar for emnet. Søknader om fritak for 

eksamen eller prøve etter samme lovs § 3-5 andre punktum,(2) behandles av det fakultet som 

har ansvar for vedkommende studium. Søknader som gjelder innpassing av skolerelevant fag i 

grunnskolelærerutdanningen og fritak for praksis i lærerutdanningene, behandles av styret for 

lærerutdanningene. 

2) Fritak fra obligatorisk undervisning gis bare dersom studentene kan dokumentere tilsvarende 

kunnskaper. Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfelle kan fakultetsstyret gi fritak fra 

obligatorisk undervisning under forutsetning av at studenten utfører andre aktiviteter som 

fastsettes av fakultetsstyret og som vurderes til bestått. 

Kap. 8. Ikrafttreden. Overgangsordninger 

§ 42.Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft f.o.m. studieåret 2005-2006. 

Samtidig oppheves 

- Forskrift 8. mai 1996 nr. 814 om eksamen ved Høgskolen i Agder 

- Forskrift 26. mars 2003 nr. 589 om eksamen ved Høgskolen i Agder 

- Forskrift 19. juni 2002 nr. 1700 for graden bachelor ved Høgskolen i Agder 

- Forskrift 13. desember 1995 nr. 1179 om adgang til å gå opp til eksamen som privatist m.v. ved 

Høgskolen i Agder. 

§ 43.Overgangsordninger 

Krav om bacheloroppgave i § 6 punkt 1) bokstav a–c gjelder fra og med opptak til studieåret 2012–

2013. Krav om bacheloroppgave i § 6 punkt 1) bokstav e gjelder for vitnemål som utstedes fra og 

med våren 2015. 

§ 14 punkt 7) gjelder fra og med studieåret 2008–2009. 

§ 17 gjelder for alle studenter som høsten 2011 er innenfor normert studietid. Studenter som høsten 

2011 har brukt opp normert studietid, gis studierett i 2 år fra høsten 2011. Etter søknad kan 

universitetet i særlige tilfelle innvilge ytterligere to års studierett for studenter som er tatt opp på 

studieprogram (jf. § 1 n). 
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 Arkivsak: 2014/20 

Saksbeh: Anne Marie Sundberg 

Dato: 06.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

66/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Trekk av studier fra studieporteføljen studieåret 2014-2015 - Comparative Educational 

Studies 

 

Hva saken gjelder 
I forbindelse med endringer i emneporteføljen har Fakultet for humaniora og pedagogikk 

foreslått å trekke Comparative Educational Studies, 30 studiepoeng, fra porteføljen våren 2015.  

 

Universitetsdirektøren var ikke enig i dette forslaget i S-sak 24/14 Trekk av studier fra 

studieporteføljen 2014-2015 og anbefalte at styret ikke sluttet seg til anmodningen fra Fakultet 

for humaniora og pedagogikk.  

 

Styret fattet i møte 26. februar følgende vedtak i denne saken: 

4. Styret ber direktøren i samråd med viserektor for utdanning om å gå i dialog med fakultetet 

for å avklare reduksjonen av de siste 30 studiepoengene i forhold til styret vedtak i s-sak 88/13. 

5. Styret ber Fakultet for humaniora og pedagogikk foreslå nedlegging av 30 andre 

studiepoeng, eller å etablere et alternativt tilbud til innreisende utvekslingsstudenter. 

 

Fakultetet har vurdert styrets tilbakemelding, men opprettholder sitt opprinnelige forslag om å 

trekke Comparative Educational Studies.  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret anser det som viktig for institusjonen å beholde Comparative Educational Studies som 

et tilbud til innreisende utvekslingsstudenter. 

2. Styret omgjør sitt vedtak i S-sak 88/13 ved at trekk av studiepoeng for Fakultet for 

humaniora og pedagogikk inntil videre reduseres fra 200 studiepoeng til 170 studiepoeng. 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

Fakultet for humaniora og pedagogikk formidler i eget notat sine kommentarer til styrets vedtak 

26. februar. Notatet er vedlagt.  

 

Fakultetet understreker at det har vært svært utfordrende å trekke 200 studiepoeng fra 

porteføljen, men mener at man har klart prosessen på en tilfredsstillende måte. Fakultetet står 

derfor fast på sitt opprinnelige forslag om å trekke Comparative Educational Studies (CES) fra 

porteføljen. Fakultetet er innforstått med de uheldige konsekvensene dette kan få i forhold til 

utenlandske studenter som ønsker å studere ved UiA, men ser seg likevel ikke i stand til å 

utvikle et faglig opplegg som kan kompensere for CES. 

 

I dialog med Fellesadministrasjonen mener fakultetet å ha fått gehør for at når man ikke fikk 

trekke Comparative Educational Studies fra porteføljen våren 2015, må dette ha som 

konsekvens at det samlede trekkvedtaket omgjøres fra 200 til 170 studiepoeng. Fakultetets 

begrunnelse er at det ikke forelå noen føringer i bestillingen fra Fellesadministrasjonen om at 

noen studier skulle skjermes. Fakultetet vil altså kunne tilby Comparative Educational Studies 

våren 2015 under forutsetning at kun 170 studiepoeng trekkes fra fakultetets emneportefølje.  

 

Universitetsdirektørens merknader 

Universitetsdirektøren registrerer at fakultetet i dialogen ikke fremmer forslag verken om 

nedlegging av andre emner eller alternative tilbud til innreisende utvekslingsstudenter. 

Universitetsdirektøren har ikke funnet grunnlag for å fremme konkrete forslag til alternative kutt 

til det aktuelle studiet. Dette krever en mer inngående gjennomgang av fakultetets «marginale» 

studie-/emneportefølje, noe som foreslås som oppfølging av porteføljesaken. 

 

Ut fra ovennevnte anbefales at det kuttet som Fakultet for humaniora og pedagogikk er blitt bedt 

om å gjøre i sin emneportefølje, inntil videre reduseres fra 200 til 170 studiepoeng. Comparative 

Educational Studies vil da kunne tilbys på vanlig måte våren 2015.  

 

Den foreløpige konsekvensen av vedtaket vil være at Fakultet for humaniora og pedagogikk får 

inndratt 70 i stedet for 100 studiepoeng i budsjettet for 2015. 100 studiepoeng er inndratt i 

budsjettet for 2014. Universitetsdirektøren forbeholder seg retten til å komme tilbake til de siste 

30 studiepoengene i forbindelse med videre arbeid med porteføljegjennomgangen. Dersom det 

skulle bli aktuelt å legge ned Comparative Educational Studies på et senere tidspunkt, og det i 

mellomtiden ikke har vært fremmet forslag til alternativt kutt, vil de siste 30 studiepoengene bli 

inndratt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Notat fra Fakultet for humaniora og pedagogikk: Kommentar til vedtak 4 og 5 i S-sak 24/14 
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 Fra:  

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

 

Til:   

Greta Hilding 

 

Kopi til:    

 

Dato: 26.06.2014 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:    

KOMMENTAR TIL VEDTAK 4 OG 5 I S-SAK 24/14 TREKK AV STUDIER FRA 

STUDIEPORTEFØLJEN 2014-2015 

 

Universitetsstyret gjorde følgende vedtak i S-SAK 24/14, 26.02.2014: 

 

4.Styret ber direktøren i samråd med viserektor for utdanning om å gå i dialog med 

fakultetet for å avklare reduksjonen av de siste 30 studiepoengene i forhold til styret 

vedtak i s-sak 88/13. 

5. Styret ber Fakultet for humaniora og pedagogikk foreslå nedlegging av 30 andre 

studiepoeng, eller å etablere et alternativt tilbud til innreisende utvekslingsstudenter. 

 

I hht punkt 4 gikk Greta Hilding i dialog med fakultetet for å avklare reduksjon av de siste 30 

sp.Vi ble møtt med forståelse for at fakultetet i sin prosess for å følge opp trekk av 200 sp 

hadde hatt som sitt viktigste prinsipp i denne prosessen å gjøre minst mulig skade, å skjerme 

grunnutdanningene og spesielt de feilklassifiserte BA-studiene i pedagogikk. Prinsippet om at 

fakultetet kunne ta disse 200 poengene der vi selv fant det minst skadelig, medførte, etter en 

grundig og omfattende behandling på fakultetet, at Comparative Educational Studies dessverre 

måtte ofres. 

Det ble også uttrykt forståelse for at konsekvensen av at styret i S-sak 24/14 vedtok at 

fakultetet ikke skal få lov til å trekke dette studiet våren 2015, må bli at trekkvedtaket 

omgjøres fra 200 til 170 studiepoeng, dette fordi det ikke lå noen føringer i bestillingen om at 

noen studier skulle skjermes. 

Det ble altså avklart i vårt møte med Greta Hilding at fakultetet, gitt reduksjon av totalt 170 

studiepoeng,  vil kunne gi studiet Comparative Education Studies våren 2015 siden dette anses 

viktig for UiA totalt sett. 

 

Etter vår oppfatning er punkt 5 i strid med pkt.4 da det bygger på et annet pkt.4 i sakens 

forslag til vedtak :  

Styret gir Fakultet for humaniora og pedagogikk ett års utsettelse med å gjøre 

endringer i emneporteføljen for 30 av de 100 studiepoengene som ressursmessig 

inndras i 2015 

 

Vi svarer likevel på pkt 5 nedenfor, men ser ingen grunn til å trekke inn nye momenter i saken. 
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I forbindelse med endring og revisjon av studiehåndboka er det hele tiden en utfordring å 

kunne tilby flere emner på engelsk. For studieåret 2014-15 er det på lista over «courses for 

exchange students» lagt inn et emne i kommunikasjon som ikke tidligere har vært gitt på 

engelsk. Halvårsstudiet NORSEC fortsetter som før på høsten og er i likhet med Comparative 

Educational Studies et tilbud til utenlandske lærer- og pedagogikkstudenter. Imidlertid kan vi 

ikke utifra dagens studie- og emneportefølje se at det er mulig å utvikle et faglig opplegg som 

kan kompensere for Comparative Educational Studies. 

 

Det har altså ikke vært lett å trekke 200 studiepoeng fra emneporteføljen vår, men det er en 

prosess vi har vært gjennom og som vi, tross alt, klarte å gjennomføre på en tilfredsstillende 

måte. Fakultetet står derfor fast ved sin beslutning og det vedtaket som ble gjort av 

fakultetsstyret i januar 2014. 
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 Arkivsak: 2014/1442 

Saksbeh: Vidar Tønnessen 

Dato: 05.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

67/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Regnskapsrapport 1.tertial 2014 

 

Hva saken gjelder 

Enhetene har nå avlagt internregnskap for 1.tertial 2014. 

Enhetene er bedt om å gi en kortfattet vurdering av den økonomiske situasjonen, og om å 

kommentere vesentlige avvik. Hva som er vesentlig varierer fra enhet til enhet og fra prosjekt til 

prosjekt. Generelt er vesentlighetsgrensen satt ved et avvik på +/- 1 mill kr, men her er enhetene 

bedt om å bruke skjønn. Økonomiavdelingen har gjennomført dialogmøter med alle 

økonomikonsulentene hvor detaljer og status er gjennomgått. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar regnskapet per 1.tertial 2014 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt 

følge opp de enhetene som har akkumulert merforbruk. 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

 

Rapporter 

Tertialregnskapet rapporteres i to former:  

 

1. Eksternregnskapet - UiAs offisielle tertialregnskap til statsregnskapet (resultat, 

balanse, noter og kontantstrømanalyse). Eksternregnskapet har fokus på forbruk i 

perioden og beholdninger.. 

2. Internregnskapet - regnskapsrapport og – analyse basert på enhetenes periodisering av 

de rammene styret vedtok ved S-sak 100/13: Budsjett 2014 – Internfordelingen. 

 

 

1. Eksternregnskapet 

Resultatregnskap, balanseregnskap, kontantstrømanalyse og noter er godkjent av rektor i 

henhold til fullmaktssak 39/09. 

 

Periodens resultat er kun knyttet til den eksternt finansierte oppdragsvirksomheten og viser et 

resultat på kr 0. Resultatet av den eksternt finansierte oppdragsvirksomheten framkommer som 

summen av overskudd og underskudd på de oppdragsprosjektene som regnskapsmessig er 

avsluttet i rapporteringsperioden. Det er ikke avsluttet noen oppdragsprosjekter i første tertial 

2014, og følgelig blir periodens resultat kr. 0. 

 

Utviklingen i den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten fremkommer i note 15. Dette er 

midler som er inntektsført, men ikke forbrukt på rapporteringstidspunktet. Midlene er avsatt til 

fremtidige forpliktelser. Per 1. tertial 2014 er denne avsetningen 189,7 mill kr, en reduksjon på 

0,8 mill kr siden årsskiftet. 

 

 

2. Internregnskapet 

 

2.1 Prinsipper og grupperinger 

Universitetet fører regnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandarder. I eksternregnskapet 

følges prinsipper om aktivering av eiendeler og avskrivninger av disse over eiendelenes antatte 

levetid.  Disse prinsippene påvirker ikke UiAs internregnskap. 

 

2.1.1 Universitetets samlede økonomi 

 

Den ordinære virksomheten pr. 1. tertial viser følgende: 

 

 
 

 

Enhetenes frie ramme 130 251         229 094         214 903         -14 191         116 060         

Konto for faglig utvikling (KFU) 23 103           -1 111            -                      1 111             24 214           

Universitetsstyrets øremerkinger 34 460           123 186         113 356         -9 831            24 629           

Departementenes øremerkinger 2 719             21                   -                      -21                 2 698             

Sum ordinær virksomhet 190 533         351 191         328 258         -22 932         167 601         

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Ordinær virksomhet per 1.tertial 2014

Rapportkategori Regnskap Budsjett Avvik

Inngående 

beholdning

Utgående 

beholdning
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Tallene viser at UiA samlet sett har et merforbruk i perioden i forhold til budsjett for den 

ordinære driften på 22,9 mill kr. Utgående beholdning i denne sammenheng er et resultat av 

inngående beholdning og budsjettavvik. 

 

For mer detaljert beskrivelse av universitetets samlede økonomi vises det til 

ledelseskommentaren til eksternregnskapet som følger i vedlegg. 

 

Universitetets økonomi anses å være under kontroll i forhold til forpliktelsene. 

 

 

2.1.2 Driften for enhetene 

 

Enhetenes frie ramme viser per 1. tertial følgende: 

 

 

 
 

 

Enhetenes kommentarer til tertialregnskapet pr 1. tertial følger i vedlegg. 

 

Enhetene er bedt om å gi en kort vurdering av den økonomiske situasjonen og kommentere 

vesentlige avvik. 

 

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Fakultetet har et mindreforbruk på 0,87 mill kr under den frie ramme per 1. tertial 2014. 

På den ordinære ramme er det et merforbruk på 0,83 mill kr, men det er et mindreforbruk av 

øremerkede midler på 1,68 mill kr. Fakultetet vil forsøke å innhente merforbruket på den 

ordinære driften i løpet av året. 

 

 

Fakultet for humanoria og pedagogikk 

Fakultetet har et mindreforbruk på 0,42 mill kr under enhetens frie ramme per 1.tertial 2014. 

På den ordinære ramme er mindreforbruket 0,5 mill kr. Akkumulert mindreforbruk på ordniær 

ramme har ved tertialets utgang økt til 1,2 mill kr. 

Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap -9                    29 241           30 115           875                 866                 

Fakultet for Humaniora og pedagogikk 3 419             35 505           35 921           416                 3 835             

Fakultet for Kunstfag -4 037            16 080           15 722           -358               -4 395            

Fakultet for Teknologi og realfag 15 903           40 140           42 904           2 764             18 667           

Handelshøyskolen 2 122             19 626           20 539           913                 3 036             

Fakultet for Samfunnsvitenskapelige fag 14 048           18 784           19 893           1 109             15 157           

Sum fakultetene 31 447           159 376         165 095         5 719             37 166           

Universitetsbiblioteket 163                 10 477           11 881           1 404             1 567             

Avdeling for lærerutdanning 2 248             4 859             4 378             -481               1 768             

Fellesadministrasjonen 3 824             42 784           42 825           41                   3 865             

Styret 94 266           7 221             -12 929         -20 150         74 115           

Ledelsen -1 697            4 377             3 652             -725               -2 421            

Sum øvrige 98 804           69 718           49 808           -19 910         78 894           

Sum enhetenes frie ramme 130 251         229 094         214 903         -14 191         116 060         

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Enhetenes frie ramme per 1.tertial 2014

Rapportkategori Regnskap Budsjett Avvik

Inngående 

beholdning

Utgående 

beholdning
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Fakultet for kunstfag 

Fakultetet har et merforbruk under den frie ramme på 0,35 mill per t.tertial 2014. På den 

ordinære ramme er merforbruket på 0,62 mill kr, mot budsjettert merforbruk på 0,47 mill kr. 

Fakultetet har budsjettert et merforbruk ved årets slutt på 1,36 mill kr, og vil da ha et akkumulert 

merforbruk rundt 5 mill kr. Budsjettsituasjonen er utfordrende for fakultetet, og 

universitetsdirektøren forventer at det blir iverksatt tiltak. 

 

 

Fakultet for teknologi og realfag 

Fakultetet har et mindreforbruk på 2,76 mill kr under den frie ramme per 1.tertial 2014. På den 

ordinære ramme er det et merforbruk på 1,25 mill kr. 

Fakultetet har satt av 16,4 mill kr til fremtidige kostnader. Det knytter seg usikkerhet til om  

disse kostnadene vil oppstå. Universitetsdirektøren vil derfor følge utviklingen. 

 

 

Handelshøyskolen 

Handelshøyskolen har et mindreforbruk på 0,91 mill under den frie ramme per 1.tertial 2014.  

Det forventes at dette mindreforbruket er brukes opp gjennom året, og at fakultetet ved årets 

slutt fremdeles vil ha et akkumulert merforbruk på 1,3 mill kr tilsvarende ved årets begynnelse. 

 

Fakultetet har tidligere satt av over 3 mill kr til strategiske formål. Fakultetet har planer for 

bruken av midlene. 

 

 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

Fakultetet har et mindreforbruk på 1,1 mill under den frie ramme per 1.tertial 2014.  På den 

ordinære ramme er mindreforbruket på 1,39 mill. Det forventes at dette mindreforbruket er 

brukes opp gjennom året, og at fakultetet ved årets slutt fremdeles vil ha et akkumulert 

merforbruk på 1,3 mill kr tilsvarende ved årets begynnelse. 

 

Fakultetet har tidligere satt av over 9 mill kr til strategiske formål. Fakultetet har i første tertial 

2014 begynt å bruke av midlene, og har planer for videre bruk. 

 

 

Universitetsbiblioteket 

Biblioteket har hatt et mindreforbruk på 1,4 mill under den frie ramme per 1.tertial 2014.  

På årsbasis forventes at årets midler overførte midler fra 2013 blir brukt opp. 

 

 

Avdeling for lærerutdanning 

Avdelingen har hatt et merforbruk på 0,48 mill kr under den frie ramme per 1.tertial 2014. 

Universitetets øremerkinger har akkumulert seg til 3,57 mill kr i mindreforbruk. Det foreligger 

plan for bruk av midlene. 

 

 

Fellesadministrasjonen 

Avdelingen har ingen vesentlige avvik per 1.tertial 2014. Det kan imidlertid gå mot et 

merforbruk for husleie. 
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2.2 Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 

 

BOA defineres av universitetet som midler som tilføres utover KDs generelle tildelinger.   

 

 
 

 

BOA- aktiviteten per 1. tertial 2014 viser en nedgang på 4,05 mill i forhold til tilsvarende 

periode i fjor. Budsjettanslaget for 2014 viser en tydelig nedgang i forhold til regnskapstall for 

2013. 

 

 

  

Omsetning Norges Forskningsråd (NRF) 

 

Rapportkategori

Regnskap 

per 1.tertial 

2013

Regnskap 

per 1.tertial 

2014

Regnskap 

2013

Budsjett 

2014

Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap 3 796             4 386             14 161           17 274           

Fakultet for Humaniora og pedagogikk 7 037             4 733             21 486           -                      

Fakultet for Kunstfag 3 077             3 129             10 110           -                      

Fakultet for Teknologi og realfag 9 182             7 516             25 256           36 050           

Handelshøyskolen -                      2 418             -                      17 723           

Fakultet for Samfunnsvitenskapelige fag 10 022           6 884             35 109           15 374           

Sum fakultetene 33 115           29 066           106 121         86 421           

Universitetsbiblioteket 9                     -                      337                 -                      

Avdeling for lærerutdanning 737                 417                 2 413             2 353             

Fellesadministrasjonen 932                 1 414             3 349             -                      

Ledelsen -113               -94                 -302               -                      

Sum øvrige 1 565             1 737             5 797             2 353             

Sum omsetning BOA 34 680           30 803           111 918         88 774           

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Omsetning bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
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Til tross for at den samlede BOA-aktiviteten har falt, har tilskudd fra NFR/RFF økt med 1,2 

mill. Budsjettanslaget for NFR/RFF viser en liten nedgang i forhold til regnskapstallene for 

2013. 

 

 

Enhetene er bedt om å kommentere vesentlige avvik mellom omsetning og budsjett, samt 

prosjekter med vesentlig underskudd eller forventet underskudd ved prosjektets slutt. 

 

 

Fakultet for teknologi og realfag 

 

For prosjekt «kjøretøy- og kontrollstudiet» er det påløpt inntekter på 1,99 mill kr som ikke er 

fakturert. Oppdragsgiver er Statens vegvesen. Det ble fakturert for 7,64 mill kr i fjor, og alle 

fakturaer ble betalt. 

 

For prosjekt «ICE fundamentals – Norsk Titanium Tech» er det påløpt inntekter på 2,08 mill kr 

som ikke er fakturert. Det er aldri blitt fakturert på dette prosjektet. Prosjektet hadde oppstart i 

2011. Universitetsdirektøren vil følge utviklingen i dette prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportkategori

Regnskap 

per 1.tertial 

2013

Regnskap 

per 1.tertial 

2014

Regnskap 

2013

Budsjett 

2014

Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap 1 197             1 198             5 128             5 824             

Fakultet for Humaniora og pedagogikk 2 020             1 488             5 728             4 024             

Fakultet for Kunstfag 76                   -                      597                 -                      

Fakultet for Teknologi og realfag 1 638             2 807             5 655             8 950             

Handelshøyskolen -                      592                 -                      3 132             

Fakultet for Samfunnsvitenskapelige fag 837                 874                 5 131             783                 

Sum fakultetene 5 768             6 958             22 239           22 713           

Universitetsbiblioteket -                      -                      -                      -                      

Avdeling for lærerutdanning -                      -                      -                      -                      

Fellesadministrasjonen 705                 706                 1 988             -                      

Ledelsen -                      -                      -                      -                      

Sum øvrige 705                 706                 1 988             -                      

Sum omsetning NFR/RFF 6 472             7 664             24 227           22 713           

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Omsetning NFR/RFF
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Vedlegg 

1 Kommentarer fra enhetene 

2 Regnskapstabeller per enhet 
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 Arkivsak: 2013/2157 

Saksbeh: Kristian Jørgensen 

Dato: 10.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

68/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Revidert budsjett 2014 

 

Hva saken gjelder 
 

Styret har 24,3 mill kr i ufordelte midler til disposisjon ved revisjon av internfordelingen for 

2014. En betydelig andel av midlene er øremerket av KD til stipendiatstillinger, lærerutdanning 

og utstyr til ingeniør og teknologiutdanningene. 

 

Budsjettansvarsområdene er bedt om å komme med innspill til nye, vesentlige behov som 

trenger midler i revidert budsjett. Seks enheter leverte innspill. Disse innspillene er vedlagt 

saken. 

 

Universitetsdirektøren foreslår å disponere midlene i henhold til punktene 2.1 – 2.17 i 

saksunderlaget: 

 

 
 

 

 

 

Forslag til diponering av ufordelte midler BAO Beløp

2.1 Vitenskapelig utstyr innenfor ingeniør og teknologiutdanningene Fakultet for teknologi og realfag 4 500 000       

2.2 Etter- og videreutdanning for lærere Ledelsen 3 000 000       

2.3 Økt kapasitet på Campus Grimstad Styret 2 900 000       

2.4 Nye stipendiatstillinger Flere fakulteter 2 610 867       

2.5 Sørlandet kunnskapspark Driftsavdelingen 2 532 603       

2.6 Doktorgradsstudenter ved fakultet humaniora og pedagogikk Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 572 000       

2.7 Økning i resultatmodulens forskningskomponent Alle fakulteter 1 273 000       

2.8 Investeringer i utvidet kapasitet – Campus Kristiansand IT-avdelingen 1 156 000       

2.9 Signaturstudier Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for 

kunstfag

1 000 000       

2.10 Insentivordning for kvinner i MNT-fag Fakultet for teknologi og realfag 900 000           

2.11 Ombygginger i Kafé Kampus Kristiansand Ledelsen 550 000           

2.12 Sørlandslab Ledelsen 500 000           

2.13 Nye sykkelskur Driftsavdelingen 416 000           

2.14 Publiseringsstøtte Forskningssekretariatetet 230 000           

2.15 Fullbudsjetterte systemkostnader Økonomiavdelingen og universitetsbiblioteket 180 000           

2.16 Samarbeidsmaster med UiS og HiT Ledelsen 164 354           

2.17 Ufordelte midler Flere fakulteter 842 340           

Sum rammeendringer 24 327 164     
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Forslag til vedtak: 

 

1. Styret vedtar rammendringer for 2014 knyttet til punktene 2.1 – 2.17 i saksframstillingen 

og vedtar følgende nye rammer for budsjettansvarsområdene: 

 

 
 

2. Styret vedtar i samsvar med saksframstillingen følgende reviderte aktivitetskrav for 

2014: 

 

 
 

 

3. Styret ber universitetsdirektøren om å innarbeide konsekvensene av styrets vedtak i 

punktene 1 – 2 i tabellverket for 2014. 

 

 

 

Tor A. Aagedal 

2013

Budsjettansvarsområde Rammeendringer Revidert budsjett

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 572 615                  94 315 456          

Fakultet for humaniora og pedagogikk 2 277 941               122 612 826        

Fakultet for kunstfag 611 757                  52 018 974          

Fakultet for teknologi og realfag 7 876 847               159 927 533        

Handelshøyskolen 109 222                  57 461 252          

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 352 503                  61 187 589          

Sum fakultetene 11 800 885             547 523 630        

Universitetsbiblioteket 49 734                   26 720 458          

Avdeling for lærerutdanning -                         39 122 148          

Fellesadministrasjonen 2 446 219               170 371 777        

Sum fellestjenester 2 495 953               236 214 383        

Styret inkl. strategiske avsetninger 2 900 000               42 616 900          

Ledelsen, rektor, direktør 4 214 354               40 906 049          

Sum styret/ledelsen 7 114 354               83 522 949          

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 2 712 603               206 093 501        

Ufordelt -                         -                      

Sum budsjettansvarsområdene 24 123 795           1 073 354 463   

2014 Aktivitetskrav

Fakultet 2014

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 362

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 930

Fakultet for kunstfag 357

Fakultet for teknologi og realfag 1 867

Handelshøyskolen 1 192

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 1 085

Sum 7 793
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Saksunderlag 

 

1. Ufordelte midler, føringer vedr disponeringen, innspill fra BAOene 
 

1.1 Ufordelte midler 

Styret har følgende ufordelte midler til disposisjon ved revisjon av internfordelingen for 2014: 

 

 
 

1.2 Føringer 

I pkt 1.2 i saksframstillingen til S-sak 100/13 ble det opplyst at de ufordelte midlene (842.340 

kr) i den saken hadde sammenheng med avventet fordeling av midler til 3 stipendiatstillinger og 

15 studiepoeng i tospråklig lærerutdanning. 

 

 

1.3 Andre forhold som må vurderes for budsjettmessig dekning i 2014. 

Budsjettansvarsområdene er i eget notat av 18.05.14 bedt om å gi innspill til revidert budsjett. I 

notatet ble det presisert at revidert budsjett ikke er en omkamp om de tildelingene og rammene 

styret vedtok ved S-sak 100/13, og at innspillene måtte begrenses til å omfatte (sitat): 

 

 B20 – endring i estimat for fullbudsjetterte særkostnader.  

 Nye vesentlige og store behov som er strategisk viktige og som ikke kan la seg 

realisere uten tilførsel av ekstra midler i 2014. NB! Dette er ikke en ny runde på 

strategiske tildelinger. 

 Oppretting av eventuelle direkte, utilsiktede feil i budsjettfordelingen inkludert 

budsjettekniske flyttinger mellom BAOene. 

 

Frist for innspill ble satt til 02.06.14. Følgende innspill på konkrete, kostnadsberegnede forhold 

er mottatt og må vurderes for budsjettmessig dekning (Vedlegg 1): 

 

 Handelshøyskolen ber om midler til en stipendiatstilling i rettsvitenskap, samt støtte til 

akkrediteringsprosessen (Equis) og internasjonalisering. 

 

 Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap ber om midler for å dekke kostnader til 

arbeidsklær for ansatte. Fakultetet peker også på problemer med for lite og for dårlige 

muligheter for lagring av utstyr. 

 

 Fakultet for humaniora og pedagogikk ber om å få rettet en feil i ordinært budsjett som 

skyldes manglende registrering av doktorgradsstudenter i FS, samt en etterbetaling for 

samme feil i budsjettet for 2013. 

 

 Fakultet for kunstfag ber om en garanti for kostnader i forbindelse med arrangering av 

eksamensfestivalen i 2014. 

 

 Fellesadministrasjonen ber om midler til investeringer, administrasjon og drift ved 

Sørlandets Kunnskapspark, og om investeringsmidler til FoU-bygget i Grimstad. Videre 

Økt tildeling etter stortingets behandling av statsbudsjettet (inkl kap. 281) 13 173 000     

Overførte midler fra S-sak 22/14 (Internregnskap 2013) 9 708 463       

Overførte midler fra S-sak 39/14 (Aktivitetsoppnåelse) 603 361           

Ufordelte midler i foreløpig budsjett 842 340           

Totalt til disposisjon 24 327 164     
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ber de om midler til sykkelskur, støtte til systemet Kaltura, samt investeringsmidler til IT 

i forbindelse med plassproblemer på Gimlemoen. 

 

 

Universitetsdirektørens kommentarer – forslag til disponering av ufordelte 

midler 
 

2.1 Vitenskapelig utstyr innenfor ingeniør- og teknologiutdanningene 

UiA har fått tildelt 4,5 mill kr over statsbudsjettets kap. 281, øremerket vitenskapelig utstyr 

innenfor ingeniør- og teknologiutdanningene. Universitetsdirektøren foreslår å tildele midlene til 

fakultet for teknologi og realfag. 

 

2.2 Etter- og videreutdanning for lærere 

Regjeringen har signalisert en økt satsing på etter- og videreutdanning for lærere, og UiA har i 

den forbindelse fått tildelt 3 mill kr over statsbudsjettets kap. 281. Midlene skal styrke UiAs 

kapasitet til å gi etter- og videreutdanning for lærere. Universitetsdirektøren foreslår at midlene 

settes av ved ledelsen, og at bruken av midlene gjøres i samarbeid med avdeling for 

lærerutdanning. Ut fra at det er fakultetene som primært organiserer EVU-tilbud vurderes om 

Fakultet for humaniora og pedagogikk skal få særskilt forvaltningsansvar for disse midlene 

innenfor gitte føringer.. 

 

2.3 Økt kapasitet på Campus Grimstad 
Det er behov for mer plass på Campus Grimstad, og det er inngått en avtale med Ugland om leie 

av ytterligere lokaler i FoU-bygget, både kontorer og klasserom. Avtalen med Ugland innebærer 

en del ombygginger som UiA delvis finansierer ved et kapitalinnskudd. Sammen med behov for 

inventar og utstyr i de nye lokalene er behovet for investeringer på 3,9 mill kr (1,7 mill i 

kapitalinnskudd og 2,2 mill i inventar og utstyr). Det er allerede avsatt 1,0 mill kr til inventar og 

utstyr i ordinært budsjett, så Universitetsdirektøren foreslår å sette av 2,9 mill kr til 

investeringsfondet for Campus Grimstad til formålet. 

 

2.4 Nye stipendiatstillinger 

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet ble UiA tildelt totalt 13 nye stipendiatstillinger, 

hvorav syv til profesjonsfag og seks til MNT-fag. Ved den foreløpige budsjettbehandlingen i S-

sak 100/13 ble det lagt til grunn at UiA kun fikk fire nye stillinger, hvorav tre stillinger i 

profesjonsfag ble holdt ufordelt, og en stilling i MNT-fag ble lagt til fakultet for teknologi og 

realfag. Sammenliknet med den foreløpige budsjettbehandlingen innebærer dermed de 13 nye 

stillingene en økning på ni stillinger. Fordelingen av de 13 stillingene ble vedtatt i S-sak 42/14, 

og midlene fordeles i henhold til vedtaket. 

 

2.5 Sørlandet kunnskapspark 

Statsbygg etter avtale med UiA overtok ansvaret for Sørlandet kunnskapspark og byggene 

Gimlemoen 13, 15 og 17 fra 1.1.2014. UiA leier disse byggene fra Statsbygg, og fremleier store 

deler av arealet til andre aktører. Fra høsten vil Handelshøyskolen flytte inn i kunnskapsparken. 

Det har vært betydelige kostnader ved å tilpasse infrastrukturen til UiA-standard, og ved å finne 

og tilpasse egnede arealer til Handelshøyskolen. En del leietakere er flyttet til andre deler av 

bygget, eller til Gimlemoen 13. Universitetsdirektøren foreslår at behovet for investeringsmidler 

som er knyttet til UiAs bruk av lokaler tas fra investeringsfondet for Campus Kristiansand.  

 

Utleien av Sørlandets kunnskapspark er organisert i et eget budsjettansvarsområde. Både 

kostnader og inntekter i tilknytning til disse byggene belastes og godskrives her. 

Universitetsdirektøren foreslår at midler til UiAs andel av husleiekostnader, inkl. 

brukeravhengige driftskostnader, indre vedlikehold og felleskostnader, settes av i det ordinære 
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husleiebudsjettet. Ved budsjettbehandlingen i november ble det ikke avsatt midler til dette. 

Universitetsdirektøren foreslår derfor at husleiebudsjettet for 2014 økes med 2,5 mill kr.  

 

Det vil være viktig at det i fremtiden skilles mellom kostnader som UiA betaler som bruker av 

kunnskapsparken, og kostnader som er knyttet til driften av byggene. UiA er selvsagt ansvarlig 

for et hvert resultat ved dette budsjettansvarsområdet. Universitetsdirektøren vil komme tilbake 

til hvordan et resultat skal håndteres.  

 

2.6 Doktorgradsstudenter ved fakultet for humaniora og pedagogikk 

Gjennom budsjettmodellen får fakultetene uttelling for studenter på egne 

doktorgradsprogrammer i tre år. Tildelingen er en stykkpris, og antall studenter hentes ut av 

studentsystemet FS. På grunn av en svikt i egne rutiner, har nye studenter ved fakultet for 

humaniora og pedagogikk, ikke blitt registrert i FS. For 2014 gjelder dette 12 studenter. 

Universitetsdirektøren ser på dette som en feil i grunnlaget for ordinært budsjett, og foreslår å 

rette dette i revidert. Dette vil gi fakultetet en økt tildeling på 1,6 mill kr. Fakultetet ber i sitt 

innspill til revidert budsjett, om en kompensasjon for samme feil i 2013. Feilen gjaldt da 3 

studenter. Universitetsdirektøren viser til at fakultetet i 2014 har mottatt omstillingsmidler. 

Dersom denne feilen ikke hadde oppstått, ville behovet for omstillingsmidler vært mindre og 

dermed ikke påvirket fakultetets totale ramme i samme grad.  

 

2.7 Økning i resultatmodulens forskningskomponent 

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet, ble det lagt inn en økning av RBO (Resultatbasert 

omfordeling – KDs resultatkomponent for forskning og forskerutdanning). I UiAs 

budsjettmodell legges vanligvis endring i RBO, fratrukket uttelling for forskerutdanning, inn i 

resultatmodulens forskningskomponent. Universitetsdirektøren foreslår å følge kriteriene i 

modellen og legge inn 1,3 mill kr i modulen. Dette vil blant annet gi fakultetene en økt uttelling 

for EU-inntekter på 6,3 %. 

 

2.8 Investeringer i utvidet kapasitet – Campus Kristiansand 

Det tas stadig opp flere studenter, og større studentkull. Dette gir et økt press på 

timeplanlegging, som trenger større og flere rom enn det vi har tilgjengelig i dag. Studentservice 

har laget en plan for hvordan problemet kan løses for høsten 2014, men dette forutsetter at flere 

rom tas i bruk i undervisningen (seminarrom) og at noen forelesninger streames fra et rom til et 

annet. Begge disse tiltakene krever investeringer i IT-utstyr: 

 

 Fem seminarrom må utstyres med PC og projektor. It-avdelingen har beregnet at dette 

vil koste 0,4 mill kr. 

 Det må kjøpes inn automatisert opptaksutstyr for streaming av forelesninger til 2 

auditorium, pluss 2 mobile enheter som kan flyttes mellom ulike seminarrom. IT-

avdelingen har beregnet kostnaden av dette til 0,8 mill kr. 

 

Universitetsdirektøren ser at et større studentopptak skaper utfordringer for timeplanlegging. 

Behovet for opptak av forelesninger er sannsynligvis ikke bare et forbigående behov, ut i fra 

scenarioer der mer av forelesningene flyttes over til andre undervisningsformer. Med disse 

investeringene vil Campus Kristiansand ha tre automatiserte auditorier for opptak av 

forelesninger, samt mulighet for fjernstyrte enheter som kan flyttes mellom mindre rom. Det er 

vanskelig å se for seg å gjennomføre undervisning uten mulighet for bruk av digitale 

hjelpemidler. De aller fleste undervisningsrom må derfor utstyres med projektor og oppkobling 

av PC, selv for mindre grupper. Universitetsdirektøren foreslår å sette av 1,2 mill kr til disse 

investeringene. 
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2.9 Signaturstudier 

 

I styresak om Porteføljegjennomgang – 2. rapportering foreslås det ikke ytterligere 

signaturstudier. De to signaturstudiene som allerede er vedtatt (mekatronikk og rytmisk musikk, 

ref s-sak 54/13) foreslås en tildeling på 0,5 mill kr hver, totalt 1,0 mill kr. Det understrekes at 

dette er en strategisk toppfinansiering for å utvikle/profilere disse studiene, og ikke en styrking 

av basistildelingen.  

 

2.10 Insentivordning for kvinner i MNT-fag 

Gjennom insentivordningen for kvinner i MNT-fag har UiA fått tildelt 0,9 mill kr over 

statsbudsjettets kap. 281. Dette er knyttet til tilsettinger i MNT-fag i 2012, og 

universitetsdirektøren foreslår å tildele midlene til fakultet for teknologi og realfag. 

 

2.11 Ombygginger i Kafé Kampus Kristiansand 

I ordinært budsjett ble det satt av 0,95 mill kr til ombygginger i Kafé Kampus i Kristiansand. På 

grunn av feil i intern saksbehandling ble det satt av 0,55 mill kr for lite. Ombyggingen er startet, 

og vil fullføres til semesterstart høsten 2014. Universitetsdirektøren foreslår å sette av disse 

midlene i revidert budsjett. 

 

2.12 Sørlandslab 

Utredningen av Sørlandslab er inne i en avgjørende fase, og det vil være behov for ytterligere 

kompetanse/kapasitet innenfor prosjektledelse og prosjektering av laboratorier. 

Universitetsdirektøren foreslår å avsette 0,5 mill kr til tiltaket, og tar sikte på å komme tilbake til 

styret med et fyldig beslutningsgrunnlag mot slutten av 2014.  

 

2.13 Nye sykkelskur 

UiA ønsker som et klima/miljøtiltak å stimulere til økt bruk av sykler og har planlagt to tiltak i 

Kristiansand i 2014 i samarbeid med Statsbygg. Det gjelder et sykkelskur/takoverbygg til 

sykkelparkeringsfelt ved bygg 46 (har ingen slike fasiliteter i dag) og et nytt låsbart sykkelhus, 

med plass til ca 50 sykler, kortleser og ladeplasser for elsykler, lokalisert langs hovedadkomsten 

opp mot campus. Statsbygg bistår med div grunnarbeider (asfaltering, kantstein mm). 

Total kostnad er beregnet til kr 0,8 mill kr hvorav det er søkt Kr.sand kommune om 50% 

tilskudd. Tilskuddet ble bekreftet innvilget 28.05.2014 (via belønningsmidler). 

Universitetsdirektøren foreslår å sette av UiAs andel på 0,4 mill kr til tiltaket.  

 

2.14 Publiseringsstøtte 

Antall publiseringer øker, og avsatte midler til publiseringsstøtte vil ikke være nok i 2014. 

Universitetsdirektøren foreslår å tilføre 0,2 mill kr til formålet. 

 

2.15 Fullbudsjetterte systemkostnader 

Driftsansvaret for studentsystemet FS er overført fra Uninett til USIT. Kostnaden for drift av 

systemet var tidligere lagt inn i tall fra Uninett som UiA brukte i sin budsjettering av 

systemkostnader. Den nye prisen for drift av systemet ble ikke tatt med i ordinært budsjett, da 

den ikke var kjent på budsjetteringstidspunktet. Merkostnaden i forhold til ordinært budsjett er 

på 0,43 mill kr. 

 

For biblioteksystemet Bibsys var det i ordinært budsjett lagt inn en forventet prisøkning som 

ikke ble realisert i 2014. Det vil derfor være mulig å inndra 0,25 mill kr av denne avsetningen. 

Universitetsdirektøren foreslår å sette av differansen på 0,18 mill kr i revidert budsjett.  

 

  

Side�110



2.16 Samarbeidsmaster med UiS og HiT 

Det ble planlagt et GLU-masterstudium i kroppsøving i samarbeid mellom UiA, HiT og UiS, og 

inngått en kontrakt om dette samarbeidet. UiA påtok seg å arrangere et emne våren 2014 og 

fakultet for helse- og idrettsvitenskap gjorde jobben, med forutsetning om at kostnadene ble 

dekket. Universitetsdirektøren foreslår å sette av 0,164 mill kr til dette emnet. 

 

På grunn av sviktende forutsetninger, er denne avtalen nå terminert. Dette er med andre ord en 

engangsutgift.  

 

2.17 Ufordelte midler 

Ufordelte midler i den foreløpige budsjettbehandlingen i S-sak 100/13 hadde sammenheng med 

avventet fordeling av midler til tre stipendiater innen profesjonsfag og 15 studiepoeng i 

tospråklig lærerutdanning. De ufordelte stipendiatstillingene inngår i de 13 stillingene som nå er 

fordelt, jfr. punkt 2.4. De 15 studiepoengene i tospråklig lærerutdanning gis i 2014 av fakultet 

for helse- og idrettsvitenskap, og midlene foreslås derfor fordelt dit. Samlet foreslås samtlige 

ufordelte midler fra foreløpig budsjettbehandling i november fordelt, 0,8 mill kr. 

 

Andre kommentarer 

Handelshøyskolen ber om en stipendiatstilling i rettsvitenskap. Opprettelse av en 

stipendiatstilling er en 3-årig forpliktelse med samlede kostnader på om lag 3 mill kr. 

Universitetsdirektøren kan ikke tiltre å opprette nye, egenfinansierte stipendiatstillinger i 

revidert budsjettsett i lys av at reelt over 90 pst av budsjettbelastningen kommer i seinere 

budsjetter. Det er flere fakulteter som muntlig har fremstilt samme behov, men som er henvist til 

styrets ordinære behandling om fordeling (og eventuell refordeling) av stipendiatstillinger. 

I tillegg vil universitetsdirektøren at det primært er ønskelig å disponere egne budsjettmidler til 

stipendiatstillinger som egenandel til stillinger med eksterne bidrag. 

 

Videre ber Handelshøyskolen om en årlig tildeling på 1,95 mill kr til akkrediteringsprosessen og 

internasjonalisering. Universitetsdirektøren viser til styrets behandling av akkreditering i S-sak 

76/12, der fakultetet i forarbeidet til saken viser til at det ikke vil være behov for ytterligere 

finansiering for de tre første trinnene i prosessen. En eventuell ytterligere finansiering må tas 

opp i sammenheng med universitetsstyrets beslutning om prosessen skal videreføres etter trinn 

3. Fakultetet signaliserer også i sitt innspill at en eventuell akkreditering vil medføre betydelige 

permanente kostnader, og en forventning om at universitetsstyret dekker disse ved særskilte 

bevilgninger. Universitetsdirektøren ber fakultetet snarest fremlegge og synliggjøre alle 

kostnader ved denne prosessen, både midlertidige og permanente.  

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap viser til økte kostnader som følge av avtale om 

arbeidstøy/utstyr til vitenskapelig ansatte. Universitetsdirektøren viser til at dette er kostnader 

som i utgangspunktet skal være dekket under rammetildelingen. Det er satt i gang et arbeid med 

å gjennomgå emnetypene etter studieporteføljegjennomgangen, og fakultetet bes ta 

problemstillingen videre i denne prosessen. 

 

Videre viser fakultet for helse- og idrettsvitenskap til behov for økt lagringskapasitet for utstyr 

ved Campus Kristiansand. Universitetsdirektøren viser til at dette hører inn under 

driftsavdelingens ansvarsområde, og ber fakultetet eventuelt ta opp problemstillingen med 

driftsavdelingen som kan koordinere universitetets totale lagringsbehov/kapasitet. 

 

Fakultet for kunstfag ber om en underskuddsgaranti for gjennomføring av Eksamensfestivalen. 

Universitetsdirektøren ser at tiltaket er viktig for å markedsføre UiA, spesielt i forhold til 

regionen, og foreslår at garantien stilles med midler som tidligere er avsatt til regionale tiltak 

ved ledelsen. 
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IT-avdelingen ønsker å anskaffe Kaltura, et system for gjenfinning og forvaltning av digitale 

læringsobjekter. I den forbindelse ber de om 0,6 mill kr til investering og 0,22 mill kr årlig til 

vedlikehold. Universitetsdirektøren mener investeringsmidlene eventuelt må søkes om fra DDU, 

og dersom DDU innvilger midlene, kan man komme tilbake til vedlikeholdskostnadene i 

budsjett 2015. 

 

Oppsummering 

Forslagene til disponeringer i punktene 2.1 – 2.17 oppsummerer seg til: 

 

  

 

 

Vedlegg 

1 Innspill til revidert budsjett 

 

Forslag til diponering av ufordelte midler BAO Beløp

2.1 Vitenskapelig utstyr innenfor ingeniør og teknologiutdanningene Fakultet for teknologi og realfag 4 500 000       

2.2 Etter- og videreutdanning for lærere Ledelsen 3 000 000       

2.3 Økt kapasitet på Campus Grimstad Styret 2 900 000       

2.4 Nye stipendiatstillinger Flere fakulteter 2 610 867       

2.5 Sørlandet kunnskapspark Driftsavdelingen 2 532 603       

2.6 Doktorgradsstudenter ved fakultet humaniora og pedagogikk Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 572 000       

2.7 Økning i resultatmodulens forskningskomponent Alle fakulteter 1 273 000       

2.8 Investeringer i utvidet kapasitet – Campus Kristiansand IT-avdelingen 1 156 000       

2.9 Signaturstudier Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for 

kunstfag

1 000 000       

2.10 Insentivordning for kvinner i MNT-fag Fakultet for teknologi og realfag 900 000           

2.11 Ombygginger i Kafé Kampus Kristiansand Ledelsen 550 000           

2.12 Sørlandslab Ledelsen 500 000           

2.13 Nye sykkelskur Driftsavdelingen 416 000           

2.14 Publiseringsstøtte Forskningssekretariatetet 230 000           

2.15 Fullbudsjetterte systemkostnader Økonomiavdelingen og universitetsbiblioteket 180 000           

2.16 Samarbeidsmaster med UiS og HiT Ledelsen 164 354           

2.17 Ufordelte midler Flere fakulteter 842 340           

Sum rammeendringer 24 327 164     
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 Fra: Per S. Sørensen 
        Handelshøyskolen 
 
Til:   Økonomiavdelingen 
 
Kopi til:    

 

Dato: 10.06.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

 
 
 
 

 REVIDERT BUDSJETT 2014 -  HANDELSHØYSKOLEN     
               
            

 
Handelshøyskolen ved UiA står overfor to grunnleggende strategiske forhold som det arbeides 
med 
- internasjonal akkreditering 
- etablering av masterstudie i Rettsvitenskap 
 
Disse krever store ressurser, og er grunnleggende premisser for Handelshøyskolens fremtidige 
posisjon som en av tre ledende Handelshøyskoler i Norge.  Den internasjonale profilen er et av 
de elementer som skal gjennomsyre hele virksomheten, og er samtidig med å underbygge 
UiAs overordnede strategi som det internasjonale universitet.  
 
Vi har iløpet av første halvår i år kommet såpass mye lenger i de prosesser vi står overfor, at vi 
for å sikre fremdrift i arbeidet  mener det er riktig å fremme sak om finansiering av dette i 
forbindelse med Revidert budsjett 2014.   
 
Det anmodes derfor om at det i revidert budsjett gis bevilgning til dekning av følgende  
 
1.Stipendiat Rettsvitenskap.  Kr. 300.000 for 2014 med videreføring i til sammen 3 år. 
 
Dette er med bakgrunn i en strategisk satsing i forbindelse med opptrapping til masterstudie i 
Rettsvitenskap. 
Oppbygging av et fagmiljø krever flere med forskerkompetanse.  I forbindelse med søknad til 
KD om særskilt finansiering av masterkandidater, er det viktig å signalisere at vi har 
ambisjoner og evne til å satse på oppbygging av vårt eget fagmiljø i Rettsvitenskap.   
I forbindelse med tildeling av proefsjonsstillinger i styret tidligere i år, falt jus utenfor 
tildelingen. 
 
Det søkes derfor om at det nå gis et signal om vilje til å satse en faglig oppbygging ved at det 
tildeles midler til enten en ordinær stipendiatstilling evt som stipend for intern 
kompetanseoppbygging hos allerede ansatte som ikke har den forskerkompetanse som kreves. 
 
2. Støtte til akkrediteringsprosessen og internasjonalisering    Kr. 1.950.000 årlig  i 3 år. 
 
Det er tidligere innvilget kr. 300.000,- til dette arbeidet.  Dette beløpet er nå fullt disponert. 
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Vår ambisjon er å være den ledende universitetsbaserte Handelshøyskole i Norge. 
Som sentralt element i dette, inngår internasjonal akkreditering, - en prosess som har pågått en 
tid, men som nå settes i gang for fullt. 
 
Akkreditering og internasjonalisering er for vår del to sider av samme sak. En viktig 
forutsetning for å oppnå den akkreditering vi arbeider med, er utstrakt internasjonalt 
samarbeid.  Både i forhold til næringslivskontakt, studentutveksling, forskningssamarbeid, 
etablering av advisory board  osv. 
 
I arbeidet med å realisere den viktige strategiske beslutningen, står vi derfor overfor et 
betydelig arbeid i selve akkrediteringsprosessen med krevende og omfattende oppgaver.  Etter 
godkjent akkreditering vil likedan nye permanente oppgaver kontinuerlig pågå for å 
vedlikeholde akkrediteringen, slik også NOKUT-akkreditering krever. 
Vi vil senere komme tilbake til hva varige akkrediteringskostnader vil kreve, men legger til 
grunn at dette er kostnader som følger av UiA’s overordnede strategi og dermed vil bli tilført 
Handelshøyskolen i de årlige budsjettene. 
 
Tidsavgrensede akkrediteringskostnader: 
Selve prosessen i seg selv vil kreve ressurser tilsvarende  ett fullt årsverk.   
Vi har midlertidig engasjert en førsteamanuensis som koordinerer store deler av det arbeidet 
som gjøres. 
 
Det kreves etablering av nye avtaler og strategiske allianser nasjonalt og internasjonalt. 
Videre, kreves en generell kompetanseheving for mellomledere og sentrale medarbeidere ved 
Handelshøyskolen. 
 
Av oppgaver som kreves gjennomført, nevnes bl.a: 

 
‐ Deltakelse i de ulike kursene som gjennomføres av akkrediteringsorganene (flere hvert år) 
‐ Utvikling av kompetanse knyttet til akkrediteringsorganenes krav og arbeidsmåter hos 

nøkkelpersoner på de ulike instituttene ved handelshøyskolen 
‐ Utvikling av nettverk til akkrediteringsorganenes sentrale aktører og nøkkelpersoner i andre 

akkrediterte institusjoner i andre land 
‐ Etablering av rutiner for innsamling av data vi ikke produserer gjennom nåværende system 
‐ Innsamling av meget store datamengder 
‐ Skriving av søknader som krever involvering av mange personer i fagstab og administrasjon 

(noe er produsert, men det meste gjenstår) 
‐ Utvikling og implementering av helt nye rutiner for evaluering av emner og programmer 
‐ Utvikling av flere og bedre utvekslingsavtaler med akkrediterte institusjoner i utlandet (for få 

av avtalene vi har er med akkrediterte institusjoner).  I tillegg må det utvikles nye avtaletyper 
implementering av nye avtaler for utveksling og innveksling 

‐ Videreutvikling og nyetablering av internasjonale partnere/strategiske allianser med brede og 
dype samhandlingsmønster (utveksling av studenter og ansatte, 
forskningssamarbeid/publiserigssamarbeid, gradssamarbeid mv.). Vi har i dag en til to slike 
relasjoner (GMU i Indonesia og til dels Oregon State Univiversity, men trenger flere). 

‐ Utvikling, etablering og drift av et internasjonalt «Advisory board» 
‐ Videreutvikling og formalisering av næringslivssamarbeid regionalt og internasjonalt 

(gjesteforelesere, timelærere, praksisplasser, konsulenttjenester, næringsphd-er, 
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næringslivsseminarer/frokoster mv.). Her har vi allerede en god del, men samtidig må mye 
gjøres. 

 
Som denne listen viser, er det omfattende arbeid som kreves og som vil involvere store deler 
av fagmiljøet. 
 
Kostnader knyttet til selve akkrediteringsprosessen, og etablering av de internasjonale 
relasjoner og forhold som kreves, kan anslås til i størrelsesorden: 
 
-Ett årsverk som leder/styrer prosessen   kr. 850.000 
 
-Reisekostnader og kostnader i forbindelse med 
etablering av avtaler med universitet, næringsliv, 
strategiske allianser internasjonal og nasjonalt  kr. 600.000 
 
-Kostnader til kompetanseheving 
for ledere og sentrale ansatte ved fakultetet   kr. 500.000 
 
 
For å sikre en kvalitetsmessige god prosess som kan gjennomføres innenfor optimale 
tidsrammer anser vi det nødvendig å benytte ressurser som anslått.  Dette må anses som en 
investeringskostnad som kreves for å gjennomføre vår overordnede strategi og langsiktige plan 
for å sikre Handelshøyskolen ved UiA både den kvalitet vi ønsker, og en posisjon som den 
ledende universitetsbaserte og internasjonalt orienterte Handelshøyskole i landet. 
 
 
 
 
 
 
 
Per Sigurd Sørensen 
Fakultetsdirektør 
Handelshøyskolen ved UiA 
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 Fra: Veslemøy Rabe/Bjørn Inge Kvinlaug 
Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap 
 
Til:  Økonomiavdelingen v/Kristian Jørgensen  
Kopi til: 

Dato: 10.06.2014 
 
Sak nr.:  
Arkiv nr.:    

INNSPILL REVIDERT BUDSJETT 2014 
 
Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap har følgende innspill til Revidert budsjett 2014: 
 
1. Særkostnader til Arbeidstøy/Utstyr til ansatte. Dette ble spilt inn i forbindelse med budsjett 

2014 men ble ikke tildelt midler. Begrunnelsen for avslaget var: «Fakultetets merkostnader knyttet 
til arbeidstøy må tas med inn i emnetypegjennomgangen som skal gjøres i forkant av 
internfordeling 2014». Fakultetet kan imidlertid ikke se at denne kostnaden dekkes noen steder i 
internfordelingsmodellen for inneværende år og ber om at fakultetet tilføres midler tilsvarende kr. 
80.000,- som er reell ekstrakostnad i år. 
 

2. Lagringskapasitet for utstyr Campus Kristiansand. Fakultetet spilte inn behov for økt 
lagringskapasitet, og det er svært viktig at noe blir gjort. Vi har dyrt og lett omsettelig utstyr og 
med dagens ordning med garasjer som flere har tilgang til, er risikoen for at utstyr skal forsvinne 
ganske stor.  Henviser også til møte i fjor høst med deltakelse fra Dag Olav Andersen fra Tek/Real 
og Aanon B Winge fra driftsavdelingen 
 

3. Nytt emne fra høsten i EMK. Fakultetet har fått beskjed om at det for inneværende år skal gis 
undervisning i et 15 stp. emne i mat og helse i 2-språklig  lærerutdanning fra høsten av og 
forutsetter at midler til dette tildeles i revidert budsjett.  
 
 

Grimstad/Kristiansand 02. juni 2014 
 
 
 
Veslemøy Rabe      Bjørn Inge Kvinlaug 
Fakultetsdirektør      Økonomirådgiver 
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 Fra:  
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
v/ Else Breilid Svendsen 
 
Til:   Økonomiavdelingen v/Kristian Jørgensen 
 
Kopi til:    

 

Dato: 10.06.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

Innspill revidert budsjett 2014 
 
Oppretting av feil budsjetttildeling vedr antall  ph.d.kandidater  
Fakultetet ble i budsjettet for 2014 tildelt basismidler for 8 stk ph.d.kandidater (ref. tabell 2.1.2 
Fakultetene-Basis forskerutdanning). 
Etter at fristen for høringsuttalelsen var gått ut kom det fram at fakultetet ved en inkurie ikke 
hadde oppdatert det reelle antallet ph.d.kandidater i FS for 2012 og 2013. 
Det ble umiddelbart kartlagt at fakultetet i budsjett 2014 av den grunn hadde fått for lav 
budsjettuttelling for til sammen 12 ph.d. kandidater og fakultetet registrerte følgelig disse 12 
kandidatene omgående i FS. Manglende budsjettuttelling i budsjett 2014 utgjør 1 572 000 (12 
x 131 000).  
Det ble også kartlagt at fakultetet i budsjett 2013 av samme grunn fikk for lav budsjettuttelling 
for til sammen tre kandidater. Beløpet for disse utgjør totalt 384 000 (3 x 128 000). 
Grunnet denne feilen på fakultetet har samlet budsjetttildeling derfor vært kr 1 956 000 for lav. 
Dette ble kartlagt og kommunisert universitetsdirektøren i forkant av universitetsstyret sin  
behandling av S-sak 100/13 Budsjett 2014 – Internfordeling. Viser for øvrig også til at 
fakultetet allerede etter vedtak i S-sak 100/13 varslet om at vi vil be om å få dette dekket i 
revidert budsjett 2014. 
I notatet om innspillet til revidert budsjett 2014 fremgår det at innspill som gjelder oppretting 
av eventuelle direkte, utilsiktede feil i budsjettfordelingen omfattes av revidert budsjett. I 
fakultetets internfordeling av budsjett 2014 har vi derfor lagt til grunn at manglende 
budsjettuttelling i budsjett 2014 vil bli rettet opp i revidert budsjett 2014. Det er fakultetets 
vurdering  at hvis man skal lykkes i å gå i regnskapsmessig balanse i 2014 er man avhenging 
av at denne feilen blir rettet opp i revidert budsjett 2014.   
Fakultetet ber primært om å få dekket manglende budsjettuttelling i både budsjett 2013 og 
budsjett 2014 på til sammen kr 1 956 000, subsidiært om å få dekket manglende 
budsjettuttelling i budsjett 2014 på kr 1 572 000.  
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 Fra:  
Fakultet for kunstfag 
 
Til: Økonomiavdelingen v/Kristian Jørgensen   
 
Kopi til:    

 

Dato: 10.06.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

REVIDERT BUDSJET 2014 
Innspill fra Fakultet for kunstfag 
 
Eksamensfestival 
Fakultetet arrangerte i 2013 en eksamensfestival der studentene holdt sine eksamenkonserter 
på ulike scener i Kvadraturen. Konsertene var gratis og åpne for alle. I tillegg til at de fungerer 
som eksamen med sensor tilstede, representerer de viktig profilering av UiA generelt og 
fakultet spesielt. Erfaringene og tilbakemeldingene fra 2013 var så gode at festivalen gentas nå 
i 2014. 
 
Aktiv profilering er avgjørende for å sikre søkningen til kunstfagene – spesielt de utøvende 
utdanningene. I den sammenhengen er eksamensfestivalen et viktig og nødvendig supplement 
til mer tradisjonelle markedsføringstiltak. 
 
De ekstraordinære kostnadene i 2013 beløp seg til ca kr 85.000. For 2014 er de samme 
kostnadene stipulert til kr 95.000. 
 
Innleid kompetanse på lyd     kr 35.000  
Innleid kompetanse på lys     kr 15.000 
Lokaler m/utstyr       kr 30.000 
Pr-materiell (brosjyrer, plakater og digitale medier)  kr 15.000 
 
I tillegg til disse ekstraordinære kostnadene, kommer kostnader vedr sensor (reise, opphold og 
honorar), og et betydelig merarbeid med opp- og nedrigging til alle konsertene samt frakting 
av utstyr mellom Gimlemoen og konsertlokalene i Kvadraturen. Fakultetet har også selv stått 
for innhold og lay-out av brosjyremateriellet inkludert alt arbeid med klargjøring for trykking. 
 
Totalt avholdes det ca 60 konserter i løpet av 2 uker hvorav 27 konserter er med avsluttende 
bachelor- og masterstudenter. I forbindelse med avslutningskonserten vil dessuten fakultetets 
samarbeidspartner Sparebanken Sør utrope vinneren av musikkprisen for 2014. Prisen er på kr 
75.000. Det er første gang denne prisen deles ut. 
 
Fakultetet ber om kr 95.000 til dekning av de ekstraordinære kostnadene. Fakultetet vil 
undersøke om det alternativt er mulig å finne andre kilder til hel- eller delfinansiering av de 
ekstraordinære utgiftene (UiAs formidlingsavdeling og eksterne kilder). Tildelingen fra UiA 
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sentralt i revidert budsjett kan derfor gis som en garanti. Endelig tildelingsbeløp vil da 
avhenge av størrelsen på eventuelle andre interne og eksterne tildelinger. 
 
 

 
Omlegging i lærerutdanningene – fra FLU til BLU 
I innspillene til den ordinære budsjettbehandlingen for 2014 påpekte fakultetet at omleggingen 
fra FLU til BLU medfører en svikt i budsjettildelingen til fakultetet på 1,1 mill kr uten at 
omfanget av fakultetets arbeidsoppgaver påvirkes i nevneverdig grad. Fakultetet har derfor 
ikke kunnet foreta nedbemanninger eller andre kostnadsmessige tiltak for å tilpasse seg den 
reduserte rammen. Universitetsdirektøren uttalte i forbindelse med den ordinære 
budsjettbehandlingen at han vil følge utviklingen i forbindelse med tertialrapportene. Ikke 
uventet viser 1. tertial negative resultater for instituttene som bl.a. kan forklares ut fra 
oppgaver i FLU/BLU uten tilhørende budsjettmidler. Fakultetet ber ikke konkret om midler i 
forbindelse med behandlingen av revidert budsjett. Fakultetet signaliserer imidlertid at denne 
typen omlegginger med så stort omfang i forhold til total ramme vil medføre budsjettmessige 
underskudd fordi fakultetets økonomi totalt sett er sterkt presset. 
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 Fra:  
IT avdelingen v/Tjeldnes 
 
Til:    
Økonomiavdelingen 
 
Kopi til:    
Harry Aas 

Dato: 10.06.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

INNSPILL TIL REVIDERT BUDSJETT 2014 
 
IT avdelingen opplever at økningen i antall studenter får konsekvenser i form av økt behov for 
klasserom og auditorier samt at nye og mer effektive læringsformer krever ny infrastruktur.  
For å møte den økte etterspørselen etter seminarrom på Gimlemoen har vi fått forespørsel fra 
timeplankontoret om utstyre 5 rom som Drift har klargjort med nødvendig 
undervisningsmateriell. 
Her må vi bygge visningsflater og styringssystemer slik at de holder normal UiA standard – 
beregnet til ca 400.000.- inkl mva og montering. Seminarrommene må være ferdige innen 
studiestart. Følgende rom er da planlagt. 
Seminarrom 15 110 (plass til 20) 
Seminarrom 46 207 (plass til 32) 

      Seminarrom 50 115d (plass til 12)  
Seminarrom 50 138 (plass til 12) 
Seminarrom D3 018 (plass til 60) er alt utstyrt med PC/AV, men kapasiteten er økt.  

 
Videre har det gjennom et DDU prosjekt blitt gjort anbefaling til et system for gjenfinning og 
forvaltning av digitale læringsobjekter. (tildeling på ca 250.000.-) 
Dette er digital produksjoner som forelesninger, tv produksjoner osv. Systemet som skal 
prøves heter Kaltura og har fått svært god tilbakemelding. 
Dette er en tjeneste vi tidligere ikke har hatt ved UiA og som nå må på plass for å kunne 
administrere den store økningen i digitalt produsert materiale og rulles ut til alle ansatte samt 
inkluderes i ny strategi og tjeneste for produksjon av digitalt læringsinnhold. 
Investeringssum ca 600.000.- samt årlig vedlikehold på ca 220.000.- forutsatt at vi selv lagrer 
alt materiale. Løsningen vil gi oss opptaksenheter i klasserom og auditorier til 1/3 av prisen vi 
i dag har ved å bruke Mediesite i produksjonen og vil gi oss et økt volum med bedre 
fleksibillitet for timeplankontoret og faglærere. Det er tidligere bevilget penger til ny 
lagringsstrategi som vil dekke de første årenes økning i digitalt læringsinnhold. 
 
IT avdelingen ser at det nå går vesentlige ressurser til å utstyre Kunnskapsparken med 
nødvendig materiell – men det forventes at budsjettering av dette gjøres i eget prosjekt ledet av 
Gunnar Nordli, og fremmes derfor ikke her. 
 
 
    Tord Tjeldnes 
    IT Direktør /UiA 
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 Fra:  
IT avdelingen v/Tjeldnes 
 
Til:    
Økonomiavdelingen 
 
Kopi til:    
Harry Aas 

Dato: 10.06.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

INNSPILL TIL REVIDERT BUDSJETT 2014 – del 2 
 
Timeplankontoret har sammen med fakultetene levert behov for økt kapastitet ifm 
undervisning i store auditorier. Det vil i en overgangsfase frem til studentkullene blir noe 
mindre være behov for å undervise grupper som er større enn de lokaler vi nå har til rådighet. 
Det betyr at man da må investere i opptaksutstyr slik at man kan sende forelesningen til flere 
steder samt «streame» disse ut på nettet. Dette vil øke kapasiteten vesentlig og er et rimelig 
alternativ til å bygge ut bygningsmassen. For å kunne eliminere behovet for bemanning på 
teknisk utstyr i rommene samt gi en god nok kvalitet ønsker vi at noen rom er utstyrt med det 
vi kaller «tracking kamera». Dette er kamera som vil følge foreleser og vi unngår en 
kameramann. Det er derfor ønskelig å investere i følgende utstyr for å møte situasjonen som 
beskrevet over. 
 
2 rom utstyrt med trackingkamera  a kr 278.000.- 
3 rom utstyrt med kamera  a kr 118.000.- 
 
Totalt investeres det da kr 910.000.- dersom det benyttes tracking o to rom. 
Alternativt kan man se bort fra Trackingkamera og investere kr 590.000.- 
Det kan også reduseres ytterligere ved å velge rimeligere og ikke automatiserte løsninger men 
da må bemanning også inkluderes i kostnadene. 
 
Total investering anbefalt for denne løsningen er kr 910.000.- 
 
Ta kontakt for evt ytterligere informasjon. Kostnadsestimater er utarbeidet av Rolf Sigurd 
Løvland og er inkl mva. 
 
 
    Tord Tjeldnes 
    IT Direktør /UiA 
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 Fra: Driftsavdelingen 
 
 
Til: Seunn Smith Tønnessen 
 
 
Kopi til: Økonomiavdelingen v/Kristian Jørgensen 
               Harry Aas 

Dato: 28.05.14 
 
Sak nr.:  
 

 
 
 

 
INNSPILL TIL REVIDERT BUDSJETT 2014  
 

Det meldes inn tre saker i forbindelse med revidert budsjett: 
1. Sørlandets Kunnskapspark (SKP) 
2. FoU-bygget 
3. Tiltak for økt bruk av sykler  

 
1) Sørlandets Kunnskapspark: 

Innspillet dekker behovene både for Fakultet for kunstfag, Driftsavdelingen og IT-
avdelingen. 
Samlet behov for midler i revidert budsjett for 2014 utgjør 8,426 mill kr.  
For full informasjon, se cellekommentarene i vedlagte talloppsett (vedlegg 1).  
Behovet kan reduseres i forhold til avsetninger vedrørende SKP som allerede måtte være 
innarbeidet i opprinnelig budsjett for 2014. 
 
Investeringer: 
Oppstillingen (vedlegg 1) viser samlede investeringer på 5,2 mill kr. Ut fra våre vurdering 
blir det vanskelig å legge til grunn at deler av disse kostnadene dekkes av eksterne 
leietakere. Store deler av kostnadene er knyttet til Handelshøyskolen, samt at store deler av 
kostnadene vedrørende IT er knyttet til at infrastrukturen var i en slik forfatning at 
driftingen ville blitt vanskelig både som følge av selve tilstanden, men også som følge av 
behovet for å få etablert mest mulig UiA-standard. 
 
Adm. og drift - Fase 1 (01.01.14 – 31.08.14) 
Det er lagt til grunn at prosjektet trenger ressurser for dekning av 22 % av kostnadene som 
utgjør UiAs andel i SKP. Unntak er gjort for IT-tjenesten fordi deres arbeid ikke har 
erstattet de kostnadene leietakerne har fra tidligere. Kostnadene kan derfor ikke uten videre 
kreves dekket av leietakerne som sitter i kontrakt. 
 
Utgiftene vedr punktet «Drift», og som gjelder UiAs andel, kan reduseres i den grad det 
måtte være tatt høyde for dette i opprinnelig budsjett for 2014. Renhold er kun ført opp med 
et lite beløp fordi det er inngått avtale med ISS om at det ikke skal utføres renhold i UiAs 
lokaler i SKP før innflytting 01.08.14. 
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Adm. og drift - Fase 2 (01.09.14 – 31.12.14) 
Som for Fase 1 er det lagt til grunn dekning av UiAs 22 % andel. Også her er det unntak 
vedrørende IT. I hvilken grad UiAs IT-driftskostnader for 2015 og framover kan belastes de 
eksterne leietakerne må vurderes i lys av hvor mye leietakernes IT-kostnader per i dag blir 
redusert, og hvor betalingsvillige leietakerne er i forhold til de oppgraderinger som er gjort. 
Det som viser seg ikke å være mulig å få dekket gjennom reduksjoner av eksisterende 
felleskostnader vedr IT- infrastruktur og økninger i IT-felleskostnader fra det nivået 
leietakerne ble belastet i 2013 bør i utgangspunktet dekkes ved at UiA styrker IT-
avdelingen. 
 
 

2) Fou-bygg i Grimstad (Jon Lilletunsvei 3): 
Det er avsatt 1mill til investering (prosj.nr56042) vedrørende innflytting i ny kontorfløy 
01.08.2014. I tillegg vil UiA fra 30.09. leie 3stk klasserom og 7stk grupperom. Til dette må 
det avsettes ytterligere investeringsmidler til inventar, IT-/AV-utstyr, adgangs kontroll, 
låssystemer, tiltak mht. universell utforming, samt et avtalt investerings beløp vedrørende 
ombygging og den fremforhandlede leieavtalen. Det skal også gjøres noe oppgradering i 
eksisterende AUD.  
Driftsavd. har med basis i div tilbud utarbeidet et samlet budsjett som omhandler inventar 
og infrastruktur til både ny kontorfløy, undervisningsrom og grupperom, se vedlegg 2. 
IT-avd. har fått avsatt en ramme på 1mill til deres bruk (AV-utstyr, nettverk etc).  
 

 Totalt beløper dette seg til kr 2,2mill (vedl.2), hvorav 1mill allerede er avsatt 2014.  
 I tillegg må det medtas midler til økte leiearealer inkl. energi (Harry følge opp) 
 Investeringssum til ombygging jfr leieavtale: 1,7mill (forfaller i sin helhet 01.08.14)  

 
 

3) Tiltak for økt bruk av sykler: 
UiA ønsker å stimulere til økt bruk av sykler og har planlagt to tiltak i 2014 i samarbeid 
med Statsbygg. Det gjelder et sykkelskur/takoverbygg til sykkelparkeringsfelt ved bygg-46 
(har ingen slike fasiliteter i dag) og et nytt låsbart sykkelhus med kortleser og plass til ca50 
sykler lokalisert på et nyasfaltert areal langs hovedadkomsten opp mot campus ikke langt 
fra Kun.parken. Statsbygg bistår med div grunnarbeider (asfaltering, kantstein mm). 
Tot. kostnad er beregnet til kr 832 875 hvorav det er søkt Kr.sand kommune om 50% 
tilskudd (kr416 000). Tilskuddet ble bekreftet invilget 28.05.2014 (via belønningsmidler).   
Ber av den grunn om ekstrabevilgning for UiA sin egenandel på kr 416 000. 
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Vedlegg 1

Prosjekt: Kunnskapsparken ‐ Gimlemoen 13 (etablering) og 19 (etablering og UiAs andel av drift)

Fase 1 (01.01.‐31.08.14) ‐ Overtakelse og UiAs etablering i SKP

Fase 2 (01.09.‐31.12.14) ‐ Ordinær drift av bygningsmassen inkl leietakeradministrasjon ‐ UiAs andel (leieta

UiAs andel av kostnadene 100 %

Investeringer

SUM/TOTALT 5 205 090              

Adm./tekniske ressurser (ressurser ut over rammebudsjett 2014) ‐                        

Kunstfag ‐ Gunnar (50 % vår‐14)

Kunstfag ‐ Uno (50 % vår‐14)

Driftsavdelingen ‐ Olav Helge/Jan Egil/Odd

It‐avdelingen ‐ Ove/Rune/Bjørn

Resepsjon Tuva (vikarbyrå termineres 30.06.14) ‐ går over i 70 % UiA‐stilling

Ordinær forvaltning av bygget inkl framleievirksomheten

Drift ‐                        

Husleie

BAD

Indre vedlikehold

Renhold

Energi

Diverse

Bygningsmessig nr 19 og nr 13 2 621 878              

Ombygging (Statsbygg på bestilling fra UiA) nr 19 450 000                 

Styring av oppvarmingen (50/50 deling med Statsbygg) 245 000                 

Ventilasjon nr 19 40 000                  

Elektro som følge av ny kontorinndeling nr 19 100 000                 

Kontormøbler/inventar for UiAs arealer nr 19 1 150 000              

Møbler sosiale soner nr 19 118 750                 

Gardiner/frosting nr 19 50 000                  

Ombygginger i 13 og 19 vedr leietakere som "tvangsflyttes" 438 128                 

Flyttekostnader (ekstern transportkostnad) fra 50/51 til 19 30 000                  

Skilting 303 213                 

Utvendig 181 250                 

Innvendig (UiAs kontorer) 58 stk + henvisning til Handelshøyskolen 40 088                  

Innvendig (øvrige kontorer) ‐ opsjon i anbudet (100 stk) 51 875                  

Infoskjerm i vestibylen 30 000                  

Adgangskontroll/nøkkelkort 125 000                 

Nøkkelkort, lesere og nøkler 125 000                 

IT‐infrastruktur 2 155 000              

UPS (vedlikehold og investering) 187 500                 

Svitsjer og kabling knyttet til nettverk (13 og 19) 937 500                 

Fase 1 (01.0Kostnader i 2014 vedr SKP som trenger dekning over UiAs rammebudsjett for 

2014
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Rehabilitering av trådløst nettverk 19 312 500                 

Ombygging/opprydding i teknisk rom 13 og 19 187 500                 

Ny merking og gjennomgang av kabling/infrastruktur 13 og 19 250 000                 

Midlertidig løsning for Gimlemoen 13 40 000                  

Printere for UiA ‐ Handelshøyskolen 110 000                 

Storskjerm ‐ Handelshøyskolen ‐ 75" ferdig montert 50 000                  

UiA‐brukergrensesnitt til auditoriet 50 000                  

Diverse supplering av utstyr inkl uforutsett 30 000                  

Parkering ‐                        

Fysisk tilrettelegging for ny parkeringsløsning ‐planlegging
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Versjon: 27.05.14 kl 10:00

akere dekkes av inntektene)

22 % 22 %

Fase 2 (01.09‐31.12.14)

Adm. og drift Adm. og drift

2 189 158                  1 032 093                          8 426 342           

553 225                     163 093                              716 318              

52 067                       

42 167                       

28 233                        10 083                               

350 000                     102 667                             

80 758                        29 517                               

20 827                               

1 600 933                  849 000                              2 449 933           

1 056 000                  528 000                             

203 867                     101 933                             

52 800                        26 400                               

9 600                          53 333                               

249 333                     124 667                             

29 333                        14 667                               

‐                              ‐                                       2 621 878           

‐                              ‐                                       303 213              

‐                              ‐                                       125 000              

20 000                        20 000                                2 195 000           

01. ‐ 31.08.14)

Budsjettåret 2014

TOTALT
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20 000                        20 000                               

15 000                        ‐                                       15 000                

15 000                       

‐                       
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Vedlegg 2

Kostnader inventar/infrastruktur  FoU‐bygg 2014 (eks. MVA)

Kontorer:

Tilbud Østereng 163 585

Hyllesystem 65 960

Møbler "venterom" 3 500

Møterom og sosial sone (EFG) 70 000

Kjøleskap 4 000

Klasserom 2. eetasje, totalt 180 plasser (80+52+48)

Pulter, 90 doble a kr. 1142,‐ 102 780

Stoler 180 a kr. 480,‐ 86 400

Tavler til 3 klasserom: 18 000

Kateter til 1 klasserom 10 000

Grupperom 2. etasje (7 rom)

Stoler 70 stk. a kr. 480,‐ 33 600

Bord fra KRS. 0

Tavler til 6 grupperom  12 000

Låssylindre 20 000

Tilbud Stanley (adg.kontroll) fase 1 66 117

Tilbud Stanley (adg.kontroll) fase 2 34 057

Tilbud Dorma, låssystem, tiltak universell utforming 111 500

Tilbud Caverion, kabling adg.kontroll 32 900

Skilting (estimat) 20 000

Solavskjerming/gardiner (estimat)  50 000

Sum 904 399

Sum inkl. MVA 1 130 499

Kostander IT‐avd inkl MVA 1 000 000

Tillegg/uforutsett 69 501

Tot kostnad inkl. MVA  2 200 000
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 Arkivsak: 2013/2910 

Saksbeh: Seunn Smith-Tønnessen 

Dato: 10.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

69/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Plan 2014 - status pr juni 

 

Hva saken gjelder 
 

Iht årshjul for virksomhetsstyring skal styret ha en statusrapport for Plan 2014 i sitt junimøte. 

 

Vedlagt følger plandokumentet med oppdatert status medio juni. Det ver gitt en omtale av de 13 

hovedpunktene styret trakk frem for 2014, samt en tabellarisk oversikt over status på de 

planlagte tiltakene som knytter seg direkte til UiAs strategi. 

 

I tiltaksoversikten er statuskolonnen markert med blått raster, det er kun denne som er endret. 

Det er ikke inntruffet hendelser som gir grunnlag for en endring i risikofaktorene. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret tar status for Plan 2014 pr juni til orientering. 

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

Universitetets plandokument består av en innledning med presentasjon av de viktigste 

utfordringene og satsingsområdene for 2014, en risikovurdering og en konkret tiltaksliste knyttet 

til universitetets strategi. Det er ikke gjort endringer i risikovurdering. Nedenfor følger status for 

de øvrige delene av plan 2014 (i tiltakslisten er status markert med blått raster, det er kun denne 

kolonnen som er endret). 

 
1. Eksternfinansiering   

I begynnelsen av 2014 ble det sendt 2 SFI-søknader, en der UiA er med som partner og en som 

UiA leder. Det ble også sendt 9 søknader til Horisont 2020. Vi fortsetter med å skape større og 

robuste forskningsmiljøer internt med etablering og videreutvikling av forskningsgrupper. 

Samtidig jobber vi med bevisstgjøring om mer langsiktighet i forhold til prosjektutvikling og 

søknadsskriving. Det jobbes med videreutvikling av forskningsadministrasjonen for å gi best 

mulig støtte ved alle fakulteter, og tettere samarbeid mellom fellesadministrasjon og fakultetene. 

2. Profesjonsutdanning og profesjonsforskning i nettverk  

Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Nordland (UiN) har gått sammen om å utvikle og 

sette i gang en fleksibel arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) med 80 

studieplasser for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter i barnehager. Oppstart er høsten 

2015. ABLU er et deltidsstudium som går over fire år der studenten må være i ansatt i en 

barnehage under studiet. Studiet vil være delvis nettbasert og samlingsbasert.  

 

UiA, UiN og UiS etablerer 1. september en egen nasjonal forskerskole innenfor 

profesjonsforskning. 

 

3. Lærersatsing 

Søkningen til UiAs lærerutdanninger er god også i 2014. Den nye lektorutdanningen for trinnene 

8-13 har noe varierende, men gjennomgående tilfredsstillende søkning. Gjennom denne 

satsningen og satsningen på de femårige grunnskolelærerutdanningene har UiA et godt grunnlag 

for videre arbeid med realisering av regjeringens satsning på innføring av masterutdanning for 

grunnskolelærere innen 2017.  

 

4. Senter for fremragende utdanning – MatRIC   

Universitetet ble i november 2013 tildelt Senter for fremragende utdanning i matematikk 

(MatRIC - Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching). 

Oppstartskonferanse ble avholdt på Gardermoen 12. mars, og senteret er i drift. 

Samarbeidspartnere er NTNU, NMBU og Matematikksenteret. 

 

5. «Sørlandslab» og forskningsinnsats innen MNT-fag  

Universitetet i Agder har, i samarbeid med NODE-klyngen og andre næringsklynger, tatt 

initiativet til å etablere et nasjonalt senter for forskning, utvikling og innovasjon samlokalisert 

med Fakultet for teknologi og realfag i Grimstad. Konseptet for senteret som har arbeidstittelen 

Sørlandslab, er å samlokalisere industriens FoU- og innovasjonsaktiviteter med universitetets 

undervisning og forskning. Et sentralt element er felles test- og laboratoriefasiliteter for utvikling 

og testing av ny teknologi og nye produkter.  

Sørlandslab er en prioritert satsing i det regjeringsoppnevnte Sørlandsutvalget, og det er allerede 

flere bedrifter som har gitt tilsagn om å bidra økonomisk. 
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6. Internasjonal akkreditering av Handelshøyskolen 

Arbeidet følger oppsatt framdriftsplan. Representanter fra Handelshøyskolen er i dialog med de 

to store internasjonale organisasjonene som gir akkreditering (The Association to Advance 

Collegiate Schools of Business og European Foundation for Management Development/EQUIS) 

og har deltatt på to seminarer i april og mai for å lære mer om akkrediteringsprosessen. Første 

søknad ('Eligibility søknad') forventes sendt før 1. august 2014 til The Association to Advance 

Collegiate Schools of Business (AACSB). Her vurderer organisasjonen om UiA er kvalifisert til 

å søke om akkreditering. Det forventes svar fra AACSB i løpet av høsten og Handelshøyskolen 

vil deretter gå i gang med å utarbeide hovedsøknaden. Samtidig er Handelshøyskolen i gang med 

å identifisere og gjennomføre kvalitetsforbedringer som bør på plass før akkreditering kan gis.  

 

7. Studieporteføljegjennomgangen fullføres  

Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning har avsluttet sin rapportering i forbindelse med 

gjennomgangen av studieporteføljen. Styret inviteres til i junimøtet å ta stilling til videre arbeid 

med utviklingen av porteføljen i lys av denne gjennomgangen og politiske signaler om 

strukturendringer i sektoren. 

 

8. Samspill mellom forskning og utdanning 

Etablering og videreutvikling av forskningsgrupper, der PhD-studenter og masterstudenter skal 

ble tettere integrert i gruppen. Utvikling av en støtteordning, som bl.a. bidrar at studenter kan 

involveres i forskningsprosjekter er ingangsatt. 

 

9. Det digitale universitet  

Ansvaret for å utvikle digital kompetanse og ta denne i bruk i større grad er nå knyttet til 

linjeorganisasjonen med et programstyre hvor universitetsledelsen og fakultetsledelsen sitter. 

Dette ledes av viserektor for utdanning. 

 

Arbeidet med digital eksamen har hatt førsteprioritet. Det legges til rette for at skoleeksamen 

med tekstoppgaver skal være digital høsten 2014. Det legges også til rette for at sensor arbeider 

digitalt. 

 

PULS fortsetter med kursing, særlig rettet mot å bruke IKT som verktøy i undervisningen. 

Administrasjonen arbeider med å utvikle en metodikk for prosessutvikling og i større grad 

digitalisering av administrative tjenester, kalt smartere@uia. Den første prosessen er modellert, 

og opplæring av prosessveiledere gjennomført. 

 

10. Fellesprosjektet med Høgskolen i Telemark  

Saken legges frem for styret 18. juni. 

 

11. Samarbeidsarenaer 

Internasjonal avdeling har fått i oppdrag fra rektor å oppsummere høringsuttalelser til 

Handlingsplan for internasjonalisering innen utgangen av juni. 

 

Som en oppfølging av universitetsbyen Kristiansand er det gjennomført en byanalyse. Det 

danske arkitektfirmaet Juul og Frost Arkitekter leverte denne i mai, og dette var tema på møtet 

mellom Formannskapet i Kristiansand og universitetsledelsen i samarbeidsmøtet i vår.  
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Samarbeidsavtalen med NAV har ført til en rekke konkrete tiltak i år. I juni ble det første av 

årlige toppledermøter mellom NAV og UiA arrangert. 

 

Prosjektgruppa Samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene ved UiA har arrangert et 

første tverrfaglig seminar med tema Sped- og småbarns psykiske helse. Seminaret ble arrangert i 

samarbeid med ABUP ved Sørlandets sykehus Kristiansand. Seminaret ble initiert av rektor på 

bakgrunn av en henvendelse fra Sørlandets sykehus som ønsket samarbeid med universitetet på 

dette fagområdet. 

 

12. Gjennomstrømning ph.d.  

Problematikken har blitt diskutert i sammenheng med Utdannings- og forskningsmeldingen for 

2013 i Det sentrale forskningsutvalg og styret. Forskningssekretariatet forbereder en sak til 

høsten om det. Det er gjennomført et kurs i veilederopplæring i samarbeid med UiN og UiS, og 

ett nytt kurs begynner i juni. 

 

Det er også et sterkt fokus på de administrative rutinene rundt kvalitetssikring av data. 

 

13. Nærings ph.d. og Offentlig ph.d.   

Det er forventet at det vil gå 4-6 søknader fra offentlige institusjoner innenfor offentlig ph.d. 

innen søknadsfristen 1.9.14.  

 

Våren 2014 er det sendt inn tre søknader innenfor ordningen nærings-ph.d. 
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1 
 

Halvårstatus av tiltaksplan 2014  for Universitetet i Agder.  

Universitetets plandokument består av en innledning med presentasjon av de viktigste utfordringene og satsingsområdene for 2014, en risikovurdering og 

en konkret tiltaksliste knyttet til universitetets strategi. Det er ikke gjort endringer i risikovurdering. Nedenfor følger status for tiltaksplan 2014 (i tabellen er 

status markert med blått raster, det er kun denne kolonnen som er endret): 

 

  
Sek
tor 
Mål 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

1 En økende andel av 
studiesøkerne i 
Norge har UiA som 
førstevalg.  

Antall 
primærsøkere pr 
studieplass:  
SO: 2,3 
LOK: 2,4  
 
 

Større vekt på faglige 
tiltak ved studiestart og 
tiltak for å hindre frafall 
senere i studiet. 
 

Tidligere og 
primært 
digitalbasert 
markedsføring 
overfor søkere.  

 Endrede og mer målrettede 
rutiner for markedsføring. 

 Studentrek
ruttering 
 
 
 

Bedre balanse 
mellom faglige og 
sosiale tiltak ved 
studiestart, i 
informasjonsmat
eriell og 
aktiviteter.  
  

Det er inngått avtale med 
organisasjonen MOT. Det vil bli 
sterkere styring fra UiAs side 
også når det gjelder de sosiale 
arrangementene. 

Forsøk med 
løpende opptak 
til enkelte 
masterprogram. 

UiAs nettsider har åpnet for 
fortløpende opptak til enkelte 
masterprogrammer våren 2014.  
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Sek
tor 
Mål 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

Antall studenter 
pr vitenskapelig 
årsverk: 17 

Digitalisering av 
kvalitetssikrings-
systemet 
 
 
 

Videre arbeid med 
å styrke 
finansieringen av 
UiA for bl.a. å 
bedre forholds-
tallet studenter pr. 
vitenskapelig 
årsverk 

Pilot med digital emnerapport 
blir utvidet V-14. Vellykket 
resultat så langt.  
 
Det arbeides videre via politiske 
kanaler med å bedre 
finansieringen av UiA. 

Etterspurte 
og 
anerkjente 
studier 

 Aktiv bruk av emne- og 
studium-rapporter i 
arbeidet med 
studiekvalitet. 
 

Gi administrativ 
støtte til 
oppfølging av 
satsingsområder, 
jfr. innspill til 
langtidsplan for 
forskning og 
høyere 
utdanning. 
 
 

Følge opp UiAs 
innspill om 
satsingsområder i 
forbindelse med 
langtidsplanen for 
forskning og 
høyere utdanning. 
 
 

Foreløpig ikke gjennomført tiltak 
i fellesadministrasjonen eller 
ledelsen. 

Utdannings
ledelse 

Administrativ 
støtte til 
utdannings-
ledelse. 

Følge opp 
innstilling om 
utdanningsledelse i 
samarbeid med 
fakultetene og STA 

Seminar om utdanningsledelse 
og pilotprosjekt er under 
planlegging. Utdanningsledelse 
var tema på LES-samling V-14. 
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Sek
tor 
Mål 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

De store 
utdanningsprogram
mene ved UiA har 
god søking og gode 
tilbakemeldinger i 
nasjonale 
evalueringer. 

Antall registrerte 
studenter pr 1.10 
(totalt): 10000 
 
 
 
Nye 60 
studiepoenghete
r:  
7 100 
 
Gjennomføring 
på normert tid: 
Bachelor: 47 % 
Master: 44% 
4-årig Lærerutd: 
46 % 
 

Sikre gode rammevilkår 
for bærebjelke-studiene 
og signaturstudiene 

Utnytte 
bærebjelke-
studiene og 
signaturstudiene i 
markedsføringen 
 
Videreføre kurs i 
regi av PULS, 
herunder kurs for 
lærerutdannere 
(GLU OG BLU)  
 

Vurdere øremerket 
tildeling til 
signaturstudier i 
budsjett. 
 
 

Finansiering av signatur- og 
bærebjelkestudier blir omtalt i 
styresak om 
porteføljegjennomgang. Det 
arbeides med ny 
emnekategorisering, dette kan få 
betydning særlig for 
bærebjelkestudiene.  

 Nasjonale 
evalueringe
r  
 
 
 
 
 
 

Pådriver for 
arbeidet med 
studiekvalitet og 
kvalitetssikring 
generelt og i 
bærebjelke- og 
signaturstudiene 
spesielt. 
 

Kurs for lærerutdannere er 
igangsatt. Tilbud innen BLU er 
nytt i 2014. 
 
Planlagt pilotprosjekt i 
utdanningsledelse vil bli rettet 
mot signatur- og 
bærebjelkestudiene.  

Vurdere å etablere 
universitetsskoler i 
regionen. 

Foreløpig utsatt. 
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Status pr 30. juni 2014  Risikovur
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Analysere 
konsekvenser av 
dagens regler for 
ny og utsatt 
eksamen i forhold 
til studiepoeng-
produksjon.  

Initiere kurs for 
studentassistenter/
seminarledere og 
vurdere å gjøre 
dette obligatorisk. 
 
 

Forslag til endringer i forskrift om 
studier og eksamen om bl.a. 
endring i tidspunkt for ny og 
utsatt eksamen vil bli lagt fram 
for styret i juni-møtet. 
 
Kurs for 
studentassistenter/seminarledere 
er foreløpig utsatt. 

Gjennomstr
ømming 
 

 Sikre tilstrekkelige 
arealer og 
infrastruktur i takt 
med økende 
studenttall og 
teknologisk 
utvikling. 
 
 

Løpende arbeid.  Arealer og 
infrastruktu
r 
 
 

UiA har minst tre 
fagmiljøer som er 
godt kvalifisert for 
søknader om status 
innenfor NOKUTs 
ordninger med 
sentre for 
fremragende 
utdanning (SFU). 

 Identifisere fagmiljøer 
som er aktuelle som 
SFU i neste 
søknadsrunde 
 
 

 Gi administrativ 
støtte til miljøer 
som forbereder 
søknad om SFU. 

Støtte fakultetene i 
oppbygning av de 
miljøer som er 
aktuelle for SFU-
søknad 
 

Arbeid med å identifisere mulige 
nye SFU-fagmiljøer og kartlegge 
behov for støtte til aktuelle 
miljøer vil bli satt i gang høsten 
2014. 

Prioriter
ing av 
og 
satsing 
på noen 
fagmiljø 
framfor 
andre  
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1 Alle de yrkesrettede 
studieprogrammene 
skal ha partnerskap 
med relevant 
arbeidsliv og ha 
samarbeid med 
andre 
utdanningsinst. 
Det skrives 
masteroppgaver 
knyttet til 
forskningsprosjekter 
ved alle fakultetene. 

 Studentene skal 
lykkes med å 
oppnå lærings-
utbyttet som er 
definert for 
studieprogram 
(KD) 
 

Tiltak for å øke 
studentenes 
egeninnsats. 
 
 
 

 
 
 
 

Initiere pilot-
prosjekt for å 
analysere oppnådd 
læringsutbytte i et 
studieprogram, 
eksempelvis i 
forlengelsen av 
programevaluering. 

Pilotprosjekt er foreløpig ikke 
igangsatt. 

Tilstrekk
elig og 
systema
tisk 
fokus på 
relevans 
i 
studiene
  
 
Tilstrekk
elig og 
systema
tisk 
fokus på 
sammen
hengen 
mellom 
forsknin
g og 
undervis
ning 

Bidra til pilotprosjekter 
for å analysere oppnådd 
læringsutbytte 

 

 
Følge opp resultater av 
kandidatundersøkelse 
H-13 og 
Studentbarometeret. 

 
Kandidatundersøkelsen er 
presentert på alle fakultet og 
Avdeling for lærerutdanning. 
Resultatene følges opp i de 
respektive fagmiljøene. 

 
Utnytte 
samarbeidspartnere i 
regionen for å sikre 
relevans i studiene. 
 

Eksterne parter deltar bl.a. i 
programevaluering og i 
referansegrupper for ulike 
studier. 

Alle fakultetene skal ha 
tatt i bruk kompetanse-
torget for å styrke 
samarbeidet med 

  Nytt kompetansetorg er 
tilrettelagt for å nå bredere 
målgrupper. 
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arbeidslivet. 
Profilere kompetanse-
torget for arbeidslivet 

Sikre at 
entreprenørskap og 
kjennskap til 
innovasjonsprosesser 
inngår i studier der 
dette er relevant. 

  Inngår i løpende arbeid med 
revisjon av studieplaner. 

Styrke sammenhengen 
mellom undervisning og 
forskning, eksempelvis 
ved at master-studenter 
inkluderes i forsknings-
grupper. 
 
 

Kompetanse-
torget skal 
videreutvikles 
som et godt 
redskap for å 
formidle 
bachelor- og 
masteroppgaver 
og annet 
samarbeid 
mellom 
universitetet og 
arbeidslivet. 

 Kompetansetorget er forbedret 
og ny versjon er lansert. 
 
Det vurderes å kartlegge 
sammenhengen mellom 
undervisning og forskning. 

Vurdere incentiver til 
fagmiljøer som 
iverksetter tiltak for å 
integrere forskning og 
utdanning 
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1 Alle gradsstudier 
ved UiA inneholder 
emner som gir 
innføring og øvelse i 
kritisk og etisk 
refleksjon. 

  Sikre at gradsstudiene 
tar opp globale 
dimensjoner og åpner 
for kritisk og etisk 
refleksjon. 

 Følge opp 
innstilling fra nytt 
internasjonalisering
sutvalg. 

Arbeid med globale dimensjoner 
og kritisk/etisk refleksjon inngår i 
løpende arbeid med revisjon av 
studieplaner. 
 
 
Innstilling fra 
internasjonaliseringsutvalget vil 
bli fulgt opp høsten 2014.  

 Tilstrekkeli
g 
oppmerkso
mhet rundt 
globale 
problemstil
linger og 
tverrfakult
ært 
samarbeid. 

  Initiere 
pilotprosjekt med 
sikte på at 
studentene skal 
samarbeide på 
tvers av 
profesjoner og 
fagområder. 

Foreløpig ikke igangsatt. 

Side�139



8 
 

  
Sek
tor 
Mål 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

1    Sluttføre arbeidet med 
portefølje-
gjennomgangen. 
 
 
 

 Administrativ 
støtte i 
forbindelse med 
portefølje-
gjennomgangen 

Fatte vedtak om 
framtidig 
studieportefølje og 
eventuelle øvrige 
konsekvenser av 
porteføljegjennom
gangen, for 
eksempel i 
budsjett-
sammenheng. 
 
 
 

Oppfølging av fakultetenes andre 
rapporter om 
porteføljegjennomgangen blir lagt 
fram for styret i juni 2014. 

Vilje til å 
legge 
ned 
studier 
og 
emner 
for å gi 
rom for 
stra-
tegiske 
satsinger
. 

1 Alle fakultetene og 
lærerutdanningene 
har tatt i bruk ikt-
støttet 
undervisning, 
veiledning og 
evaluering 
 
Alle fakultetene og 
lærerutdanningene 
har fleksible og 

  Utarbeide plan for å 
utvikle ansattes 
pedagogiske og digitale 
kompetanse på 
grunnlag av kartlegging i 
regi av DDU høsten 
2013. 
 
 

Legge til rette for 
pilotprosjekter 
der bærbar 
datamaskin tas i 
bruk i det daglige 
arbeidet med 
studiene.  
 
 
 
 

Vurdere incentiver, 
eksempelvis 
gjennom DDU, til 
fagmiljøer som 
arbeider 
systematisk med å 
øke 
studiekvaliteten 
ved hjelp av 
digitale verktøy. 
 

Det er utpekt pilotstudier som skal 
utvikle ny, digitale arbeidsformer. 

Vilje til å 
ta i bruk 
ny 
teknologi 
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nettbaserte 
studietilbud 

Arrangere årlig 
konferanse IT og 
læring – 
framtidige 
læringsformer i 
regi v PULS. 

Skape arenaer for å 
utvikle og diskutere 
nye læringsformer 
 
 

ADILA-konferansen ble arrangert i 
februar 2014. 

Utvikle pilotprosjekter 
der bærbar datamaskin 
tas i bruk i det daglige 
arbeidet med studiene. 
 

Stimulere til økt 
bruk av 
mediesenteret for 
tilrettelegging av 
undervisning og 
veiledning. 

Vurdere pålegg om 
opplæring i digitale 
verktøy for ulike 
grupper av ansatte. 

Det er utpekt pilotstudier på 5 av 6 
fakultet, som skal utvikle ny, digitale 
arbeidsformer. 
 
Det forberedes sak til styret i løpet 
av høsten 2014 om videre arbeid 
med digital kompetanse i forhold til 
både studenter og ansatte. 

Bruke MOOCs  og 
utnytte eventuell 
frigjort undervisningstid 
til andre/mer varierte  
læringsformer. 
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1 Alle fakultetene har 
tilbud om 
engelskspråklige 
masterprogram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vurdere status på eget 
fakultet m.h.t. tilbudet 
om engelskspråklige 
emner og studier, særlig 
med sikte på at UiA skal 
tiltrekke seg flere 
innreisende utvekslings-
studenter. 

Analyse av 
hvordan UiA kan 
øke sin andel 
innreisende 
utvekslings-
studenter.  
 
 
 

 Studiesekretariatet i samarbeid 
med internasjonal avdeling og 
viserektor for utdanning vil 
gjennomføre analyse vedr. 
engelskspråklige tilbud og 
innreisende utvekslingsstudenter 
høsten 2014. 

 Tiltrekk
e seg 
innreise
nde 
utveksli
ngsstud
enter. 

Alle bachelor -og 
masterprogram har 
deler av 
undervisning eller 
pensumlitteratur på 
engelsk 
 

Vurdere incentiver for å 
utvikle nye emner på 
engelsk. 

Informasjon for 
potensielle 
studenter om de 
engelskspråklige 
gradsprogramme
ne gås igjennom, 
koordineres og 
forbedres. 
 

Engelskspråklig informasjon blir 
gjennomgått i forbindelse med 
nye uia.no. 
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Andelen 
utvekslingsstudente
r i prosent av totalt 
antall studenter ved 
UiA er 8 %  

Andelen 
utvekslingsstude
nter i prosent av 
totalt antall 
studenter ved 
UiA er 7,5 % 

  
  

Utarbeide plan 
for internasjonal 
student-
rekruttering 

  
  

Planlegges utført høsten 2014   
  

1 UIA uteksaminerer 
30 kandidater fra 
egne Ph.D. Program 
hvert år.  

Andel 
uteksaminerte 
Ph.D kandidater 
tatt opp på 
doktorgradsprogr
am seks år 

Sikre inntakskvaliteten 
på stipendiater og tett 
oppfølging i 
begynnelsen. 
 
 

Prosjekt for 
effektivisering og 
kvalitetssikring av 
rekrutterings-
prosess for 
stipendiater. 

 Pr. 30.6.14 er det gjennomført 15 
disputaser ved UiA. Forventet 
antall for hele 2014 er 25. 
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tidligere (KD): 
60 %  
 
Antall nye ph.d. 
avtaler: 37 
 
 
Totalt antall 
uteksaminerte 
ph.d. kandidater: 
25  

Sikre god integrering i 
forskergruppene fra dag 
én. 
 
 

Kurs i 
doktorgradsveiled
ning. 

 Det ble gjennomført et kurs i 
doktorgradsveideldning i 
sammenarbeid med UiN og UiS, 
og et nytt kurs starter i juni 2014. 
 
Det jobbes videre med etablering 
og videreutvikling av 
forskningsgrupper og integrering 
av doktorander i disse. 

Vurdere insentiver/ 
premiering til 
forsknings-grupper der 
stipendiatene 
gjennomfører på 
normert tid. 
 

Kurs i generiske 
kunnskaper. 
 
 
 

Gjennomføre 
sterkere 
insentivsystem i 
budsjettmodellen 
for gjennomføring 
på normert tid fra 
2016. 

Insentivsystem i 
budsjettmodellen ble diskutert. 
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2 UiA har anerkjente 
forskningsgrupper 
med relevans for 
alle de store 
profesjonsfaglige 
studie-
programmene. 

Forskningsinnsats 
i MNT-fag og 
profesjonsfag 
(KD) 

Videreutvikling av 
anerkjente 
forskningsgrupper 
gjennom 
Universitetsnettverket 
med UiS og UiN og 
gjennom PRONETT, bl.a. 
gjennom en nasjonal 
forskerskole 

Gir administrativt 
støtte til 
videreutvikling av 
Universitets-
nettverket. 

Gir støtte til 
videreutvikling av 
Universitets-
nettverket og 
PRONETT. 

Felles forskerskole med UiS og 
UiN innen profesjonsfag starter 1. 
september 2014.  

  

UiA har tre etablerte 
forskningsgrupper 
som er godt 
kvalifiserte for 
søknader om status 
innenfor NFRs 
senterordninger. 

Styrets faglige 
satsningsområde
r 

Gir støtte til de miljøer 
som skal søke SFI i 2014 
 
 

Gir administrativt 
støtte til de 
miljøer som skal 
søke SFI i 2014. 

Gir støtte til de 
miljøer som skal 
søke SFI i 2014- 
 
 

UiA deltok på to SFI søknader 
med frist i 02/2014, som 
koordinator på Center for 
Offshore Mechatronics og som 
partner på Center for Experience 
Innovation. Svar ventes mot 
slutten av året for begge 
søknader.  

  

Videreopp-bygning av 
de miljøer som er 
aktuelle for neste SFF-
utlysning.  

 
 

Støtte 
fakultetene i 
videreoppbygning 
av de miljøer som 
er aktuelle for 
SFF-utlysningen. 
 
 

Støtte fakultetene i 
videreoppbygning 
av de miljøer som 
er aktuelle for SFF-
utlysningen. 

Marin-Senter har god progresjon 
og fikk i årsskiftet godkjent et 
NFR prosjekt i Havbruk-
programmet. Senteret har også 
deltatt på H2020 søknader.  
 
CIEM fortsetter med å rekruttere 
og har prosjekter innen flere 
områder. Vil trolig også sende 
flere H2020 søknader i løpet av 
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høsten 2014.06.06 
 
MatRIC er etablert som SFU. Har 
trolig også potensial for å bli SFF. 

Langsiktig planlegging 
hvilke forsknings-
grupper de skal satses 
på og hvordan de kan 
utvikles. 
 

Evaluering av 
toppforsknings-
miljøer – hva har 
vi lært av den? 

 Evalueringen er i gang. Fornybar 
energi og MULTIKUL og deres 
fakulteter har gjennomført sin 
egen del. Dette materialet ligger 
nå hos de eksterne som skal delta 
i evalueringen.  

 Utrede hva vi vil 
gjøre med de 
områder som UiA 
vil prioritere om å 
bli gode på om 10 
år.  
 

 Ses i sammenheng med KDs 
utfordringer til institusjonen ifm 
strukturarbeidet 

2 Forskningsgrupper 
er den vanlige 
organiseringen av 
FoU-virksomheten i 
fagmiljøene og 
tverrfaglige miljøer. 
 

Organisering i 
forskningsgruppe
r:  vanlig 
organisasjonsfor
m 
 
Omfang av 

FoU-arbeidet organisert 
i forsknings-grupper. 
 
 

Gjennomgang av 
sentrale 
støtteordninger - 
hvordan kan disse 
bidra til 
oppbygning av 
forsknings-

Vedta 
minimumskriterier 
hvordan en 
forskningsgruppe 
defineres i forhold 
hvordan sentrale 
støtteordninger 

Kriteriene for forskningsgrupper 
har vært drøftet i SFU og ble 
vedtatt av Styret oktober 2013. 
Fakultetene har spilt inn navnene 
på sine forskningsgrupper, til 
sammen 66 ved UiA per i dag. 
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Samspill mellom 
forskning og 
utdanning 

kunstnerisk 
utviklingsarbeid 
 
 
 
Resultatoppnåels
e på forskning i 
forhold til sin 
egenart. (KD) 

grupper. 
 
 

kan bidra til 
oppbygning. 
 
 

Utvikling av langsiktige 
programplaner i 
forsknings-gruppene. 

Inspirasjonssemin
ar: Hvordan 
bygger opp en 
forskningsgruppe. 
 
 

 Inspirasjonsseminar: Planlegging i 
gang. Seminaret holdes ventelig 
høsten 2014.  

Fakultære 
støtteordninger og 
administrativt støtte på 
fakultetet går primært 
til forsknings-grupper. 

Økt fokus på 
administrativ og 
teknisk støtte til 
forsknings-
grupper. 
 
 

 Forskningsgrupper har vært tema 
på dagsseminar med 
administrativt ansatte ved 
fakultetene, og på fagdag med 
bibliotekarene.  
Tettere samarbeid mellom 
fakultet og 
forskningssekretariatet. 

Synliggjøring av 
forsknings-grupper. 

Synliggjøring av 
forsknings-
grupper. 

 Forskningsgruppene er synliggjort 
i Utdannings-og 
forskningsmeldingen for 2013. 
Arbeidet med å presentere 
gruppene på nye UiA.no er 
igangsatt. 
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Professor- og 
førstestillinger lyses 
ut internasjonalt. 

    Gjennomgang av 
rutiner hvor og 
hvordan vi utlyser 
stillinger 
(personal/ TU) 
både nasjonalt og 
internasjonalt . 

  Høst   

70 % av de ansatte i 
undervisnings- og 
forskerstillinger har 
førstekompetanse/ 
professor-
kompetanse. 

Andel 
førstestillinger: 
68 % 

          

2 UiA sammen med 
Agderforskning og 
Teknova er en 
attraktiv forsknings- 
og utviklingspartner 
for de teknisk-
industrielle miljøene 

Forskningsinnsats 
i MNT-fag og 
profesjonsfag 
(KD) 

Mer personal-utveksling 
mellom forsknings-
instituttene og UiA og 
sterkere bruk av IIer-
stillinger. 

  Diskutere hvordan 
UiA kan utøve aktiv 
eierskap av 
Agderforskning og 
Teknova.  
  

I begynnelsen av året ble to 
forskere fra Teknova ansatt i II-
stillinger ved UiA. 
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i Sør-Norge. Samarbeid om konkrete 
prosjekter og gjennom å 
involvere hverandre i 
søknadsprosessen 
tidligere. 
 
 

Teknova deltar på SFI Offshore 
Mechatronics og ønsker å være 
en sentral aktør i det planlagte 
SørlandsLab. 
 
Agderforskning og UiA deltar 
sammen i en SFI-søknad innen 
innovasjon i kultur- og 
opplevelsesindustri. 
 
UiA har også hatt en god dialog 
med NODE- og EYDE-nettverket 
rund deres søknad om GCE og 
NCE. 

Fakultetene 
videreutvikler sine 
samarbeids-relasjoner 
med forsknings-
institusjoner og 
næringslivet i Sør-
Norge. 
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2 UiA har fordoblet sin 
vitenskapelige 
publisering i forhold 
til 2008, til 520 
publiseringspoeng. 

Antall 
publikasjonspoen
g totalt: 481 
 
Andel 
publikasjonspoen
g på nivå 2: 13 % 
                                                
Publikasjonspoen
g pr vitenskapelig 
årsverk: 
0,9 

Utvikler publiserings-
strategier i forsknings-
grupper i hvilke 
internasjonal anerkjente 
kanaler man vil 
publisere (relevans og 
kvalitet). 

Bruk av 
publiserings-
støtte, 
konferansestøtte, 
gjesteforsker-
stipend. 
 

  Støtteordninger er godt brukt. 
 
Bevisstgjøring om 
publiseringsstrategier er 
påbegynt. 
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Sek
tor 
Mål 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

2 Se ovenfor: UiA 
sammen med 
Agderforskning og 
Teknova er en 
attraktiv forsknings- 
og utviklingspartner 
for de teknisk-
industrielle miljøene 
i Sør-Norge. 

Forskningsinnsats 
i MNT-fag og 
profesjonsfag 
(KD) 

       Oppsummeres på årsbasis   
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Sek
tor 
Mål 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

2 UiA har fordoblet 
inntektene fra NFR 
og EU i forhold til 
2008, til 50 mill. kr 
og økt den øvrige 
eksterne 
forskningsfinansieri
ngen med 15 mill. kr 
i forhold til 2011. 

Totale inntekter 
–  
fra EU (NOK 
1.000):  
1.000 
 
fra NFR (inkl. 
RFF) (NOK 1.000): 
27.000 
                                                          
Inntekter pr 
vitenskapelig 
årsverk - fra EU: 
1.800   
                                                           
Inntekter pr 
vitenskapelig 
årsverk fra NFR 
(inkl. RFF): 
47.000 
 
Andel inntekter 
fra bidrags- og 
oppdragsfinansie

Utvikle og 
implementere rutiner 
for kvalitetsutvikling og 
– sikring. 
 

Bistå fakultetene i 
utvikling og 
implementering 
av 
kvalitetssikrings-
rutiner. 

 Ikke påbegynt enda.   

Legge inn 
stipendatstillinger/ 
postdoc-stillinger inn i 
søknader. 
 
 

Profesjonalisere 
administrasjonen 
– samarbeid og 
arbeidsfordeling 
mellom fakultets-
administrasjon og 
fellesadm. 

Diskutere hvordan 
vi kan skape mer 
rom for forskning 
innenfor de 
rammene som vi 
har (ulike faktorer 
som kan skape rom 
– for eks. tydelig 
signal om 
konsolidering av 
studenttall). 

Det jobbes kontinuerlig med 
videreutvikling av 
forskningsadministrasjonen og vi 
er på vei til å implementere 
modell med fakultetskontakter. 
Det er også to nyrekrutteringer 
underveis. 
 
Det jobbes med å skape 
bevissthet rund å legge inn 
stipendiat/ postdoc-stillinger inn i 
søknader. 
 
I SFU-møte i juni skal tid til 
forskning og virkemidler for å 
støtte oppbygning av 
forskningsaktivitet diskuteres.  
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Sek
tor 
Mål 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

rt aktivitet (BOA) 
utenom EU og 
NFR i prosent av 
driftsinntekter 
(KD): 
4 % 
 

Rekruttere 
vitenskapelige ansatte 
som har kompetanse i 
søknadsskriving. 
 
 

Bruke 
prosjektutviklings
støtte mer bevisst 
for 
kvalitetsutvikling 
av søknader. 
 
 

 
 

Påbegynt. 

Identifiserer miljøer 
som skal satses på, både 
NFR og Horisont2020. 
 
 

Bruke utvidet 
prosjektutviklings
støtte for å støtte 
forsknings-
grupper som skal 
søke om store 
søknader til 
NFR/Horizon 
2020. 
 
 

Utvide prosjekt-
utviklingsstøtte for 
å støtte forsknings-
grupper som skal 
søke om store 
søknader til 
NFR/Horizon 2020. 

9 søknader sendt våren 2014 til 
H2020. Samme antall forventes i 
høsten 2014. Økt fokus på 
kvalitetssikring bl.a. ved økende 
involvering av FoU-adm og 
eksterne konsulenter.  

Langsiktig planlegging i 
forsknings-grupper om 
hvilke store prosjekter 
man vil søke på, og 
hvordan man kan bidra 
til prosesser om nye 
NFR og EU programmer. 
 

Bistå fakultetene i 
å identifisere 
miljøer som skal 
satses på, både 
NFR og 
Horisont2020. 

 Påbegynt med bevisstgjøring. 
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Sek
tor 
Mål 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

 

Vurdere om man kan 
ansette flere 
vitenskapelige ansatte 
slik at vi har en buffer 
når vi får frikjøp i 
prosjekter. 
 

Bistå 
forskningsmiljøer 
i å komme inn i 
program-
prosesser tidlig- 

 I H2020 er UiA nå representert i 
følgende fora: NERA/NPUE 
(energi), EIP AHA (eHelse), PPP 
SPIRE (prosessindustri), ERRIN 
(regionalt 
innovasjonspartnerskap i 
Brussel). Har søkt om å bli 
medlem av PPP Robotics 
(avventer svar) og er initiativtaker 
til etablering av norsk 5G (mobil 
kommunikasjon) gruppe sammen 
med Telenor og Sintef.  
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Sek
tor 
Mål 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
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Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

3       Utarbeide en 
kommunikasjons-
strategisk plan. 
 
  

  Høst 2014   

3 Det er etablert godt 
fungerende 
møteplasser for 
dialog med 
regionens arbeidsliv 
og myndigheter 

Studiepoengprod
uksjon på EVU-
studier (60-SP-
enheter): 300 
 
Andel inntekter 
fra bidrags- og 
oppdragsfinansie
rt aktivitet (BOA) 

Arbeide videre med å 
kartlegge behov for og 
utvikle tilbudet av EVU.  
 
 
 

Avklare innholdet 
i rollen som 
fagsjef for EVU og 
fleksibel 
utdanning. 
 
 

Økt forutsigbarhet 
og samordning av 
tilbud om fleksibel 
utdanning, dvs. 
desentralisert 
utdanning og 
fjernundervisning. 
 
 

Arbeidet med avklaring er rundt 
EVU er påbegynt. 
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Mål for 2014 
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utenom EU og 
NFR i prosent av 
driftsinntekter 
(KD): 
4 % 
                                 
Samarbeid med 
samfunns- og 
arbeidsliv, 
herunder 
desentralisert 
undervisning og 
fjernundervisning 
(KD):  
                                           
Fleksibel 
utdanning (KD): 

Utnytte SFU i satsingen 
på realfagsdelen av 
Lærerløftet. 
 

Forberede 
organisasjonen, 
faglig og 
administrativt, på 
økt satsing på 
etter- og 
videreutdanning av 
lærere. 
 

Igangsatt 

Iverksette tiltak for økt 
forsknings-samarbeid 
med arbeids- og 
næringslivet, som for 
eks. Nærings ph.d. og 
Offentlig ph.d. 

Synliggjøre 
samarbeidet med 
arbeids- og 
næringslivet 
 

 
 

 
 

Det planlegges å sende flere 
søknader innen offentlig PhD. 

Følge opp tiltakene i 
kap. 3 Forskning og 
kunnskaps-utvikling i 
Handlingsplan for 
Universitetsbyen 
Kristiansand. 

Følge opp 
samarbeid med 
Kristiansand 
kommune, 
Nærings-
foreningen, NHO 
m.fl. om å gjøre 
Kristiansand mer 
attraktiv for 
talenter. 
 

Igang 
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Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 
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ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

 Videre utvikling 
av Innovation 
Management. 
 
Evaluering IMA. 
 
 

Arbeide for ekstern 
delfinansiering av 
fleksibel utdanning. 
 
Diskutere hvordan 
UiA kan bli likestilt 
med de andre 
universitetene som 
fikk lov til å 
etablere egen TTO. 

Evaluering av IMA ble 
gjennomført. 

3 Viktig 
informasjonsmateria
le til studenter og 
ansatte foreligger på 
engelsk der det er 
relevant 

  Iverksette tiltak fra 
Internasjonal-
handlingsplan.  

 
 

Utvikle flere 
strategiske 
institusjonelle 
samarbeids-
partnere. 

Høst   

  Styrke samarbeidet 
med Universitetet i 
Aalborg. 

 

Vertskap for 
gjenbesøk fra 
University of 
Nebraska, Omaha 
 

Høst 
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Status pr 30. juni 2014  Risikovur
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Utarbeide ny 
Handlingsplan for 
internasjonalisering
. 
 

Internasjonal avdeling har fått i 
oppdrag fra rektor å 
oppsummere høringsuttalelser til 
handlingsplanen innen utgangen 
av juni. 

3 30 % av den faglige 
publiseringen ved 
UiA blir digitalt 
tilgjengelig i åpne 
publiseringsarkiv 

   
 
 
 
 
 

Økonomisk og 
administrativ 
støtte til Open 
Access. 
 
Publiseringsstøtte 

  Støtte gis kontinuerlig.   

UiA årlig er arrangør 
eller medarrangør 
av faglige 
konferanser eller 
seminarer for bruk 
av digitale medier 
og ny teknologi i 
undervisning, 
forskning og 
formidling. 

  Øke antall emner med 
digital eksamen.  
 

Videre arbeid 
med digital 
eksamen.   
 
 

 Økes vår 2014, full gjennomføring 
tekstlig skriftlig skoleeksamen 
høst 2014 
Tilrettelegging for digital 
sensurering  

  

Utarbeide digitale 
strategier for fakultetet.  
 

PULS arrangerer 
seminar i 
forbindelse med 
stipendiatprogra
mmet for nye 
læringsformer. 

 ADILA-konferansen ble arrangert i 
februar 2014. Når alle 
stipendiatstillingene er besatt 
planlegger PULS et seminar om 
temaet høsten 2014. 
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Status pr 30. juni 2014  Risikovur
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Tilrettelegge flere 
emner/studier som 
nettbaserte tilbud alene 
eller i samarbeid med 
andre institusjoner. 
 

PULS skal 
videreutvikle et 
mer forpliktende 
samarbeid med 
fakultetene. 

Prioritere DDU-
midler til å 
tilrettelegge for 
flere nettbaserte 
studietilbud. 
 

Arbeidet pågår fortløpende i 
2014. 

3 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 

   Avtalte samarbeids-
prosjekter. 

Avtalte 
samarbeids-
prosjekter.  
  

Samarbeids-
prosjektene 
fortsettes. 
  

Gjennomført etter plan   

  
Utredningsarbeid 

Utredning av 
mulighetsområder 
(faglige). 
Utredning av 
institusjonelt 
samarbeid og 
fusjon. 
Jfr styrevedtak juni 
2013  
 
 

Styresak 18. juni 
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3 Samarbeidet med de 
andre nye 
universiteter har 
resultert i felles 
faglige 
samarbeidstiltak 
med en ekstern 
finansiering på 10 
mill. kr. årlig 

Robuste fagmiljø 
(KD) 

  
 

SAK-prosjektet 
Internrevisjon 
videreføres med 
to revisjoner og 
evalueres etter 
dette. 

Flere samarbeids-
prosjekter som 
omfatter 
utdanning. 

Internrevisjon gjennomført på 
anskaffelsesområdet i vår 

  

4   Andel 
førstestillinger:   
68 %         
 
 

 Oppfølging av aktuelle 
punkter i innstilling om 
utdannings-ledelse. 

Innaskjærs 
videreutvikles.  
 
 

  
 

I arbeid   
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administrasjon 

Tiltak 2014 
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Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

 
 

Langsiktig 
økonomisk 
planlegging (KD): 
Utarbeider 
prognoser til 
2019 ( eget 
vedlegg)                                 

 Prosjekt for 
oppfølging av 
forelesere som 
får dårlige 
evalueringer. 

Foreta en 
gjennomgang av 
senter som intern 
organiseringsform 
(økonomi og 
styring). 

Høst 

     Nytt kull 
mentorordning 
for ledere. 
 
 

  Igangsatt   

 Revisjon av 
medarbeidersamt
aleopplegget 

 Høst 
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4     Felles møter mellom 
ledelse og 
tjenestemanns-
organisasjonene. 

Møteplasser for 
erfarings-
utveksling og 
kollegaveiledning. 
 
 
. 
 

  Igangsatt   

4   Andel midlertidig 
ansatte: 10 % 

Målrettet arbeidsmiljø-
utvikling 

 Målrettet 
markedsføring og 
annonsering 
profesjonelt 

  Igangsatt   
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Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 30. juni 2014  Risikovur
dering 

 Kartlegge 
karriere-
muligheter i 
administrative 
stillinger. 
 
 

 Høst 

4     Fakultetsvise planer for 
digital utvikling 
 
 

Program for 
optimalisering av 
arbeidsprosesser 
(inkluderer 
fakultetsadm 
også). 

  Verktøy for prosessutvikling 
(smartere@uia) utviklet, 
prosessveiledere kurset og en 
modellering gjennomført 

 

Bidra til Charter and 
Code 

Utvikle og 
implementere 
Charter and Code 
på UiA og bli en 
aktiv del av det 
europeiske 
forskningsområde 
(ERA). 

 Igang 
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Mer aktiv og 
forpliktende bruk av 
PULS 
 

Utarbeide en 
oversikt over alle 
kompetansetilbu
dene som UiA har 
i dag. 

 Planlagt igangsatt høsten 2014 

4     Fakultetene skal 
vurdere relevante tiltak 

Kampanjer for 
bruk av sykkel og 
kollektiv trafikk 
og elbil, el-sykkel.  
 

  El-sykler innkjøpt og flere 
kampanjestunt gjennomført. Ny 
kampanje ved studiestart 

  

 Tilrettelegging for 
bruk av el-biler 

 Ladestasjoner planlagt 

 Kildesortering, 
avfall og miljø  

 Gjennomføres i Grimstad 

 Forenkle bruk og 
opplæring i bruk 
av 
videokonferanse 
og andre digitale 
kommunikasjons
plattformer. 

 Kontinuerlig 
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4   Sykefravær: 
Mindre enn 4 % 

   Ny 
arbeidsmiljøunde
rsøkelse for hele 
eller deler av UiA 
(ARK).  

  Gjennomført undersøkelsen i 
Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap, 
Fellesadministrasjonen og 
Avdeling for lærerutdanning. 
Oppfølgingsarbeid igang 

  

4     Oppfølging av 
handlingsplaner for 
universitetsbyene: 
 
 
 
 

 

Oppfølging av 
handlingsplaner for 
universitetsbyene: 
 
 
 
 

 

Årlige møter med 
toppledelsen i 
universitets-
kommunene. 

Fulgt opp med byanalyse i 
Kristiansand 
Møte med Formannskap i 
Kristiansand gjennomført 

  

Økt samarbeid med 
arbeidsliv om 
studentoppgaver og 
praksis/hospitering. 

Videreutvikling av 
Kompetansetorget. 
 

Følge opp 
Samarbeidsrådet i 
Kristiansand. 
 

Kompetansetorget lansert 
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Følge opp kap. 3 i 
Handlingsplan 
Universitetsbyen 
Kristiansand. 
 

Utrede trådløst 
nettverk i sentrum 

Forum for arealplan 
og infrastruktur (inkl. 
byanalyse av 
universitetsbyen 
Kristiansand). 
 

Trådløst nett (Eduroam) lansert 
på Torvet i Kristiansand 

Repr. for samfunns- og 
arbeidsliv trekkes inn som 
ressurspersoner i 
studieutvikling. 
 

Videreutvikling av 
studiestartfestival 
og fadderordning. 
 

 Det er inngått avtale med 
organisasjonen MOT. Det vil bli 
sterkere styring fra UiAs side også 
når det gjelder de sosiale 
arrangementene. 

 Prosjekt kollektiv-
tilbud. 

 I arbeid 

 Oppfølging prosjekt 
med synliggjøring 
av Kristiansand 

 I arbeid 
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4   Andel kvinner i 
dosent og 
professorstillinge
r: 
25 % 

  Gjennom lokale 
lønnsforhandlinge
r skal det være 
fokus på å rette 
opp evt. 
skjevheter.  

Fortsette 
kvalifiseringsstipen
dordningen og 
vurdere andre 
tiltak for bedre 
likestilling 

Høst   

4      Fakultetene skal ha 
egne tiltaksplaner for 
digital utvikling 

Program for 
optimalisering av 
administrative 
tjenester 

Satsingen på DDU 
videreføres, 
programmet 
omorganiseres og 
forankres også i 
fakultetsledelsen 

I arbeid   
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 Arkivsak: 2012/390 

Saksbeh: Greta Hilding/Ingrid S. 

Andersen 

Dato: 10.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

70/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Porteføljegjennomgang - 2. rapportering 

 

Hva saken gjelder 
 

Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning har avsluttet sin rapportering i forbindelse med 

gjennomgangen av studieporteføljen. Styret må ta stilling til videre arbeid med utviklingen av 

porteføljen i lys av denne gjennomgangen og politiske signaler om strukturendringer i sektoren.  

 

Forslag til 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.  

 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

Vedlegg:  

Rapportene fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning foreligger som utrykte vedlegg 
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Saksunderlag 

Bakgrunn 

Styret fattet i møte 18.04.12 vedtak om ny porteføljegjennomgang, jfr. S-sak 38/12. I løpet av 

høsten 2012 ble det utarbeidet et datagrunnlag, bestående av bl.a. søkertall, studenttall, 

kandidattall, kostnader pr. studium og pr. emne. Første rapportering fant sted våren 2013. I 

denne ble det fokusert på følgende elementer:  

• Identifisere utfordringer med hensyn til rekruttering, studiekvalitet eller ressursbruk i det 

enkelte studieprogram 

• Identifisere studier som er eller har potensiale til å bli signaturstudium 

• Vurdering av ressursbruk 

• Forslag om å legge ned studier eller ikke ta opp til studier i 2014-2015 

 

Etter første porteføljerapportering våren 2013 fattet styret vedtak i juni 2013 der det ble utpekt 

to signaturstudier (mekatronikk og utøvende musikk) og 5 bærebjelkestudier 

(sykepleierutdanning, ingeniørutdanning, økonomiutdanning, grunnskolelærer- og førskole-

/barnehagelærerutdanning).  

 

Andre rapportering fra fakultetene/Avdeling for lærerutdanning foreligger nå. I denne 

rapporteringsrunden er det fokusert på følgende:  

• Tiltak innenfor studier med spesielle utfordringer 

• Forslag om å legge ned studier eller å ikke ta opp studenter i 2015-2016 

• Langsiktig utvikling av porteføljen – ulike problemstillinger 

• Evaluering av prosessen og resultatene 

 

Etter at porteføljegjennomgangen ble vedtatt igangsatt i april 2012 har signalene om 

strukturendringer i UH-sektoren, herunder forventninger om faglig konsentrasjon og bedre 

samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjonene når det gjelder studietilbud, blitt tydeligere. I 

tildelingsbrevet for 2014 skriver Kunnskapsdepartementet i avsnittet om kandidatmåltall: 

Departementet legger til grunn som hovedregel at det ikke er hensiktsmessig å gi 

undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Laveste kandidatmåltall settes derfor til 20. 

 

Kunnskapsministeren har nylig (brev dat. 26.05.2014) bedt de statlige universitetene og 

høyskolene om å gi innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og 

høyskolesektoren. I brevet blir institusjonene bedt om å vurdere egen institusjons framtidige 

strategiske posisjon. Institusjonene blir bl.a. bedt om å vurdere følgende spørsmål, som også er  

relevant i videre arbeid med utviklingen av UiAs studieportefølje:  

 Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av 

andre i regionen, eller som faller utenfor institusjonens definerte profil? 

 Tilbys samme type utdanninger for mange steder? 

 Hvor lave kandidattall er forenelig 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? 

 Bør små mastergrads- og ph.d.-programmer samles på noen utvalgte institusjoner for å 

sikre at mastergrads- og ph.d.-studentene inngår i et fagmiljø? 

 Bør profesjonsutdanningene tilbys på færre institusjoner, slik at fagmiljøene er mer 

robuste? 

Kjennetegn ved UiAs studieportefølje 

I det følgende er UiAs studieportefølje søkt beskrevet etter flere dimensjoner: 

 Antall søknadsalternativer i Samordna opptak 
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 Bærebjelkestudiene 

 Søknads- og studenttall på hhv bachelor- og masternivå 

 Små studieprogram 

 Studieprogram som er trukket fra opptak de siste 5 år 

Hensikten med beskrivelsen er både å tydeliggjøre bærebjelkestudienes betydning og å vise hva 

som ut fra ulike kriterier kan defineres som små studier, jfr. KDs uttalelse om student- og 

kandidattall på minst 20. I beskrivelsen omtales bare gradsgivende studieprogram og 

yrkesutdanninger (4-årig grunnskolelærerutdanning og PPU), ikke halvårs- og årsstudier. 

Antall studier i Samordna opptak  

UiA har i 2014 88 studievalg i Samordna opptak (SO). Dette omfatter årsstudier, 

bachelorprogram, 4-årige lærerutdanninger og 5-årige masterprogram. Tabellen under viser 

antall studievalg i Samordna opptak i 2014 for alle universitetene.  

 
Institusjon Antall studietilbud i SO 2014

1
 

UiA 88 

UiB 95 

UiN 45 

UiO 97 

UiS 48 

UiT* 89 

NMBU 32 

NTNU 111 

*Etter fusjon med Høyskolen i Finnmark 

 

Antall studievalg avhenger blant annet av hvordan studiene er organisert, og sier ikke 

nødvendigvis noe om bredden i den enkelte institusjons studietilbud. Av UiAs studietilbud i SO 

er hele 16 lærerutdanninger, 8 av disse gjelder lektorutdanning ettersom studentene søker på 

ulike studievalg avhengig av hvilket fag de vil studere i første studieår. Til sammenlikning har 

UiS 5 studievalg innen lærerutdanning. UiA har, på samme måte som flere av de andre 

universitetene, en rekke årsstudier som er egne studievalg men som også inngår som del av 

bachelorprogram (f. eks. årsstudium i engelsk som inngår som del av bachelorprogram i 

engelsk). Tallene kan derfor være misvisende, men sammenliknet med UiS, som har ca. samme 

studenttall som UiA, har UiA et høyt antall studievalg i SO. 

 

Bærebjelkestudiene 

Andelen studenter på bærebjelkestudiene (sykepleier-, ingeniør-, økonomi-, grunnskole- og 

førskole-/barnehagelærerutdanning) har i perioden fra 2008 til 2013 vært på om lag 43 % av 

totalt antall studenter. I 2013 var 52 % av ferdig uteksaminerte kandidater fra ett av 

bærebjelkestudiene.   

 

Studier og studenter fordelt på nivå 
 

Bachelor 
2-årig 
Master 

5-årig 
Master Yrkesutd. 

Antall studieprogram 47 26 4 6 

Gjennomsnittlig antall søkere pr studieprogram 2013* 101 65 74 139,3 

Gjennomsnittlig antall opptatte studenter pr program 2013 50,5 24 40 49,8 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Kilde: https://sok.samordnaopptak.no/studier  
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*2-årige masterprogram har lokalt opptak, og primærsøkere her har ikke prioritert mellom institusjoner, men kun mellom 

studieprogram internt på institusjon.  
 

Gjennomsnittlig antall søkere pr. program er høyere på bachelor- enn på masternivå, og 

gjennomsnittlig opptak av studenter pr. program er om lag dobbelt så stort på bachelornivå. På 

masternivå er masterprogrammet i økonomi og administrasjon spesielt stort. Yrkesutdanning 

omfatter grunnskolelærerutdanningene og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). PPU skiller 

seg ut med svært høye søkertall.  

 

Små studieprogram. 

I det følgende presenteres oversikt over studieprogram som regnes som små etter følgende 

kriterier: 

 Antall studieplasser (planlagt kullstørrelse) lavere enn 20 

 Antall primærsøkere lavere enn 20
2
 

 Antall opptatte studenter (faktisk kullstørrelse) lavere enn 20 

 Gjennomsnittlig kandidatproduksjon pr. år (for årene 2011-2013) lavere enn 15 

Oversikten er justert slik at endringer av studieprogram ikke gir utslag på statistikken, 

studieprogram som har full overlapping (5-årige og 2-årige masterprogram) er sett i 

sammenheng når det gjelder studieplasser og kandidattall.  

 

Studieprogrammene i oversikten under har færre enn 20 studieplasser, primærsøkere og opptatte 

studenter, og disse vil følgelig også ha færre enn 15 kandidater pr. år. Når det gjelder 

masterprogrammene Matematikkdidaktikk, Religion, etikk og samfunn, Nordisk språk og 

litteratur og Engelsk vil emner i disse inngå i den nye lektorutdanningen for trinn 8-13. Det 

forventes derfor høyere studenttall på de emnene som er felles for disiplinstudiene og 

lektorutdanningen, og dermed en bedre ressursutnyttelse. 

 

 

 
Studieprogram 

Antall 
plasser 

2013 

Antall 
primær-
søkere 
2013 

Antall 
primær-
søkere 

pr plass 
2013 

Opptatte 
studenter 

2013 

Opptatte 
studenter 

2012 

Opptatte 
studenter 

2011 

Bac Kunstfag med fordypning musikk 10 4 0,4 2 18 11 

Bac Matematikk og fysikk 10 5 0,5 4 10 8 

Bac Litteratur, film og teater 10 15 1,5 7 15 11 

Mas Utøvende musikk, klassisk  8 10 1,3 11 12 5 

Mas* 
Didactics of Mathematics, Joint Nordic 
Master 10 2 0,2 1     

Mas* Matematikkdidaktikk 10 17 1,7 11 14 2 

Mas Religion, etikk og samfunn 15 14 0,9 4 7 12 

Mas Nordisk språk og litteratur 15 17 1,1 8 13 6 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
2
 Antall primærsøkere i samordna opptak og I lokalt opptak kan ikke sammenlignes da man I lokalt opptak ikke 

trenger å prioritere mellom ulike institusjoner. For studieprogram med lokalt opptak (primært 2-årige 

masterprogram) vil UiA konkurrere med andre institusjoner om de sammen søkerne. 
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Mas Engelsk 15 19 1,3 9 8 13 

*Samme studieprogrammet, men det har til sammen mindre enn 20 studenter. 

 

Studieprogrammene i neste oversikt skiller seg fra den forrige ved at de har mer enn 20 søkere. 

Gjennomsnittlig kandidatproduksjon er imidlertid lavere enn 15 pr. år. For disse programmene 

bør det vurderes å øke antall studieplasser. 

 

 Studieprogram 

Antall 
plasser 

2013 

Antall 
primær-
søkere 
2013 

Antall 
primær-
søkere 

pr plass 
2013 

Opptatte 
studenter 

2013 

Opptatte 
studenter 

2012 

Opptatte 
studenter 

2011 

Bac Utøvende musikk, klassisk 8 44 5,5 7   7 

Mas Utøvende musikk, rytmisk 8 20 2,5 12 14 8 

Mas Idrettsvitenskap 15 71 4,7 16 12 10 

Mas Historie 15 24 1,6 13 15 4 

Mas Kunstfag  15 33 2,2 12 8 8 

Mas Music Management 15 21 1,4 14 9 8 

 

 

I tillegg til disse er det ytterligere 2 bachelorprogram og 5 masterprogram som har under 20 

opptatte studenter pr. år, selv om både antall plasser og antall primærsøkere er over 20. For disse 

vil det være naturlig å undersøke hvorfor ikke studieplassene fylles opp.  

 

Under følger en oversikt over studieprogram med færre en 15 kandidater i gjennomsnitt. Et 

gjennomsnittlig studentkull på 20 vil ha noe frafall, og derfor er antallet her satt noe lavere enn 

20. 

 

Antall uteksaminerte kandidater 

Kandidattittel/studieprogram 2011 2012 2013 Gjennomsnitt 

Bachelor i ernæring, mat og kultur 3 12 13 9,3 

Master i helse- og sosialinformatikk 13 13 16 14,0 

Master i helsefag 9 6 3 6,0 

Master i idrettsvitenskap 7 8 10 8,3 

Master i psykisk helsearbeid 15 13 10 12,7 

Bachelor i litteratur film og teater  1 10 9 6,7 

Bachelor i nordisk språk og litteratur  1 7 5 4,3 

Bachelor i religion, etikk og kultur 9 7 7 7,7 

Bachelor i skolebibliotekkunnskap 6 - 5 5,5 

Bachelor i spesialpedagogikk 2 - 19 10,5 

Master i engelsk 10 4 4 6,0 

Master i historie 8 4 1 4,3 

Master i nordisk språk og litteratur  4 8 5 5,7 

Master i nordisk språk og litteratur for utenlandske studenter  - - 3 3,0 

Master i pedagogikk 9 15 10 11,3 

Master i Religion, etikk og samfunn  6 0 5 3,7 

Bachelor – faglærer i drama 8 9 8 8,3 

Bachelor - faglærer i musikk 7 13 10 10,0 

Bachelor i kunstfag med fordypning i kunst og håndverk  3 10 7 6,7 

Bachelor i kunstfag med fordypning i musikk 2 7 4 4,3 
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http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Master%20i%20helsefag&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=MASTHELSE&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=460&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20helse-%20og%20idrettsfag,Master%20i%20helsefag&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Master%20i%20idrettsvitenskap&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=MASTIDR&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=460&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20helse-%20og%20idrettsfag,Master%20i%20idrettsvitenskap&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Master%20i%20psykisk%20helsearbeid&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=MASTPSYH&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=460&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20helse-%20og%20idrettsfag,Master%20i%20psykisk%20helsearbeid&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Bachelor%20i%20litteratur%20film%20og%20teater&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=BACLFT&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=440&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20humaniora%20og%20pedagogikk,Bachelor%20i%20litteratur%20film%20og%20teater&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Bachelor%20i%20nordisk%20språk%20og%20litteratur&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=BACNOR09&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=440&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20humaniora%20og%20pedagogikk,Bachelor%20i%20nordisk%20språk%20og%20litteratur&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
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http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Master%20i%20pedagogikk&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=MASTPED&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=440&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20humaniora%20og%20pedagogikk,Master%20i%20pedagogikk&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Master%20i%20Religion,%20etikk%20og%20samfunn&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=MASTREL&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=440&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20humaniora%20og%20pedagogikk,Master%20i%20Religion,%20etikk%20og%20samfunn&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Bachelor%20-%20faglærer%20i%20musikk&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=BACMDD&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=425&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20kunstfag,Bachelor%20-%20faglærer%20i%20musikk&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Bachelor%20i%20kunstfag%20med%20fordypning%20i%20kunst%20og%20håndverk&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=BACKH&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=425&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20kunstfag,Bachelor%20i%20kunstfag%20med%20fordypning%20i%20kunst%20og%20håndverk&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Bachelor%20i%20kunstfag%20med%20fordypning%20i%20musikk&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=BACMU&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=425&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20kunstfag,Bachelor%20i%20kunstfag%20med%20fordypning%20i%20musikk&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode


Bachelor i utøvende musikk (klassisk og rytmisk) 14 15 13 14,0 

Master i kunstfag - - 4 4,0 

Music Management, Master's Programme  - - 4 4,0 

Bachelor – faglærerutdanning for tospråklige 5 8 3 5,3 

Bachelor i biologi 4 10 13 9,0 

Bachelor i matematikk og fysikk  1 0 1 0,7 

Bachelor i matematisk finans 3 5 8 5,3 

Master i matematikkdidaktikk (inkl joint Nordic) 7 6 6 6,3 

Bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon 8 10 16 11,3 

Master i velferdsstudier 3 7 8 6,0 

Master i Innovasjon og kunnskapsutvikling - - 10 10,0 

 

Programmene som er merket med gult er vist i tidligere oversikter med mindre enn 20 plasser, 

studenter (og søkere), og er program som naturlig har lav kandidatproduksjon. De resterende 

(hvite) programmene har lav kandidatproduksjon til tross for at de har flere enn 20 plasser og 

primærsøkere.  

 

I tillegg til de nevnte programmene er det ytterligere 7 bachelorprogram og 4 masterprogram 

som har en gjennomsnittlig kandidatproduksjon på mellom 15 og 20 kandidater pr. år.  

 

Studietilbud som er blitt trukket og/eller ikke har vært utlyst de siste 5 årene 

Det finnes ingen samlet oversikt over studier som er trukket fra opptak eller ikke har vært utlyst. 

Under gis opplysninger om studier som er trukket fra opptak de siste 5 årene, så langt det har 

vært mulig å fremskaffe. 

2014 

Ex.phil. og ex. fac. på Lesbos 

Kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram 

Regnskap og revisjon, bachelorprogram 

Tysk, påbyggingsstudium 

Førstesemesterstudiet  

 

2013 

Kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram 

Helsefag, masterprogram 

Matematikk og fysikk, bachelorprogram 

 

2012 

Halvårsstudier (påbyggingsstudier) på HUMPED som ikke lenger skal ha eget opptak: Engelsk, 

Nordisk språk og litteratur, Religion og etikk, Pedagogikk 

Utøvende musikk, klassisk, bachelorprogram 

 

2009 

Fysikk, årsstudium 

 

Tysk, bachelorprogram, og fransk, bachelorprogram, er lyst ut i 2014 for første gang på flere år. 

Det har aldri vært tatt opp studenter til 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Studiet ble utlyst 2 

ganger, men har de siste årene ikke vært utlyst. 

 

Oppsummert: 
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http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Bachelor%20i%20utøvende%20musikk&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=BACUTMU&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=425&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20kunstfag,Bachelor%20i%20utøvende%20musikk&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Master%20i%20kunstfag&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=MASTKUN&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=425&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20kunstfag,Master%20i%20kunstfag&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Music%20Management,%20Master's%20Programme&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=MASTMUM&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=425&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20kunstfag,Music%20Management,%20Master's%20Programme&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Bachelor%20i%20biologi&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=BACBIO&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=490&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20teknologi%20og%20realfag,Bachelor%20i%20biologi&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Bachelor%20i%20matematikk%20og%20fysikk&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=BACMATFYS&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=490&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20teknologi%20og%20realfag,Bachelor%20i%20matematikk%20og%20fysikk&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Bachelor%20i%20matematisk%20finans&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=BACMATFIN&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=490&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20teknologi%20og%20realfag,Bachelor%20i%20matematisk%20finans&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Master%20i%20matematikkdidaktikk&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=MASTMAT&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=490&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20teknologi%20og%20realfag,Master%20i%20matematikkdidaktikk&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Bachelor%20i%20samfunnsendring%20og%20kommunikasjon&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=BACSAMKOM&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=410&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20økonomi%20og%20samfunnsvitenskap,Bachelor%20i%20samfunnsendring%20og%20kommunikasjon&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Master%20i%20velferdsstudier&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=MASTVELF&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=410&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20økonomi%20og%20samfunnsvitenskap,Master%20i%20velferdsstudier&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?dep_id=1&kandtittel=Master%20i%20Innovasjon%20og%20kunnskapsutvikling&brukersort=to&viskode=0&nullvalue=-&prognavn=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=MASTINNOV&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2013&instkode=1171&finans=total&fakkode=410&ufakkode=x&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Universitetet%20i%20Agder,Fakultet%20for%20økonomi%20og%20samfunnsvitenskap,Master%20i%20Innovasjon%20og%20kunnskapsutvikling&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode&sti_valgt=instkode,fakkode,kvalifikasjonskode,progkode


 Bærebjelkestudiene er svært sentrale i UiAs portefølje – i overkant av 40 % av studenter 

som tas opp, og 50 % av uteksaminerte kandidater har gått på ett av bærebjelkestudiene.  

 15 studieprogram har færre enn 20 planlagte studieplasser og 20 opptatte studenter i 

2013, og ytterligere 7 studieprogram har også færre enn 20 opptatte studenter i 2013. Av 

22 studieprogram med færre enn 20 opptatte studenter i 2013 er 16 masterprogram og 6 

bachelorprogram. 

 31 studieprogram har færre en 15 uteksaminerte kandidater (i gjennomsnitt), 15 av disse 

er masterprogram. 

 

Oppsummering av andre rapportering fra fakultetene/Avdeling for lærerutdanning  

Flere av fakultetene melder om at det er gjennomført eller planlagt tiltak innen ulike studier. 

Dette er i liten grad tatt med i oppsummeringen. Det lagt vekt på de tilbakemeldinger som er 

mest relevant for langsiktig utvikling av porteføljen. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

• Balanse mellom profesjonsrelevans og akademisk nivå blir ivaretatt i forbindelse med 

utlysning av stillinger/krav i utlysningsteksten. 

• Forslag om nedlegging av Comparative Educational Studies – utsatt i styret, S-sak 24/14 

• Bemanningsplaner skal utarbeides på instituttnivå pga. overgang til rammebudsjettering 

• Planer om Logopedi, integrert masterprogram, i samarbeid med andre institusjoner og evt. 

med en «DDU-profil» 

• Aktuelt å samarbeide med Fakultet for kunstfag om studier i kunsthistorie 

• Har omdisponert midler fra lavere til høyere nivå for å kunne tilby spesialiseringer i hhv 

språk og litteratur i masterprogrammet i engelsk 

• Ingen studier på fagområder der samfunnets behov antas å være synkende eller der det 

ventes økende problemer med å rekruttere vitenskapelig personale 

• Vil drøfte muligheter for DDU-profil i lærerutdanningene med Avdeling for lærerutdanning 

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

• Fakultetets rekrutteringspolitikk ivaretar både profesjonsrelevans og akademisk nivå. 

Profesjonskunnskap er viktig for relevans i både studiene og i forskningen. 

• Rekruttering skjer med utgangspunkt i fakultetets strategiplan. 

• Ikke aktuelt å tilby nye bachelor- eller masterstudier 

• Planlegger ny videreutdanning innenfor rusfeltet 

• Kontinuerlig behov for EVU-tilbud 

• Ønsker ikke å nedprioritere bestemte fagområder, men påpeker at Helsefag, masterprogram, 

har hatt sviktende etterspørsel over flere år 

• Problematisk å rekruttere professorer innenfor helsefag generelt, og e-helse spesielt 

• Har redusert antall spesialiseringer på masternivå i idrettsvitenskap og folkehelsevitenskap 

for å kunne tilby flere valgemner på bachelornivå. Anser nå fordelingen mellom de to 

nivåene for å være hensiktsmessig 

• Profil for sykepleierutdanning i Grimstad er tenkt knyttet til e-helse, i Kristiansand til 

helsefremming 

 

Fakultet for kunstfag 

• Ingen planer om nedlegging av studier eller opptakstopp, men planer om omfattende 

revideringer av Kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram (ikke opptak til dette 

programmet i 2012 og 2013).  

• Omleggingen innen klassisk musikk skal evalueres H-15 («telledato» 1. september 2015) 

• Jobber med bemanningsplan ut fra 5 års perspektiv 
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• Fakultetet skal ha kompetanse både på det kunstneriske, det akademiske og det didaktiske. 

Dilemma i forhold til hvor hovedvekten av kompetansen skal ligge. Forestående 

generasjonsskifte vil sannsynligvis styrke forskningskompetansen men svekke den 

didaktiske kompetansen. 

• De estetiske fagene nedprioriteres i grunnskolelærerutdanningene – utfordrende for 

fakultetet å beholde plassen sin i lærerutdanningene. 

• Arbeider med planer om fellesgrad i World Music i samarbeid med HiT 

• Vil utrede mulighetene for nytt studium i kunstvitenskap/nyere kunsthistorie i samarbeid 

med Fakultet for humaniora og pedagogikk og HiT 

• Har søkt støtte i Cultiva med sikte på å etablere studium i produksjonsledelse. Studiet er 

tenkt som et samarbeidsprosjekt med Kilden, kunstmuseet og mulige andre aktører. 

• Vil jobbe med ny søknad om å etablere årsstudium i skuespillerkunst H-16 

• Merker på samme måte som andre kunstutdanningsinstitusjoner at estetiske fag er inne i en 

nedgangsperiode 

• Det har blitt lettere å rekruttere vitenskapelig personale. Kompetansen kan i større grad 

hentes innenlands. 

• Kunstfag, masterprogram, har hatt dårlig søkning men merker svak økning i studenttallet. 

Studiet er strategisk viktig med tanke på den planlagte ph.d.-spesialiseringen Kunst i 

kontekst. 

• Institutt for rytmisk musikk har nært samarbeid med DDU og fremstår som en innovativ og 

moderne læringsarena. Ønsker å se på teknologiske løsninger også i faglærerutdanningene 

 

Fakultet for teknologi og realfag 

• Ingen planer om nedlegging eller opptaksstopp i 2015-2016 

• Instituttene har utarbeidet oversikt over forventede avganger de kommende årene. Strategisk 

arbeid med nyansettelser og utvikling av porteføljen ivaretas i fakultetsstyret. 

• Utreder mulighet for å tilby mastergrad innen kompositteknologi i samarbeid med RWTH 

Achen 

• Ingen fagområder der samfunnets behov antas å være synkende 

• Det er generelt en utfordring å rekruttere vitenskapelig personale innen teknologifag, men 

det ventes ikke at situasjonen forverres 

• Opplever ikke ressursfordeling mellom bachelor- og masterstudier som spesielt utfordrende 

• Ønsker at fakultetets studieprogram skal kjennetegnes ved innovativ bruk av digitale verktøy 

og undervisningsformer 

 

Fakultet samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen 

• Fakultetet har ikke studier som planlegges nedlagt. Det arbeides med omlegging av 

bachelorprogram i regnskap og revisjon til masterprogram i regnskap og revisjon, med sikte 

på å utdanne statsautoriserte revisorer. Bachelorprogrammet vil fases ut og første opptak på 

masterprogrammet planlegges til 2016. 

• Sammenheng mellom rekruttering og langsiktig utvikling av porteføljen sikres gjennom 

instituttenes strategiplaner 

• God balanse mellom profesjonsrelevans og forskerkompetanse ved de instituttene som har 

profesjonsutdanninger. Det ansettes primært personer med forskerkompetanse, 

profesjonsrelevans sikres gjennom samarbeid med praksisfelt og næringsliv, ved bruk av 

timelærere og ved felles forskningsprosjekter. 

• Det arbeides med tilbud på masternivå innen lærerutdanningene.  

• Etablering av utdanning i barnevernspedagogikk vurderes. 

• Fagområdet entreprenørskap/innovasjon ønskes styrket, ikke som eget studieprogram men i 

etablerte studier både ved øk/s og f.eks. tek-real. 

Side�175



• Det er (nasjonalt) problem med rekruttering av forskningskompetent personale innen juss og 

enkelte fagområder i økonomi. Økende muligheter for å rekruttere internasjonalt innen 

økonomi 

• Økonomiutdanningene som bærebjelkestudier: Det koster mer med store forelesninger. 

• Kontinuerlig arbeid for å fordele ressursene hensiktsmessig mellom bachelor- og 

masternivået 

• Innen informasjonssystemer er e-forvaltning en profil. 

 

Avdeling for lærerutdanning  

• Grunnskolelærerutdanningene:  

• Emner med mindre enn 8 oppmeldte studenter som gjennomsnitt de siste 5 år bør 

legges ned med mindre det foreligger tungtveiende strategiske grunner for å 

opprettholde dem 

• Eventuell nedlegging av emner på masternivå bør avventes inntil man vet om 

utdanningen blir 5-årig 

• Praktisk-pedagogisk utdanning og lektorutdanning for trinn 8-13: 

• UiA bør ikke søke om flere studieplasser på lektorutdanningen pga. press på 

praksisplasser 

• Bør omgjøre dagens 30 studieplasser på PPU-A deltid til heltidsplasser 

• Behov for endringer i porteføljen av lærerutdanninger: 

• Bør legges opp til diskusjon om dimensjonering av lærerutdanningene pga. 

overbelastet praksisfelt 

• Bra søkning (eldre studenter og flere menn) og gjennomstrømming i Grimstad, og 

regionen har stort behov for lærere og barnehagelærere: Ugunstig tidspunkt å rokke 

ved tilbudene i Grimstad 

• Bør vurdere tiltak for å tiltrekke nye grupper til Campus Grimstad: Deltidsstudier, 

samlingsbaserte studier, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 

• Anbefaler å videreføre dagens modell for GLU med 5 semestre i Grimstad, 

subsidiært å etablere deltidsutdanning i Grimstad hvis heltidstilbudet blir flyttet til 

Kristiansand. 

• Forholdet mellom studieplasser på PPU-A og lektorutdanning for trinn 8-13 må 

avklares 

• 3-årig yrkesfaglærerutdanning er inntil videre lagt på vent 

• Fakultetene har ansvar for rekruttering, og vektlegger doktorgrad/førstekompetanse. 

Det er utfordrende å få vektet behovet for profesjonskunnskap. Vi står foran et 

generasjonsskifte, og UiA må ta tak i denne utfordringen. Lærerne mister legitimitet 

hvis de ikke har innsikt i profesjonen de utdanner for. 

• Digital kompetanse kan være en profil for UiAs lærerutdanninger, eventuelt 

bærekraftig utvikling. 

 

Mulige nye signaturstudier 

Fakultet for humaniora og pedagogikk og Avdeling for lærerutdanning har uttalt seg om mulige 

nye signaturstudier. Følgende programmer nevnes:  

• Pedagogikk, masterprogram 

• Oversetting og interkulturell kommunikasjon, bachelorprogram 

• Religion, etikk, samfunn – alle nivå 

• Samfunnskommunikasjon, masterprogram 

• Skolebibliotekkunnskap, bachelorprogram 

• (Litteratur, film og teater, bachelorprogram, potensial men lite aktuelt pga søkertall og 

arbeidsmarked) 

• Lektorutdanning for trinn 8-13 
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Evaluering av prosessen 

Det er forholdsvis stor grad av sammenfall i tilbakemeldingene vedrørende selve prosessen. Det 

anses positivt med gjennomgang, men det har vært et omfattende og ressurskrevende arbeid. 

Gjennomgangen har i liten grad avdekket forhold fakultetene ikke kjente til fra før. Ordinært 

arbeid med studier og ressursbruk er i liten grad blitt påvirket av porteføljegjennomgangen. 

Gjennomgangen har så langt ikke gitt resultater for sammensetningen av porteføljen. I denne 

forbindelse etterlyses kriterier for etablering eller nedlegging av studier. Utvikling i søkertall og 

rekruttering av vitenskapelig personale trekkes fram som de viktigste parameterene som må 

legges til grunn for avvikling eller oppretting av studier. 

 

Porteføljegjennomgang bør vurderes integrert i ordinær planlegging og rapportering. Det vises 

til positive erfaringer med programevaluering der både studiekvalitet, relevans, rekruttering og 

gjennomføring ivaretas godt. 

 

I noen tilfeller anses datagrunnlaget for vurderingene som mangelfullt, og det stilles spørsmål 

ved datakvaliteten.  

 

Flere fakulteter stiller spørsmål om hva det skal innebære at et studium får status som 

signaturstudium. Hva ønsker UiA å oppnå med sine signaturstudier? Skal disse prioriteres 

spesielt, og hvilke ressurser kan fakultetene i så fall forvente å ha til rådighet til disse studiene? 

Både Fakultet for kunstfag og Fakultet for teknologi og realfag gir eksempler på måter å styrke 

sine respektive signaturstudier. Også rundt bærebjelkestudiene er det en del uklarheter.  

 

Studieutvalgets behandling 

Studieutvalget behandlet saken i møte 4. juni. Utvalget sluttet seg til forslag til kriterier for 

etablering og nedlegging av studier som i stor grad er sammenfallende med de som foreslås 

under, men påpekte at studienes strategiske betydning må vektlegges. Utvalget viste til at det 

ikke kommer tydelig fram i dagens strategiplan hvilke studier som er strategisk viktige, og at 

diskusjoner om dette er viktig i forbindelse med videre utvikling av porteføljen. Studieutvalget 

pekte videre på at det bør avklares hva som ligger i KDs foreslåtte grense på 20 studenter. 

 

I forbindelse med prosessen videre mener Studieutvalget at det er viktig å avklare om 

fakultetene kan regne med å få beholde ressurser som frigjøres ved nedlegging av studier, eller 

om disse skal kunne overføres til andre fakulteter? Utvalget understreker at man i alle fall ikke 

kan ha som utgangspunkt at frigjorte ressurser skal beholdes innen samme institutt.   

 

Når det gjelder videre prosess, anbefaler Studieutvalget at man ser nedlegging av studier og bruk 

av frigjorte ressurser i sammenheng, dvs. at fakultetene blir bedt om å vurdere hvordan ressurser 

som frigjøres ved eventuell nedlegging av studier kan brukes til å styrke andre studier eller 

fagområder. På denne måten mener utvalget man kan endre noe på fokus i det som i 

utgangspunktet anses som en negativ prosess. Fra at nedlegging anses utelukkende negativt, vil 

man kunne se at det også kan innebære positiv utvikling på andre områder innenfor fakultetet.  

 

Utvalget peker til slutt på at det å tilby flere studier på nett vil kunne rekruttere nye 

studentgrupper, og at det her kan ligge et betydelig potensiale. 

 

Universitetsdirektørens merknader 

Universitetsdirektøren konstaterer at ingen av fakultetene eller Avdeling for lærerutdanning 

foreslår nedlegging av studier (bortsett fra forslag fra Fakultet for humaniora og pedagogikk i 

sammenheng med kuttet på 200 studiepoeng), men at det er gjort en del endringer innen noen 

studier, og ressurser er i noen tilfeller omdisponert mellom høyere og lavere grad. Rapportene 

viser at prosessen i varierende grad er opplevd som nyttig. Dette kan ha ulike årsaker; at 
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«bestillingen» på noen punkter var uklar, at samarbeidet mellom fakultetene/Avdeling for 

lærerutdanning og fellesadministrasjonen ikke fungerte slik det var tenkt eller at det ikke lyktes 

å få fram et godt nok datagrunnlag. Disse erfaringene må tas med til løpende porteføljeutvikling 

og senere større porteføljegjennomganger. Universitetsdirektøren vil imidlertid påpeke det 

gledelige i at mange nå henviser til ordinære kvalitetssikringsrutiner, særlig programevaluering, 

som et nyttig verktøy i arbeidet med porteføljeutvikling og studiekvalitet.  

 

Erfaringene fra denne og forrige porteføljegjennomgang viser at eventuelle forslag om ensidig 

nedlegging av studier i stor grad må initieres fra universitetsledelsen, mens forslag om nye 

studietilbud normalt vil være initiert fra fagmiljøene. Det er viktig at en god og aktiv forvaltning 

av studieporteføljen med utvikling av fagprofil skjer på fakultetsnivå.   

 

Det må antas at de fleste universiteter og høyskoler vil innrette seg aktivt etter de tydelige 

politiske signalene som nå har kommet en mer robust studieportefølje, og at endringer ved andre 

institusjoner vil kunne få betydning for søkning til studier ved UiA. Universitetsdirektøren 

mener at UiA også må gå aktivt inn i denne prosessen med resultat at det er nødvendig å legge 

ned enkelte studier ved UiA for å styrke andre studier og fagmiljø. Diskusjonene i forbindelse 

med fusjonssaken viser at de fleste synes å være innforstått med at det vil komme endringer 

også dersom det ikke blir fusjon, og at tydeligere prioritering av ressursene vil bli nødvendig. 

 

Universitetsdirektøren mener at terskelen for å etablere nye studietilbud må heves. For eksempel 

bør styret normalt ikke etablere nye bachelorprogram uten å ha en målsetting om at tilbudet skal 

bygges ut til masternivå. Det har vært foreslått, blant annet i studieutvalget, å innføre en 

«prøvetid» ved etablering av nye studier, dvs. at studiet evalueres etter f.eks. 3-4 år, og legges 

ned dersom det viser seg f.eks. ikke å oppnå tilfredsstillende studenttall. Universitetsdirektøren 

vil foreløpig ikke foreslå å formalisere dette, men mener at det ved kommende 

porteføljegjennomganger er naturlig å ha ekstra fokus på nyetablerte studier.  

 

Beskrivelsen av UiAs studieportefølje viser at mange masterprogram har få søkere og opptatte 

studenter. UiA har en mindre andel masterstudenter og -kandidater enn de andre universitetene. 

Det har vært en del oppmerksomhet i media den senere tid om såkalt «mastersyke», særlig på 

grunn av utspill fra NHO. Universitetsdirektøren vil i denne forbindelse vise til en nylig 

publisert kandidatundersøkelse fra NIFU. Undersøkelsen gjelder bare masterkandidater. Blant 

hovedfunnene i rapporten er
3
:   

 Arbeidsledigheten blant de nyutdannede er i gjennomsnitt på sju prosent. Det er små 

endringer i arbeidsmarkedstilpasningen for nyutdannede mastergradskandidater de siste 

årene, men det var i 2013 en økning i arbeidsledigheten for mastergradskandidater med 

økonomisk-administrativ utdanning. 
 Kandidater med humanistisk og estetisk utdanning er mer utsatt for mistilpasning i form 

av undersysselsetting eller overutdanning enn andre kandidater, men arbeidsledigheten 

er på samme nivå som for andre kandidatgrupper. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
3
 Kilde: http://www.nifu.no/  
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 Til tross for en sterk vekst i antall mastergradskandidater det siste tiåret er ikke omfanget 

av mistilpasning i arbeidsmarkedet større i 2013 enn for ti år siden. Dette gjelder alle 

fagfelt. Dette viser at arbeidsmarkedet har klart å absorbere store kandidatkull. 

Kriterier for etablering, nedlegging og styrking av studier  

I de siste rapportene fra fakultetene/LU etterspørres kriterier for etablering og nedlegging av 

studier. Det må forutsettes at ordinære kvalitetssikringsrutiner, særlig programevaluering, 

avdekker «ordinært» behov for gjennomgang og fornyelse av studieprogrammene. Dagens 

kvalitetssikringsrutiner legger derimot i liten grad opp til å vurdere nedlegging av studier eller 

behov for tilførsel av ressurser til studier.  

 

En arbeidsgruppe nedsatt av Nettverk for administrativ utvikling (samarbeid mellom UiA, UiN, 

UiS, HiB og HiOA) leverte i desember 2012 en innstilling om studieporteføljestyring. Gruppa 

bearbeidet en engelsk modell for porteføljestyring. Den bearbeidede modellen er kalt «SEFØ», 

som står for Strategisk betydning, Etterspørsel, Faglig bærekraft og Økonomisk bærekraft.  

Under Strategisk betydning vurderes i hvilken grad studiene har spesiell samfunnsbetydning 

og/eller er viktige for institusjonens strategiske utvikling. 

Under Etterspørsel vurderes trender, søkernes etterspørsel etter studieplass og arbeidslivets 

etterspørsel etter ferdig utdannede kandidater. 

Under Faglig bærekraft (prestasjon/utførelse) vurderes studenttilfredshet, 

studiepoengproduksjon, kontakt mellom studenter og lærere, fagmiljøets robusthet, 

vitenskapelig ansatte i FoU og formidling, samt synliggjøring og anerkjennelse av fagmiljø. 

Under Økonomisk bærekraft vurderes studiets økonomiske bærekraft. 

 

Universitetsdirektøren mener at denne modellen er et godt utgangspunkt for videre utvikling av 

UiAs studieportefølje, og foreslår at følgende kriterier legges til grunn for framtidig etablering 

og nedlegging av studier: 

 

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 

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 
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 Studiepoengproduksjon  

 

Dette samsvarer i stor grad med det som i dag vektlegges ved etablering av nye studier, jfr. 

Skjema for dokumentasjon som fylles ut av fakultetene ved søknad om etablering. Ved forslag 

om nye studier vil det selvsagt ikke finnes data for søker-, student- og kandidattall. I og med at 

det er knyttet noe usikkerhet til kvaliteten på beregningene av kostnader pr. student, bør disse 

brukes med varsomhet. 

 

Kriteriene gjelder ordinære studier. Porteføljegjennomgangen har ikke omfattet EVU-studier. 

UiA har foreløpig svært få slike studier, EVU-porteføljen består vesentlig av emner. Etablering 

og nedlegging av EVU-studier vil måtte vurderes ut fra andre kriterier enn de som gjelder 

ordinær portefølje. Når studier nedlegges som ordinære studietilbud mener 

universitetsdirektøren det bør vurderes om det er grunnlag for å tilby studiene eller deler av dem 

som EVU-tilbud. 

 

Styrking av studier kan være aktuelt ut fra ulike begrunnelser og det kan gjøres på ulike måter. 

Ulike måter å styrke studier på kan illustreres ved tilbakemeldingene fra Fakultet for kunstfag 

og Fakultet for teknologi og realfag om sine respektive signaturstudier; rytmisk musikk og 

mekatronikk. Fakultet for kunstfag nevner som eksempler at eksamensfestivalen kan utvides, at 

det kan tilføres ressurser til arbeid med en singer/songwriterfordypning eller til investeringer i 

utstyr til laptopmiljøet, som ennå er i startfasen. Fakultet for teknologi og realfag foreslår 

investering i laboratorieutstyr, nye studiepoeng eller ekstra profilering. Man kan velge å styrke 

studier som vurderes å ha god kvalitet, men som likevel bør styrkes for å stå bedre rustet i 

konkurransen om studentene, eller man kan velge å styrke strategisk viktige studier som scorer 

dårlig på etterspørsel eller faglig bærekraft. Man kan også ta utgangspunkt i kriteriene for 

signaturstudier, og velge å styrke studier som har potensiale til å bli et signaturstudium. Styret 

har sluttet seg til at et signaturstudium bør oppfylle minst 4 av følgende 6 kriterier, og score bra 

på de to siste:   

 Studiet er unikt i Norge eller har en posisjon som gjør UiA til foretrukket institusjon 

 Studiet er innenfor et fagområde der UiA tilbyr både bachelorprogram, masterprogram 

og ph.d. 

 Studiet har over tid gode søker- og opptakstall 

 Studiet er kjent for et godt læringsmiljø 

 Kandidatene er ettertraktet i arbeidsmarkedet 

 Studiet har et forskningsaktivt og synlig fagmiljø 

Universitetsdirektøren vil ut fra dette ikke foreslå bestemte kriterier for eller måter å styrke 

studieprogram.   

 

Endringer i emnemodulen 

Det pågår et arbeid med å revidere emnemodulen, som er grunnlag for en vesentlig del av 

budsjettildelingen til fakultetene. Det vurderes både endringer i emnetyper/emnekategorisering 

og i forholdet mellom fast og variabel tildeling. Endringene vil bli forelagt styret som egen sak i 

løpet av høsten 2014. Universitetsdirektøren vil i denne omgang bebude at forslag til endringer 

vil innebære mindre incentiver til å opprettholde emner med få studenter. 

 

Signatur- og bærebjelkestudiene 

Styret har foreløpig ikke tatt stilling til hva status som signatur- eller bærebjelkestudium skal 

innebære, økonomisk eller på andre måter. Bærebjelkestudiene er bærebjelkestudier i kraft 

særlig av sin størrelse og relevans. Universitetsdirektøren mener at bærebjelkestudiene ikke skal 

behandles spesielt f.eks. i budsjettsammenheng, men vil påpeke viktigheten av at disse studiene 

holder god kvalitet.  
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Når det gjelder de to signaturstudiene i mekatronikk og rytmisk musikk, foreslås det i revidert 

budsjett for 2014 foreslås en tildeling på kr 500 000 til hvert av studiene. Det understrekes at 

dette er en strategisk tildeling for å utvikle/profilere disse studiene, og ikke innebærer en 

styrking av basistildelingen til de aktuelle studiene.  

Status som signaturstudium bør evalueres med jevne mellomrom. Det vil være naturlig å gjøre 

dette i forbindelse med senere porteføljegjennomganger, dvs. ca. hvert fjerde år. 

Universitetsdirektøren vurderer at ingen av studiene som er nevnt i innspillene fra fakultetene 

som mulige nye signaturstudier, oppfyller vilkårene. 

 

Videre arbeid 

Universitetsdirektøren foreslår at det som utgangspunkt for det videre arbeidet gjøres en 

vurdering av gradsstudier som ut fra de foreslåtte kriteriene bør vurderes nedlagt. Denne 

vurderingen gjøres i første omgang av studiesekretariatet i samarbeid med studiedirektøren og 

viserektor for utdanning. Forslag sendes deretter til fakultetene og Avdeling for lærerutdanning 

til uttalelse, før forslag om nedlegging av studier forelegges styret i løpet av høsten 2014. 

Nedlegging vil da kunne skje med virkning fra og med studieåret 2015-2016 eller senere, 

avhengig av situasjonen for aktuelle studier og konsekvenser av nedlegging. I arbeidet med å 

vurdere studier som bør nedlegges vil det være naturlig å ta utgangspunkt i oversikten over 

studier med få studieplasser, søkere, studenter og kandidater som er presentert tidligere i 

saksfremlegget, men det kan også være aktuelt å vurdere nedlegging av andre studier ut fra 

andre kriterier enn størrelse. I tillegg bør man vurdere parallelle studietilbud i Grimstad og 

Kristiansand.  

Universitetsdirektøren er enig med studieutvalget i at den videre prosessen sannsynligvis vil bli 

bedre og mer konstruktiv dersom fakultetene, parallelt med at de vurderer forslag om 

nedlegging av studier, også vurderer hvilke studieprogram som primært ønskes styrket, og på 

hvilke(n) måte(r). Dette kan gjøres på flere måter, eksempelvis ved at fakultetene og Avdeling 

for lærerutdanning på fritt grunnlag blir bedt om å prioritere 2-3 studier som bør styrkes, og 

foreslå måter å gjøre dette på. Alternativt kan det parallelt med forslag til nedleggelser 

utarbeides forslag til studier som bør styrkes, og så kan fakultetene/LU få forslagene til uttalelse 

og bli bedt om å foreslå tiltak for å styrke studiene, evt. foreslå tiltak innen andre studier det 

enkelte fakultet eller Avdeling for lærerutdanning mener bør prioriteres høyere. En ulempe med 

at fakultetene/LU bes om å vurdere nedlegging og styrking samtidig er at man ikke vil vite 

hvilke studier som faktisk blir nedlagt, og dermed heller ikke hvor store ressurser som blir 

frigjort. En fordel kan være at det kan bli en bedre balanse mellom frigjorte ressurser og 

foreslåtte tiltak innen hvert fakultet. Når konkrete forslag til nedlegging av studier skal legges 

fram for styret, må det vurderes hvorvidt styret samtidig kan ta stilling til hvordan frigjorte 

ressurser skal disponeres. 

Studieutvalget påpekte at det bør avklares hvorvidt nedlegging av studier kan medføre at 

ressurser overføres fra ett fakultet til et annet. Universitetsdirektøren vil i denne forbindelse 

minne om følgende premisser for endringer i emnemodulen etter «år 0» (2014), som styret 

sluttet seg til under behandlingen av S-sak 88/13: 

 Studiepoeng som frigjøres som følge av nedlegging av studieprogram som initieres av 

fakultetene, kan benyttes til andre studier/emner innenfor samme fakultet. 

 Studiepoeng som frigjøres ved nedlegging av studieprogram som initieres av styret, vil 

kunne trekkes inn eller omdisponeres mellom fakultetene. 

 Studiepoeng som frigjøres ved endringer i tilbudet innen studier ved Avdeling for 

lærerutdanning, vil kunne trekkes inn eller omfordeles mellom fakultetene. 
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Selv om utgangspunktet for videre prosess foreslås å være forslag som utarbeides i samarbeid 

med universitetsledelsen, mener universitetsdirektøren at de forslag til nedlegging som kommer 

i dialog/tilbakemeldingen fra det enkelte fakultet, skal anses initiert av fakultet. Hovedregelen 

vil derfor være at frigjorte ressurser beholdes innen samme fakultet, men universitetsdirektøren 

understreker at det ikke kan utelukkes tilfeller hvor det skjer ressursoverføringer mellom 

fakultetene. 

Nedlegging av studier kan medføre at det må settes i gang omstillingsprosesser. Universitetet i 

Agder og hovedsammenslutningene har inngått en omstillingsavtale hvor formålet er å 

konkretisere hvilke rettigheter og plikter universitetet som arbeidsgiver og tilsatte ved 

universitetet har i en omstilling- og omorganiseringssituasjon. Avtalen gir også retningslinjer for 

hvordan informasjons -og medbestemmelsesordningene skal virke. Et av hovedprinsippene i 

avtalen er at når universitetsstyret har fattet vedtak, skal omstillingsprosessene gjennomføres 

raskt for å avklare den enkeltes situasjon og for å kunne oppnå en tilpasning av virksomheten 

slik at en unngår unødige kostnader. Ved en eventuell omstillingsprosess ved universitetet, skal 

personal- og organisasjonsavdelingen bistå fakultetsledelsen med å bla. følge omstillingsavtalen, 

og sørge for at de rettigheter og plikter som påhviler arbeidsgiver, de tillitsvalgte og den enkelte 

tilsatte i forbindelse med en omstillingsprosess blir overholdt.  

I den langsiktige utviklingen av studieporteføljen mener universitetsdirektøren det er viktig å 

legge større vekt på sammenhengen mellom forskning og utdanning. Samspill mellom forskning 

og utdanning er et av KDs styringsparametere. Et godt samspill vil kunne styrke både 

forskningen og utdanningene. Sammenheng mellom forskning og utdanning er foreslått som et 

element i vurderingen av faglig bærekraft. Universitetsdirektøren vil foreslå at det settes i gang 

et arbeid med å kartlegge denne sammenhengen. Kartleggingen bør ta sikte på å få fram 

kunnskap bl.a. om i hvilken grad forskningen har direkte relevans for studieprogrammene og i 

hvilken grad/på hvilke måter studenter involveres i de ansattes forskning. Et viktig mål med 

kartleggingen vil også være å bidra til erfaringsoverføring mellom fakultetene og fagmiljøene. 

Studiesekretariatet og forskningssekretariatet, i samarbeid med de to viserektorene, bør 

samarbeide om hvordan denne kartleggingen skal gjennomføres. 

Flere av rapportene om porteføljegjennomgangen peker på utfordringer i forbindelse med 

rekruttering av vitenskapelig personale, bl.a. forholdet mellom akademisk kompetanse og 

profesjonskompetanse. Dagens strategiplan har et mål om 70 % førstekompetanse, men det er 

ikke sagt noe eksplisitt om hva slags fagprofil man ønsker med de resterende 30 %, eller om 

andelen førstekompetanse skal være like høy på alle fakultetene. Det synes etter hvert å ha blitt 

en utfordring å sikre tilstrekkelig relevant profesjonskompetansen parallelt med at man 

fokuserer på å øke andelen førstekompetanse. Ensidig fokus på det siste vil kunne få negative 

konsekvenser for studiekvaliteten. Det vil etter universitetsdirektørens mening være naturlig å ta 

opp disse problemstillingene ved neste revisjon av strategiplanen.  

I arbeidet med neste strategiplan bør også spørsmålet om mål i utvikling av studenttallet tas opp. 

Styret har til nå ikke fastsatt noe mål for totalt antall studenter. Som kjent har studenttallet vokst 

betydelig i de siste årene, noe som må sees på bakgrunn av en betydelig økning i 

ungdomskullene med økt søkning og opprettelse av nye studieplasser. Fra 2015 stopper veksten 

i ungdomskullene opp. Studenttallet har betydning for mange aspekter ved studiekvaliteten, 

blant annet infrastruktur, praksisplasser og forholdstallet antall studenter pr. vitenskapelig ansatt. 

En ytterligere vekst i studenttallet uten tilsvarende vekst i fullfinansierte studieplasser bør 

unngås, eventuelt med unntak for studier med ledig kapasitet. På den annen side må en være 

oppmerksom på at en nedgang i studenttallet vil innebærer et inntektsbortfall som må 

kompenseres ved reduserte utgifter, noe som erfaringsmessig er krevende. 

 

 

Side�182



 
 Arkivsak: 2014/1105 

Saksbeh: Anne Marie Sundberg 

Dato: 10.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

71/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Søknad om etablering av Filosofi, bachelorprogram 

 

Hva saken gjelder 
Frist for å søke om etablering av nye studier med oppstart høsten 2015 var 15. april d.å. Ved 

fristens utløp forelå følgende søknader: 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk: 

- Filosofi, bachelorprogram 

 

Fakultet for samfunnsvitenskap: 

- Geografi og utvikling, årsstudium 

 

Styret fattet følgende vedtak i S-sak 53/14: 

1. Søknad om etablering av Filosofi, bachelorprogram, utsettes til neste møte og behandles 

sammen med porteføljegjennomgangen.  

2. Søknad om etablering av Geografi og utvikling, årsstudium, avslås.  

I dette saksframlegget vurderes Filosofi, bachelorprogram, i forhold til de kriterier for etablering 

og nedlegging av studier som universitetsdirektøren foreslår i sak om porteføljegjennomgang – 

2. rapportering. For øvrig vises det til de vurderinger som ble gjort i saksframlegget til S-sak 

53/14. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret har merket seg at Fakultet for humaniora og pedagogikk har et godt faglig grunnlag til 

etablering av Filosofi, bachelorprogram. Styret finner ikke at det strategiske grunnlaget for 

øvrig er tilstrekkelig til stede til etablering, spesielt i en fase hvor UiA står foran en kritisk 

strukturgjennomgang av studieporteføljen gitt i KDs oppdragsbrev av 26. mai d.å.  

 

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

I porteføljesaken legger universitetsdirektøren fram følgende forslag til kriterier som skal legges 

til grunn for framtidig etablering og nedlegging av studier: 

 

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 

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  

 

Søknaden om etablering av Filosofi, bachelorprogram, må nå vurderes også i forhold til disse 

foreslåtte kriteriene.  

 

Universitetsdirektørens vurdering 

Det er universitetsdirektørens vurdering at kriteriene implisitt er vurdert i saksframlegget i S-sak 

53/14. Der er både Strategisk betydning, Etterspørsel, Faglig bærekraft og Økonomisk bærekraft 

omtalt. I saken stilles det spørsmål om programmets strategiske betydning for UiA og dets 

samfunnsmessige betydning. Man ser heller ikke spesielle behov i regionen. Fakultet for 

humaniora og pedagogikk uttaler at det er stor etterspørsel etter et bachelorprogram fra 

studentenes side. På den annen side uttaler fakultetet at den eneste risikofaktor man ser er mulig 

manglende studentrekruttering i overgangen fra årsstudiet til bachelorstudiet. 

Universitetsdirektøren stiller spørsmål om etterspørselen etter ferdig utdannede 

filosofikandidater. Når det gjelder Faglig bærekraft er det ingen tvil om at det er et svært 

kompetent fagmiljø som står bak etableringssøknaden. Bachelorprogrammet skal finansieres 

innenfor fakultetets egen ramme. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å si noe om 

framtidig studiepoengproduksjon. 

 

Det vises til at universitetsdirektøren i porteføljesaken fremhever at styret normalt ikke bør 

etablere nye bachelorprogram uten å ha en målsetting om at tilbudet skal bygges ut til 

masternivå. Dette anses som en vesentlig problemstilling i forhold til Filosofi, der fakultetet nå 

argumenterer med at masterprogrammet i religion, etikk og samfunn er én aktuell vei videre for 

bachelorkandidater. Man kan lett se for seg en kommende søknad om etablering av eget 

masterprogram i filosofi. Universitetsdirektøren mener dette må tas med i vurderingen.  
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Universitetsdirektøren kan ikke se at porteføljegjennomgangen innebærer nye elementer i 

vurderingen av søknaden om etablering i Filosofi, bachelorprogram. Forslaget om at søknaden 

avslås opprettholdes derfor.  

 

 

Vedlegg 

1 Søknader om etablering av nye studier med oppstart høsten 2015 
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 Arkivsak: 2014/1105 

Saksbeh: Anne Marie Sundberg 

Dato: 29.04.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Universitetsstyret 14.05.2014 

 

Søknader om etablering av nye studier med oppstart høsten 2015 

 

Hva saken gjelder 
 

Frist for å søke om etablering av nye studier med oppstart høsten 2015 var 15. april d.å. Ved 

fristens utløp forelå følgende søknader: 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk: 

- Filosofi, bachelorprogram 

 

Fakultet for samfunnsvitenskap: 

- Geografi og utvikling, årsstudium 

 

Fakultetsstyrene ved de respektive fakultetene har behandlet søknadene og fattet positive vedtak 

i forhold til spørsmålet om etablering. For Filosofi sitt vedkommende, ble vedtaket fattet i fjor 

da søknaden ble fremmet for første gang.  

 

Universitetet er midt i en gjennomgang av studieporteføljen. Det kan anses som lite 

hensiktsmessig å vurdere etablering av nye studier mens denne prosessen pågår. Ettersom det 

ikke er gitt signaler om at man ikke kan fremme søknader om etablering av nye studier mens 

porteføljegjennomgangen pågår, har universitetsdirektøren valgt å realitetsbehandle de mottatte 

søknadene på vanlig måte. Universitetsdirektøren mener det ikke foreligger god nok 

begrunnelse til å etablere de aktuelle studiene. 

 

Etableringssøknadene presenteres og vurderes nedenfor.  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Søknad om etablering av Filosofi, bachelorprogram, avslås.   

2. Søknad om etablering av Geografi og utvikling, årsstudium, avslås.   

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

Nærmere omtale av søknadene 

Filosofi, bachelorprogram 

Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for religion, filosofi og historie understreker den 

kraftige økningen i antallet studenter på årsstudiet i filosofi. Studieåret 2011-2012 ble det tatt 

opp 28 studenter, for studieåret 2012-2013 90 studenter og for studieåret 2013-2014 72 

studenter. Studentene sies å etterspørre muligheten for å ta en bachelorgrad i faget.  

 

Institutt for religion, filosofi og historie mener at det regionalt er behov for å tilby 

bachelorprogram i filosofi, da verken Høgskolen i Telemark eller Universitetet i Stavanger gir et 

slikt tilbud. Oppstart av et bachelorprogram vil kunne innebære økt rekruttering til UiA på både 

bachelor- og masternivå uten økte kostnader da man allerede har i porteføljen de emner som skal 

inngå, og fordi bacheloroppgaven ikke trenger ekstra finansiering. Instituttet har dessuten et 

svært kompetent fagmiljø som vil kunne tilby et studium av høy kvalitet, og det vil være 

personalpolitisk viktig at den kompetansen de vitenskapelig ansatte har innenfor fagfeltet kan 

brukes også på et høyere nivå enn årsstudiet i filosofi. Studiet vil styrke det tverrfaglige 

samarbeidet på instituttet. 

 

Etablering av et bachelorprogram i filosofi vil etter instituttets vurdering kunne bedre 

rekrutteringen til masterprogrammet i religion, etikk og samfunn. Studentene vil i neste omgang 

også møte et tilbud om studier på ph.d.-nivå. På denne måten vil instituttet framstå med en 

helhetlig og strømlinjeformet studieportefølje.  

 

Det er allerede et samarbeid med regionen innenfor filosofi. Instituttet samarbeider med 

Sørlandet Sykehus HF innenfor profesjonsetikk og flerkulturell kompetanse. Et 

bachelorprogram vil gi mulighet til å tilby EVU-kurs på påbyggingsnivå, for eksempel til 

National Oilwell Varco, Aker Kværner og Advokatforeningen. Det er også stor interesse for 

filosofi i samfunnet generelt, jf. fulle hus på filosofikafeen i Kristiansand.  

 

Den eneste risikofaktor instituttet ser er mulig manglende studentrekruttering i overgangen fra 

årsstudiet til bachelorstudiet. I og med at studiet ikke krever økt antall studiepoeng eller midler, 

ser instituttet ingen økonomisk risiko ved å starte opp programmet. Slik instituttet ser det, er det 

derimot stor sannsynlighet for at studiet vil gi økt studentrekruttering og mer tverrfaglig 

samarbeid på instituttet.  

 

Geografi og utvikling, årsstudium 

Universitetsdirektøren vil også minne om de nasjonale føringer om større konsentrasjon i 

studietilbud og vektlegging av samfunnets behov for aktuell utdanningstilbud. Med mindre en 

gjennom en samlet gjennomgang kan vise til en større konsentrasjon og økt relevans i 

studieporteføljen bør det etter universitetsdirektørens vurdering være en høy terskel for etablere 

nye permanente studietilbud som utvider bredden i UiAs studieportefølje. For EVU tilbud hvor 

en har en mer aktiv forvaltning og andre rammevilkår vil det være lettere å utvide 

studieporteføljen. 

  

Fakultet for samfunnsvitenskap ønsker å etablere årsstudium i geografi og utvikling for å kunne 

tilby dette inn i lektorutdanningen for trinn 8-13. Ifølge fakultetet er geografi et sentralt emne på 

ungdomstrinnet og eget undervisningsfag i videregående skole. Geografi utgjør 56 årstimer i 

VG1 og VG2.  

 

Lektorutdanningen omfatter tre fag, og det stilles følgende minstekrav til omfang av studiepoeng 

i hvert fag: 
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Fag I: minst 160 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13 

Fag II: minst 60 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13 

Profesjonsfag: minst 60 studiepoeng, fordelt med minst 30 studiepoeng pedagogikk og minst 30 

studiepoeng fagdidaktikk. Fagdidaktikk skal være tilpasset og relevant for studentenes fag I og 

II.  

 

Fakultetet ønsker å tilby Geografi og utvikling som fag II i lektorutdanningen. I tillegg skal 

studiet fungere som rekrutteringsbase for bachelorprogrammene i samfunnsplanlegging og 

kommunikasjon og utviklingsstudier, og kunne inngå som breddefag i andre 

bachelorprogrammer ved UiA.  

 

Studiet skal finansieres ved gjenbruk av emner som inngår i bachelorprogrammene i 

samfunnsplanlegging og kommunikasjon og utviklingsstudier. Et nytt emne i naturgeografi 

inngår i undervisningsrammen i utlyst stilling som førsteamanuensis i geografi/ 

naturressursforvaltning.  

 

Spørsmålet om å tilby Geografi og utvikling som del av lektorutdanningen for trinn 8-13 er ikke 

behandlet av styret for lærerutdanningene.  

 

Intern høring 

Søknadene om etablering av nye studier er sendt på intern høring til fakultetene og Avdeling for 

lærerutdanning. Det er ikke mottatt kommentarer til søknadene.  

 

Søknadene legges også fram for Studieutvalget i møte 5. mai. Eventuelle merknader fra 

Studieutvalget vil bli formidlet muntlig i styrets møte. 

 

Universitetsdirektørens merknader 

Filosofi, bachelorprogram 

Det er universitetsdirektørens vurdering at Fakultet for humaniora og pedagogikk i og for seg 

har lagt fram en velbegrunnet søknad om etablering av bachelorprogram i filosofi. Søknaden ble 

også fremmet for styret i fjor. Universitetsdirektøren argumenterte da blant annet som følger: 

«I strategiplanen understrekes UiAs profil som et profesjonsuniversitet. Tilbudet av studier må 

vurderes etter studentenes etterspørsel og samfunnets behov. Det er universitetsdirektørens 

vurdering at samfunnsnytten av et bachelorprogram i filosofi er relativt lav. Den store søkningen 

til årsstudiet viser fagområdets popularitet, men det stilles spørsmål om hvilke yrkesmuligheter 

man reelt kan se for seg for kandidater med en bachelorgrad i filosofi. Skoleverkets behov for 

filosofikompetanse anses imøtekommet via årsstudiet. Universitetet har et ansvar for å sikre at 

de gradsstudiene man tilbyr gir reelle muligheter på arbeidsmarkedet. Ut fra et nytte- og 

relevansperspektiv mener universitetsdirektøren at et bachelorprogram i filosofi ikke er noe 

universitetet bør prioritere. Fakultetets argumentasjon i forhold til økt rekruttering til 

masterprogrammet i religion, etikk og samfunn anses i denne sammenheng ikke tilstrekkelig.»  

 

Til tross for negativ innstilling fra universitetsdirektøren i etableringsspørsmålet, fattet styret 

følgende vedtak: 

Styret utsetter behandlingen av søknaden om opprettelse av bachelorstudium i filosofi, og ber 

fakultetet vurdere ny søknad etter at porteføljegjennomgangen er fullført.  

 

Porteføljegjennomgangen er ikke fullført, men fakultetet har likevel valgt å fremme 

etableringssøknaden på nytt.  

 

Universitetsdirektøren kan ikke se at noe vesentlig har endret seg siden styret fikk seg forelagt 

denne saken i fjor. Til tross for at det er en god søknad som fakultetet legger fram og at 
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begrunnelsene for å etablere studiet kan ha mye for seg, vil universitetsdirektøren opprettholde 

sin innstilling fra i fjor. Det vises også til at styret i sitt vedtak eksplisitt sa at fakultetet kunne 

vurdere ny søknad etter at porteføljegjennomgangen er fullført, og det er den jo ikke.  

 

Geografi og utvikling, årsstudium 

Universitetsdirektøren finner det positivt at Fakultet for samfunnsvitenskap i større grad 

involverer seg i forhold til lærerutdanningene. Fakultetet tilbyr allerede Samfunnsvitenskap som 

fag inn i lektorutdanningen (oppstart høsten 2014). Det påpekes imidlertid at universitetet per i 

dag ikke tilbyr fagdidaktikk i geografi. Dette vil være en forutsetning for at årsstudiet skal kunne 

inngå i lektorutdanningen. Mulige andre måter å organisere dette på, må eventuelt utredes i 

samarbeid med Avdeling for lærerutdanning.  

 

Når det gjelder fakultetets tanke om at årsstudiet skal fungere som «rekrutteringsbase» for 

bachelorprogrammene i samfunnsplanlegging og kommunikasjon og utviklingsstudier, kan ikke 

universitetsdirektøren helt se hvordan dette forholder seg. Det omsøkte årsstudiet vil ikke 

tilsvare første studieår i de nevnte bachelorprogrammene. Det er heller ikke et studium 

bestående av emner som kan supplere disse bachelorprogrammene. Årsstudiet, slik det er 

presentert i søknaden, er satt sammen av fire emner som i dag inngår i Utviklingsstudier, 

bachelorprogram, og ett emne som inngår i Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, 

bachelorprogram. Det planlegges ett nytt emne. At studiet skal kunne utgjøre breddeenheten i 

andre bachelorprogram, har universitetsdirektøren ingen problemer med å se.  

 

Universitetsdirektøren påpeker at lektorutdanningen for trinn 8-13 er et nytt program som starter 

opp høsten 2014. UiA tilbyr en rekke fag og valgmuligheter i sitt program. 

Universitetsdirektøren er av den oppfatning at det kan være hensiktsmessig å ikke utvide 

programmet ytterligere allerede nå, men «la det sette seg» med de alternativer og valgmuligheter 

som er lagt inn. Avdeling for lærerutdanning skriver i sin rapport i forbindelse med 

porteføljegjennomgangen at avdelingen ikke anbefaler å utvide antall studieplasser på 

lektorutdanningen på grunn av stort press på praksisplasser. Flere fag i denne utdanningen vil 

dermed innebære at antall studenter pr. fag gå ned.  

 

Det anbefales at Fakultet for samfunnsvitenskap, i samarbeid med Avdeling for lærerutdanning, 

vurderer om det er ønskelig å etablere Geografi og utvikling som et tilbud i lektorutdanningen 

for trinn 8-13. Fakultet for samfunnsvitenskap må også vurdere hvordan et eventuelt emne i 

fagdidaktikk i geografi skal finansieres. Før saken eventuelt fremmes på nytt, bør det foreligge 

en uttalelse fra LU-styret. 

 

Finansiering 

I S-sak 124/08 Gjennomgang av universitetets studieportefølje på bachelor- og masternivå, 

vedtakets punkt 7, slo styret fast at et realistisk finansieringsgrunnlag er en forutsetning for 

etablering av nye studier. Nye studier skal i utgangspunktet finansieres innenfor fakultetets 

ramme. Begge søknadene som her legges fram for styret gjelder studier som skal finansieres 

innenfor fakultetenes rammer.   
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Vedlegg 

1 Søknad om etablering av Filosofi - bachelorprogram 

2 Søknad om etablering av Geografi og utvikling - årsstudium 

3 Saksfremlegg 
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 Arkivsak: 2014/20 

Saksbeh: Elin Gauslaa 

Dato: 10.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

72/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Referat- og rapportsaker 18.06.14 

 

Sakene trykkes ikke men legges ut på styrets web-sider: 

http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/universitetsstyret 

 

 

1 Studieutvalget, protokoll 05.05.14 

 

2 Det sentrale forskningsutvalget, protokoll 07.05.14 

 

3 Godkjenning av universitetets regnskap for 1. tertial 2014 

 

4 Sak på rektorfullmakt: Trekk av ex.phil og ex.fac. på Lesbos 

 

5 Sak på rektorfullmakt: Trekk av kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram, 

fra opptaket for studieåret 2014-15 

 

6 Drøftingsreferat 16.06.14 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Studieutvalget 
Møtested: University of Iceland, Island 

Dato: 05.05.2014 

Tidspunkt: 14:30-18:45 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Marit Aamodt Nielsen Leder  

Svein Rune Olsen Medlem  

Kristin Dale Medlem  

Per Helge Silseth Medlem STA 

Lise Berntsen Medlem STA 

 

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

Anne Løvland Medlem  

Geir Øivind Kløkstad Medlem  

 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   

Katja Haaversen-Westhassel 

Skjølberg 

Anne Løvland  

Reidun Hillesund Nilsen Geir Øivind Kløkstad  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Greta Hilding Underdirektør 

Anne Marie Sundberg Seniorrådgiver 

Turid Høgetveit Seniorrådgiver  

Ingrid Susanne Andersen Rådgiver  
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

ST 14/28 Innkalling og saksliste   

ST 14/29 Referat fra forrige møte   

ST 14/30 Referatsaker   

 Styreprotokoll 26.02.14 2014/581  

 Styreprotokoll 09.04.14 2014/581  

 Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 280214 2014/581  

ST 14/31 Søknader om etablering av nye studier med oppstart høsten 

2015 

2014/1105  

ST 14/32 Endring av utfyllende regler for opptak til Religion, etikk 

og samfunn, masterprogram 

2010/1311  

ST 14/33 Programevaluering av studieprogram i 2013 2013/512  

ST 14/34 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder - høring 

2014/962  

ST 14/35 Utdannings- og forskningsmelding 2013 2014/437  
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ST 14/28 Innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

 

ST 14/29 Referat fra forrige møte 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent.  

 

 

 

ST 14/30 Referatsaker 

 Styreprotokoll 26.02.14 

 Styreprotokoll 09.04.14 

 Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 280214 

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

Side�194



 

ST 14/31 Søknader om etablering av nye studier med oppstart høsten 2015 

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014  

 

Saken ble lagt fram uten forslag til vedtak. 

 

Etter en grundig diskusjon falt Studieutvalget ned på å ville fremme følgende innstilling til 

styret: 

 Filosofi, bachelorprogram, foreslås etablert, med 6 mot 1 stemme. 

 Geografi og utvikling, årsstudium, foreslås ikke etablert, med 4 mot 2 stemmer. 1 

representant avholdt seg fra å stemme.  

Studieutvalget hadde følgende kommentarer: 

Utvalget er av den oppfatning at terskelen for å få etablere nye studier bør være høy – ikke minst 

sett i lys av de vanskeligheter man har når det gjelder nedlegging av studier. Kanskje kan man 

vurdere muligheten for å etablere nye studier for en prøveperiode for på denne måten å sikre at 

utviklingen blir som man har stipulert i søknadene.  

 

Filosofi 

Når det gjelder Filosofi viser Studieutvalget til at porteføljegjennomgangen ikke er fullført og til 

styrets vedtak i fjor. Etableringssøknaden er i stor grad den samme som i forrige søknadsrunde, 

selv om den er noe supplert.  

 

Argumenter både for og mot etablering av bachelorprogram i filosofi ble trukket fram. 

Universitetsdirektørens argumentasjon i forrige runde står fortsatt ved lag, og da ble det innstilt 

på avslag. På den annen side er det stor interesse for filosofistudier, og det stilles spørsmål om 

det er hensiktsmessig å «bremse» i denne sammenheng. Et årsstudium med god søkning, 

masterprogram og ph.d.-spesialisering der filosofi inngår som en integrert del, tilsier at et 

bachelorprogram bør inngå i porteføljen slik at det tilbys et helhetlig løp. Det vises også til at 

fakultetet allerede tilbyr de emner som skal inngå i bachelorprogrammet i filosofi.  

 

Geografi og utvikling 

Når det gjelder Geografi og utvikling peker Studieutvalget på at søknaden framstår prematur. 

Lektorutdanningen for trinn 8-13 starter opp høsten 2014, og det synes tidlig å supplere 

fagtilbudet i utdanningen allerede høsten 2015. Det påpekes også at UiA ikke tilbyr fagdidaktikk 

i geografi, noe som er et krav i lektorutdanningen. Utvalget viser til at et årsstudium i geografi 

også kan være aktuelt som videreutdanning for lærere. Kanskje bør fakultetet vurdere å tilby et 

nettbasert studium (jfr. masterprogrammet i Development Management).  

 

Dersom Fakultet for samfunnsvitenskap ønsker å gå videre med dette studiet, bør det 

samarbeides tett med Avdeling for lærerutdanning. Spørsmålet om etablering bør også 

behandles i styret for lærerutdanningene.  

 

Studieutvalgets innstilling oversendes styret og legges fram i møtet 14. mai.  
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Enstemmig vedtak: 

Studieutvalgets innstilling oversendes styret.  

 

 

 

ST 14/32 Endring av utfyllende regler for opptak til Religion, etikk og 

samfunn, masterprogram 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner den foreslåtte endringen i utfyllende regler for opptak til Religion, 

etikk og samfunn, masterprogram.  

 

Endrede utfyllende regler lyder: 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå: 

Fordypningsenhet i religion og etikk (f.eks. kristendomskunnskap, religionsvitenskap og 

KRL/RLE) på minst 80 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng skal være emner på 

påbyggingsnivå (nivå 2).  

2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet 

i Agder § 24. 

3. Søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten, kan gis betinget 

opptak 

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner de foreslåtte endringer i utfyllende regler for opptak til Religion, 

etikk og samfunn, masterprogram.  

 

Endrede utfyllende regler lyder: 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå: 

Fordypningsenhet i religion og etikk (f.eks. kristendomskunnskap, religionsvitenskap og 

KRL/RLE) på minst 80 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng skal være emner på 

påbyggingsnivå (nivå 2).  

2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet 

i Agder § 24. 

3. Søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten, kan gis betinget 

opptak. 
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ST 14/33 Programevaluering av studieprogram i 2013 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av IKT, masterprogram, til 

orientering.   

2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt revidert studieplan etter programevaluering, jfr. 

forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014  

 

Studieutvalget foreslo at man i forhold til mal for programevaluering kan vurdere å fokusere 

mer på læringsutbytte og tverrfaglige prosjekter.  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av IKT, masterprogram, til orientering.  

2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt revidert studieplan etter programevaluering, jfr. 

forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.   

 

 

ST 14/34 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 

Agder - høring 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget tar forslag til revidert forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

til foreløpig orientering og ber om å få saken til behandling i sitt møte 4. juni 2014. 

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014  

 

Det ble fokusert på punktet Ny og utsatt eksamen – endring av tidspunkt. Ingrid Susanne 

Andersen presenterte utviklingen man har vært vitne til siden sist endring.  

 

Studieutvalgets merknader: 

Flere medlemmer i Studieutvalget støttet forslaget om å gå tilbake til tidligere tidspunkt for 

ny/utsatt eksamen både fordi studentene da ville ha sine kunnskaper friskere i minne, samt på 

grunn av en forventning om økt gjennomstrømming. Noen mente likevel at det ut fra en faglig 

vurdering var bedre å opprettholde gjeldende ordning slik at studenten fokuserte på nye emner 

fra første dag og ikke uteble fra forelesning til ny/utsatt eksamen var gjennomført. Fra noen ble 

det i tillegg gitt uttrykk for et ønske om mer data på individnivå. 

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget tar forslag til revidert forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

til foreløpig orientering og ber om å få saken til behandling i sitt møte 4. juni 2014.  
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ST 14/35 Utdannings- og forskningsmelding 2013 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget tar utdannings- og forskningsmeldingen til orientering. 

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014  

 

Det ble fokusert på punkt 2.8 Hovedutfordringer.  

 

Studieutvalget hadde ingen forslag til endringer i meldingen. Fra diskusjonen refereres:  

 Det er viktig å fokusere på studentenes motivasjon og legge til rette for økt egeninnsats. 

Universitetet bør i større grad bevisstgjøre studentene på hva som kreves av dem – og i neste 

omgang «stå på krava».  

 Utfordringer i forbindelse med studiestart ble trukket fram.  

 Antall studenter per vitenskapelig ansatt henger sammen med flere andre av 

hovedutfordringene. Dette gjelder for eksempel samspillet mellom utdanning og forskning, 

infrastruktur, kvantitet vs. kvalitet, og kan ses som en motsats til finansieringsordningen der 

det gjelder å få flest mulig studenter gjennom. I møtet ble det uttalt «la oss bli færre». Dette 

anses som viktig for kvaliteten.  

 Det er et sterkt «tallfokus» i systemet.  

 Utdanningsledelse er et viktig satsingsområde slik Studieutvalget ser det. Viktigheten av å se 

profesjonskompetanse og forskningskompetanse i sammenheng ble understreket. Kanskje 

kan bærebjelke- og signaturstudiene bli pilotprosjekter i forbindelse med programledelse.  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget tar utdannings- og forskningsmeldingen til orientering.  

 

 

 

Side�198



 

 

 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: A7 001, Campus Kristiansand 

Dato: 7. mai 2014 

Tidspunkt: 12:30-16:00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn   

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Ingunn Folkestad Breistein  

(for 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  

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning  

Elisabeth Holen Rabbersvik Representant for ph.d.-kandidatene  

Paal Pedersen/Jan Arve Olsen Formidlingsavdelingen, observatør  

Arthur N. Olsen (for Hanne Graver Møvig) Universitetsbiblioteket, observatør  

 

Forfall: 

Navn   

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Frank Reichert (ingen vara) Fakultet for teknologi og realfag  

Hanne Graver Møvig Universitetsbiblioteket, observatør  

Kristin Wallevik Agderforskning, observatør  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Heinz Forskningsdirektør 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

Hilde Inntjore Forskningssekretariatet 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 10/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 11/14 Protokoll fra forrige møte   

SFU 12/14 Referatsaker og orienteringer 2014/22  

SFU 13/14 Utdannings- og forskningsmelding 2013 2014/437  

SFU 14/14 Drøftingssak: Forskningsgrupper versus sentra 2014/22  

SFU 15/14 Drøftingssak: Sluttrapporten Fellesprosjekt HiT/UiA 2014/22  

SFU 16/14 Informasjonsutveksling   

 

 

SFU 10/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 11/14 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 13. februar 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 12/14 Referatsaker og orienteringer 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering. 

1. Ph.d.-vitnemål - orientering 

  

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering. 
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SFU 13/14 Utdannings- og forskningsmelding 2013 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget tar Utdannings- og forskningsmelding 2013 til orientering. 

2. Viserektor for forskning og viserektor for utdanning får fullmakt til å innarbeide eventuelle 

endringer. 

3. Saken går videre til universitetsstyret. 

 

Simone Heinz presenterte de delene av Utdannings- og forskningsmeldingen som er relevante 

for Det sentrale forskningsutvalget.  

 

Administrasjonen noterte seg merknader/kommentarer og vil innarbeide disse i endelig versjon 

av meldingen. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget tar Utdannings- og forskningsmelding 2013 til orientering. 

2. Viserektor for forskning og viserektor for utdanning får fullmakt til å innarbeide eventuelle 

endringer. 

3. Saken går videre til universitetsstyret. 

 

SFU 14/14 Drøftingssak: Forskningsgrupper versus sentra 

Forslag til vedtak: 

Vedtak utformes i møtet. 

 

Stephen Seiler innledet og la vekt på følgende: 

Det finnes mange ulike typer sentra. Noen sentra er i praksis forskningsgrupper, mens andre er 

sentra med nasjonal tilknytning. 

Det finnes ingen spilleregler/retningslinjer/definisjon for sentrene. Forskjellen mellom 

forskningsgrupper og sentrene er uklar. Kan det bli kamp om ressurser?  

UiA har mange sentra og mange forskningsgrupper. Bør SFU ha en mening om forholdet 

mellom disse to. Bør noen forskningsgrupper slå seg sammen til sentra? 

 

Fra diskusjonen i utvalget: 

- Hvem som helst kan kalle seg senter og gjør det når det er hensiktsmessig. UiA har ingen 

regler for dannelse av sentra. Kan vi ha det slik? 

- Sentra har ikke alltid handlet om forskning, så det er ingen sammenheng mellom disse og 

forskningsgrupper. Forskningsgruppene har fått en mer klar plass. 

- Det er en fordel å ha et begrep som er litt «løst i kantene» og det kan derfor være 

hensiktsmessig å ikke ha klare regler. 

- Det er ingenting i veien for at en forskningsgruppe kan kalle seg senter, og kan således være 

begge deler. 

- Noen sentra blir tildelt fra sentralt hold, f.eks. NFR eller NOKUT. Det er gjerne disse som 

andre institusjoner viser på sine nettsider. Noen sentra er opprettet av UiA sentralt. Noen 

sentra er resultat av samarbeid med omverdenen. Andre sentra har rene servicefunksjoner 

som f.eks. Pedagogisk utviklingssenter (PULS). 

- Vanskelig å lage en definisjon og enhetlig struktur, men det bør være en grunn til å kalle seg 

senter.  
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- Det er nødvendig å gå gjennom lista over sentra og se om noen kan slettes og om noen ikke 

trenger å vises fram på nettsidene. 

- I arbeidet med evaluering av toppsatsingsområder kan det komme fram momenter som kan 

brukes for å definere eller sortere ulike sentra. 

- Det ville være interessant med en oversikt over hvilke typer sentra som finnes ved UiA. 

 

Enstemmig vedtak: 

Saken ble drøftet og følges videre i arbeidet med evaluering av toppsatsingsområder og i 

arbeidet med utvikling av de nye web-sidene. 

 

SFU 15/14 Drøftingssak: Sluttrapporten Fellesprosjekt HiT/UiA 

Forslag til vedtak: 

Det Sentrale Forskningsutvalg har diskutert saken. De enkelte høringsinstansene kan selv ta 

videre momenter fra diskusjonen i sine høringssvar. 

 

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 de tilstedeværende medlemmene var spesielt opptatt av følgende 

momenter: 

- Et universitets status og omdømme er i stor grad knyttet til institusjonens forskningsaktivitet 

og resultater. Samtidig er det først og fremst på forskningsområdet UiA har de største 

utfordringene i konkurransen med de mer etablerte universitetsmiljøene. Det er derfor grunn 

til å frykte at den gode og kontinuerlige utviklingen UiA har hatt ikke vil fortsette dersom 

fokuset fra nå av skal være å utvikle én samlet institusjon over et så stort geografisk område 

og med utgangspunkt i en så stor ulikhet på forskningsområdet. 

- Sampublisering mellom forskere ved UiA og HiT har vært og er nesten fraværende. Til tross 

for den økonomiske stimuleringen av fellesprosjekter fra prosjektstyret har de fleste 

forskningsmiljøene ved UiA likevel ikke innledet noe nærmere forskningssamarbeid med 

HiT. Dette gjør det vanskelig å se noen forskningsmessig gevinst av en fusjon. 

- Det er ikke utenkelig at ledelsen for en fusjonert institusjon vil måtte bruke ressurser på å 

styrke visse forskningsmiljøer i Telemark-delen av institusjonen og at dette vil måtte skje på 

bekostning av dagens UiA. 

- Vil en fusjon fremme eller hemme tverrfaglighet og samarbeid mellom fakultetene? I en 

større organisasjon med fakulteter som skal koordinere seg over flere studiesteder kan det bli 

vanskeligere å initiere tverrfakultære initiativer enn det er på UiA i dag. 

- Er det riktig at større miljøer som vil oppstå etter sammenslåing, men som vil være spredt 

over flere studiesteder, vil være kvalitativt bedre rustet til å tiltrekke seg ekstern 

finansiering? 

- Forskning, nå og i framtiden, vil være uavhengig av institusjonelle grenser. En fusjon vil 

derfor ikke kunne skape noen «added value» for forskningen som kan oppveie 

fusjonskostnadene. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget diskuterte saken og ber om at momentene fra diskusjonen blir 

tatt videre til saksutreder og styret. 
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SFU 16/14 Informasjonsutveksling 

Skrivekurs i regi av forskning.no 

Jan Arve informerte om skrivekurset som ble holdt 5. og 6. mai. Det var mange interesserte 

deltakere fra de fleste fakulteter. Kurset ga en god innføring i «forskning.no» som er en 

publiseringsplattform der forskere selv kan publisere.  

 

UiA får besøk av «forskning.no» i juni og de ønsker å vite om aktuelle forskningsprosjekter som 

kan være modne og godt egnet for å presentere i nettavisen. Ta gjerne kontakt med journalist i 

«forskning.no» Siw Ellen Jakobsen – siwellen@online.no, tlf. 997 33 141. 

 

Heldagssamling 11. juni 

Samlingen blir på Hotel Norge i Lillesand fra kl 9 og avsluttes med middag.  

Opplegg for dagen blir sendt ut seinere. 

 

Møtedato i oktober 

Forskningssekretariatet finner en dato som passer for flest mulig og sender ut endring i Outlook. 
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             Personal- og organisasjonsavdelingen 

 
 

REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE MED TILLITSVALGTE 
 

Mandag 16. juni 2014, Campus Kristiansand  

 

Tilstede fra tjenestemannsorganisasjonene:       

           Delegasjon: 

 

LO/NTL       Anne Bjørkvik (vikar) 

UNIO/Forskerforbunde t     John Olav Bjørnestad   

        Tom Roar Eikebrokk  x 

        Marit Wergeland-Yates  x 

UNIO/Utdanningsforbundet     Kristin Skoglund Robstad 

YS/Parat       Ingunn Galteland (nestleder) 

Akademikerne/Tekna      Halvard Øysæd 

Akademikerne/Samfunnsviterne    Gunhild Stubseid 

 

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal – møteleder 

Personal- og organisasjonsdirektør Gunn-Marit Eriksen 

Fagsjef Bente Guttormsen 

Referent Marianne Skagestad 
 

 

  

Følgende saker ble drøftet: 

 

 

S-sak 63/14  Fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder  

 

Organisasjonene tar saken til etterretning. 

 

 

 

S-sak 65/14  Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved UiA 

 

I saken 65/14 Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 

Agder har vi et forslag til endring av en av paragrafene. Dette gjelder paragraf 14 ledd 4. 

Forslaget til endring er merket med kursiv. 

 
§ 14.Vurderingsordning 

 

4) Emner med omfang på mindre enn 10 studiepoeng kan ha inntil 2 deleksamener. Emner 

med omfang på 10 studiepoeng eller mer kan ha inntil 3 deleksamener. Mappevurdering eller 

annen form for løpende vurdering der det gis én samlet karakter, regnes som én deleksamen. 

 

I noen emner av omfang på 10 studiepoeng er det flere delemner som inngår og for disse 

emnene vil det være mer fleksibelt med muligheten for 3 deleksamener. Det kan også være 

vanskelig å eksperimentere og prøve ut nye vurderingsordninger. I noen emner er det 

vanskelig å bytte ut hele vurderingsordningen med en gang og det vil være lettere ta inn nye 

Side�243



vurderingsmetoder som en del eksamen. Etter hvert kan nye de nye vurderingsmetodene ta 

over for de gamle vurderingsmetodene. 

 

Det er viktig at det ikke blir for mange emner med for mange deleksamener, men det er også 

viktig at forskriften ikke hindrer utviklingen av nye vurderingsmetoder. Derfor håper vi at det 

kan være mulig å forandre forskriften slik at det er mulig å ha 3 deleksamener for et emne på 

10 studiepoeng eller mer. 

 

Halvard Øysæd   

Akademikerne 

John Olav Bjørnestad 

Forskerforbundet 

17/6 2014 

 

 

 

S-sak 68/14 Revidert budsjett 2014 

 

Organisasjonene tar saken til etterretning. 

 

 

 

S-sak 70/14  Porteføljegjennomgang - 2. rapportering 

 

Organisasjonene tar saken til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble informert om følgende saker: 

 

S 64/14  Orientering om studentopptaket 2014 

 

S 66/14  Trekk av studier fra studieporteføljen studieåret 2014-2015 - 

Comparative Educational Studies 

 

S 67/14  Regnskapsrapport 1.tertial 2014 
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 Arkivsak: 2014/1028 

Saksbeh: Trygve Greibesland 

Dato: 03.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

73/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Kallelse til midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II ved Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

 

Hva saken gjelder 
 
Institutt for informasjonssystemer ønsker å tilsette Helle Zinner Henriksen (Handelshøjskolen i 

København) som førsteamanuensis II for 11 måneder; dvs. for perioden 01.08.14-30.06.15. 

  

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap fattet i møtet 29.04.14 følgende enstemmige vedtak 

(SV-sak 14/32): 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at Helle Zinner Henriksen tilsettes i 20 % 

midlertidig stilling som førsteamanuensis II for perioden 01.08.14-30.06.15 ved Institutt for 

informasjonssystemer. 

 

Tilsetting (kallelse) er hjemlet i forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 5: 

Når særlige grunner taler for det, kan styret i institusjoner som omfattes av lov om universiteter og 

høgskoler foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik 

tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter når det gjelder begrunnelse for kallelsen, og sakens 

bakgrunn. 

 

Forslag til vedtak: 

Helle Zinner Henriksen tilsettes i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II (kallelse) 

ved Fakultet for samfunnsvitenskap for perioden 01.08.14 – 30.06.15. 

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

 

1 Notat fra fakultetet, datert 14.05.14 

2 Sak fra fakultetsstyret, datert 29.04.14 

3 Notat fra instituttleder, datert 04.04.14 

4 CV fra Helle Zinner Henriksen 
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 Personal og organisasjonsavdelingen Dato: 14.05.2014 

Deres ref.:   
Vår ref.:   

 

Saksbehandler: Inger-Lise Myrvold 
 

E-post: inger.l.myrvold@uia.no 

Fakultet for   

samfunnsvitenskap 
Fakultetsadministrasjonen 

Besøksadresse: Gimlemoen 25A, Kristiansand 

Direkte tlf: 38 14 17 65 
 

MIDLERTIDIG TILSETTING SOM FØRSTEAMANUENSIS II  

Institutt for informasjonssystemer ønsker å tilsette Helle Zinner Henriksen (Handelshøjskolen i 

København) som førsteamanuensis II for 11 måneder; dvs. for perioden 01.08.14-30.06.15. 

 

 Vedlagt følger CV for Helle Zinner Henriksen. 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap fattet i møtet 29.04.14 følgende enstemmige vedtak 

(SV-sak 14/32): 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at Helle Zinner Henriksen tilsettes i 20% 

midlertidig stilling som førsteamanuensis II for perioden 01.08.14-30.06.15 ved Institutt for 

informasjonssystemer. 

 

Hjemmel for midlertidig tilsetting: Universitets- og høyskoleloven § 6-6. 

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter. 

 

Forslag til vedtak: 

Helle Zinner Henriksen tilsettes i 20% midlertidig stilling som førsteamanuensis II for perioden 

01.08.14-30.06.15 ved Fakultet for samfunnsvitenskap. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Per Sigurd Sørensen 

Fakultetsdirektør 

 

  

  

  

 Inger-Lise Myrvold 

 Seniorrådgiver 
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 Fra:  

Leif Skiftenes Flak 

Instituttleder 

Institutt for informasjonssystemer 

 

Til:    

Per Sigurd Sørensen 

Fakultetsdirektør 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

 

Kopi til:   

Dato: 04.04.14 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:    

Ønske om engasjement for Helle Zinner Henriksen i 20 % stilling august 2014 – juni 

2015. 

 

IIS ønsker å engasjere Dr Helle Zinner Henriksen (Handelshøjskolen i København) som 

Førsteamanuensis II for ett år. 

 

Dr Henriksen har bred erfaring innen IS-feltet generelt og eForvaltningsfeltet spesielt. Hun har 

i en årrekke vært blant de toneangivende forskerne innen eForvaltning i Skandinavia. Vi anser 

Henriksen for å være svært nær og kvalifisere seg til professor og ansettelsen vil bidra til å 

styrke et viktig fokusområde for instituttet. 

 

Henriksens hovedoppgaver ved instituttet vil være undervisning og utarbeidelse av 

prosjektsøknader samt aktiv deltakelse i instituttets forskningsaktiviter. Følgende betingelser 

foreslås for Henriksens engasjement: 

 

General terms 

Employment period: 01.08.14 – 31.06.15 

Employment type: Associate professor II, 20 % 

Salary: Pay grade 70 (NOK 601 600 per annum) 

Minimum 5-6 visits to UiA within the employment period. UiA will reimburse travel costs 

(second class air fare in lowest cost of timing) and hotel for agreed travels.  

  

Expected contributions from Henriksen 

-Teaching one 10 ECTS credit course during the employment period 

-Contribute to develop grant proposal(s) for UiA 

-UiA affiliation on published articles when relevant  

-Take an active part in research activities in the department  

 

Finansieres over ordinært budsjett. 

 

Vennlig hilsen 

 

_________________ 

Leif Skiftenes Flak (sign) 

Instituttleder 
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  Name and position 

Helle Zinner Henriksen, Associate professor at Copenhagen Business School 

Contact info 

Email: hzh.itm@cbs.dk 
Direct phone: 3815 2452 
Postal address:  
Copenhagen Business School 
Department of IT Management 
Howitzvej 60, 2. Floor 
2000 Frederiksberg 

 

Professional Activities 

2011-2012 
 
October 2009-2012 

CBS ICT Champion; appointed project manager of an ICT initiative, which focuses on 
ICT in teaching 
Programme Director for HA(it), BA(im), CM(it), CBS. 

October 2008-
August 2009 

Head of Center for Applied ICT (CAICT), CBS. 

June 2008 IFDP in Barcelona (International Faculty Development Programme). 

2006-2008 Associate professor at CBS. 

March 2006 
2002-2006 

Awarded the Tietgen Gold medal  
Assistant professor at CBS. 

1999-2002 Ph.D. student 

 
Research interests 

- IT in public sector 
- Open and Big Data 
- Uptake of e-government 
- Benefits of e-government 

 
Involvement in EU Projects 

COST A14: A European research network on Government and Democracy in the Information Age; 
member of WG 5, "ICT Regulation and Control". 
Description: 
WG 5 has focused on the dynamic relationship between emerging ICTs and issues of 
regulation and control. One of the main questions dealt with is the question of how the 
adaption of institutional regimes affects the emergence of information and 
communication technologies. 
Duration: 5 years, starting March 1998. 

E-Factors: A Thematic Network in E-Business Models. EU-project nr. IST-2001-34868. 
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Description: The purpose of the project is to investigate e-Business Models including 
components, taxonomies, methodologies for engineering and redesign, frameworks, and 
factors and guidelines for implementation and evaluation. 
Duration: 18 months (2002-2003). 

eBhutis: EGovernance Bhutanese Information System.EU-project ASIE/2004/90311. 
Description:The main objective of the project is to develop a standards based 
eGovernance information system to improve coordination amongst public and private 
sector stakeholders. 
Duration: 18 months (2005-2006). 

LeGov: Strengthening Legislation to facilitate E-Governance in Punjab Government, Pakistan. EU-
project ASIE/2004/090-425. 
Description: The focus is on implementing relevant software tools and identifying 
improvements to structures and processes in order to improve the legislative and 
regulatory capacity of key departments to manage eGovernance initiatives in the 
provincial Government of Punjab in Pakistan. 
Duration: 12 months (2005). 

ITAIDE: Information Technology for Adoption and Intelligent Design for e-Government. 
Description: ITAIDE aims to integrate and strengthen European research for innovative 
government by enhancing service offerings and disseminating good governance practice 
through increased security and controls, while commensurately employing intelligent 
software tools to reduce administrative load burden. 
Duration: 48 months (starting January 2006) 

DEMO_net: The Democracy Network. 
Description: DEMO_net is an EC-funded project (6th Framework Programme) by leading 
European researchers to organise and develop a network of excellence in the strategic 
field of eParticipation. The overarching objective of DEMO_net is to strengthen scientific 
and technological research excellence in eParticipation by integrating the research 
capacities of individuals and organisations spread across Europe. The intention is to 
advance the way research is carried out with respect to quality, efficiency, innovation 
and impact to overcome the currently fragmented approach to eParticipation in this 
important European research area. 
Duration: 48 months (starting January 2006). 

eSangathan: Description: eSangathan is a FP6 EU-funded project from the IST programme. It is a two-
year project dedicated to the inclusion of the ageing workforce in the information 
society. Keeping workers longer in the labour market is becoming a major social and 
economical concern at European level due to the global ageing of the population. 
Duration: 24 months (starting January 2007). 

Mc-eGov: Multi-channel e-governance. 
Description:The goal of Mc-eGov is to provide a thorough analysis and assessment of the 
current state of the art of main actions at Member States level related to the Inclusive 
eGovernment area, including guideline principles and practice. Mc-eGov is a fourteen 
months project. 
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Duration:14 months (starting January 2008). 

List of publications 

PhD Thesis 

Performance, Pressures, and Politics: Motivators for Adoption of Interorganizational Information 
Systems. Samfundslitteratur, Copenhagen, 2002, pp. 1-412. 

Articles in International Journals 

Andersen, K. N., Henriksen, H. Z. and Nielsen, A. J. (2013). Digital innovation af 
folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed: Binære modellers endeligt? 
Politica, Vol. 45(3), pp. 287-306. 

Andersen, K. N., Medaglia, R. and Henriksen, H. Z. (2012). Social Media in Public Health 
Care: Impact Domain Propositions. Government Information Quarterly, Vol. 
29(4), pp. 462-469. 

Andersen, K. N., Medaglia, R., Vatrapu, R., Henriksen, H. Z. and Gauld, R. (2012). 
The forgotten promise of e-government maturity: Assessing responsiveness in 
the digital public sector. Government Information Quarterly. 

Henningsson, S. and Henriksen, H. Z. (2011). Inscription of behaviour and flexible 
interpretation in Information Infrastructures: The case of European e-Customs. 
Journal of Strategic Information Systems. 

Henriksen, H. Z. and Rukanova, B. (2011). To have IT or not to have IT. Transforming 
Government: People, Process and Policy, Vol. 5 (2), pp. 155-166. 
*** Highly Commended Award 2012*** 

Andersen, K. N., Henriksen, H. Z, Medaglia, R., Danziger, J. N., Sannarnes, M. K., and 
Enemærke, M. (2010). Fads and Facts of E-Government: A Review of 
Impacts of E-government (2003-2009). International Journal of Public 
Administration - vol. 33(11). 

Rukanova, B., van Stijn, E., Henriksen, H. Z., Baida, Z. and Tan, Y-H.(2009) 
Understanding the influence of multiple levels of governments on the 
development of inter-organizational systems. European Journal of Information 
Systems, volume 18(3), pp. 387-408. 

Henriksen, H. Z. and Andersen, K. V. (2008). Electronic records management systems 
implementation in the Pakistani local government. Records Management 
Journal, volume: 18(1), pp. 40-52. 

Henriksen, H. Z. and Damsgaard, J. (2007). Dawn of e-government - An institutional 
analysis of seven initiatives and their impact. Journal of Information 
Technology, 22(1), pp. 13-23. 

Andersen, K. V., Henriksen, H. Z., Secher, C and Medaglia, R. (2007). Costs of e-
participation - The management challenges. Transforming government, 1(1), 
pp. 29-43. 

Henriksen, H. Z. (2006). Motivators for IOS Adoption in Denmark. Journal of Electronic 
Commerce in Organizations, 4(2), pp. 25-39, April-June.  
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Andersen, K. V. and Henriksen, H. Z. (2006). E-Government Maturity Models: Extension of 
the Layne and Lee Model. Government Information Quarterly, 23(2), pp. 236-
248.  

Henriksen, H. Z. (2006). Fad or Investment in the Future - An Analysis of the Demand of e-
Services in Danish Municipalities. Electronic Journal of e-Government, 4(2), 
pp. 19-26. 

Andersen, K. V. & Henriksen, H. Z. (2005). The First Leg of E-government Research: 
Domains and Application Areas 1998-2003. International Journal of Electronic 
Government Research, 1(4). 

Henriksen, H.Z. and Mahnke, V. (2005). E-procurement adoption in the Danish public 
sector: The influence of economic and political rationality. Scandinavian 
Journal of Information Systems, 17(2), pp. 85-106. 

Henriksen, H.Z. and Andersen, K.V. (2004). Diffusion of E-Commerce in Denmark: An 
Analysis of Institutional Intervention. Knowledge, Technology, and Policy 
(KTP), vol. 17, issue 2/ Summer, pp. 63-81. 

Andersen, K. V., Bjørn-Andersen, N., & Henriksen, H. Z. (2003). Globalization and E-
commerce: Environment and Policy in Denmark. Communications of the AIS 
(CAIS), vol. 10, article 7/ July. 
 

Articles at Refereed Conferences 

Andersen, K. N, Henriksen, H. Z., Medaglia, R., Hjerrild Carlsen, M and Sløk, C. (2012) 
Gate-Keeping in the Age of Information Society: Online GPA Data in Lower 
Secondary Schools. Poster session presented at The 20th European 
Conference on Information Systems (ECIS) 2012, Barcelona, Spanien.  

Andersen, K. N., Henriksen, H. Z, Medaglia, R, Hjerrild Carlsen, M. and Sløk, C. (2012) 
Gate-Keeping in the Age of Information Society: Online GPA Data in Lower 
Secondary Schools. EGPA Annual Conference, Bergen, Norge.  

Henriksen, H. Z. (2012). In the Beginning was the CCR: The Very First Use of IT in the 
Public Sector in Denmark. In: Electronic Government and Electronic 
Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP 
EGOV and IFIP ePart 2012. Ed. Hans J. Scholl; Leif S. Flak; Marijn Janssen; 
Ann Macintosh; Carl Moe. pp. 13-20. 

Andersen, K. N, Medaglia, R. and Henriksen, H. Z. (2011). Frequency and Costs of 
Communication with Citizens in Local Government. In: Lecture Notes in 
Computer Science, Vol. 6866, 2011, pp. 15-25  

Leonard, J. and Henriksen, H. Z. (2011). Are Enterprise System Benefits the Same for 
Universities as They are for Supermarkets? (2012) In: Advances in Enterprise 
Information Systems II: Proceedings of the Fifth International Conference on 
Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems (CONFENIS 
2011). Ed. /Charles Møller; Sohail Chaudhry. Boca Raton, FL : C R C Press 
LLC 2012, p. 291-302 

Andersen, K. N., Veit, D., Medaglia, R. and Henriksen, H. Z. (2010). One Inch Wide and 
One Inch Deep: The Role of Policies in Shaping the Adoption of Open 
Standards and Software in Government.  In proceedings of EGOVIS 2010; 
Lecture notes in computer science - vol. 6267, pp. 100-107. 
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Henningsson, S. and Henriksen, H. Z. (2009). A Sad Story: The Case of Constrained 
Infrastructures Caused by IT. In proceedings of the 17th European 
Conference on Information Systems (ECIS). 

Henriksen, H. Z., Rukanova, B. and Tan, Y-H. (2008). Pacta Sunt Servanda but Where Is 
the Agreement?: The Complicated Case of eCustoms. In proceedings of the 
7th International Conference, EGOV 2008 Turin, Italy, August 31 - September 
5, 2008. 

Rukanova, B., van Stijn, E., Henriksen, H. Z., Baida, Z, and Tan, Y-H. (2008). Multi-Level 
Analysis of Complex IS Change: A Case Study of eCustoms. In proceedings 
of the 21th Bled eConference. eCollaboration: Overcoming Boundaries 
Through Multi-Channel Interaction, June 15-18, 2008; Bled, Slovenia. 
*** Winner of best paper award ***  

Rukanova, B., Henriksen, H. Z., van Raesfeld, A., van Stijn, E., and Tan, Y-H. (2007). 
A Collective Action Perspective on Technological innovation in 
Business/Government Networks. In Proceedings of the 15th European 
Conference on Information Systems (ECIS 2007): Relevant rigour - Rigorous 
relevance. 2007. pp. 2135-2146 

Van Stijn, E., Bjørn-Andersen, N., Razmerita, L. and Henriksen, H. Z. (2007). 
Improving international e-Customs: The European ITAIDE initiative. In 
Proceedings of the International Conference on the Digital Society (ICDS 
2007). IEEE Computer Society. 
*** Winner of best paper award ***  

Andersen, K. V. and Henriksen, H. Z. (2006). Reorganizing Government: Bhutan Visa 
Online. In Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System 
Sciences, 2006, pp. 1-7. 

Henriksen, H. Z. and Damsgaard, D. (2006). The Rise and Descent of Visions for e-
Government. In proceedings of the IFIP 8.6. conference, June 7-10, 2006, 
Galway, Ireland, pp. 275-289. 

Sannarnes, M. K., Henriksen, H. Z. and Andersen, K.V, (2006). The E-Government 
Melting Pot Lacking New Public Management and Innovation Flavor. In 
proceedings of the DEXA eGov conference, Krakow, Poland. 

Henriksen, H. Z. And Kautz, K. (2006). An Analysis of IFIP TC 8 WG 8.6 - In Search of a 
Common Theoretical Denominator. The Past and Future of Information 
Systems: 1976-2006 and Beyond. Davis Avison, Steve Elliot, John Krogstie, 
Jan Pries-Heje (eds.) pp. 143-152. 

Kautz, K., Henriksen, H.Z., Breer-Mortensen, T. And Poulsen, H.H. (2005). Information 
Technology Diffusion Research: An Interim Balance. Proceedings of the IFIP 
TC6 WG 8.6 conference, Atlanta, US. 

McMaster, T., Wastell, D. and Henriksen, H.Z. (2005). Fooling around: the corporate jester 
as an effective change agent for technological innovation? Proceedings of the 
IFIP TC8 WG 8.6 conference, Atlanta, US. 

Moe, C. E., Andersen, K. V. and Henriksen, H. Z. (2005). E-Procurement - Love of Life 
and Overnight Temptations. In Andersen, K.V. et al. (eds.): Electronic 
Government. Workshop and Poster Proceedings of the Fourth International 
EGOV Conference 2005, August 22-26, 2005, Copenhagen, Denmark, pp. 
351-357. 
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Henriksen, H.Z., Mahnke, V. and Meiland, J.H. (2004). Public eProcurement: Economic 
and Political Rationality. In Proceedings of Hawaii International Conference on 
System Sciences (HICSS) 37, January 5-8, 2004. 

Henriksen, H.Z. (2004). IOS Adoption in Denmark: Explanatory aspects of organizational, 
environmental and technological attributes. Proceedings of the IFIP TC8 WG 
8.6 conference, Leixlip, Ireland, pp. 313-334. 

Andersen, K.V., Henriksen, H.Z., Ahmed, A.S. and, Arnthorsson, H. (2004). Stray Dogs 
and Wild Cats Tracking Down Information Systems in Government? 
Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS 
2004), Turku, Finland. 

Henriksen, H.Z., Kerstens, D.Ø., and Andersen, K.V. (2004). Public Procurement in 
Denmark: Measurements of Suppliers' eMaturity. Proceedings of the 17th 
Bled eCommerce conference, Bled, Slovenia, June 21 - 23. 

Henriksen, H. Z. (2004). The Diffusion of eServices in Danish Municipalities. 
DEXA eGov conference, Zaragoza, Spain. 

Henriksen, H. Z. (2004). Uptake of eServices in Danish Municipalities. 
Proceedings of the eChallenges conference, Vienna, Austria. 

Henriksen, H. Z. and Vendelø, M. T. (2003). Should New Fields of Research Tighthen their 
Belts to Get Organized? - The example of information systems research. 
Paper the 19th EGOS Colloquium, Copenhagen, July 3. - 5. Subtheme 19: 
Science Organizations and the Organization of Science, pp. 1-22. 

Henriksen, H.Z. and Andersen, K.V. (2003). eProcurement Adoption: Theory and Practice. 
In Traunmüller, R. (ed) Electronic Government. Second International 
Conference, EGOV 2003. 

Henriksen, H.Z. (2002). Old Wine on Old Bottles: Conceptualizing Motivators for Adoption 
of IOS through Well- known Adoption Models. Proceedings of IRIS25, 
Kulhuse, Denmark. 
*** Winner of IRIS Best Paper Award 2002 *** 

Larsen, M.H. & Henriksen, H.Z. & Bjørn-Andersen, N. (2002). The MTO-Framework for 
Implementation of eBusiness Models. Proceedings of the 2nd International 
Conference on Electronic Business (ICEB 2002). December 11-13, Taipei, 
Taiwan. 

Larsen, M.H. & Henriksen, H.Z. & Bjørn-Andersen, N. (2002). A Managerial Perspective 
on Implementation of e-Business Models. Proceedings of the 2nd Wuhan 
International Conference on E-Business (WHICEB 2002). October 19th-21st. 
Center of Academic Exchange, China University of GeoSciences, Wuhan, 
China, pp. 363-377. 

Henriksen, H.Z., Andersen, K.V., and Pedersen, T. (2002). IS Innovation: Adoption of B2B 
e-Commerce. In Monteiro, J.L., Swatman, P.M.C., and Tavares, L.V. (eds.) 
Towards the Knowledge Society: eCommerce, eBusiness and eGovernment. 
Kluwer Academic Publishers, Boston. 

Kautz, K. and Henriksen, H.Z. (2002). Brilliant Idea? But it didn't do the trick: The role of a 
designed project in the adoption and diffusion process of inter-organisational 
information systems. In Bunker, D. Wilson, D., and Elliot, S. (eds.). The 
Adoption and Diffusion of IT in an Environment of Critical Change. 
Proceedings of the IFIP TC8 WG 8.6 conference. Pearson Publishing Service.  

Henriksen, H.Z. (2001). In Search on an Efficient EDIcebreaker: Use of Electronic 
Marketplaces for the Diffusion of EDI among SMEs. In Ardis, M.A. and 
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Marcolin, B.L. (eds.) Diffusing Software Product and Process Innovations. 
Proceedings of the IFIP TC8 WG 8.6 conference. Kluwer Academic 
Publishers, Boston. 

Henriksen, H.Z. and Andersen, K.V. (2001). The Perceived Benefits of B2B e-commerce 
among Users in the Danish Steel and Machinery Industry. Proceedings of 
IRIS24, Ulvik, Norway. 

Henriksen, H.Z. (2000). Can Coordinated IT Projects Lead to Diffusion? A Casestudy of an 
EDI Project. Proceedings of IRIS23, Lingatan, Sweden. 

Andersen, K. V., & Henriksen, H. Z. (2000). E-commerce in the public sector: Managerial 
Challenges in Homecare Service. Proceedings of the Second Electronic 
Grocery Shopping (EGS) Conference (pp. 10-22). Charlotte, NC, USA. 

Henriksen, H.Z. and Andersen, K.V. (1999). Internetbased EDIFACT-trade documents for 
Danish SMEs: An analysis of the pre-implementation phase. Proceedings of 
the 12th International Bled Electronic Commerce Conference, Slovenia. 

Books 

Dwived, Y. K., Henriksen, H. Z., Wastell, D. and  De', R. (2013). Grand Successes and 
Failures in IT. Public and Private Sectors (eds.) Springer, 670 pages. 

Damsgaard, J. and Henriksen, H.Z. (2004). Networked Information Technologies: Diffusion 
and Adoption. Klüwer Academic Publishers. 

Andersen, K.V., Juul, N.C., Henriksen, H.Z., Bjørn-Andersen, N., and Bunker, D. (2000). 
Business-to-Business E-commerce. Enterprises Facing a Turbulent World. 
DJØF Publishing, Copenhagen. 

Book Chapters 

Andersen, K. N, Henriksen, H. Z and Medaglia, R. (2012). Maturity Models in the Age of 
Digital Diversity : Beyond the Layne & Lee Legacy. In: Public Administration in 
the Information Age: Revisited. Ed.: Ig Snellen; Marcel Thaens; Wim van de 
Donk. Amsterdam: IOS Press, pp. 205-220 

Henningsson, S., Bjørn-Andersen, N., Schmidt, A., Flügge, B. and Henriksen, H. Z. (2011). 
Food Living Lab - Complexity of Export Trade. In Yao-Hua Tan, Niels Björn-
Andersen, Stefan Klein and Boriana Rukanova (eds.). Accelerating Global 
Supply Chains with IT-Innovation. 

Tan, Y-H and Henriksen, H. Z. (2008). Let a Thousand Flowers Bloom for e-Government. 
In Bouwman, Bons, Hoogeweegen, Janssen, and Pronk (eds.) Let a 
Thousand Flowers Bloom: Essays in commemoration of prof. dr. René 
Wagenaar, pp. 223-235. 

Bjørn-Andersen, N., Razmerita, L. and Henriksen, H. Z. (2007). The Streamlining of Cross-
Border Taxation Using IT -The Danish eExport Solution. Josef Makolm and 
Gerti Orthofer (eds.). E-Taxation: State & Perspectives. Linz, Trauner Verlag, 
2007, pp. 195-206. 

Andersen, K. V. and Henriksen, H. Z. (2007). E-Government Research: Capabilities, 
Interaction, Orientation and Values. Norris, D. F. (ed.). Current Issues and 
Trends in E-Government Research, Cybertech Publishing, Hersey. 

Andersen, K. V., Henriksen, H. Z. and Rasmussen, E. B. (2007). Re-organizing 
government using IT: The Danish model. Nixon, P. G. and Koutrakou, V. N. 
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(eds.). E-government in Europe: Re-booting the state, Routledge, London, pp. 
103-118.  

Andersen, K. V. and Henriksen, H. Z. (2006). Transfer of e-Participation Management: 
Budget Restrictions and Preferences. Traunmüller (ed.). Knowledge Transfor 
for eGovernment – Seeking Better eGovernment Solutions, Linz, Trauner 
Verlag, pp. 133-144. 

Andersen, K.V. and Henriksen, H.Z. (2004). B2B e-Commerce Diffusion: The Efficacy of 
Institutional Discourse. Doukidis, G., Mylonopoulos, N. and Pouloudi, N. (eds.) 
Social and Economic Transformation in the Digital Era, IDEA Group 
Publishing, London. 

Henriksen, H.Z. and Görsch, D. (1999). The Challenges of EDI. Distributed multimedia - 
Electronic Commerce and Converging Media, CTI (Center for Tele 
Information), Danish Technical University.  

 

Other Publications 

Andersen, K. N., Nielsen, A. J. & Henriksen, H. Z. Den kommunale ødegård : At fare vild i 
computeren. Weekendavisen, Nr. 45, 09.11.2012, s. 10. 

Andersen, K. N., Henriksen, H. Z. og Medaglia, R. (2010). E-konsultationer og online 
sundhedsfora : Fosser pengene ud på nettet? Økonomistyring & Informatik - 
årg. 26, nr. 2, s. 135-160. 

Rasmussen, E. B. og Henriksen, H. Z. (2009). Brugerdreven innovation: Borgerens eget 
CO2 regnskab. Håndbog i klimaledelse, Forlaget Andersen. 

Henriksen, H. Z. (2008). Public Value and Multi-channel eService delivery. 
http://www.mcegov.eu/media/709/helle%20public%20value%20tp-
final%20formatted.pdf 

Henriksen, H. Z., and Rukanova, B. (2008). BARRIERS AND DRIVERS OF ECUSTOMS 
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 Arkivsak: 2008/1103 

Saksbeh: Trygve Greibesland 

Dato: 03.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

74/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II (kallelse) ved Fakultet for 

helse- og idrettsvitenskap 

 

Hva saken gjelder 
 

Rune Giske har vært tilsatt i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for 

helse- og idrettsvitenskap siden 01.08.08. Nåværende tilsettingsperiode utløper 31.07.14, og 

fakultetet ønsker å forlenge tilsettingsforholdet for perioden 01.08.14 – 31.07.17.  

 

Saken legges frem for styret på fullmakt delegert til dekan.  

 

Kallelsen er hjemlet i forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 5.   
Når særlige grunner taler for det, kan styret i institusjoner som omfattes av lov om universiteter og 

høgskoler foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik 

tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter når det gjelder begrunnelse for kallelsen, og sakens 

bakgrunn. 

 

Forslag til vedtak: 

Rune Giskes midlertidige 20 % stilling (kallelse) som førsteamanuensis II ved Fakultet for 

helse- og idrettsvitenskap, forlenges for perioden 01.08.14 – 31.07.17.   

 

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

 

1 Notat fra Stephen Seiler, datert 29.04.14 
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 Fra: Turid Årdal Ervik 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

 

Til: Trygve Greibesland 

Personal- og organisasjonsavdelingen 

 

  

Dato: 29.04.2014 

 

Sak nr.: 2008/1103 

  

 

 

 

 

 

Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis (kallelse) 

 

Førsteamanuensis Rune Giske er ansatt i 20 % stilling (kallese) for tiden 01.08.11 – 31.07.14, 

vedtatt av styret for UiA 25.05.11. Det er ønskelig å forlenge hans midlertidige tilsetting for 

nye tre år.  

 

Rune Giske ble tilsatt sommeren 2008. Giske har vært en viktig del av miljøet rundt 

masterstudiet i idrett og senere også master i folkehelse på instituttet. Han har vært en viktig 

bidragsyter innen helsepedagogikk og idrettspsykologi. Rune Giske har lang og bred erfaring 

fra vitenskapelige stillinger både ved Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Stavanger. 

Han har også en betydelig administrativ erfaring fra de to nevnte institusjonene. 

 

I tillegg til nåværende undervisning og forskningssamarbeid, er Giske et viktig bindeledd i et 

studiesamarbeid på masternivå som er innledet mellom UiA og UiS. En viktig forutsetning 

for dette samarbeidet er Rune Giske sin kompetanse. 

 

 

Vi ber om at Rune Giske får forlenget tilsetting i ytterligere tre år ved UiA, for perioden 

01.08.14 – 31.07.17. 

 

 

Saken legges frem for styret på fullmakt delegert av dekan. 

 

 

Med hilsen  

 

Stephen Seiler 

Dekan 
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 Arkivsak: 2008/1104 

Saksbeh: Trygve Greibesland 

Dato: 05.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

75/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- 

og idrettsvitenskap 

 

Hva saken gjelder 
 

Derek Peters har vært tilsatt i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet 

for helse- og idrettsvitenskap siden 01.08.11. Nåværende tilsettingsperiode utløper 31.07.14, og 

fakultetet ønsker å forlenge tilsettingsforholdet for perioden 01.08.14 – 31.07.15.  

 

Saken legges frem for styret på fullmakt delegert til dekan.  

 

Kallelsen er hjemlet i forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 5.   
Når særlige grunner taler for det, kan styret i institusjoner som omfattes av lov om universiteter og 

høgskoler foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik 

tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter når det gjelder begrunnelse for kallelsen, og sakens 

bakgrunn. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Derek Peters´ midlertidige 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap forlenges for perioden 01.08.14 – 31.07.15.  

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

Vedlegg 

1 Notat fra dekan Stephen Seiler, datert 29.04.14. 
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S�78/14�Informasjonsutveksling�og�oppfølging



 
 Arkivsak: 2014/1657 

Saksbeh: Tor A. Aagedal/Kjetil Hellang 

Dato: 23.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

79/14 Universitetsstyret 18.06.2014 

 

Kjøp av aksjer i SINPRO AS 

 

Hva saken gjelder 
 

Kjøp av aksjer i nyopprettet selskap SINPRO AS. UiA vil kjøpe aksjer for 10.000 kr, og dermed 

eie 6,06% av aksjene. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å kjøpe aksjer i SINPRO AS (selskap under etablering) 10 

aksjer á 1.000 kr, totalt 10.000 kr, under forutsetning av at UiAs eierandel blir under 10%. 

Aksjekjøpet belastes Universitetets virksomhetskapital. 

 

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 

Side�266



Saksunderlag 

 

Som kjent er det etablert næringsklynger/nettverk flere steder i Agder og innenfor flere områder. 

Kort kan nevnes NODE, ARENA USUS, EYDE. Det er nå ønskelig å opprette et 

næringsnettverk for Lindesnes-regionen, kalt «klyngesamarbeidet SINPRO». Dette nettverket 

skal administreres og driftes av SINPRO AS. SINPRO AS skal også drifte Senter for innovativ 

produksjon og design (SINPRO-senteret) i Mandal. 

For Universitetet i Agder er næringsklynger/nettverk viktige for vår kontakt med 

næringslivet/regionen. Slike nettverk gir universitetet en unik og enkel inngangsportal til 

virksomhetene i regionen, og det er viktig for oss å delta på disse arenaene. De fleste 

nettverkene er organisert som en forening, mens i dette tilfellet er det ønskelig å etablere et 

aksjeselskap. 

De fleste større produksjonsbedriftene i Mandal/Lindesnes-området er med i nettverket og de 

fleste av disse igjen er med som aksjonærer i selskapet. Av andre aksjonærer kan nevnes Sintef 

Raufoss Manufacturing AS. Totalt vil selskapet ha en aksjekapital på 165.000 kr fordelt på 165 

aksjer á 1.000 kr. Universitetet i Agder vil evt. kjøpe 10 aksjer á 10.000 kr. Dette vil bli belastet 

UiAs virksomhetskapital. 

SINPRO AS vil ha følgende hovedmål: 

Industrimiljøet skal gjennom omfattende klyngesamarbeid være en fornyende drivkraft i 

regionen innen produkt- og produksjonsutvikling og vil:  

1. Etablere et klyngesamarbeid med ARENA-status av industribedrifter, 

kompetanseinstitusjoner og offentlige aktører 

2. Etablere Senter for innovativ design og produksjon (SINPRO) i Mandal sammen med 

SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Universitetet i Agder. 

  

For at universitetet i Agder skal kunne være deltaker i nettverket, samt ta del i prosjekter som 

etableres vil det være viktig å ha en eierandel i SINPRO AS. Det er også viktig for universitetet 

å vise sitt engasjement i Lindesnes-regionen gjennom eierskap.  

I den foreslåtte aksjonæravtalen er det tatt inn to viktige punkter: 

 overskudd i virksomheten skal benyttes til å utvikle selskapets aktiviteter. Selskapet skal ikke ha 

som mål å utbetale utbytte til aksjonærene 

 aksjonærene forplikter seg til å stemme for kapitalutvidelse som sikrer at sentrale 

kompetanseinstitusjoner vil delta aktivt i selskapet 

Det siste punktet betyr at dersom UiA eller Sintef ønsker å øke sitt eierskap, sikres muligheten 

for dette. 

I s-sak 22/13 – Strategi for utøvelse av eierskap nevnes bl.a. følgende om UiAs strategi for 

eierskap i aksjeselskaper: 
1. UiA kan ta eierskap i selskaper som har potensiale til å gi faglig gevinst for universitetet, samt å 

bidra til å oppfylle universitetets samfunnsoppdrag. 

2. UiA har følgende mål for sitt eierskap: 

a. Eierskapet skal støtte opp om realiseringen av UiAs strategi og samfunnsoppdrag på kort 

og lang sikt, og støtte opp om UiAs egen måloppnåelse 

b. Selskapets formål skal være av særlig faglig interesse for UiA 

Før universitetet kjøper nye aksjer må derfor dette begrunnes nærmere, på lik linje med andre 

eierskap (ref. s-sak 22/13): 

Eierskapets faglige interesse 

 Hensikten med eierskapet 
- Spille en mer aktiv rolle innenfor næringsklyngenettverk i Lindesnesregionen  

- Øke samarbeid rundt innovasjon og produksjonsdesign i regionen 

- Sørge for å formidle kunnskap i regionen 

- Bidra med utredninger og ekspertise 
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- Utvikle tilpassede kurstilbud for regionens produksjonsbedrifter 

- Utvide nettverk for universitetets bachelor og masterstudenter, spesielt i forbindelse med 

oppgaveskriving 

- Bidra med å ivareta vårt samfunnsansvar 

 

 UiAs mål for eierskapet 
- Styrke relevansen av Universitetets FoU og studievirksomhet 

- Styrke det teknologiske fagmiljøet i regionen 

- Spille en rolle innenfor næringsklyngenettverk i Lindesnesregionen  
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