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33/15Godkjenning av innkalling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 33/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkallingen godkjennes 
 
 
Vedtak  
Innkallingen ble godkjent 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/15Godkjenning av saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
2 Universitetsstyret 20.05.2015 34/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Sakslista godkjennes  
 
Møtebehandling 
Delt ut på møtet/ettersendt: 

- Justert saksliste 
- Drøftingsreferat 18.5.15 
- S-sak 38/15: Høringsuttalelser internfordeling 2016  
- S-sak 39/15: Søknad master i rettsvitenskap 

 
Vedtak  
Sakslista ble godkjent 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/15Protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
3 Universitetsstyret 20.05.2015 35/15 
4 Fakultetsstyret for Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 

03.06.2015  

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen godkjennes 
 
 
Vedtak  
Protokollen godkjennes 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/15Dialogmøte med Grimstad kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 36/15 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken fremmes uten forslag til vedtak 
 
Grimstad kommune v/ ordfører Hans Antonsen og rådmann Per Kristian Vareide var invitert 
til dialog med universitetsstyret. Disse temaene ble tatt opp: 
 
1. Generell status fra Grimstad kommune v/Grimstad kommune 
2. Mechatronics Innovation Lab – status, bygging og reguleringsbehov, fremdrift v/UiA 

(økonomidirektør Kjetil Hellang) 
3. Prosjektoppdatering Campus Grimstad Helse og e-helsesamarbeidet v/ UiA (dekan Stephen 

Seiler) 
4. Beredskap (bidrag fra Grimstad til forskerteam CIEM - under vurdering) v/Grimstad kommune 
5. Studentene, studiestartfestivalen / Color festival. Studentene bruker byen! v/Grimstad kommune 
6. Biblioteket v/Grimstad kommune 
7. Agder naturmuseum/universitetsmuseum, status v/ UiA (universitetsdirektør Tor Aagedal) 
8. Campus Grimstad, tiltak i gang for gjennomføring av områdeplanen, bl.a. området Vesterled og 

Campus Grimstad Arena v/Grimstad kommune 
9. Flytting av funksjoner – mellom Campus Grimstad og Campus Kristiansand – generell betraktning 

v/Grimstad kommune 
 
Styret takker for en god og konstruktiv dialog 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/15UiAs resultater 2014 - Virkning for rammetildeling fra KD for 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 37/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering 
 
 
Vedtak  
 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/15Internfordeling 2016 - Nye studietyper 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 38/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar å kategorisere studieprogram ved hjelp av studietyper slik det er skissert i 

saksframlegget. 

2. Styret vedtar en fordeling mellom fast og variabel tildeling i emnemodulen på 50/50. 

3. Styret vedtar seks studiekategorier slik det er foreslått i saksunderlaget. Styret ber 

universitetsdirektøren vurdere presiseringer i beskrivelsen av kategoriene med utgangspunkt i 

fakultetenes høringsuttalelser, og legge fram endelig forslag til beskrivelse ved behandlingen 

av modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016. 

4. Styret vedtar at emner innenfor lærerutdanningene skal ha en differensiert vekting. 

5. Styret forutsetter at vektene for studiekategorier settes slik at omfordelingen mellom 

fakultetene i denne omgang holder seg innenfor sikringsbestemmelsen på 3%. Styret ber 

universitetsdirektøren komme tilbake med forslag til vekting av studiekategorier ved 

behandlingen av modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016. 

6. Styret ber universitetsdirektøren kategorisere studieprogram med tanke på implementering 

ved internfordelingen for 2016. 

 
 
Møtebehandling 
 
Tillitsvalgte behandlet saken i møte 18.5.15 og tok saken til etterretning. 
 
Votering 
 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak i vedtakets punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Rektor foreslo etter diskusjon i styret at de resterende punktene i vedtaket ble reformulert av 
universitetsdirektøren, i samarbeid med Nordgård Vik. Dette forslaget ble fremmet: 
 

3. «Styret ber universitetsdirektøren jobbe videre med forslag til studiekategorier i dialog med 
fakultetene og avdeling for lærerutdanning. Styret ber i tillegg universitetsdirektøren om å 
vurdere særkostnader knyttet til praktisk-estetiske fag i lærerutdanningen. Styret ber 
universitetsdirektøren legge fram endelig forslag til studiekategorier ved behandlingen av 
modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016. 

4. Styret forutsetter at vektene for studiekategorier settes slik at omfordelingen mellom 
fakultetene i denne omgang holder seg innenfor sikringsbestemmelsen på 3%. Styret ber 
universitetsdirektøren komme tilbake med forslag til vekting av studiekategorier ved 
behandlingen av modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016. 

5. Styret ber universitetsdirektøren kategorisere studieprogram med tanke på implementering 
ved internfordelingen for 2016. 
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Styret vedtok enstemmig forslaget til endring.  
 
 
Vedtak  

1. Styret vedtar å kategorisere studieprogram ved hjelp av studietyper slik det er skissert i 
saksframlegget. 

2. Styret vedtar en fordeling mellom fast og variabel tildeling i emnemodulen på 50/50. 
3. Styret ber universitetsdirektøren jobbe videre med forslag til studiekategorier i dialog med 

fakultetene og avdeling for lærerutdanning. Styret ber i tillegg universitetsdirektøren om å 
vurdere særkostnader knyttet til praktisk-estetiske fag i lærerutdanningen. Styret ber 
universitetsdirektøren legge fram endelig forslag til studiekategorier ved behandlingen av 
modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016. 

4. Styret forutsetter at vektene for studiekategorier settes slik at omfordelingen mellom 
fakultetene i denne omgang holder seg innenfor sikringsbestemmelsen på 3%. Styret ber 
universitetsdirektøren komme tilbake med forslag til vekting av studiekategorier ved 
behandlingen av modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016. 

5. Styret ber universitetsdirektøren kategorisere studieprogram med tanke på implementering 
ved internfordelingen for 2016. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/15  Søknader om etablering og nedlegging av studier 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 39/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i § 3-3 i lov om universiteter og høyskoler vedtar styret å etablere Anvendt 

filosofi, bachelorprogram. Studieplan legges fram for universitetets studieutvalg til 
godkjenning.  

2. Styret avslår søknad om etablering av Sceneprodusent, masterprogram. 
3. Styret avslår søknad om etablering av Teknologi og e-læring for lærere, årsstudium.  
4. Styret stiller seg positivt til forslaget om å etablere Rettsvitenskap/Internasjonal rett, 

masterprogram. Rektor får fullmakt til å godkjenne dokumentasjon som skal danne 
grunnlag for sakkyndig vurdering og oppnevne eksterne sakkyndig komité.  

5. Styret er innstilt på å disponere nye frie studieplasser til masterprogram i 
rettsvitenskap/internasjonal rett. Dersom UiA ikke tildeles nye studieplasser, tildeles 30 
nye studiepoeng til fakultetet. Styret er også innstilt på å finansiere etableringskostnader 
på 0,5 mill. kr. Øvrig ressursbehov må dekkes via omdisponering innenfor fakultetets 
ramme. Fakultetet bes foreslå omdisponering før styret tar endelig stilling til etablering 
etter ekstern sakkyndig vurdering. 

6. Styret ber universitetsdirektøren fremme søknad til Kunnskapsdepartementet om rett til å 
tildele grad og tittel Master i rettsvitenskap. 

7. Styret ber universitetsdirektøren fremme forslag til rutiner for hvordan søknader om støtte 
fra eksterne parter til utredning av nye studietilbud skal behandles. 

8. Styret vedtar nedlegging av følgende studier fra og med studieåret 2016-2017: 
‐ Musikk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 
‐ Arrangement/komposisjon, påbyggingsstudium, klassisk deltid (30 studiepoeng) 
‐ Flyteknikk, bachelorprogram 
‐ Programmering og multimedia, årsstudium 

9. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes 
frist for utstedelse av vitnemål for Flyteknikk, bachelorprogram, til 31.08.19. 

 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte behandlet saken i møte 18.5.15. Merknad til saken fremgår av s-sak 45/15 nr. 6 
 
 
Votering 
 
punkt 1:  Det ble votert over alternativt å avslå dette studiet 

 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak fikk 6 mot 3 stemmer 
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Det ble fremmet slikt tillegg: 
«Studiet skal evalueres etter tre år» 
 
Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer. 
 

Punkt 2: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 3: Styret vedtok enstemmig å utsette behandlingen av dette studiet 
 
Punkt 4-6 Etter styrets foreløpige drøfting fremmet universitetsdirektøren et revidert 

forslag til vedtak til erstatning for pkt 4-6.  
Nytt pkt. 4: 
«Styret finner ikke tilstrekkelig grunnlag til å vedta opprettelse av 
masterprogram i Rettsvitenskap/Internasjonal rett fra 2016. Styret ber 
fakultetet arbeide videre med grunnlaget for etableringen, herunder vurdere 
om programmet ytterligere skal fokusere på internasjonal rett. Styret gir rektor  
fullmakt til å godkjenne dokumentasjon som skal danne grunnlag for sakkyndig 
vurdering og oppnevne ekstern sakkyndig komitè» 
 
Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag til nytt pkt 3. 

 
Punktene 7-9 Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
1. Med hjemmel i § 3-3 i lov om universiteter og høyskoler vedtar styret å etablere Anvendt 

filosofi, bachelorprogram. Studieplan legges fram for universitetets studieutvalg til 
godkjenning. Studiet skal evalueres etter tre år 

2. Styret avslår søknad om etablering av Sceneprodusent, masterprogram. 
3. Styret finner ikke tilstrekkelig grunnlag til å vedta opprettelse av masterprogram i 

Rettsvitenskap/Internasjonal rett fra 2016. Styret ber fakultetet arbeide videre med grunnlaget for 
etableringen, herunder vurdere om programmet ytterligere skal fokusere på internasjonal rett. 
Styret gir rektor  fullmakt til å godkjenne dokumentasjon som skal danne grunnlag for sakkyndig 
vurdering og oppnevne ekstern sakkyndig komitè 

4. Styret ber universitetsdirektøren fremme forslag til rutiner for hvordan søknader om støtte 
fra eksterne parter til utredning av nye studietilbud skal behandles. 

5. Styret vedtar nedlegging av følgende studier fra og med studieåret 2016-2017: 
‐ Musikk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 
‐ Arrangement/komposisjon, påbyggingsstudium, klassisk deltid (30 studiepoeng) 
‐ Flyteknikk, bachelorprogram 
‐ Programmering og multimedia, årsstudium 

6. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes 
frist for utstedelse av vitnemål for Flyteknikk, bachelorprogram, til 31.08.19. 

 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/15Søknad om etablering av ny ph.d.-spesialisering: Coastal Ecology 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 40/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret finner ikke tilstrekkelig grunnlag til å etablere ny ph.d.-spesialisering i Coastal 
Ecology på nåværende tidspunkt. Fakultet for teknologi og realfag anbefales i stedet å ta opp 
kandidater til fakultetsprogrammet i teknologi og realfag. Fakultetet kan komme tilbake med 
søknad om etablering av egen spesialisering når utviklingen av bachelor- og 
masterprogrammet sikrer robust rekruttering. 
 
 
Møtebehandling 
Universitetsdirektøren endret sitt forslag til vedtak: 
«Styret ønsker ikke å etablere ny ph.d.-spesialisering i Coastal Ecology. Fakultet for 
teknologi og realfag anbefales i stedet å ta opp kandidater til fakultetsprogrammet i teknologi 
og realfag.» 
 
Universitetsdirektørens forslag til endret vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Styret ønsker ikke å etablere ny ph.d.-spesialisering i Coastal Ecology. Fakultet for teknologi 
og realfag anbefales i stedet å ta opp kandidater til fakultetsprogrammet i teknologi og 
realfag. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/15Orientering om søkertall 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 41/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Universitetsdirektørens redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/15Utdannings- og forskningmelding 2014 - behandling i styret 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 42/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar Utdannings- og forskningsmelding 2014 til orientering. 
2. Rektor gis fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer før ferdigstillelse. 

3. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle Utdannings- og 
forskningsmeldingen som egen sak i fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene.  

 
 
Møtebehandling 
Aasland foreslo slikt tilleggspunkt: 
«Styret diskuterer utfordringene som egen sak på junimøtet» 
 
Styret vedtok enstemmig forslag til nytt punkt i vedtaket. 
 
Vedtak  
1. Styret tar Utdannings- og forskningsmelding 2014 til orientering. 
2. Rektor gis fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer før ferdigstillelse. 

3. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle Utdannings- og 
forskningsmeldingen som egen sak i fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene.  

4. Styret diskuterer utfordringene som egen sak på junimøtet 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/15Årsrapport for helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved UiA 2014 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 43/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
HMS-rapporten for 2014 tas til etterretning. 
 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 16  

 
44/15Dialogmøte med Coventure 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 44/15 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styreleder for Coventure AS, Svenn Roar Larsen, var invitert til dialog med styret. 
 
Styret takker for en nyttig og god dialog. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/15Referat- og rapportsaker 20.5.2015  
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 45/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Protokoll Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag 09.03.15 
2. Protokoll Universitetets forskningsutvalg 12.3.15 
3. Protokoll 20.3.15 Universitetets studieutvalg 
4. Protokoll Fakultetsstyret for Handelshøyskolen ved UiA 25.3.15 
5. Årsmelding 2014 Universitetsbiblioteket i Agder 
6. Referat fra drøftingsmøte 18.5.15 

 
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/15Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II 
(kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap  
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 46/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Leysia Palens midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for 
samfunnsvitenskap forlenges for perioden 01.07.15 – 30.06.16.  
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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47/15Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved 
Fakultet for samfunnsvitenskap  
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 20.05.2015 47/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Jan Kampmann tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for 
samfunnsvitenskap for perioden 01.08.15 – 31.07.17.  
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saknr Arkivsak Tittel 
3/15 15/00062-30 Informasjonsutveksling 
 

‐ Rektor informerte om strukturmeldingen (Stortingsmelding 18)   
Kravene til kvalitet diskuteres på møtet i juni. Det vil også bli orientert om 
strukturendringene som pågår 
Drøfting av et teknologisamarbeid mellom institusjoner med ingeniørutdanninger er 
positivt. Industri og næringsliv på høyt nivå deltar og det vil etter planen høsten 15 
komme forslag om konkret samarbeid til de aktuelle institusjonsstyrene. 

‐ Universitetsdirektøren informerte om finansieringssystemet. Kap 5 i strukturmeldinga er tynt. 
Universitetsledelsen har vært aktive med kronikker, brev, tilsvar m.v og det er oppnådd en god 
respons. Høyskolene ønsker også en gjennomgang av basis. 

‐ Universitetsdirektøren orienterte om Org 15 Adm . De viktigste endringene skjer på 
studieområdet i Fellesadministrasjonen. Det blir lagt opp til en mer samordnet studieavdeling 
med færre lederstillinger med personalansvar. Endringene gjennomføres etter samråd med 
fagforeningene som omstilling/innplassering uten stillingsutlysninger. 


