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ST 13/1 Innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 07.02.2013  

Det ble bemerket at sakspapirene kom svært sent til eksterne medlemmer. 

 

Det ble meldt én sak til Eventuelt. 

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

ST 13/2 Referat fra forrige møte 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 07.02.2013  

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent.  

 

 

ST 13/3 Referatsaker 

 Styreprotokoll 21.11.2012 

 Utdanningsutvalget UHR, protokoll 271112 

 Oppnevningsbrev til medlemmer og varamedlemmer 

 Ny studentundersøkelse og nettportal 
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Enstemmig vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

ST 13/4 Godkjenning av studieplan for Bygg, masterprogram 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplan for Bygg, masterprogram, med de merknader som framgår 

av saksframlegget.  
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Studieutvalget diskuterte i hvilken grad det er hensiktsmessig å kreve at antall sider pensum skal 

framgå av emnebeskrivelsene. Disse godkjennes gjerne lenge før emnet skal tilbys. Utvalget 

mente at angivelse av sidetall har en informasjonsverdi, og man ønsker derfor at dette skal 

framgå. Utfylt skjema for arbeidsomfang for studenter bidrar til å tydeliggjøre forventet 

arbeidsomfang i forhold til emnestørrelse. 

 

Kristin Dale ønsket at Studieutvalget på et senere tidspunkt behandler sak om foreleseres bruk 

av eget stoff i undervisningen.  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplan for Bygg, masterprogram, med de merknader som framgår 

av saksframlegget.  

 

 

ST 13/5 Godkjenning av utfyllende regler for opptak til Bygg, 

masterprogram 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner utfyllende regler for opptak til Bygg, masterprogram. Reglene trer i 

kraft fra og med opptaket våren 2013.  

 

Utfyllende regler for opptak til Bygg, masterprogram, lyder: 

1. Opptaksgrunnlag er fullført og bestått treårig bachelorstudium i ingeniørfag innen bygg og 

anlegg, maskin eller marin konstruksjon eller tilsvarende utdanning.  

2. Det kreves bestått eksamen tilsvarende "matematikk 3". Matematikk 3 inkluderer minimum 5 

studiepoeng matematikkpensum utover matematikk og statistikk som inngår i 

grunnlagsfagene.  

3. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Gjennomsnittskarakteren 

beregnes ut fra alle emner som inngår i bachelorgraden. Kravet er oppfylt dersom vektet 

gjennomsnittskarakter, beregnet i henhold til forskrift om opptak til masterprogram og 

videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder § 7 pkt. c, er 3,0 eller bedre. For søkere 

med tallkarakterer kreves vektet gjennomsnittskarakter på 2,7 eller bedre. 
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Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner utfyllende regler for opptak til Bygg, masterprogram. Reglene trer i 

kraft fra og med opptaket våren 2013.  

 

Utfyllende regler for opptak til Bygg, masterprogram, lyder: 

1. Opptaksgrunnlag er fullført og bestått treårig bachelorstudium i ingeniørfag innen bygg og 

anlegg, maskin eller marin konstruksjon eller tilsvarende utdanning.  

2. Det kreves bestått eksamen tilsvarende "matematikk 3". Matematikk 3 inkluderer minimum 5 

studiepoeng matematikkpensum utover matematikk og statistikk som inngår i 

grunnlagsfagene.  

3. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Gjennomsnittskarakteren 

beregnes ut fra alle emner som inngår i bachelorgraden. Kravet er oppfylt dersom vektet 

gjennomsnittskarakter, beregnet i henhold til forskrift om opptak til masterprogram og 



videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder § 7 pkt. c, er 3,0 eller bedre. For søkere 

med tallkarakterer kreves vektet gjennomsnittskarakter på 2,7 eller bedre. 

 

 

ST 13/6 Endringer i kvalitetssikringssystemet ¿ høring 

Forslag til vedtak: 
Studieutvalgets slutter seg til forslag til endringer i kvalitetssikringssystemet. 
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Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget slutter seg til forslag til endringer i kvalitetssikringssystemet. 

 

 

ST 13/7 Endring i mal for fakultetsrapport 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget vedtar sekretariatets forslag til mal for fakultetsrapport del 1 om 

kvalitetssikring av emner og studieprogram. 

2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne mindre endringer i mal for fakultetsrapport 

del 1. 
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Studieutvalget hadde følgende kommentarer: 

 Det ble stilt spørsmål om man har gode nok data og om hva som faktisk måles gjennom 

styringsparameter og grunnlagsdata.   

 

 Man har ingen god definisjon av gjennomstrømming. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget vedtar sekretariatets forslag til mal for fakultetsrapport del 1 om 

kvalitetssikring av emner og studieprogram 

2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne mindre endringer i mal for fakultetsrapport 

del 1.  

 

ST 13/8 Programevaluering av studieprogram 2012 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Sykepleie, bachelorprogram, Idrett, 

bachelorprogram, Mekatronikk, masterprogram, Spesialpedagogikk, bachelorprogram, 

Engelsk, bachelorprogram, Økonomi og administrasjon, masterprogram, og IT og 

informasjonssystemer, bachelorprogram, til orientering.   



2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt reviderte fag- og studieplaner etter 

programevaluering, jfr. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.  
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Studieutvalget uttrykte ønske om at studieplanrammen («boksologien») framgår når 

programevalueringer skal behandles.  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Sykepleie, bachelorprogram, Idrett, 

bachelorprogram, Mekatronikk, masterprogram, Spesialpedagogikk, bachelorprogram, 

Engelsk, bachelorprogram, Økonomi og administrasjon, masterprogram og IT og 

informasjonssystemer, bachelorprogram til orientering.   

2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt reviderte fag- og studieplaner etter 

programevaluering, jfr. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.  

 

 

ST 13/9 Realkompetansekrav - bachelorprogram i rettsvitenskap 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget vedtar studiespesifikke krav for opptak til bachelorprogram i rettsvitenskap på 

grunnlag av realkompetanse i samsvar med forslag fra Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 07.02.2013  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget vedtar studiespesifikke krav for opptak til bachelorprogram i rettsvitenskap på 

grunnlag av realkompetanse i samsvar med forslag fra Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap. 

 



 

ST 13/10 Endring i utfyllende regler for opptak til Velferdsstudier, 

masterprogram 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner endring i utfyllende regler for opptak til Velferdsstudier, 

masterprogram. Endringene trer i kraft fra og med opptaket våren 2013.  

 

Endrede utfyllende regler for opptak til Velferdsstudier, masterprogram, lyder: 

1. I opptaksgrunnlaget skal det inngå enten 

a) integrert bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst tre års omfang (180 

studiepoeng), som for eksempel sosialt arbeid, barnevernspedagogutdanning eller lignende 

studier, eller  

 

b) bachelorgrad som inneholder fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng, der minst 20 

studiepoeng i fordypningsenheten skal være på nivå 2, så som sosiologi, statsvitenskap eller 

lignende studier. 

 

2. Det skal inngå minst 10 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget.  

 

3. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 1 på C eller bedre. Kravet er oppfylt dersom vektet gjennomsnittskarakter, beregnet 

i henhold til forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet 

i Agder § 7 pkt. c, er 3,0 eller bedre. For søkere med tallkarakterer kreves vektet 

gjennomsnittskarakter på 2,7 eller bedre.  

 

4. Søkere som tas opp på grunnlag av fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng, kan ikke gis 

betinget opptak dersom fordypningsenheten ikke er fullført. 
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Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner endring i utfyllende regler for opptak til Velferdsstudier, 

masterprogram. Endringene trer i kraft fra og med opptaket våren 2013.  

 

Endrede utfyllende regler for opptak til Velferdsstudier, masterprogram, lyder: 

1. I opptaksgrunnlaget skal det inngå enten 

a) integrert bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst tre års omfang (180 

studiepoeng), som for eksempel sosialt arbeid, barnevernspedagogutdanning eller lignende 

studier, eller  

 

b) bachelorgrad som inneholder fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng, der minst 20 

studiepoeng i fordypningsenheten skal være på nivå 2, så som sosiologi, statsvitenskap eller 

lignende studier. 

 

2. Det skal inngå minst 10 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget.  

 

3. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 1 på C eller bedre. Kravet er oppfylt dersom vektet gjennomsnittskarakter, beregnet 

i henhold til forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet 



i Agder § 7 pkt. c, er 3,0 eller bedre. For søkere med tallkarakterer kreves vektet 

gjennomsnittskarakter på 2,7 eller bedre.  

 

4. Søkere som tas opp på grunnlag av fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng, kan ikke gis 

betinget opptak dersom fordypningsenheten ikke er fullført. 
 

 

ST 13/11 Endring i utfyllende regler for opptak til Offentlig politikk og 

ledelse, masterprogram 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner endring i utfyllende regler for opptak til Offentlig politikk og ledelse, 

masterprogram. Endringene trer i kraft fra og med opptaket våren 2013.  

 

Endrede utfyllende regler for opptak til Offentlig politikk og ledelse, masterprogram, lyder: 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå 2-årig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80 

studiepoeng i organisasjons- og administrasjonsfag, som gir en grunnleggende innføring i både 

organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige emner. Minst 20 studiepoeng innen 

fordypningsenheten skal være på nivå 2, og det skal inngå minst 10 studiepoeng 

samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget. 

 

2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter av opptaksgrunnlaget på C eller bedre. 

Kravet er oppfylt dersom vektet gjennomsnittskarakter, beregnet i henhold til forskrift om 

opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder § 7 pkt. c, er 3,0 

eller bedre.  For søkere med tallkarakterer kreves vektet gjennomsnittskarakter på 2,7 eller 

bedre.  

 

3. Søkere som tas opp på grunnlag av fordypningsenheten på minst 80 studiepoeng, kan ikke gis 

betinget opptak dersom ikke fordypningsenheten er fullført. 
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Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner endring i utfyllende regler for opptak til Offentlig politikk og ledelse, 

masterprogram. Endringene trer i kraft fra og med opptaket våren 2013.  

 

Endrede utfyllende regler for opptak til Offentlig politikk og ledelse, masterprogram, lyder: 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå 2-årig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80 

studiepoeng i organisasjons- og administrasjonsfag, som gir en grunnleggende innføring i både 

organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige emner. Minst 20 studiepoeng innen 

fordypningsenheten skal være på nivå 2, og det skal inngå minst 10 studiepoeng 

samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget. 

2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter av opptaksgrunnlaget på C eller bedre. 

Kravet er oppfylt dersom vektet gjennomsnittskarakter, beregnet i henhold til forskrift om 

opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder § 7 pkt. c, er 3,0 

eller bedre.  For søkere med tallkarakterer kreves vektet gjennomsnittskarakter på 2,7 eller 

bedre.  

3. Søkere som tas opp på grunnlag av fordypningsenheten på minst 80 studiepoeng, kan ikke gis 

betinget opptak dersom ikke fordypningsenheten er fullført. 

 



 

ST 13/12 Søknad om etablering av felles masterprogram i akvatisk økologi - 

orienteringssak 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget tar søknad om etablering av felles masterprogram i akvatisk økologi til 

orientering.  
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Studieutvalget påpekte at omtalen av lærerutdanning i søknaden må justeres. 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget tar søknad om etablering av felles masterprogram i akvatisk økologi til 

orientering.  

 

Eventuelt 

Det ble stilt spørsmål om utvalget fortsatt ønsker å få tilsendt sakspapirer i trykt form.  

Sekretariatet vil sende ut en e-post for å sjekke hvem som vil ha trykte sakspapirer og hvem som 

kun vil ha elektronisk utsending.  


