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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

ST 13/53 Innkalling og saksliste   

ST 13/54 Referat fra forrige møte   

ST 13/55 Referatsaker   

 Styreprotokoll 11.09.13 2013/448  

 Tilsyn med studietilbud ved Universitetet i Agder - 

oppfølging av dialogmøtet med mastergradsstudiet i 

historie 

2008/1256  

ST 13/56 Søknad om navneendring: Fra Arbeids- og 

velferdssosiologi til Sosiologi 

2010/1336  

ST 13/57 Søknad om navneendring: Fra Sosionomstudiet til Sosialt 

arbeid 

2009/1200  

ST 13/58 Søknad om navneendring: Fra Offentlig politikk og ledelse 

til Statsvitenskap og ledelse 

2010/1342  

ST 13/59 Sjekkliste for kvalitetssikring av praksis 2013/512  

ST 13/60 Spørreskjema for studentevaluering av utvekslingsopphold 2013/512  

ST 13/61 Leverte emne- og studiumrapporter i Fronter 2013/512  

ST 13/62 Retningslinjer for emnekoder og emnenavn 2013/2176  

 



 

ST 13/53 Innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 11.10.2013  

 

Det ble meldt én sak til Eventuelt: Tur for Studieutvalget 

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

ST 13/54 Referat fra forrige møte 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 11.10.2013  

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

ST 13/55 Referatsaker 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 11.10.2013  

 

 Styreprotokoll 11.09.13 

 Tilsyn med studietilbud ved Universitetet i Agder - oppfølging av dialogmøtet med 

mastergradsstudiet i historie 

 MOOC (Massive Open On-line Courses) – muntlig orientering ved Studieutvalgets leder  

 

Enstemmig vedtak: 

Tatt til orientering.  

 



 

ST 13/56 Søknad om navneendring: Fra Arbeids- og velferdssosiologi til 

Sosiologi 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Arbeids- og velferdssosiologi, 

bachelorprogram og årsstudium, til Sosiologi, bachelorprogram og årsstudium.  

2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptaket 2014. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 11.10.2013  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Arbeids- og velferdssosiologi, 

bachelorprogram og årsstudium, til Sosiologi, bachelorprogram og årsstudium. 

2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptaket 2014.     

 

 

ST 13/57 Søknad om navneendring: Fra Sosionomstudiet til Sosialt arbeid 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Sosionomstudiet, bachelorprogram, 

til Sosialt arbeid, bachelorprogram.  

2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptaket 2014. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 11.10.2013  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Sosionomstudiet, bachelorprogram, 

til Sosialt arbeid, bachelorprogram. 

2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptaket 2014.     

 

 

ST 13/58 Søknad om navneendring: Fra Offentlig politikk og ledelse til 

Statsvitenskap og ledelse 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Offentlig politikk og ledelse, 

masterprogram, til Statsvitenskap og ledelse, masterprogram.  

2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptaket 2014. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 11.10.2013  

 



Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Offentlig politikk og ledelse, 

masterprogram, til Statsvitenskap og ledelse, masterprogram. 

2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptaket 2014.    

 

 

ST 13/59 Sjekkliste for kvalitetssikring av praksis 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget vedtar sjekkliste for studentevaluering av praksis i samsvar med forslag fra 

sekretariatet. 

2. Studieutvalget anbefaler at sjekklisten legges til grunn for studentevaluering av all praksis ved 

universitetet uavhengig av form på og tidspunkt for evalueringen.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 11.10.2013  

 

Studieutvalget hadde følgende merknad: 

 

 Sjekklistens punkter bør formuleres som spørsmål.  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget vedtar sjekkliste for studentevaluering av praksis i samsvar med forslag fra 

sekretariatet og med de endringer som framkom i møtet. Studieutvalgets leder får fullmakt til 

å fastsette endelig sjekkliste for studentevaluering av praksis. 

2. Studieutvalget anbefaler at sjekklisten legges til grunn for studentevaluering av all praksis 

ved universitetet uavhengig av form på og tidspunkt for evalueringen.  

 

 

 

ST 13/60 Spørreskjema for studentevaluering av utvekslingsopphold 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget vedtar spørreskjema for studentevaluering av utvekslingsopphold i samsvar med forslag 

fra sekretariatet. 

 

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 11.10.2013  

 

Studieutvalget hadde følgende merknader:  

 

Pkt. 10 omformuleres: I hvilken grad er du fornøyd med godkjenningsprosessen i forbindelse 

med ditt utvekslingsopphold?  

 

Pkt. 11 omformuleres: I hvilken grad er du fornøyd med gjennomføringen av søknadsprosessen i 

forbindelse med ditt utvekslingsopphold? 

a) Fra Internasjonal avdeling? 



b) Fra fakultetet? 

Pkt. 12 bør deles opp da man vanskelig kan vurdere så ulike elementer under ett.  

 

Nytt spørsmål etter nåværende pkt. 13: Hvor aktiv var du selv i søknadsprosessen? 

 

Nytt spørsmål etter nåværende pkt. 17: Jobbet du mer eller mindre under utvekslingsoppholdet 

enn hjemme? 

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget vedtar spørreskjema for studentevaluering av utvekslingsopphold i samsvar med 

forslag fra sekretariatet og med de endringer som framkom i møtet. Studieutvalgets leder får 

fullmakt til å fastsette endelig spørreskjema for studentevaluering av utvekslingsopphold.  

 

 

 

ST 13/61 Leverte emne- og studiumrapporter i Fronter 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget tar saken til orientering og stiller seg positiv til arbeidet med digitalisering av 

emnerapport. 

2. Studieutvalget ønsker å følge utviklingen i forhold til leverte emne-/studiumrapporter, og ber om ny 

orientering om omfang leverte rapporter om ett år. 

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 11.10.2013  

 

Studieutvalget hadde følgende merknader: 

 

 Det er en omfattende informasjonsoppgave å nå ut vedrørende emnerapporten. 

 Dagens fronterstruktur for lagring er en utfordring og ingen god løsning.  

 Utvalgets ser positivt på digitalisering og at «ting havner på rett sted automatisk».  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget tar saken til orientering og stiller seg positiv til arbeidet med digitalisering 

av emnerapport. 

2. Studieutvalget ønsker å følge utviklingen i forhold til leverte emne-/studiumrapporter, og ber 

om ny orientering om omfang av leverte rapporter om ett år. 

 

 

 

ST 13/62 Retningslinjer for emnekoder og emnenavn 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget fastsetter nye retningslinjer for emnekoder og emnenavn i tråd med framlagt 

forslag, med de endringer som framgår av sekretariatets saksframlegg.  



Saksprotokoll i Studieutvalget - 11.10.2013  

 

Studieutvalget hadde følgende merknader: 

 

 Utvalget diskuterte hvorvidt retningslinjene bør få tilbakevirkende kraft. Uten 

tilbakevirkende kraft vil man i liten grad oppleve den nødvendige «opprydding». 

 Nye retningslinjer bør si noe om lengde på emnenavn.  

 I retningslinjene blander man fortsatt to prinsipper: Tallkoden signaliserer årstrinn og faglig 

nivå.  

 Bør nye retningslinjer sendes på en begrenset høring?  

 

Enstemmig vedtak: 

Saken utsettes.  

 

 

 

Eventuelt 

Tur for Studieutvalget 


