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ST 13/13 Innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Enstemmig vedtak:

Godkjent.

ST 13/14 Referat fra forrige møte

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Enstemmig vedtak:

Godkjent. 

ST 13/15 Referatsaker

 Utdanningsutvalget UHR, protokoll 120213

 Utlysning av midler til 3 sentre for fremragende utdanning

 Tilsyn med mastergradsstudiet i historie 120 studiepoeng

 Oppnevning av arbeidsgruppe - Strategisk utdannings- og porteføljeledelse ved UiA

 LMU 060213 - referat

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering. 



ST 13/16 Søknad om navneendring: Fra Datateknikk til IKT, årsstudium

Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Datateknikk, årsstudium, til IKT, 

årsstudium. 
2. Studieutvalget godkjenner endringen i opptakskrav til generell studiekompetanse.
3. Endringene trer i kraft fra og med opptaket våren 2013. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Enstemmig vedtak:

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Datateknikk, årsstudium, til IKT, 
årsstudium.

2. Studieutvalget godkjenner endringen i opptakskrav til generell studiekompetanse.
3. Endringene trer i kraft fra og med opptaket våren 2013.

ST 13/17 Studieplan for bachelorprogram i spesialpedagogikk - revisjon etter 
programevaluering

Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner revidert studieplan for bachelorprogram i spesialpedagogikk med de 
merknader som framgår av saksframlegget.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Det ble i møtet orientert om diskusjon mellom Fakultet for humaniora og pedagogikk og 
Avdeling for lærerutdanning vedrørende organiseringen av praksis i bachelorprogrammet. 
Fakultetet ønsker samarbeid, men er beredt til å administrere praksisen selv. 

Studieutvalget hadde følgende merknad:
Formulering vedrørende forventet arbeidsomfang for studentene må tas inn i alle 
emnebeskrivelsene. 

Enstemmig vedtak:

Studieutvalget godkjenner revidert studieplan for bachelorprogram i spesialpedagogikk med de 
merknader som framgår av saksframlegget og merknad som framkom i møtet. 

ST 13/18 Studieplan for bachelorprogram i historie - revisjon etter 
programevaluering

Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner revidert studieplan for bachelorprogram i historie med de merknader 
som framgår av saksframlegget. 



Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Studieutvalget hadde følgende merknad:
Formulering vedrørende forventet arbeidsomfang for studentene må tas inn i alle 
emnebeskrivelsene. 

Enstemmig vedtak:

Studieutvalget godkjenner revidert studieplan for bachelorprogram i historie med de merknader 
som framgår av saksframlegget og merknad som framkom i møtet. 

ST 13/19 Studieplan for bachelorprogram i utøvende musikk, klassisk og 
rytmisk - revisjon etter programevaluering

Forslag til vedtak:
1. Fakultet for kunstfag bes arbeide videre med studieplanen for bachelorprogram i utøvende 

musikk, klassisk og rytmisk studieretning, på bakgrunn av merknadene i saksframlegget.
2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å gi endelig godkjenning av revidert studieplan for 

bachelorprogram i utøvende musikk, klassisk og rytmisk studieretning.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Studieutvalget hadde følgende merknader:
Det ble etterlyst felles emner mellom de to retningene. Utvalget mener det er viktig å legge til 
rette for møteplasser mellom studentene, også for å bidra til kulturbygging. Det ble stilt 
spørsmål om ikke i det minste emnet Vitenskapsteori og estetikk kunne være felles. 

Det ble stilt spørsmål om hva slags bachelorprogram dette er – integrert eller med fordypning. 
Ettersom ex.phil. og ex.fac. ikke inngår, må man kunne identifisere vitenskapsteori, etikk og 
innsikt i fagets/profesjonens samfunnsmessige rolle i et omfang på 10 studiepoeng, jf. forskrift 
om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 6 nr. 1, c. Dette må også ses i sammenheng 
med opptakskravene til masterprogrammet. 

Formulering vedrørende forventet arbeidsomfang for studentene må tas inn i alle 
emnebeskrivelsene. 

Enstemmig vedtak:

1. Fakultet for kunstfag bes arbeide videre med studieplanen for bachelorprogram i utøvende 
musikk, klassisk og rytmisk studieretning, på bakgrunn av merknadene som framgår av 
saksframlegget og merknader som framkom i møtet.

2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å gi endelig godkjenning av revidert studieplan for 
bachelorprogrammet i utøvende musikk, klassisk og rytmisk studieretning. 



ST 13/20 Programevaluering av studieprogram 2012

Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Faglærerutdanning i drama, 

bachelorprogram og Faglærerutdanning i musikk, 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. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Enstemmig vedtak:

1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Faglærerutdanning i drama, 
bachelorprogram, og Faglærerutdanning i musikk, 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 13/21 Programevaluering

Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar sekretariatets forslag til sjekkliste for innhold, rapport og oppfølging av 
programevaluering.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Studieutvalget hadde følgende merknader:
Under punktet Programkvalitet ønsker utvalget at kravet i forskrift om studier og eksamen 
omvitenskapsteori, etikk og fagets/profesjonens samfunnsmessige rolle skal omtales for 
bachelorprogram som ikke inneholder ex.phil. og ex.fac.

Under Internasjonalisering under punktet Programkvalitet ønskes omtale av tilgang i stedet for 
kvalitet på partnerinstitusjoner.

Under punktet Rammekvalitet ønskes omtale av tilgang på praksisplasser. 

Under punktet Undervisningskvalitet ønskes omtale av formidlingsaktivitet i fagmiljøet samt av 
studentevalueringer. 

Enstemmig vedtak:

Studieutvalget vedtak sekretariatets forslag til sjekkliste for innhold, rapport og oppfølging av 
programevaluering med de merknader som framkom i møtet.



ST 13/22 Godkjenning av emnebeskrivelser for 4. studieår i 
grunnskolelærerutdanningen

Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner de framlagte emnebeskrivelsene for 4. studieår i 
grunnskolelærerutdanningen med de merknader som framgår av saksframlegget. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Studieutvalget hadde følgende merknad:
Formulering vedrørende forventet arbeidsomfang for studentene må tas inn i alle 
emnebeskrivelsene.

Enstemmig vedtak:

Studieutvalget godkjenner de framlagte emnebeskrivelsene for 4. studieår i 
grunnskolelærerutdanningen med de merknader som framgår av saksframlegget og merknad 
som framkom i møtet.

ST 13/23 Godkjenning av emnebeskrivelser for praksis i 3. og 4. studieår av 
grunnskolelærerutdanningen

Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner emnebeskrivelsene for praksis i 3. og 4. studieår av 
grunnskolelærerutdanningen.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Enstemmig vedtak:

Studieutvalget godkjenner emnebeskrivelser for praksis i 3. og 4. studieår av 
grunnskolelærerutdanningen med de merknader som framgår av saksframlegget. 

ST 13/24 Godkjenning av emnebeskrivelser for 3. studieår av 
ingeniørutdanningen

Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner emnebeskrivelser for 3. studieår i ingeniørutdanningen med de 
merknader som framgår av saksframlegget. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Studieutvalget hadde følgende merknader:



Det ble stilt spørsmål om hva som ligger i 40 timer faglig veiledning i skjema for kvantifisering 
av studentenes arbeidsomfang for bachelorprosjektene. Tallet synes høyt. 

Formulering vedrørende forventet arbeidsomfang for studentene må tas inn i alle 
emnebeskrivelsene. 

Enstemmig vedtak:

Studieutvalget godkjenner emnebeskrivelser for 3. studieår i ingeniørutdanningen med de 
merknader som framgår av saksframlegget og merknader som framkom i møtet.

ST 13/25 Godkjenning av programplan for ny barnehagelærerutdanning -
herunder programbeskrivelse og emnebeskrivelser

Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner programplan, herunder programbeskrivelse og emnebeskrivelser, for 
barnehagelærerutdanningen med de merknader som framgår av saksframlegget.  

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Enstemmig vedtak:

Studieutvalget godkjenner programplan, herunder programbeskrivelse og emnebeskrivelser, for 
barnehagelærerutdanningen med de merknader som framgår av saksframlegget.



ST 13/26 Søknad om godkjenning av studieplan for bachelorprogram i 
bedriftsøkonomi og ledelse

Forslag til vedtak:
Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne studieplan for bachelorprogram i 
bedriftsøkonomi og ledelse.  

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Studieutvalget hadde følgende merknader:
Formulering vedrørende forventet arbeidsomfang for studentene må tas inn i alle 
emnebeskrivelsene. 

Det ble stilt spørsmål om hva som er det beste navnet på programmet. Dette diskuteres også i 
fagmiljøet. Det ble foreslått at Studieutvalgets leder får fullmakt til også å fastsette navnet. 

Enstemmig vedtak:

1. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne studieplan for bachelorprogram i 
bedriftsøkonomi og ledelse.

2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å fastsette navn på studiet. 

ST 13/27 Søknad fra Fakultet for humaniora og pedagogikk om dispensasjon 
fra kravet om bacheloroppgave

Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner at Fakultet for humaniora og pedagogikk innvilger dispensasjon fra 
kravet om bacheloroppgave for studenter som ønsker å ta påbyggingsstudiet Religionsstudier i
Asia som del av bachelorprogrammet i religion, etikk og kultur. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Enstemmig vedtak:

Studieutvalget godkjenner at Fakultet for humaniora og pedagogikk innvilger dispensasjon fra 
kravet om bacheloroppgave for studenter som ønsker å ta påbyggingsstudiet Religionsstudier i 
Asia som del av bachelorprogrammet i religion, etikk og kultur. 

ST 13/28 Søknad om dispensasjon fra krav om bacheloroppgave for 
bachelorprogram i revisjon og deler av bachelorprogram i økonomi og 
administrasjon

Forslag til vedtak:



1. Det innvilges dispensasjon fra krav om bacheloroppgave i bachelorprogram i regnskap og 
revisjon.

2. Det innvilges dispensasjon fra krav om bacheloroppgave for følgende deler av økonomi og 
administrasjon, bachelorprogram og økonomi og administrasjon, 5-årig masterprogram:
- bredde/spesialisering i regnskap og revisjon
- bredde/spesialisering i regnskap for regnskapsførere
- godkjent årsstudium som bredde
- utvekslingsopphold i 5. og 6. semester

3. Dispensasjon innvilges til og med opptak til studieåret 2018-2019.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 15.03.2013 

Studieutvalget hadde følgende merknader:
Det ble stilt spørsmål om hensiktsmessigheten ved å gi en tidsbegrenset dispensasjon. Utvalget 
ønsket at punkt 3 utgår i vedtaket. 

Enstemmig vedtak:

1. Det innvilges dispensasjon fra krav om bacheloroppgave i bachelorprogram i regnskap og 

revisjon.

2. Det innvilges dispensasjon fra krav om bacheloroppgave for følgende deler av økonomi og 

administrasjon, bachelorprogram, og økonomi og administrasjon, 5-årig masterprogram:

- bredde/spesialisering i regnskap og revisjon

- bredde/spesialisering i regnskap for regnskapsførere

- godkjent årsstudium som bredde

- utvekslingsopphold i 5. og 6. semester


