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SAKSKART  

Saksnr Arkivref  Side 

Vedtakssaker 

1/15 15/00399-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 

2/15 15/00399-3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 4 

3/15 15/00399-1 Referatsaker til universitetets studieutvalg 13.02.15 5 

4/15 14/03313-2 Godkjenning av programbeskrivelse for ph.d.-
programmet ved Handelshøyskolen ved UiA 7 

5/15 14/03722-4 Godkjenning av studieplan for Regnskap og revisjon - 
siviløkonom, masterprogram 9 

6/15 14/03722-5 Godkjenning av utfyllende regler for opptak til Regnskap 
og revisjon - siviløkonom, masterprogram 12 

7/15 14/03823-4 Programevaluering av studieprogram i 2014 15 

8/15 14/04025-2 Godkjenning av studieplan revidert etter 
programevaluering: Kommunikasjon, bachelorprogram 21 

9/15 15/00624-2 Godkjenning av studieplan revidert etter 
programevaluering: Sosiologi, bachelorprogram 25 

10/15 15/00631-1 Revisjon av instruks for eksamensinspektører 28 

11/15 15/00734-1 Opphevelse av utfyllende regler for eksamener og prøver 31 

12/15 15/00418-2 Drøftingssak: Kartlegging av sammenhengen mellom 
utdanning og forskning 34 
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1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Arkivsak-dok. 15/00399-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 1/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjent. 
 
 
     Greta Hilding 
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2/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
 
Arkivsak-dok. 15/00399-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 2/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjent. 
 
 
     Greta Hilding 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Studieutvalget 03.12.2014 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Studieutvalget 
 
Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 
Sted: A7002 
Arkivsak: 14/03759 
  
Tilstede:  Marit Aamodt Nielsen 

Svein Rune Olsen 
Anne Margit Løvland 
Kristin Dale 
Geir Øivind Kløkstad  
Rolf Bjarne Larsen 
Christine Bowitz Gulvik 

  
Forfall:  Bjørn Jan Monstad (observatør) 
  
Andre: Greta Hilding, Anne Marie Sundberg 
  
Protokollfører: Anne Marie Sundberg 
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SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

54/14 14/03773-3 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 

55/14 14/03773-2 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 4 

56/14 14/03773-6 Referatsaker til Studieutvalget 03.12.14 5 

57/14 14/03717-3 Fastsetting av opptakskrav for arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning 6 

58/14 14/03823-2 Programevaluering av studieprogram i 2014 7 

59/14 14/03900-1 
Søknad om godkjenning av studieplan etter programevaluering 
og navneendring: Fra Velferdsstudier, masterprogram, til 
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram 

8 

60/14 14/03773-4 Møtedatoer for Studieutvalget våren 2015 9 
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54/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 54/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Godkjent. 
 
 
Møtebehandling 
 
Det ble meldt én sak under Eventuelt: Data for enkeltemner 
 
Vedtak  
 
Godkjent.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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55/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 55/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Godkjent. 
 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
 
Godkjent.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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56/14 Referatsaker til Studieutvalget 03.12.14 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 56/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tatt til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
- Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 01.10.14 
- Styreprotokoll 22.10.14 
- Orientering om prolongering av styreperioden 
- MatRIC-konferanse i Trondheim 
- ERASMUS-plus 

Vedtak  
 
Tatt til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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57/14 Fastsetting av opptakskrav for arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 57/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Studieutvalget fastsetter følgende opptakskrav for arbeidsplassbasert barnehagelærer-
utdanning (ABLU): 
- Generell studiekompetanse eller realkompetanse 
- Minst to års relevant yrkespraksis 
- Dokumentert ansettelsesforhold i barnehage 40-60 % stilling gjennom hele studietiden 
- Forpliktende samarbeidsavtale mellom Universitetet i Agder og barnehageeier 
 
 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
 
Studieutvalget fastsetter følgende opptakskrav for arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning (ABLU):   
- Generell studiekompetanse eller realkompetanse 
- Minst to års relevant yrkespraksis 
- Dokumentert ansettelsesforhold i barnehage 40-60 % stilling gjennom hele studietiden 
- Forpliktende samarbeidsavtale mellom Universitetet i Agder og barnehageeier 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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58/14 Programevaluering av studieprogram i 2014 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 58/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Velferdsstudier, masterprogram, til 
orientering.   
 
 
 
Møtebehandling 
 
Studieutvalget hadde følgende merknader: 
- Studieutvalget ønsker at man ser på hvilke data som leveres ut i forbindelse med 

programevalueringen.  
- Det er ønskelig med større fokus på gjennomstrømming.  
- Evalueringspanelet må bes om å entydig konkludere som en komité. Det er problematisk 

når rapportene får preg av ulike enkeltsstemmer. Dette vil bli presisert overfor dem som 
skal evalueres i 2015. Presiseringen vil også bli tatt inn i sjekklisten.  

Vedtak  
 
Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Velferdsstudier, masterprogram, til 
orientering.   
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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59/14 Søknad om godkjenning av studieplan etter programevaluering og 
navneendring: Fra Velferdsstudier, masterprogram, til Sosiologi og sosialt 
arbeid, masterprogram 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 59/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Velferdsstudier, masterprogram, til 

Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram. Navneendringen trer i kraft fra og med 
opptaket til studieåret 2015-2016. 

2. Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag bes justere studieplanen på grunnlag av 
merknader i saksframlegget og merknader som framkom i møtet. Studieutvalgets leder får 
fullmakt til å gi endelig godkjenning av den reviderte studieplanen. 

3. Fakultetet bes eventuelt fremme forslag til endringer i utfyllende regler for opptak til 
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram, som egen sak. 

 
 
 
Møtebehandling 
 
Studieutvalget hadde følgende merknader: 
- Det må bygges studiemiljø også gjennom arbeidet med masteroppgaven. Dette blir ikke 

mindre viktig når oppgavens omfang utvides fra 40 til 60 studiepoeng. Struktur rundt 
arbeidet med oppgaven er vesentlig også for gjennomstrømmingen.  

- Studieutvalget hadde ingen innvendinger mot bruken av lesekurs.  

Vedtak  
 
1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Velferdsstudier, masterprogram, 

til Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram. Navneendringen trer i kraft fra og med 
opptaket til studieåret 2015-2016. 

2. Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag bes justere studieplanen på grunnlag av 
merknader i saksframlegget og merknader som framkom i møtet. Studieutvalgets leder får 
fullmakt til å gi endelig godkjenning av den reviderte studieplanen. 

3. Fakultetet bes eventuelt fremme forslag til endringer i utfyllende regler for opptak til 
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram, som egen sak. 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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60/14 Møtedatoer for Studieutvalget våren 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 60/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det fastsettes følgende møtedatoer for Studieutvalget våren 2015: 
- Fredag 13. februar 
- Fredag 20. mars 
- Onsdag 13. mai, campus Grimstad 
- Fredag 12. juni 
 
Møtestart kl. 9.15 
 
 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
 
Det fastsettes følgende møtedatoer for Studieutvalget våren 2015: 
- Fredag 13. februar 
- Fredag 20. mars 
- Onsdag 13. mai, campus Grimstad 
- Fredag 12. juni 
 
Møtestart kl. 9.00 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Eventuelt 
 
Kristin Dale etterlyste en analyse av enkeltemnene ved universitet – søknadstall, opptakstall, 
arbeidskrav, eksamen. Dette vil bli lagt fram som en orienteringssak for Studieutvalget i løpet 
av våren 2015.  
 



3/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 13.02.15 
 
 
Arkivsak-dok. 15/00399-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 3/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
     Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
Følgende referatsaker legges fram for universitetets studieutvalg: 
• Styreprotokoll 26.11.14 
• Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 13.11.14 
• Forlengelse av styringsperioden ved UiA, notat 23.01.15 
• Justering av utfyllende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i teater - 

fullmaktssak 
• Revisjon av mal for fakultetsrapport, del 1 – fullmaktssak 
 
 
 
Vedlegg:  
styringsperiode.docx 
20150130094001.pdf 
Styreprotokoll 261114.pdf 
Utdanningsutvalget, UHR - referat 131114.pdf 
Justering av utfyllende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i teater - 
fullmaktsvedtak 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetsstyret 
 

Dato: 26.11.2014 kl. 9:15 – 16:30 

Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua 

Arkivsak: 14/03577 

  

Tilstede:  Rektor Torunn Lauvdal, leder 

Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik, medlem 

Førstelektor Morgan Konnestad, medlem  

Postdoktor Marianne Skreden, medlem 

Seniorrådgiver Heidi Kristensen, medlem  

Student Ole Thomas Grimsli, medlem  

Student Amna Drace, medlem 

Professor Kathrine Skretting, medlem (deltok på «Skype» 

Daglig leder Helene Falch Fladmark, medlem 

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø, medlem 

Advokat Bjørn Stordrange, medlem (forlot møtet kl. 14.45) 

 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

 

  

Forfall:   

  

Andre: Universitetsdirektør Tor A. Aagedal,  

Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen 

Budsjettsjef Kristian Jørgensen 

Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen  

Viserektor Marit Aamodt Nielsen,  

Viserektor Dag Gjerløw Aasland 

  

Protokollfører: Elin Gauslaa, Ledelsessekretariatet 
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SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

106/14  Godkjenning av innkalling 3 

107/14  Godkjenning av saksliste 3 

108/14  Protokoll fra forrige møte 3 

109/14 14/03804-1 Dialog med Kristiansand kommune 4 

110/14 14/03618-1 Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand 5 

111/14 14/03617-1 Emnemodul år 0 -Avdeling for lærerutdanning 6 

112/14 14/03722-2 
Søknad om etablering av masterprogram i regnskap og 

revisjon ved Handelshøyskolen ved UiA  
7 

113/14 14/03357-2 Utvikling av framtidige prioriteringer 8 

114/14 14/03609-2 Budsjett 2015 - Internfordeling 9 

115/14 14/03288-6 
Gjennomgang av universitetets studieportefølje - forslag om 

nedlegging og samlokalisering av studier 
11 

116/14 14/03217-10 
Forskrift om endring av forskrift for graden philosophiae 

doctor ved Universitetet i Agder 
13 

117/14 14/03240-4 
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder 
14 

118/14 14/03763-1 Plan 2015. Oppfølging av UiAs strategi 15 

119/14 14/03799-1 
Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 - 2019 - 

høring 
16 

120/14 14/03608-2 Referat- og rapportsaker 26.11.2014  17 

Orienteringssaker 

121/14 
14/03817-1 Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 12 

Personalsak 
 

122/14  Informasjonsutveksling  
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106/14Godkjenning av innkalling 
   

 

 

Vedtak  

Innkallingen ble godkjent 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

 

 

107/14Godkjenning av saksliste 
   

Dokumenter ettersendt/delt ut på møtet 

- Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand  

- Referat fra drøftingsmøte 24.11.14 

- Personalsak  

 

 

Vedtak  

Sakslista ble godkjent 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

 

 

108/14Protokoll fra forrige møte 
   

 

 

Vedtak  

Protokollen ble godkjent 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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109/14Dialog med Kristiansand kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 109/14 

 

 

Hva saken gjelder 

Kristiansand kommune ved ordfører Arvid Grundekjøn og rådmann Tor Sommerseth er 

invitert til dialog med Universitetsstyret kl. 9.30. 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

 

Møtebehandling 

Agenda for møtet: 

1. Helsebyen Kristiansand kommune v/ rådgiver Ansgar Gabrielsen 

2. Studenthelsetjeneste og Regionalt kompetansesenter for idrett: Hvordan henger disse 

to tingene sammen? v/ dekan Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

3. Naturmuseet – Kristiansand kommune v/ ordfører Arvid Grundekjøn 

4. Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand v/ avdelingsdirektør i 

Statsbygg Knut Felberg 

 

 

Styret takker for en konstruktiv og nyttig saksgjennomgang og dialog. Sakene følges opp 

enkeltvis. 

 

 

Vedtak  

Saken ble fremmet uten forslag til vedtak 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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110/14Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 110/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret tar utviklingsplanen til orientering og mener at den gir et godt grunnlag for 

videre utvikling av Universitetsbyen Kristiansand. Styret ber universitetsdirektøren i 

samarbeid med Statsbygg og SiA vektlegge planen ved videre utvikling av campusen 

og tilstedeværelse utenfor campus. 

2. Styret ber om at Kristiansand kommune lar utviklingsplanen være førende for 

planarbeid i området mellom campus og Kvadraturen. 

3. Styret ber Kristiansand kommune om at veien fra Dronningens gate og inn på 

Gimlemoen, dvs. deler av Østerveien, Jegersbergveien og Gimlemoen, gis betegnelsen 

Universitetsveien. 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

Møtebehandling 

Kristensen foreslo at universitetsdirektørens forslag til vedtak pkt. 3 ble fjernet. 

 

Det ble votert over forslaget. 

 

Votering 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak pkt. 3 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. 

 

Vedtak  

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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111/14Emnemodul år 0 -Avdeling for lærerutdanning 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 111/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det tildeles ressurser til 7 fagdidaktiske emner á 15 sp, ett fagdidaktisk emne i 

fremmedspråk á 25 sp og 30 sp generell pedagogikk , totalt 160 sp, til lektorutdanning 

for trinn 8-13.  

2. Det tildeles ressurser til 3 fagdidaktiske emner á 15 sp og 30 sp generell pedagogikk 

til praktisk-pedagogisk utdanning for faglærere i allmenne fag, totalt 75 sp.  Styret for 

lærerutdanningene vedtar hvilke fagdidaktiske emner som skal tilbys innenfor denne 

rammen. 

3. Det gjøres ingen endringer i emnemodulen for grunnskolelærerutdanningene (4- og 5-

årig), barnehagelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning for 

yrkesfaglærere.  

4. Endringer i emnemodulen for lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning 

iverksettes dels i 2015 og dels i 2016. 

5. Vedtakets pkt. 1 og 2 innebærer en samlet reduksjon i emnemodulen på 95 sp. 

Studiepoengene trekkes ut av emnemodulen.  

 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

Møtebehandling 

Viserektor Marit Aamodt Nielsen orienterte.  

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



 7  

 

112/14Søknad om etablering av masterprogram i regnskap og revisjon ved 

Handelshøyskolen ved UiA  
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 112/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret ved Universitetet i 

Agder etablering av Regnskap og revisjon, masterprogram, 120 studiepoeng.  

2. Studiet finansieres innenfor Handelshøyskolens budsjettramme. 

3. Studieplanen legges fram for Studieutvalget til godkjenning.  

4. Regnskap og revisjon, bachelorprogram, legges ned.  

5. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes 

frist for utstedelse av vitnemål for Regnskap og revisjon, bachelorprogram, til 31.08.19. 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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113/14Utvikling av framtidige prioriteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 113/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Universitetsstyret vedtar å satse målrettet mot miljøer som kan lykkes i Horisont 2020 og 

andre viktige nasjonale og internasjonale programmer med strategisk betydning for UiAs 

fagområder. 

 

2. Universitetsstyret ser punkt 1 som det viktigste virkemiddelet for satsing ut inneværende 

strategiperiode. Denne satsingen vil legge grunnlag for en prosess for utvelgelse av nye 

(topp)satsingsområder i ny strategiperiode. 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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114/14Budsjett 2015 - Internfordeling 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 114/14 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Styret vedtar følgende foreløpige netto driftsrammer for 2015 for budsjettansvarsområdene:  

 

  
 

Inkludert i rammene er strategiske tildelinger, investeringer og særkostnadstildelinger. 

Spesifikasjon framkommer av tabellvedlegget.  

 

Styret gir de enkelte budsjettansvarsområdene fullmakt til å disponere de tildelte rammene i 

hht disposisjonsreglementet og tildelingsbrevet som vil bli sendt budsjettansvarsområdene før 

budsjettårets start. Styret ber budsjettansvarsområdene ved disponeringen ta spesielt hensyn 

til framtidige budsjettmessige forhold, forventet regnskapsresultat for 2014 og estimerte 

undervisnings- og forskningsresultater i 2014. 
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2. Styret vedtar følgende aktivitetskrav for fakultetene i 2015:  

 

 
 

3. Styret vedtar avsetninger i samsvar med pkt 4.3.2 i saksunderlaget.  

 

4. Styret fastsetter UiAs internpriser for 2015 vedr kopi/print i samsvar med pkt 1.1 i 

saksunderlaget.  

 

5. Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne fagområde og utlysning for de 4 nye 

stipendiatstillingene, samt fakultetsfordeling av de to stillingene til lærerutdanning. 

 

6. Styret fastsetter UiAs nye satser for 2015 vedr indirekte kostnader ved eksternt finansiert fou-

aktivitet, samt UiAs timesatser for 2015 i samsvar med pkt 6.2 og 6.3 i saksunderlaget.  

 

Tor A. Aagedal 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  

2015 Aktivitetskrav

Fakultet 2015

Handelshøyskolen 1 150

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 359

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 807

Fakultet for kunstfag 504

Fakultet for teknologi og realfag 2 072

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 1 005

Ufordelte, til senere disp 22

Sum 7 919
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115/14 Gjennomgang av universitetets studieportefølje - forslag om 

nedlegging og samlokalisering av studier 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 115/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret å legge ned følgende  

studieprogram fra og med studieåret 2016-2017:  

- litteratur, film og teater, bachelorprogram  

- fransk, bachelorprogram. Årsstudium i fransk opprettholdes  

- tysk, bachelorprogram. Årsstudium i tysk opprettholdes  

- kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram. Årsstudium i musikk opprettholdes  

- music management, masterprogram  

2.  Styret vil ta stilling til forslag om nedlegging av matematikk og økonomi, 

bachelorprogram i forbindelse med fastsetting av opptakstall for studieåret 2016-2017, og 

ber universitetsdirektøren utrede saken videre i samarbeid med Fakultet for teknologi og 

realfag og Handelshøyskolen ved UiA.  

3.  Ressurser som frigjøres ved nedlegging av studieprogrammene som er nevnt i pkt. 1,     

overføres til emnemodulen innen de fakultetene som har faglig ansvar for de respektive 

emnene, til styrking av andre studieprogram.  

4. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes 

frist for utstedelse av vitnemål for studiene som er nevnt i pkt. 1 til 31. 8.2020.  

5. Styret vedtar at grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 fra og med opptak til studieåret       

2017-2018 samlokaliseres i Kristiansand.  

6. Nye studieprogram skal normalt ikke etableres med mindre enn 30 studieplasser for  

bachelorprogram og 20 studieplasser for masterprogram.  

7. For etablerte studier skal det fra og med opptak til studieåret 2016-2017 foreligge en  

særskilt begrunnelse for å fastsette et lavere antall studieplasser enn 30 på bachelornivå 

og 20 på masternivå.  

 

Tor A. Aagedal 

 

 

 

 

 

Møtebehandling 
Stordrange forlot møtet kl. 14.45 under behandlingen av saken 

 
Rektor foreslo å ta ut studiet i litteratur, film og teater av punkt 1 og fremmet slikt tillegg i vedtakets 

pkt. 2: 

«Det skal utredes en videreutvikling av studiet i litteratur, film og teater bachelorprogram, 

herunder om programmet bør flyttes fra Fakultet for humaniora og pedagogikk til Fakultet for 

kunstfag. Rektor får fullmakt til å utforme mandatet for denne utredningen»  

 



 12  

Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. 

Universitetsdirektørens øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Votering 

 

Styrets vedtak ble etter dette: 

Vedtak  
1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret å legge ned 
følgende studieprogram fra og med studieåret 2016-2017: 

 fransk, bachelorprogram. Årsstudium i fransk opprettholdes 

 tysk, bachelorprogram. Årsstudium i tysk opprettholdes 

 kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram. Årsstudium i musikk opprettholdes 

 music management, masterprogram 

2. Styret vil ta stilling til forslag om nedlegging av matematikk og økonomi, bachelorprogram i 

forbindelse med fastsetting av opptakstall for studieåret 2016-2017, og ber universitetsdirektøren 
utrede saken videre i samarbeid med Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen ved UiA. 

Styret vedtar å opprettholde litteratur, film og teater, bachelorprogram. Det skal utredes en 

videreutvikling av studiet, herunder om programmet bør flyttes fra Fakultet for humaniora og 

pedagogikk til Fakultet for kunstfag. Rektor får fullmakt til å utforme mandatet for denne 
utredningen.  

3. Ressurser som frigjøres ved nedlegging av studieprogrammene som er nevnt i pkt. 1, overføres til 

emnemodulen innen de fakultetene som har faglig ansvar for de respektive emnene. 

4. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes frist for 
utstedelse av vitnemål for studiene som er nevnt i pkt. 1 til 31.8.2020. 

5. Styret vedtar at grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 fra og med opptak til studieåret 2017-2018 
samlokaliseres i Kristiansand. 

6. Nye studieprogram skal normalt ikke etableres med mindre enn 30 studieplasser 

for bachelorprogram og 20 studieplasser for masterprogram. 

7. For etablerte studier skal det fra og med opptak til studieåret 2016-2017 foreligge en særskilt 

begrunnelse for å fastsette et lavere antall studieplasser enn 30 på bachelornivå og 20 på masternivå. 

 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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116/14Forskrift om endring av forskrift for graden philosophiae doctor ved 

Universitetet i Agder 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 116/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret vedtar forskrift om endring av forskrift for graden philosophiae doctor ved 

Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 

 

2. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2015.  

 

 

Tor A. Aagedal 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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117/14Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 117/14 

 

 

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 1. januar 2015.  

 

Tor A. Aagedal 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt[Lagre endelig vedtak]  
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118/14Plan 2015. Oppfølging av UiAs strategi 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 118/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret vedtar Plan 2015. 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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119/14Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 - 2019 - høring 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 119/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Alternativ 1 

1. Styret vedtar normalmodellen som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 

2015-19. 

2. Styret vedtar nåværende struktur for faste styrer, råd og utvalg opprettholdes, med 

navnendring som foreslått av Det sentrale forskningsutvalget og Studieutvalget. Styret 

legger til grunn at Det sentrale forskningsutvalget som hovedregel ikke skal behandle 

saker med konkret ressursfordeling mellom fakultetene. 

3. Styret ber universitetsdirektør etter behov komme tilbake med saker knyttet til EVU og 

senterorganisering. 

 Alternativ 2: 

1. Styret vedtar enhetsmodellen som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 

2015-19 

2. Styret ber universitetsdirektøren etter en intern prosess å komme tilbake med en sak 

om intern organisering, med unntak for fakultetsinndeling,  for neste styringsperiode. 

 

 

Møtebehandling 

Vedtak om endring i styringsmodell, dvs. endring fra normalmodellen til enhetsmodellen 

krever 2/3 flertall.  

 

Votering 

Det ble votert over alternativene 1 og 2. 

Alternativ 1: Normalmodellen 4 stemmer 

Alternativ 2: Enhetsmodellen 6 stemmer 

 

Vedtak  
1. Styret vedtar normalmodellen som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2015-19. 

2. Styret vedtar nåværende struktur for faste styrer, råd og utvalg opprettholdes, med navnendring 

som foreslått av Det sentrale forskningsutvalget og Studieutvalget. Styret legger til grunn at Det 

sentrale forskningsutvalget som hovedregel ikke skal behandle saker med konkret ressursfordeling 
mellom fakultetene. 

3. Styret ber universitetsdirektør etter behov komme tilbake med saker knyttet til EVU 

og senterorganisering. 

Tor A. Aagedal 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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120/14Referat- og rapportsaker 26.11.2014  
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 26.11.2014 120/14 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar referat- og rapportsakene til orientering. 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

Sakene trykkes ikke men legges ut på styrets web-sider: 

http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/universitetsstyret 

Vedlegg:  

Studieutvalget, protokoll 17.10.14  

 

Det sentrale forskningsutvalg, protokoll 9.10.14 2014 

 

Spørsmål rundt UiAs engasjement i næringskonferanse, fra Stein Berge 7.10.14 

 

Svarbrev Palestinakomiteen v Steinar R Berge 

 

Sak på rektorfullmakt: Rammer for akademisk kalender for studieåret 2015-2016 

 

Sak på rektorfullmakt: Fordeling av 6 rekrutteringsstillinger innenfor MNT-fag 

 

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren 

 

Høringsuttalelse fra UiA til Utviklingsplan 2030 SSHF 

 

Lokale forhandlinger iht HTA 2.2.3 pr. 1.8.14 

 

Referat fra drøftingsmøte 24.11.2014 

 

. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  

http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/universitetsstyret
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Saknr Arkivsak Tittel 
121/14 14/03817-1 Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 12 

Personalsak 

 

 

Saksnr 

122/14 
Arkivsak Tittel 

Informasjonsutveksling 

Universitetsdirektøren informerte om 

- personalsaker 

Rektor informerte om: 

- SAKS-prosessen og UHR-møte i uke 47. KD har bekreftet i dag at 

styreperioden forlenges til 31.12.2015 

- KD har bedt NTNU å utrede en satelittmodell med innfusjonering av 

høgskoler. Denne utredningen og vedtak har betydning for UiAs innspill om å 

utrede teknologisk samarbeid med institusjoner i Sør-Norge som alternativ til 

innfusjonering i NTNU. Rektor følger opp denne saken videre. 

- To ansatte har søkt ERC-stipend, elitesatsing, og kommer videre til 

intervjurinde.. Forskningssekretariatet har bidratt med forberedende arbeid. 

 

 

 

 



 
Tilstede: 
prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder) 
rektor Steinar Nebb, HiNT (nestleder) 
avdelingsdirektør Monica Bakken, UiO 
studiesjef Jorun Gunnerud, NHH 
leder Kari Bjørgo Johnsen, KHiB 
studiedirektør Jan Atle Toska, UiN 
prorektor Olgunn Ransedokken, HiOA  
studentrepresentant Anders Kvernmo Langset, NSO, møtte for Therese Eia Lerøen  
studentrepresentant Sondre Jahr Nygaard, NSO 
 
 
Fra UHRs sekretariat: 
Seniorrådgiver Rachel Glasser 
Seniorrådgiver Kjærstin Åstveit 
 
Forfall: 
viserektor Bjørg Julsrud Bjøntegaard, NMH, vara forhindret fra å møte  
studiesjef Marina Trogen Hansen, HiH, vara forhindret fra å møte 
studentrepresentant Therese Eia Lerøen, NSO 
 
 
Leder av analysegruppen, førsteamanuensis Per Manne, NHH, møtte til sak 41/14. 
 
 
Saksliste 
Sak   38/14 
Sak   39/14 
Sak   40/14 
Sak   41/14 
Sak   42/14 
Sak   43/14 
Sak   44/14 
Sak   45/14 
Sak   46/14 
Sak   47/14 

Godkjenning av innkalling og sakliste 
Opprettelse av studieadministrativt utvalg  
Beregning av gjennomsnittskarakter 
Karakterrapport 2013 – oppfølging 
NOKUTs tilsynsmodell – forberedelse til møte 4.-5. desember 
Innstegsstillinger/traineestillinger – høring 
Høring om studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits 
Møtedatoer for UU i 2015 
Orienteringssaker 
Eventuelt 
 
 

  
 
  

 
 
 

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 13. november 2014 
Tid: kl. 1000-1500 

 Sted: Kunst- og designhøgskolen i Bergen 
 



 

UU-sak 38/14 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
To saker ble meldt under eventuelt: 

 Sak som er meldt fra administrasjonsutvalget til UHRs styre om digitalisering og 
forenkling av UH-sektoren.  

 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

Vedtak:  Med ovennevnte tillegg, ble innkalling og sakliste godkjent 
 
 

UU-sak 39/14 Opprettelse av studieadministrativt utvalg 
Overskriften på saken burde også være knyttet til utdanningsutvalget, ettersom det 
studieadministrative utvalget i stor grad er på plass gjennom behandling i tidligere møter i 
utdanningsutvalget.  
 
Dersom det studieadministrative utvalget skal reduseres med én person, bør dette også 
fremkomme i vedtaket som fattes i møtet. 
 
Det må komme klart frem at UU er overordnet det studieadministrative utvalget. Etter en 
diskusjon anså UU dette for å være godt nok ivaretatt i det foreslåtte mandatet for det 
studieadministrative utvalget, som ble godkjent i et tidligere møte.  
 
Det ble stilt spørsmål ved om NOKUT burde nevnes spesielt, også i mandatet til det 
studieadministrative utvalget.  
 
Det var lagt frem forslag om et UU med færre representanter enn hva dagens utvalg har. Dette 
var dels begrunnet i en relativt presset økonomisk situasjon, dels i et spørsmål til UU om det 
vil bli lettere å styrke UUs strategisk-politiske rolle, slik UU har ønsket, i et utvalg med færre 
enn 10 medlemmer. Det var enighet om at det er et krevende tidspunkt å diskutere 
sammensetningen av UU på nå. Denne diskusjonen bør løftes når arbeidet med sektorens 
struktur er fullført. UU ønsker inntil videre ikke den foreslåtte endringen, men vil 
opprettholde dagens antall medlemmer.  En slik bredde kan være en styrke og bidra til at ulike 
saker løftes og ulike perspektiv ivaretas på en god måte. Institusjonsledelse vil bli foreslått 
som representasjon i UU etter hvert. Uavhengig av størrelse på utvalget, var det enighet om at 
det bør være to studentrepresentanter.  
 
Aktivitetsnivået for begge utvalgene må, som konsekvens av dette, tilpasses budsjettets 
rammer.  
 
Det ble foreslått at UU og det studieadministrative utvalget burde ha ett eller to fellesmøter i 
året. Det ble også foreslått å ha gjensidig vararepresentasjon mellom de utvalgene. Det ble 
signalisert ønske om tettere samarbeid både med forskningsutvalget, administrasjonsutvalget 
og bibliotekutvalget til UHR.  
 
Det ble stilt spørsmål ved om ikke UHR bør ha en overordnet felles tanke når det gjelder 
sammensetning og mandat for de ulike utvalgene.   
 
Vedtak:   

Det sendes ut forespørsel til institusjonene om å foreslå representanter til det 
studieadministrative utvalget.    



 

Dagens sammensetning av UU videreføres til strukturmeldingen er fremlagt, og 
vurderes deretter. UU ser at dette kan få betydning for aktivitetsnivået til begge 
utvalgene.  
 
Uavhengig av valg av sammensetning for UU på et senere tidspunkt, bør studentene 
ha to representanter i utvalget. 
 
Endringer i UUs mandat sendes over til UHRs styre til godkjenning, iht. forslaget i 
saksnotatet.   
 
Varastrukturen bør forenkles og gjøres mer fleksibel for både UU og det 
studieadministrative utvalget. UU mener vararepresentantene ikke skal fordeles på 
institusjonskategori som i dag, men at en inndeling i faglige og administrative 
vararepresentanter er tilstrekkelig.  

 
 

UU-sak 40/14 Beregning av gjennomsnittskarakter 
Denne saken har flere lag enn det kan se ut som i utgangspunktet, og det ble gitt støtte til 
forslaget i saknotatet om å utrede den mer før den behandles. Dersom det skal gjøres 
endringer i vitnemålet, må dette på høring i sektoren.  Prosessen videre vil være avhengig av 
hvordan det konkluderes etter behandling av den nye utredningen.  
 
Det ble diskutert om det er nyttig med gjennomsnittskarakterer – og hvem det eventuelt er 
som har behov for disse.   
 
Opprinnelig var dette et behov som analysegruppen hadde, men det oppleves også at studenter 
og arbeidsliv etterspør gjennomsnittskarakterer. Det har vist seg at det er ulike måter å 
rapportere gjennomsnittskarakterer på. Arbeidet analysegruppen har gjort har hatt som formål 
å vise hvordan og hvilke karakterer som skal inngå i gjennomsnittsberegninger. Gruppen har 
ikke tenkt videre bruk av en slik gjennomsnittskarakter i vitnemål, opptak til mastergrader 
eller lignende. Dersom slik bruk er ønskelig, er det en klar fordel om beregning av 
snittkarakterer gjøres på samme måte i sektoren.  
 
En diskusjon har dreid seg om karakteren F skal være med i snittberegninger, eller ikke. I 
ECTS ble det vurdert % -andeler på de ulike karakterene, og at karakteren F skulle fjernes. 
Begrunnelsen for dette var at det var riktigst ikke å regne med de som ikke var kvalifiserte. I 
NSDs Database for høyere utdanning (DBH) tas også F med i rapportene, og dette er kanskje 
en mer interessant løsning i den diskusjonen som UU har nå. Dersom vi holder de som har 
strøket utenfor i en snittberegning, har vi allerede i utgangspunktet gjort noe med 
statistikkgrunnlaget. Det må vurderes hvor store grupper det bør være før det gir mening å 
regne snittkarakterer. Jo mindre grupper, jo mer komplisert. Vi må ikke operere med ulike 
metoder. Bruk av bestått/ikke-bestått karakterer, som jo ikke kan gi snittberegning, 
representerer en egen utfordring. 
 
UU ba om å få saken tilbake etter at analysegruppen har vurdert den. Det vil være positivt 
med en homogen praksis, og dette kan også få betydning for internasjonal mobilitet. 
 
Vedtak:   



 

UU takker for godt initiativ til samordning fra analysegruppen. UU ber om et   utvidet 
notat fra analysegruppen før saken tas videre. Etter at UU har behandlet dette notatet, 
vil saken bli sendt på høring i UH-sektoren. 

 
UU-sak 41/14 Karakterrapport 2014 - oppfølging 
 
Kan UU si noe overordnet og strategisk om hva som er gode oppfølgingsmekanismer i dette 
arbeidet?   
 
Navnet på UUs og analysegruppens årlige konferanse ble diskutert. Det ble konkludert med at 
begrepet «karaktersamling» nå har satt seg i sektoren, oppslutningen øker år for år. Det 
varierer litt med temaene hvem som er deltakere. UU får rapport hvert år, og kan bidra til å 
diskutere denne saken videre. Navnet kan foreløpig beholdes, men det er ønskelig med 
forklarende undertitler. 
 
Karakterarbeidet er en sak som vi må ha fokus på over lang tid. UU må bidra til en felles 
forståelse av karakterskalaen også fremover. Det kan være grunn til å oppfordre institusjonene  
til å jobbe mer aktivt med karaktersaken. Til neste karaktersamling kan vi utfordre noen 
institusjoner til å fortelle om hvordan de følger opp karaktersaken. 
 
Det ble pekt på at det er en veldig styrke for arbeidet vårt at vi har analysegruppen. I år hadde 
analysegruppen mottatt totalt ni rapporter, som alle var sammenlignbare. 
 
Det bør gis opplæring i karaktersetting/vurdering og bevisstgjøring om at karaktersetting og 
vurdering er en del av den pedagogiske opplæringen.  Dersom det skal inn noe om å 
kvalitetssikre karaktersettingskompetansen i institusjonene, skal det da inn i tilsynsmodellen 
eller i tilleggsoppdraget som NOKUT har fått knyttet til evaluering av utdanning i tilknytning 
til forskning? Det er nyttig om arbeidet med vurdering/karaktersetting gis høyere 
oppmerksomhet i NOKUTs arbeidsfelt.   
 
Analysegruppen har foreslått at det opprettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide 
forslag til retningslinjer for bruken av karakterskalaen bestått/ikke bestått. Slike retningslinjer 
bør gjelde for hele UH-sektoren. UU ønsker at dette fremmes som sak på neste møte.  
 
Profesjonsutdanningene bør vurdere forslaget fra Karakterpanel A om å stille karakterkrav for 
autorisasjon. Dette må koordineres med Statens autorisasjonskontor. Det er forskjellige syn på 
om en fullført utdanning automatisk bør føre til autorisasjon. Det var enighet om å sende en 
henvendelse til fakultetsmøtene og de nasjonale rådene og be dem om å diskutere saken.  
 
Innføring av egne fagspesifikke beskrivelser for bacheloroppgaver: Karakterbeskrivelsene bør 
vurderes i sammenheng med fagspesifikke/fagområdespesifikke beskrivelser for 
mastergradsoppgaver, slik at forskjellene i kompetansekrav mellom de to studienivåene blir 
tydelig. UU vil sende ut brev til fagstrategiske enheter, vise til hva som skjer og oppfordre til 
samarbeid. Analysegruppen har en del formuleringer knyttet til dette.  
 
Samarbeid med NOKUT om kvalitetssikring av karaktersettingspraksis vil bli tatt opp i møte 
med NOKUT, 4. og 5. desember.  
 
Informasjon om karaktersystemet og karaktersettingspraksis er under utarbeidelse fra 
analysegruppen.  



 

 
Avslutningsvis ba UU om å få en orientering fra arbeidsgruppen til Nasjonal fagstrategisk 
enhet for helse- og sosialfagutdanning (NFE-HS) om arbeidet de gjør knyttet til kriterier og 
indikatorer for hva som kjennetegner kvalitet og relevans i praksisstudiene. 
 
Vedtak:   

UU følger dette arbeidet i tråd med ovennevnte konklusjoner i diskusjonene.  
 
UU-sak 43/14 Innstegsstillinger/traineestillinger - høring 
Det var fremlagt utkast til høringsuttalelse fra UHR. UU har muligheter til å komme med 
innspill til denne, før den sendes til Kunnskapsdepartementet som UHRs uttalelse. I uttalelsen 
fra UHR er det lagt vekt på at innstegsstillingens hensikt er å bidra til fremragende forsknings 
– og undervisningsmiljøer, se § 3 om arbeidsavtalen. Når det gjelder § 5 og sluttevaluering er 
det foreslått endringer som skal sikre at alle sider ved innstegsstillinger som kombinerte 
stillinger oppfylles ved at undervisningskompetanse gis tilstrekkelig vekt. I § 7 Rett til fast 
ansettelse er undervisningskompetanse foreslått tatt inn i tillegg til forskningskompetanse. 
 
UU synes styret hadde gode kommentarer. Et sted i høringsutkastet står det «styrking av 
forskningsinstitusjoner». Dette bør endres til «styrking av UH-institusjoner». Styret retter stor 
oppmerksomhet mot utdanningskvalitet og UH-pedagogikk, og dette bør inn i innledningen 
av høringssvaret som sendes til KD.   
 
NSO pekte på at studenter ikke kan kreve å være med i bedømmelseskomiteer for ansettelse 
på innstegsvilkår, ettersom dette er midlertidige stillinger. NSO mener dette er uheldig, og vil 
spille det inn i sin høringsuttalelse.  
 
Hvordan forholder vi oss til midlertidighet? Sannsynligvis bør vi inn i den diskusjonen på et 
nivå, samtidig som UH-sektorens utfordringer er betydelig mindre enn f.eks. 
kommunesektorens.  
 
Vedtak:  

UU gir sin tilslutning til UHRs punkter som fremkommer i saknotatet, men ber 
i tillegg om at følgende innarbeides i høringsuttalelsen fra UU:  
I innledningen bør kommentarene knyttet til utdanningskvalitet innarbeides. 
Studenter bør sikres plass i bedømmelseskomiteene for disse stillingene. 
«Styrking av forskningsinstitusjoner» må endres til «styrking av UH-
institusjoner»  

 
 
UU-sak 44/14 Høring om studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-
området og Sveits 
 
NSO støtter utkastet til høring fra UHR, men mener at denne kunne vært litt mer utfyllende. 
For eksempel viser Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til fortsatt samarbeid 
med BRIKS-landene. Det er nettopp disse landene som vil bli straffet ved innføring av 
studieavgift. Regjeringen gjør her en omkamp med Stortinget, ettersom Stortinget sa nei til 
utredning av skolepenger i fjor. KD sa for to år siden at inntektsgrunnlaget ville bli 
uhensiktsmessig. Vi har ikke sett noen ny informasjon som tilsier at situasjonen har endret seg 
siden da. Hvor stort vil det administrative apparatet bli, som skal administrere dette, vil det bli 
lønnsomt? Vet vi noe om hvor kostnadskrevende dette har vært, f.eks. i Finland?  



 

 
NSO viser i sin uttalelse til dominoeffekten som har skjedd i andre land, der de som har 
innført skolepenger for innreisende studenter, nå har fått skolepenger for alle.  
 
Vedtak:  

Punktene fra diskusjonen bes innarbeidet i høringsuttalelsen fra UU. Deretter 
anses uttalelsen som godkjent, og sendes til UHR.  

 
UU-sak 45/14 Møtedatoer for UU i 2015 
 
Følgende møtedatoer ble foreslått for 2015:  

 25. februar 
 26. februar - seminardag 
 20. mai 
 23. september 
 18. november 

 

Det kom ingen kommentarer til fremlagte møtedatoer. En studietur ble også diskutert, dersom 
det lar seg gjøre, budsjettmessig.  
 
Det ble foreslått å lage et årshjul for saker og hvem man ønsker å møte. UU bør ha møte med 
forskningsutvalget blant annet for å snakke om koblingen mellom forskning og utdanning, 
med bibliotekutvalget, med KD og med NOKUT om bl.a. tilsynsforskriften. I tillegg må det 
planlegges møte med studieadministrativt utvalg.  
 
Hvordan fremmer vi fremragende fagmiljø og gode virkemidler for utdanningskvalitet ble 
nevnt som tema for februarseminaret.  
 
Vedtak:   

Utdanningsutvalget fastsetter møtedatoer som foreslått i saken. Øvrige 
møtedatoer avtales på e-post. Utvalget ønsker å møte forskningsutvalget i 
løpet av våren og bibliotekutvalget i løpet av høsten. 

 
UU-sak 46/14 Orienteringssaker 
 
Vedtak:  Utdanningsutvalget tar sakene til orientering 
 
 
 
UU-sak 47/14 Eventuelt 
To saker var meldt under eventuelt: 
 

1. Sak som er meldt til UHRs styre om digitalisering og forenkling av UH-sektoren. 
Saken blir sannsynligvis trukket fra representantskapets møte.  
 
 

2. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 



 

Høyere utdanning gis relativt lite oppmerksomhet i langtidsplanen. Det burde vært knyttet 
forpliktelser til finansiering for SFU. Rekruttering til forsker- og undervisningsstillinger må 
prioriteres, én av tre går av med pensjon i løpet av de neste 10 årene. 
 
En strategisk tilnærming til bygningsmassen i UH-sektoren mangler. Investeringsplan for 
bygg og infrastruktur mangler i LTP (kun to bygg er inkludert) – Dette burde være koordinert 
på overordnet nivå. Når ikke dette er ivaretatt i planen, så bør UHR ha en mening om hvordan 
dette tas med i videre arbeid.  
 
Vi trenger en plan som handler om utdanning og forskning i et internasjonalt perspektiv. 
Dette kan kobles til meldingen som ligger nå og kan også være et tema for neste seminar i 
UU. Dette henger også sammen med strukturmeldingen.  
 
Sekretæren sender planen til alle. Det blir muligheter til å komme med innspill innen 28. 
november.  
 
 



 
 
 

 

Fra:  
Tor A. Aagedal, Universitetsdirektør 
 
Til:    
Fakultetene 
Avdeling for lærerutdanning 
Studiesekretariatet 
Forskningssekretariatet 
Viserektorene 
 
Kopi til:  
Rektor 
Universitetsstyret 
Personal- og organisasjonsavdelingen 
Valgstyret 
 

Dato: 05.02.2015 
 
Sak nr.:   15/00221 
 

 Forlengelse av styringsperioden fra 01-08.2015 til 31.12.2015 
 
I tilknytning til arbeidet med stortingsmeldingen om strukturen i uh-sektoren, som KD har 
varslet blir lagt fram i våren 2015, tok KD opp spørsmålet om en forlengelse av styreperioden 
til 31.12.15 for de universiteter og høgskoler som har en styringsperiode som utløper 31.07.15, 
jevnfør brev fra KD av 08.10.14. Ut fra universitets-og høgskoleloven har KD myndighet til å 
fatte vedtak om en slik forlengelse. Styret ved UiA behandlet denne henvendelsen i møtet 
22.10.14 i samme sak som UiAs innspill til KDs arbeid med strukturmeldingen, og vedtok 
enstemmig at en stilte seg positiv til en slik forlengelse. I brev 20.11.2015 meddelte KD at 
styreperioden for styret ved UiA forlenges til 31.12.2015. Tilsvarende forlengelse ble vedtatt 
for en rekke andre institusjoner, herunder UiN og UiS som er de to øvrige universiteter som 
har samme styringsperiode som UiA. 
 
I KDs brev om forlengelse fremgår ikke om neste styreperiode skal være 4 år, som er 
normalordningen som er definert i Uh-loven, eller om styreperioden skal få en avvikende 
lengde for å kunne avsluttes ved et studieårs utløp, dvs 31.07.  Universitetsdirektøren har tatt 
dette opp med KD. KD opplyste at de var oppmerksom på problemstillingen og ville komme 
tilbake med en avklaring som del av et brev til alle institusjoner som har styreperiode som 
utløper i 2015. Brevet ville etter planen bli sent ut ultimo januar måned. Etter at avklaring av 
styreperiode foreligger og valgstyret har vurdert valgkalender, vil universitetsdirektøren 
fremme en sak for universitetsstyret med fastsettelse av dato for rektorvalget. Øvrig 
valgkalender fastsettes av valgstyret eller av fakultetsdirektør for valg til fakultetsstyret. 
 
Etter Uh-loven er det styret som bestemmer den interne organiseringen. Som del av den 
interne organiseringen avgjør styret spørsmålet om en tilsvarende forlengelse av den interne 
styringsperiode for fakultetsstyrene og andre styrer/utvalg som følger styrets funksjonsperiode. 
Tilsvarende for åremålsansatte som har utløp av sin funksjonsperiode 31.07.15, herunder 
viserektorer, dekaner, studieledere og instituttledere.  Ved behandlingen av spørsmålet om 
forlengelse av styreperioden, ble det fra styrets side gitt uttrykk for at det ville være en naturlig 
konsekvens av en slik forlengelse at også funksjonsperioden for styrer og utvalg og perioden 
for åremålsansatte som har utløp 31.07.15 blir forlenget til 31.12.15. Det ble presisert at en 
slik forlengelse ikke var et pålegg for de berørte personer.  
 



 
 
 

 

Universitetsdirektøren har fått opplyst at begge viserektorer og alle berørte dekaner er innstilt 
på å forlenge sin åremålsperiode til 31.12.15.  Med dette utgangspunktet ber 
universitetsdirektøren fakultetsledelsen avklare med fakultetstyrets medlemmer og 
vararepresentanter om de er villig til å forlenge sin funksjonsperiode fram til 31.12. I tilfellet 
noen av de faste representantene ikke ønsker en slik forlengelse vil det være naturlig at 
vararepresentanter bes møte fast. I tilfeller hvor både faste og vararepresentanter fratrer bør det 
i løpet av våren foretas suppleringsvalg eller suppleringsoppnevning. Universitetsdirektøren 
ber om å få tilbakemelding på behov for suppleringsoppnevninger som må foretas av 
universitetsstyret innen 01.05.2015. 
 
Når det gjelder åremålsstillinger på fakultetsnivå med utløp 31.07, eksklusiv dekanstillingene, 
ber universitetsdirektøren om at fakultetsledelsen i samråd med fakultetsstyret å avklare 
hvorvidt disse kan forlenges fram til 31.12. I de tilfeller fakultetet har avklart at en forlengelse 
av en åremålstilsetting ikke er aktuell må fakultetet/avdeling for lærerutdanning vurdere en 
vikarordning for høstsemesteret eller en utlysing for en ny 4 årsperiode. Universitetsdirektøren 
legger til grunn at vedtak om forlengelse eller utlysing/tilsetting av nytt åremål skjer etter 
vanlig rutiner i samarbeid med PO-avdelingen. 
 
Når det gjelder styrer, råd og utvalg knyttet til fellesadministrasjonen med utløp 31.07 bes 
ansvarlig sekretariat i samråd med leder å ta opp spørsmålet med medlemmer og 
vararepresentanter om forlengelse til 31.12. Universitetsdirektøren bes om å få tilbakemelding 
innen 01.05 om det er behov for eventuelle suppleringsoppnevninger for forlengelse perioden. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Tor A. Aagedal (sign) 
Universitetsdirektør 























4/15 Godkjenning av programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved 
Handelshøyskolen ved UiA 
 
 
Arkivsak-dok. 14/03313-2 
Arkivkode.  412  
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 4/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Studieutvalget godkjenner programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen ved 
UiA med merknader som framgår av saksframlegget.  
 
 

Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
Det fakultetsvise ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen ved UiA er et resultat av at 
Handelshøyskolen ble opprettet som egen enhet fra 1. januar 2014. I denne sammenheng ble det 
tidligere ph.d.-programmet ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap delt i to program – 
ett ved Handelshøyskolen og ett ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Det er foretatt noen 
justeringer for å få på plass en programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen. 
Denne legges herved fram for Studieutvalget til godkjenning. 
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Saksunderlag 
Fakultet for samfunnsvitenskap søker i notat 20.01.15 (vedlagt) om godkjenning av 
programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen ved UiA. Ph.d.-programmet 
har kun én spesialisering, nemlig International Management. I styresak 68/13 ble det imidlertid 
åpnet for opptak av ph.d.-kandidater utenfor spesialisering, det vil si direkte til 
fakultetsprogrammet. Dette har gjort det nødvendig med en nærmere beskrivelse av 
fakultetsprogrammet som sådan. I beskrivelsen som nå legges fram for godkjenning omtales 
opptakskrav, opplæringsdel, avhandling og gjennomføring av programmet. Læringsutbytte på 
programnivå omtales også. 
 
 
Sekretariatets merknader 
Sekretariatet har vært i kontakt med Handelshøyskolen i forbindelse med ferdigstillelse av 
programbeskrivelsen. Det er i prosessen gjort enkelte korrekturmessige justeringer. 
 
I kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning framgår følgende deskriptor under Generell 
kompetanse på ph.d.-nivå: «kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon». Dette 
punktet mangler i programbeskrivelsen fra Handelshøyskolen. Sekretariatet anbefaler at 
fakultetet vurderer å ta dette punktet inn i læringsutbyttet for programmet.  
 
 
 
 
Vedlegg:  
Utkast til beskrivelse HH PhD program januar 2015.pdf 
Programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen ved UiA, til  
Programbeskrivelse HH PhD - til Studieutvalget.docx 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Title 

PhD programme at the School of Business and Law 

Admission requirements  

The candidates must normally have a master’s degree, including a master thesis, from an academic 

institution with good reputation, preferably in Economics, Finance, Business Administration, Innovation 

Studies, Management, Marketing, Development Management, International Business or a related 

business or management discipline (300 ECTS credits), obtained at least with honours (B or better). 

Generally, at least 90 ECTS credits must be core subjects from business studies. A strong qualification in 

applied research methods is an advantage. Fluency in written and oral English is a prerequisite.  

The application must include a project schedule, a funding plan and a short PhD thesis proposal (max 4 

pages). The proposal should fit the research competencies and interest of available supervisors at UiA, as 

close collaboration between supervisors and PhD candidates is emphasised. When applying, the 

following documentation should be submitted with the application form: 

1. a letter of motivation including suggested supervisor at UiA 
2. a full resume/curriculum (including transcripts of grades) 
3. a four-page (max) research project 
4. academic references  
5. the master thesis and other relevant scientific publications written in English 

 

All candidates are interviewed before admission and additional documentation, including GMAT, TOEFL 

etc., may be requested. Applicants without sufficient knowledge in a relevant field can be requested to 

take additional courses at the master´s level before being formally accepted into the programme. Final 

decision on admission is at the discretion of UiA. 

 

General description of the programme 

The programme is relevant for all candidates within the field of business research, broadly defined. 

Admission to the PhD programme is continuous. The overall purpose of the programme is to give the 

PhD candidates a thorough theoretical and methodological background, along with the experience of 

completing a substantial piece of original scientific work (the PhD thesis).  

The programme consists of three main components: coursework component, writing of a PhD thesis, 

and a public defence. The programme is demanding, implying strong focus and full-time efforts.  

The programme offers a PhD education within all fields of business research. A focus area at the School 

of Business and Law is International Management where the PhD programme offers a tailored 

specialisation. See specialisation description for more information. 

 



The coursework component 

The coursework component consists of a minimum of 30 ECTS credits. For those following the 

specialisation in International Management, the minimum is 45 ECTS credits. All candidates must take a 

minimum of 15 ECTS credits in research methodology which should include courses in Theory/Philosophy 

of Science, Qualitative methods and Quantitative methods.  

UiA is a member of the National Research School in Business Economics and Administration 

(http://nfb.nhh.no/Home.aspx) and the Norwegian Research School in Innovation 

(www.ntnu.edu/nb/web/innovation). Candidates may take courses at the research schools as well as at 

other prestigious national and international universities. In general, the coursework component is 

tailored for each candidate and will be approved at admission. Any later changes must be approved by 

the PhD committee. When needed, the PhD committee may also approve reading courses specifically 

designed for the candidate. Most coursework should be finished within the first six months of the PhD 

programme and all coursework should normally be finished within the two first years. 

Generally, candidates take courses in two main areas: Theory courses to get a thorough grounding in the 

main theories and literature relevant for the candidate’s PhD thesis and methodology courses to provide 

the candidate with a solid methodological foundation and an insight into what constitutes science. 

Providing the candidates with knowledge on how to publish academic research in their fields is 

emphasized throughout the programme.  

 

The PhD thesis 

The programme emphasizes strong collaboration between supervisor(s) and the PhD candidate. 

Nevertheless, the PhD thesis is primarily the project of the candidate, and the ability to work 

independently is required.  

The PhD thesis may consist of a monograph or a number of research papers related to each other. 

Candidates are encouraged to write paper-based PhD theses where some of the papers are co-authored 

with supervisors or other academics. A paper-based PhD thesis normally consists of three to five papers, 

at least one single-authored. The importance of publishing in high-ranked international peer-reviewed 

journals is stressed, and candidates are encouraged to publish papers while in the programme. To be 

included in the PhD thesis the papers need to be of publishable quality. A paper-based PhD thesis 

includes an introductory chapter binding the papers in the PhD thesis together. 

 

Progression 

Within the first three months of admission the candidate and supervisor(s) should review the project 

proposal and assess the need for adjustments in the project schedule. Lack of progress with coursework 

or thesis can result in a forced termination of the PhD education. 

During the programme candidates are encouraged to build their own research networks, to have longer 

stays with other academic institutions, and to participate at international research conferences. To 

http://nfb.nhh.no/Home.aspx
http://www.ntnu.edu/nb/web/innovation


enable this, and to learn about accessing research funding, candidates are expected to apply for funding 

from external and internal parties.  

An overview of the normal study progression is shown in the table below. 

Year First semester Second semester 

1 Course work, proposal/first paper  Course work, proposal/first paper, proposal 
defence 

2 PhD thesis, apply for funding for research 
stays at other academic institutions, final 
course work  

PhD thesis, research stay at other academic 
institutions, participate in seminar and 
conferences, publication efforts 

3 PhD thesis, research stay at other academic 
institutions, participate in seminar and 
conferences, publication efforts 

PhD thesis, publication efforts, pre-defence 
seminar, complete PhD thesis 

 

By the end of the first year monographs must be presented and defended as full thesis proposals and 

paper-based theses must be presented with a completed first paper and indicated plans for the rest of 

the papers.  

Progression reports must be submitted at least on an annual basis, and candidates must present their 

research and progress at faculty seminars at least once a year. Candidates are required to demonstrate 

progress in order to remain in the programme. 

The programme may organize a pre-defence seminar before final submission of the thesis.  

 

Learning outcome 

After completing the PhD programme, candidates should  

Knowledge:  

 have the knowledge needed to be at the research frontier of his/her field and should master the 

theories and methods of the field 

 be able to contribute to develop new knowledge, theory, methods, interpretations and forms of 

documentation within his/her research field 

 be able to evaluate the expediency and application of different research methods  

 be able to list relevant outlets to publish his/her research 

 

Skills:  

 be able to formulate research questions, plan and conduct research  



 be able to write academically  according to the norms in their field of research, and reflect on the 

research and writing process 

 be able to critically evaluate and pass constructive judgment on scholarly work within their field 

of research 

 

General competences:  

 be able to identify and reflect on relevant ethical questions in the research process and conduct 

own research according to established ethical standards 

 be able to communicate research in debates and through recognized publication channels  

 be able to participate in research teams and understand the importance of publishing and 

accessing funding to succeed in modern research 

 be able to establish and maintain scholarly networks 

 

Occupational possibilities 

The PhD degree will qualify for careers both in private and public sector, as well as academia.  

 

Qualification awarded 

PhD degree 

 

Responsible faculty 

School of Business and Law at the University of Agder 

 

Contact person 

Professor Roy Mersland – roy.mersland@uia.no  

 

 

mailto:roy.mersland@uia.no
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Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap 
Målfrid Tangedal 
 

Dato:  20.01.2015 
 
Saksnr.: 14/03313-3 

Til: 
 

Anne Marie Sundberg/ Studiesekretariatet     

Kopi 
til: 
 

 
         
 

 

  
 
 

Programbeskriving for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen ved UiA, til 
godkjenning  

Det fakultetsvise ph.d-programmet ved Handelshøyskolen er eit resultat av at 
Handelshøyskolen vart oppretta som eiga eining ved UiA 1. januar 2014. I samband med 
dette vart det tidlegare ph.d-programmet ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 
delt i to program, eit ved Fakultet for samfunnsvitenskap og eit ved Handelshøyskolen ved 
UiA. 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder behandla i møte 04.06.14 eit 
utkast til programbeskriving for ph.d-programmet ved fakultetet. Etter tilbakemeldingar frå 
studiesekretariatet har Forskings- og ph.d-utvalet ved Handelshøyskolen behandla eit revidert 
utkast, og ansvar for endeleg tekst vart delegert til programkoordinator Roy Mersland i 
samarbeid med administrasjonen. Vi vidaresender med dette endeleg utkast til 
programbeskriving for ph.d-programmet ved Handelshøyskolen og ber om at det vert behandla 
i Studieutvalet, i samsvar med Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved 
Universitetet i Agder, §3.  

Ph.d-programmet har berre éi spesialisering, og det har fram til no ikkje vore behov for ei 
beskriving av innhaldet på ph.d-programmet ut over spesialiseringsbeskrivinga. I S-sak 68/13 
vart det opna for opptak av ph.d-kandidatar utanfor spesialisering som ei midlertidig ordning. 
Handelshøyskolen har så langt seks ph.d-kandidatar teken opp på denne midlertidige ordninga, 
knytt til fagmiljøet ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon og Institutt for økonomi. 
Fakultetet har difor fått behov for ei ph.d-programbeskriving som inneheld overordna krav til 
opptak, opplæringsdel og gjennomføring for det fakultetsvise ph.d-programmet ved 
Handelshøyskolen. Spesialiseringa i International Management gjeld framleis som eigen 
spesialiseringa, med eigne krav til opplæringsdel.  

Programbeskrivinga vil vere retningsgjevande både for aktuelle søkarar, og for fagmiljø som 
ønsker å rekruttere ph.d-kandidatar. Den legg føringar for samansetnaden av opplæringsdelen, 
og krav til fagmiljøet si oppfølging av ph.d-kandidatane.  

Kvalitetssikring av programmet ligg hos Forskings og ph.d-utvalet ved Handelshøyskolen, det 
same vil vurdering av søkarar og opptak av nye ph.d-kandidatar. Programbeskrivinga er 
skriven i samsvar med UiA sin mal, og det er i tillegg lagt inn læringsutbytte sjølv om malen 
ikkje krev dette. 
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Title 

PhD programme at the School of Business and Law, University of Agder 

Admission requirements  

The candidates must normally have a master’s degree, including a master thesis, from an academic 

institution with good reputation, preferably in Economics, Finance, Business Administration, Innovation 

Studies, Management, Marketing, Development Management, International Business or a related 

business or management discipline (300 ECTS credits), obtained at least with honours (B or better). 

Generally at least 90 ECTS credits must be core subjects from business studies. A strong qualification in 

applied research methods is an advantage. Fluency in written and oral English is a prerequisite.  

The application must include a project schedule, a funding plan and a short PhD thesis proposal (max 4 

pages). The proposal should fit the research competencies and interest of available supervisors at UiA, as 

close collaboration between supervisors and PhD candidates is emphasised. When applying, the 

following documentation should be submitted with the application form: 

1. a letter of motivation including suggested supervisor at UiA 
2. a full resume/curriculum (including transcripts of grades) 
3. a four-page (max) research project 
4. academic references  
5. the master thesis and other relevant scientific publications written in English 

 

All candidates are interviewed before admission and additional documentation, including GMAT, TOEFL 

etc., may be requested. Applicants without sufficient knowledge in a relevant field can be requested to 

take additional courses at the master´s level before being formally accepted into the programme. Final 

decision on admission is at the discretion of UiA. 

 

General description of the programme 

The programme is relevant for all candidates within the field of business research, broadly defined. 

Admission to the PhD programme is continuous. The overall purpose of the programme is to give the 

PhD candidates a thorough theoretical and methodological background, along with the experience of 

completing a substantial piece of original scientific work (the PhD thesis).  

The programme consists of three main components: coursework, writing of a PhD thesis and a public 

defence. The programme is demanding, implying strong focus and full time efforts.  

The programme offers a PhD education within all fields of business research. A focus area at the School 

of Business and Law is International Management where the PhD programme offers a tailored 

specialisation. See specialisation description for more information. 

 



The coursework 

The coursework consists of a minimum of 30 ECTS credits. For those following the specialisation in 

International Management the minimum is 45 ECTS credits. . All candidates must take a minimum of 15 

ECTS credits in research methodology which should include courses in Theory/Philosophy of Science, 

Qualitative methods and Quantitative methods.  

UiA is a member of the National Research School in Business Economics and Administration 

(http://nfb.nhh.no/Home.aspx) and the Norwegian Research School in Innovation 

(www.ntnu.edu/nb/web/innovation). Candidates may take courses at the research schools as well as at 

other prestigious national and international universities. In general the coursework component is 

tailored for each candidate and will be approved at admission, and any later changes must be approved 

by the PhD committee. When needed the PhD committee may also approve reading courses specifically 

designed for the candidate. Most coursework should be finished within the first six months of the PhD 

programme and all coursework should normally be finished within the two first years. 

Generally candidates take courses in two main areas: Theory courses to get a thorough grounding in the 

main theories and literature relevant for the candidate’s PhD thesis and methodology courses to provide 

the candidate with a solid methodological foundation and an insight into what constitutes science. 

Throughout the programme it is emphasized to provide the candidates with knowledge on how to 

publish academic research in their fields.  

 

The PhD thesis 

The programme emphasizes strong collaboration between supervisor(s) and the PhD candidate. The PhD 

thesis is nevertheless primarily the project of the candidate himself/herself, and the ability to work 

independently is required.  

The PhD thesis may consist of a monograph or a number of research papers related to each other. 

Candidates are encouraged to write paper based PhD theses where some of the papers are co-authored 

with supervisors or other academics. A paper based PhD thesis normally consists of three to five papers, 

at least one single-authored. The importance of publishing in high ranked international peer-reviewed 

journals is stressed, and candidates are encouraged to publish papers while in the programme. To be 

included in the PhD thesis the papers need to be of publishable quality. A paper based PhD thesis 

includes an introductory chapter binding the papers in the PhD thesis together. 

 

Progression 

Within the first three months of admission the candidate and supervisor(s) should review the project 

proposal and assess the need for adjustments in the project schedule. Lack of progress with coursework 

or thesis can result in a forced termination of the PhD education. 

During the programme candidates are encouraged to build their own research networks, to have longer 

stays with other academic institutions and to participate at international research conferences. To 

http://nfb.nhh.no/Home.aspx
http://www.ntnu.edu/nb/web/innovation


enable this, and to learn about accessing research funding, candidates are expected to apply for funding 

from external and internal parties.  

An overview of the normal study progression is shown in the table below. 

Year First semester Second semester 

1 Course work, proposal/first paper  Course work, proposal/first paper, proposal 
defence 

2 PhD thesis, apply for funding for research 
stays at other academic institutions, final 
course work  

PhD thesis, research stay at other academic 
institutions, participate in seminar and 
conferences, publication efforts 

3 PhD thesis, research stay at other academic 
institutions, participate in seminar and 
conferences, publication efforts 

PhD thesis, publication efforts, pre-defence 
seminar, complete PhD thesis 

 

By the end of the first year monographs must be presented and defended as full thesis proposals and 

paper based theses must be presented with a completed first paper and indicated plans for the rest of 

the papers.  

Progression reports need to be submitted at least on an annual basis and candidates must present their 

research and progress at faculty seminars at least once a year. Candidates are required to demonstrate 

progress in order to remain in the programme. 

The programme may organize a pre-defence seminar before final submission of the thesis.  

 

Learning outcome 

After completing the PhD programme candidates should  

Knowledge:  

 have the knowledge, skills and the general competence needed to be at the research frontier of 

his/her field 

 be able to contribute to develop new knowledge, theory, methods, interpretations and forms of 

documentation within his/her research field 

 be able to evaluate the expediency and application of different research methods  

 be able to list relevant outlets to publish his/her research 

 

Skills:  

 be able to formulate research questions, plan and conduct research  



 be able to write academically  according to the norms in their field of research, and reflect on the 

research and writing process 

 be able to critically evaluate and pass constructive judgment on scholarly work within their field 

of research 

 

General competences:  

 be able to identify and reflect on relevant ethical questions in the research process and conduct 

own research according to established ethical standards 

 be able to communicate research in debates and through recognized publication channels  

 be able to participate in research teams and understand the importance of publishing and 

accessing funding to succeed in modern research 

 be able to establish and maintain scholarly networks 

  

Occupational possibilities 

The PhD degree will qualify for careers both in private and public sector, as well as academia.  

 

Qualification awarded 

PhD degree 

 

Responsible faculty 

School of Business and Law at the University of Agder 

 

Contact person 

Professor Roy Mersland – roy.mersland@uia.no  

 

 

mailto:roy.mersland@uia.no
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Saksunderlag 
Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen ved UiA behandlet i møte 4. februar 2015 studieplan for 
regnskap og revisjon – siviløkonom, masterprogram, og utfyllende regler for opptak til 
studieprogrammet. Fakultetsstyresaken er vedlagt. Det er lagt fram følgende forslag til vedtak: 
 
Styret for Handelshøyskolen godkjenner vedlagte  

• Studieplanen for Master i regnskap og revisjon – siviløkonom 
• Utfyllende regler for opptak til Master i regnskap og revisjon – siviløkonom 
• Endrede utfyllende regler for opptak til Master i økonomi og administrasjon – 

siviløkonom. 
Studieplanen og utfyllende regler for opptak til masterprogrammene oversendes Studieutvalget 
for godkjenning. 
 
Endelig vedtak legges fram for Studieutvalget i møtet. 
 
 
Sekretariatets merknader 
Det er sekretariatets vurdering at Handelshøyskolen ved UiA legger fram en gjennomarbeidet og 
god studieplan. Sekretariatet og Handelshøyskolen har vært i dialog angående enkelte 
justeringer i forhold til det forslaget som fakultetsstyret fikk seg forelagt 4. februar.  
 
Under punktet Generell beskrivelse av studiet omtales i første avsnitt profesjonsfagene innen 
regnskap, revisjon, skatterett og rettslære. I tredje avsnitt vises det til at profesjonsfagene er nær 
knyttet opp mot masterprogrammet i økonomi og administrasjon og at emnene som tilbys 
tilhører fire emneområder: Økonomisk styring, finansiell rapportering, juridiske emner og 
revisjon. Handelshøyskolen bes vurdere om omtalen i de to avsnittene er konsistent.  
 
Merknader til de enkelte emnebeskrivelsene 
I emnet ME-423 Research Methods in Business må det presiseres om «assignments» under 
Vilkår for å gå opp til eksamen og under Eksamen er de samme eller forskjellige.  
 
I emnet ORG449 Strategy heter det under Teaching methods and work load: «Material covered 
in class as well as the literature will be the basis for the exam.» 
Det vises til § 12 i forskrift om studier og eksamen ved UiA. Her heter det: «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.» Ettersom undervisningen i ORG449 ikke er obligatorisk, medfører sekretariatets 
tolkning av nevnte paragraf at denne formuleringen må utgå.   
 
I emnet BE-501 Masteroppgave må antall timer obligatorisk veiledning omtales, jfr. forskrift om 
studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 7 nr. 2. 
 
Det legges fram skjema for kvantifisering av studentenes arbeidsomfang for samtlige emner.  
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Vedlegg:  
Vedlegg 1 Master MRR - studieplan og emner 280115.docx 
Vedlegg 2 Utfyllende regler for opptak til MRR.docx 
Godkjenning av Master i regnskap og revisjon – siviløkonom og utfyllende regler for opptak til 
studieprogrammet  
MRR - studieplan til Studieutvalget.docx 
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Regnskap og revisjon – siviløkonom, masterprogram 
Påbyggingsstudium - 120 Studiepoeng - 2 år - Kristiansand 

 

MASTMRR 

 

Opptakskrav 

Fullført treårig økonomisk-administrativ utdanning på minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende 

fullført treårig utdanning. Se utfyllende regler for opptak på www.uia.no 

 

Anbefalte forkunnskaper  

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk, da en rekke emner undervises på engelsk. 

  

Generell beskrivelse av studiet  

Masterprogrammet i regnskap og revisjon - siviløkonom har som siktemål å utdanne reflekterte 

kandidater med høy teoretisk kompetanse innenfor økonomiske og administrative fag med 

spesialisering i profesjonsfagene innen regnskap, revisjon, skatterett og rettslære.  

 

Studiet gir den høyeste revisjonsutdanningen i Norge, som sammen med oppnådde karakterkrav 

fastsatt av Finanstilsynet, godkjent praksis, samt bestått praktisk prøve, gir anledning til å søke om 

godkjenning som statsautorisert revisor.  

 

Profesjonsfagene som er nær knyttet opp mot Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom, gir 

studentene innsikt i hvordan verdiskapingen i en virksomhet og i prosjekter kan måles, analyseres, 

styres og rapporteres på best mulig måte.  Emnene som tilbys kan sies å tilhøre fire emneområder: 

Økonomisk styring, finansiell rapportering, juridiske emner og revisjon, som fundamentet for 

finansiell revisjon og bekreftelse av årsregnskap.   

 

Studiets oppbygging 

Studieprogrammet består av 12 emner, hvert på 7,5 studiepoeng, samt en masteroppgave på 30 

studiepoeng, hvor de to første semestrene, med ett unntak (Selskapsrett og annen forretningsjus) går 

parallelt med Master i Økonomi og administrasjon – spesialisering økonomisk styring.  I tredje 

semester inngår profesjonsfagene finansregnskap, revisjon og skatt og avgiftsrett i masterprogrammet i 

regnskap og revisjon.  

 

Oppbygging av masterprogram i regnskap og revisjon: 

1. sem ME-423 
Research Methods in 
Business 
7,5 sp 

JU-4XX 
Selskapsrett med 
annen 
forretningsjuss 
7,5 sp 

BE-410 
Corporate Finance 
7,5 sp 

BE-417 
Økonomiske 
styringssystemer 
7,5 sp 

2. sem ORG-449 
Strategy 
7,5 sp 

BE-420 
Finansregnskap 4 
7,5 sp 

BE-414 
Financial 
Statement Analysis 
and Equity 
Valuation 

BE-418 
Strategisk 
økonomistyring 
7,5 sp 

3. sem BE–4xx Finansregnskap 
5  
7,5 sp 

RE- 4xx Revisjon 1  
7,5 sp 

RE- 4xx Revisjon 2 
7,5 sp 

JU-4xx Skatte- og 
avgiftsrett  
7,5 sp 

4. sem BE-501  
Masteroppgave  
30 sp 
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Læringsutbytte 

Etter fullført studium skal kandidaten ha  

 

KUNNSKAPER 

Kandidaten skal  

 ha avansert kunnskap innen fagområdet bedriftsøkonomi 

 ha avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og 

metoder innen regnskap og revisjon  

 ha inngående kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag, samfunnsøkonomiske fag og 

relevante juridiske emner  

 ha innsikt i fagets egenart og historie, samt fagets og revisors rolle i samfunnet  

 ha inngående kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig 

sektor  

 kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og 

arbeidsmåter innenfor fagene 

 

FERDIGHETER 

Kandidaten skal 

 kunne anvende analysemetoder, kunnskap, relevante resultater fra forsknings- og 

utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen finansiell revisjon, 

regnskap og juss og kunne begrunne sine valg 

 beherske sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon 

 kunne identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig 

og i team på revisjons- og regnskapsoppdrag 

 kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at 

det på en god måte belyser en problemstilling 

 kunne bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom 

revisjonsberetning og annen rapportering 

 kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og 

kontakt med fagmiljøer og praksis 

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten skal 

 ha innsikt i den internasjonale dimensjonen i studiet 

 ha innsikt i hvordan innovative prosesser kan influere på regnskapet og revisjonsutøvelsen  

 ha innsikt i hvordan organisasjoner kan opptre forsvarlig 

 kunne tenke selvstendig og kritisk, herunder vise etisk refleksjon 

 presentere sentralt fagstoff så vel muntlig som skriftlig og på ulike 

kommunikasjonsplattformer 

 kunne arbeide kollektivt og løse oppgaver effektivt i grupper  

 

 

Arbeidsformer 

Masterprogrammet i regnskap og revisjon er et ordinært fulltidsstudium. To emner undervises parallelt 

i første halvdel av semesteret med avsluttende eksamen før de neste to emnene undervises etter samme 

prinsippet. Undervisningen vil variere med kombinasjon av forelesninger, prosjektarbeid i grupper og 

skriftlige innleveringsoppgaver.  

 

Bruk av IKT og biblioteksdatabaser inngår som en naturlig del av arbeids- og undervisningsformen i 

flere av emnene. Undervisningsspråket er engelsk i en rekke emner. 
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Vurderingsformer 

I mange emner er det arbeidskrav (individuelt eller i grupper) for å få gå opp til eksamen, og noen 

emner omfatter muntlige presentasjoner. De fleste emnene har individuell skriftlig eksamen med 

bokstavkarakterer A-F, hvor A er beste karakter og F er stryk. 

 

Studentutveksling 

Det kan være mulighet for utveksling i andre semester, til utvalgte samarbeidspartnere i utlandet.  

 

Vilkår for å gå videre i studiet 

Før studentene påbegynner arbeidet med masteroppgaven, bør de ha bestått eksamen i de obligatoriske 

emnene i programmet.  

 

Yrkesmuligheter og videre utdanning 

Kandidatene som uteksamineres fra dette studiet er attraktive kandidater for en rekke stillinger innen 

regnskap, økonomi og ledelse i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.  

 

En revisors hovedoppgave er å utføre revisjon i privat eller offentlig sektor, det vil si kontrollere og 

bekrefte revisjonspliktige enheters årsregnskap. Det er imidlertid bare statsautoriserte revisorer som 

kan revidere regnskapene til børsnoterte selskaper. Revisor fungerer også som rådgiver i økonomiske 

og regnskapsmessige spørsmål og kan gi veiledning slik at bedrifter kan etablere gode rutiner for 

økonomistyring.  Etter gjennomført studium velger mange en karriere i et revisjonsselskap, andre 

innen regnskap, økonomi- eller ledelsesfunksjoner i næringsliv, finans eller offentlig forvaltning.  

 

Studiet gir også grunnlag for å etablere og drive egen virksomhet.  

 

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudium ved Universitetet i Agder og andre 

doktorgradsstudier i inn- og utland. 

 

Fører til grad 

Fullført toårig påbyggingsstudium gir graden Master i regnskap og revisjon – siviløkonom. 

 

Studentevaluering 

Studieevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2.3.1 ved en årlig 

evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det minimum deltar én studentrepresentant fra hvert 

studieår. 

 

Andre opplysninger 

Etter § 1-1 i forskrift av 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer er Finanstilsynet tillagt 

myndighet til å fastsette karakternivå for godkjenning som registrert og statsautorisert revisor.  

Finanstilsynet stiller følgelig karakterkrav C i alle emner som inngår i mastergradsstudiet i regnskap 

og revisjon – siviløkonom, for å tilfredsstille kravet for å kunne søke om godkjennelse som 

statsautorisert revisor. 

 

Ansvarlig fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Kontaktperson 

For ytterligere informasjon kontakt studiekonsulent Anne Line Omsland  
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ME-423-1 Research Methods in Business 
7.5 credits - Starts autumn - Length 1 Semester(s) - 

 

Recommended course(s) 

Methods in the Social Sciences 

 

Learning outcomes 

On the successful completion of this course the student should 

 be able to formulate research problems/questions and design a proper scientific method 

for studying the formulated problems/questions in business studies 

 be able to demonstrate the ability to evaluate ethical aspects of applying different 

research methods 

 be able to demonstrate how quantitative and qualitative methods can be applied in 

business studies 

 be able to demonstrate how factor analysis and regressions can be applied in 

quantitative studies 

 have insight into the most important multivariate analysis methods 

 

Course contents 

The course will serve as a introduction into research methods in business studies. The course will 

present fundamentals of research design and setting, followed by a practical hands-on approach to 1) 

quantitative analyses: procedures and modeling tools and also to 2) qualitative analysis. 

 research and research process in business studies 

 research problems, research design and measurements 

 data sources, data collection, sampling and preparation for analysis 

 qualitative research: overview, tools and data analysis 

 descriptive statistics, exploration of data and correlations and the most important 

multivariate analysis methods 

 model diagnostics 

 linear regression (including mean comparisons) and multiple linear regression 

(modeling, interpretation, varieties and use of dummy variables) 

 time series analyses 

 Logit and Probit regressions 

 data reduction and factor analysis 

 

Teaching methods and workload 

Lectures, group work and laboratory. Estimated workload is about 200 hours. 

 

Evaluation 

Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the 

quality assurance system, chapter 2.1.1., unless other information is given in the beginning of the 

semester. 

 

Examination requirement 

Approved compulsory assignments. Information will be given in Fronter at the start of the semester. 

 

Assessment methods and criteria 

Assignments with graded marks comprising 40% of the final grade and a 3 hour written examination 

with graded marks comprising 60 % of the final grade. 

More information will be given in Fronter at the start of the semester. 

 

Credit reduction 

ME-407- 1 med 5 studiepoeng  

ME-408- 1 med 5 studiepoeng  

Offered as a free-standing moduleNei/No 
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Priv. Exam 

No 

 

Faculty 

Handelshøyskolen ved UiA 

 

Reading list 

Selected chapters of the following literature: 

 

Ghauri & Grønhaug (2010) Research Methods in Business Studies, 4th edition, Prentice Hall/ Financial 

Times. 

A reader adopting chapters from user-oriented quantitative analysis books. Primarily: 

- Field (2013) Discovering Statistics Using IBM SPSS, 4th edition, Sage Publications. 

- Hill, Griffiths and Lim (2011), Principles of Econometrics, 4th edition, Wiley 
 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Coursecode/coursename ME-4XX -1 Research Method in Business Studies 

Number of credits 7,5 

Learning outcome Learning activity Estimated workload Student evaluation of 

workload 

 Lectures  36  

 Participation in seminars   

 Laboratory work with or 

without supervision 

72  

 One-on-one teaching   

 Reading curriculum / self-

tuition 

56  

 Scheduled group-work with or 

without supervision 

  

 Informal group-work / 

colloquium / ensemble for 

students 

  

 Fieldwork    

 Supervised professional 

training in school / hospital / 

municipal cultural school / etc. 

  

 Preparatory and follow-up 

activities 

  

 Hand-ins   

 Project-work   

 Academic supervision   

 Adaptations based on feedback 

from lecturer / teacher 

  

 Student sit-in / internship in a 

company, an orchestra, etc. 

  

 Examination preparations / 

reading 

35  

 Examination 3  

 Other (must be specified)   

Total   200  
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JU-4xx Selskapsrett og annen forretningsjuss 
7.5 sp – Starter høst – varighet 1 semester – Kristiansand 

 

Studium 

Regnskap og revisjon – siviløkonom, masterprogram 

 

Anbefalte forkunnskaper 

JU-104 Rettslære eller tilsvarende 

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha 

 inngående kunnskap om ulike selskapstyper - hvordan disse er organisert, selskapenes 

formues- og heftelsesform og særtrekk ved hver enkelt selskapstype med spesiell vekt på 

aksje- og allmennaksjeselskap, herunder også reglene om myndighetsmisbruk og ansvar i 

selskapsforhold  

 inngående kunnskap om reglene for aksje- og allmennaksjeselskaps kreditt og 

sikkerhetsstillelse, oppkjøpsfinansiering, utbytte og kapitalnedsettelse, fusjon og fisjon samt 

avtaler mellom selskap og aksjeeier. 

 avansert kunnskap om børs- og verdipapirrettslige regler av betydning for større foretak og 

herunder kunnskap om det finansielle systems oppbygging, rolle og regulering samt reglene 

om handel med finansielle instrumenter, innsidehandel, markedsmanipulasjoner og urimelige 

forretningsmetoder 

 forståelse for konsekvensene av at et foretak har økonomiske problemer, herunder reglene om 

gjeldsforfølgning, insolvensvilkåret som grunnlag for konkurs, omfanget av konkursboets 

beslagsrett, omstøtelse og motregning i konkurs 

 inngående kunnskap om utvalgte arbeidsrettslige problemstillinger med særlig vekt på 

foretakets og arbeidstakernes situasjon ved ulike former for virksomhetsoverdragelse 

 

Innhold 

Emnet skal gi studentene gode kunnskaper om konsekvensene ved valg av organisasjonsform ved 

oppstart og drift av økonomisk virksomhet. Hovedvekten vil bli lagt på aksje- og allmennaksjeselskap. 

Det legges særlig vekt på foretakets økonomiske forhold og ulike former for finansiering av 

virksomheten, herunder også børs- og verdipapir rettslige regler. Emnet vil også fokusere på hvilke 

konsekvenser økonomiske problemer kan få for foretaket. I denne forbindelse vil reglene om 

gjeldsforfølgning bli gjennomgått og særlig konsekvensene av insolvens med hovedvekt på vilkårene 

for åpning av konkurs, konkursboets beslagsrett, omstøtelse og motregning i konkurs. Emnet skal også 

gi studentene kunnskaper om reglene for virksomhetsoverdragelse, herunder særlige problemstillinger 

knyttet til ansattes situasjon. 

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger og gruppearbeid. Utfyllende informasjon i Fronter ved semesterstart. Arbeidsomfang 

samlet 200 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått. Utfyllende informasjon i Fronter ved 

semesterstart. 

 

Eksamen 

4 timers skriftlig skoleeksamen med gradert karakter 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 
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Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensumlitteratur (foreløpig) 

Ole Gjems-Onstad, Valg av selskapsform, (Bok) Gyldendal, 2. utgave 2013 

Egenkapitaltransaksjoner, (Bok) Den norske revisorforening, 5. utgave april 2014, 

Philip Truyen, Myndighetsmisbruk i aksje – og allmennaksjeselskap, (Artikkel) Jussens venner, 2004 

s 305-328 

Henriette Nazarian, Konkursrett (Bok), Cappelen Damm Akademiske, 2012,  Kap 3,4, 8-13, 19-27. 

Alexander Næss Skjønberg/Eirik Hognestad, Individuell arbeidsrett (Bok), Kap 15  

Trude Myklebust, Innføring i finansmarkedsrett (Bok),  

  

 
 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn JU-4xx Selskapsrett og annen forretningsjuss 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten veiledning 40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill studentene 

imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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BE-410-1 Corporate Finance 
7.5 credits - Starts autumn - Length 1 semester  - Kristiansand 

 

Study programme 

Master’s Programme in Business Administration, Master’s Programme in Business Administration (5-

years) 

 

Learning outcomes 

On successful completion of this course the student should  

 be able to  demonstrate how the no-arbitrage principle governs prices in financial markets 

 be able to discuss how information from financial markets may be used to value real assets 

 be able to demonstrate how taxes influence firms´ financing and payout choices 

 be able to identify how conflicts between shareholders and debt holders arise and how they 

can be minimized 

 have insight into how managerial incentives affect financial decisions 

 have insight into how financial decisions affect stock prices 

 be able to recognize how taxes, operation synergies, and management incentive conflicts 

provide motives for mergers and acquisitions 

 

Contents 

This course presents the mainstream theory on basic valuation, risk and return, capital structure, 

financial and real options, long-term financing and special topics like mergers and acquisitions. The 

underlying philosophy of the course is that finance is not a set of topics or a set of formulas. Rather, it 

is the consistent application of a few sensible rules and themes. The course develops a firm knowledge 

of the theoretical foundations of corporate finance but does not offer in-depth coverage of each 

specific topic. 

 

The course first recapitulates fundamentals of capital budgeting, bond valuation, and stock valuation. 

Next, capital markets and the pricing of risk are discussed, including optimal portfolio choice, the 

capital asset pricing model and alternative models of systematic risk. With this theoretical basis, the 

course sets out to analyze classic corporate finance topics like capital structure in a perfect market, 

debt and taxes, financial distress, managerial incentives, information, and payout policy. Finally, 

capital budgeting with leverage, options and corporate finance, initial public offerings, different types 

of debt, and the market for corporate control are analyzed. 

 

Teaching methods and workload 

The course consists of lectures, accompanied by individual/group work with problems in 

MyFinanceLab or a similar type of computer based "finance lab".  Workload 200 hours in total. 

 

Examination requirements 

Approved compulsory assignments. Information will be given in Fronter at the start of the semester. 

 

Examination 

4 hour written examination with graded marks. 

 

Evaluation 

Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the 

quality assurance system, chapter 2.1.1., unless other information is given at the beginning of the 

semester. 

 

Credit reduction 

None 

 

Offered as a free-standing module 
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 No 

 

Priv. Exam 

No 

 

Faculty 

School of Business and Law at University of Agder 

 

Reading list 

Jonathan Berk and Peter DeMarzo. Corporate Finance plus MyFinanceLab 12 months access, Second 

Edition. 2011. Second Edition (Global Edition). Pearson. ISBN-10: 1-40828-333 / ISBN-13: 

9781408283332 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Coursecode/coursename BE-410-1 Corporate Finance 

Number of credits 7,5 

Learning outcome Learning activity Estimated workload Student evaluation of 

workload 

 Lectures  36  

 Participation in seminars   

 Laboratory work with or 

without supervision 

  

 One-on-one teaching   

 Reading curriculum / self-

tuition 

  

 Scheduled group-work with or 

without supervision 

94  

 Informal group-work / 

colloquium / ensemble for 

students 

  

 Fieldwork    

 Supervised professional 

training in school / hospital / 

municipal cultural school / etc. 

  

 Preparatory and follow-up 

activities 

  

 Hand-ins 30  

 Project-work   

 Academic supervision   

 Adaptations based on 

feedback from lecturer / 

teacher 

  

 Student sit-in / internship in a 

company, an orchestra, etc. 

  

 Examination preparations / 

reading 

36  

 Examination 4  

 Other (must be specified)   

Total   200  
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BE-417-1 Økonomiske styringssystemer  
7.5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester – 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten: 

 ha innsikt i hva slags styringssystemer som ledere kan anvende i styring av 

virksomheten, herunder virksomhets- og risikostyring og internkontroll 

 ha innsikt i styrets, revisjonsutvalgets, internrevisorens og revisors rolle 

 ha inngående kunnskap om hvordan styringssystemer kan virke ulikt i ulike 

organisasjoner, samt hvordan styringssystemer kan ha både tilsiktede og utilsiktede 

effekter 

 kunne kritisk vurdere ulike økonomistyringssystemer og deres bruk i organisasjoner 

inkludert en kritisk vurdering av kostnad/nytte av økonomistyringssystemer og -

tilnærminger 

 ha innsikt i organisasjonsmessige utfordringer knyttet til implementering av nye 

kontrollsystemer og/eller større endringer i eksisterende systemer 

 kunne identifisere og reflektere omkring etiske problemstillinger knyttet til ulike 

styringssystemer- og tilnærminger 

 

Innhold 

Dette emnet fokuserer på hvorfor virksomheter har behov for styringssystemer og gir en oversikt over 

hvilke styringssystemer og -tilnærminger som ledere har til disposisjon i sin styring av virksomheten. I 

emnet fokuseres det også på hvilke styringssystemer og -tilnærminger som kan være hensiktsmessige 

for ulike typer virksomheter, i ulike situasjoner og når virksomheter er stilt overfor ulike utfordringer. 

Videre diskuteres mulige utilsiktede konsekvenser av styringssystemer og hva man kan gjøre for å 

motvirke slike, samt hvilken rolle ulike kontrollfunksjoner kan ha i organisasjonen. Forskning om 

hvordan individer og organisasjoner responderer på innføring av nye kontrollsystemer eller endringer i 

eksisterende systemer er også et tema i dette emnet. 

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Plenumsforelesninger og gruppearbeid. Emnet har et arbeidsomfang på 200 timer. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått. Utfyllende informasjon i Fronter ved 

semesterstart. 

 

Eksamen 

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Studiepoengreduksjon 

BE-401- 1 med 2,5 studiepoeng  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei/No 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved UiA 
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Pensumlitteratur (forslag) 

Merchant, K. A., & Van der Stede, W. a. (2012). Management Control Systems. Performance 

Measurement, Evaluation and Incentives. (3 ed.): Financial Times Press/Prentic Hall. 

Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of management control systems: an 

extended framework for analysis. Management Accounting Research, 20(4), 263-282. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.003 

Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). Management control systems as a package—

Opportunities, challenges and research directions. Management Accounting Research, 19, 

287-300. doi: doi:10.1016/j.mar.2008.09.003   

Ouchi, W. G. (1979). A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control 

Mechanisms. Management Science, 25(9), 833-848. 

Simons, R. (1995). Levers of Control:  How Managers Use Innovative Control Systems to 

Drive Strategic Renewal. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. Chapter 1-2 

(28 sider av totalt 195 + referanser og indeks) 

 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE-4XX Økonomiske styringssystemer 

Antall studiepoeng 7,5 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 36  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 54  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger   

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  

 

 
  

http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.003
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ORG449-1 Strategy 
7.5 credits - Starts spring - Length 1 Semester(s) - 

 

Learning outcomes 

On successful completion of this course the student should be able to 

 identify how firms create value 

 demonstrate knowledge of the theoretical basis for the analytical frameworks used in 

strategy 

 recognize the influence of strategic processes on a firm´s strategy 

 acknowledge the influence of the environment (macro environment as well as 

competitive environment) on a firm´s strategy and performance 

 recognize the challenges managers face when competing internationally 

 draw on theory to analyze cases and problems, communicate the theories, frameworks, 

and models to specialists and the general public 

 

Course contents 

The fundamental question strategy tries to answer is why some firms are more successful than others. 

Within the field of strategy, there are different theories and perspectives which help answer this 

question. The purpose of this course is to build on and further develop the foundations of strategy by 

focusing on underlying theories from economics, management, international business, and 

entrepreneurship.  

 

Topics to be included: Economic foundations, Behavioral/Process dimensions and Growth strategies 

such as: Market analysis and market strategy, International strategy, Mergers and acquisitions, 

Corporate Strategy. 

 

Teaching methods and workload 

Lectures, group work, assignments, and discussions. Material covered in class as well as the literature 

will be the basis for the exam. 

Estimated workload is about 200 hours. 

 

Evaluation 

Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the 

quality assurance system, chapter 2.1.1., unless other information is given at the beginning of the 

semester 

 

Examination requirement 

Approved group case analyses. More information will be given on Fronter at the start of the semester. 

 

Assessment methods and criteria 

4 hour written examination. Graded marks. 

 

Credit reduction 

ORG410- 1 med 5 studiepoeng  

 

Offered as a free-standing module 

Nei / No 

 

Priv. Exam 

No 

 

Faculty 

Handelshøyskolen ved UiA 
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Reading list 

Suggestions:  

Besanko, Dranove, Shanley, Schaefer, Economic of Strategy, 6th Edition, 2013, John Wiley and  Sons.  

DeWit and Meyer, Strategy: Process, Content, Context,  2010, Cengage 

Ghemawat, P., Strategy and the Business Landscape, 3rd Edition, Pearson, 2010. 

Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, Strategy Safari: A guided Tour through the Wilds of Strategic 

Management, 2nd Edition, 2009 Prentice-Hall 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Coursecode/coursename ORG-4XX-1 Strategy 

Number of credits 7,5 

Learning outcome Learning activity Estimated 

workload 

Student evaluation of 

workload 

 Lectures  44  

 Participation in seminars   

 Laboratory work with or without 

supervision 

  

 One-on-one teaching   

 Reading curriculum / self-tuition 55  

 Scheduled group-work with or without 

supervision 

  

 Informal group-work / colloquium / 

ensemble for students 

40  

 Fieldwork    

 Supervised professional training in school 

/ hospital / municipal cultural school / etc. 

  

 Preparatory and follow-up activities   

 Hand-ins   

 Project-work   

 Academic supervision   

 Adaptations based on feedback from 

lecturer / teacher 

  

 Student sit-in / internship in a company, an 

orchestra, etc. 

  

 Examination preparations / reading 60  

 Examination 4  

 Other (must be specified)   

Total   203  
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BE-420 Finansregnskap 4 
7,5 studiepoeng – Startet V-2015 – Varighet 1 semester – Kristiansand  

 

Inngår i studieprogram Økonomisk og administrasjon, masterprogram, Økonomi og administrasjon – 

siviløkonom, 5-årig masterprogram og MRR.   

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten:  

- ha solid kunnskap om formålet med balanse- og resultatorientert rammeverk  

- ha inngående kunnskap om sentrale internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og 

forskjeller knyttet til god regnskapsskikk (NGAAP) 

- ha kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger og kunne identifisere «røde 

flagg» i regnskapet  

- kunne innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen samt forstå 

konsekvensen av ulike målsetninger ved finansregnskapet  

- kunne anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger  

- kunne utarbeide et konsernregnskap med minoritetsinteresser  

- kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante kommunikasjonsformer 

- kunne være en aktiv bidragsyter og utveksle synspunkter i et regnskapsfaglig miljø  

 

Innhold 
Dette emnet bygger på studentenes kunnskaper fra bachelorstudiet i regnskapsfaglige emner, og gir 

studentene undervisning i å utarbeide og vurdere om årsregnskapet er i samsvar med sentrale 

internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Det blir også gitt en oversikt over forskjeller mellom 

internasjonale regnskapsstandarder og god regnskapsskikk (NGAAP). Det er en klar målsetning at 

emnet skal bidra til at studentene skal bruke regnskapsstandarder og andre relevante kilder på en 

kritisk og profesjonell måte.  

 

Sentralt i emnet står forskjellen mellom balanseorientert- og resultatorienterte rammeverk, 

rapportering etter ulike regnskapsspråk, inntektsføring, vurdering av både omløpsmidler og 

anleggsmidler. Det blir også gitt en introduksjon til temaet finansielle instrumenter og sikring. Til slutt 

i emnet behandles egenkapitalmetoden og foretaksintegrasjon med vekt på oppkjøpsanalyse og 

utarbeidelse av konsernregnskap.    

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesning og gruppearbeid. Arbeidsomfang samlet 200 timer.  

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
En obligatorisk innlevering må være bestått. Nærmere informasjon i Fronter. 

 

Eksamen 

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

 

Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkelemne  

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 
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Fakultet 
Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensumslitteratur 

Kvifte, S. S., Tofteland, A. og Bernhoft, A-C., Finansregnskap – God regnskapsskikk og IFRS, 2 

utgave, Fagbokforlaget.  

Internasjonale og norske regnskapsstandarder.  

Kompendium med artikler:  

Kvifte, S.: Kritisk blikk på IFRS – misforståelser og utfordringer, Magma 

1/2014, s. 44-49. 

Ler, A. og Puri, A.: Driftsinntekter, IFRS i Norge Bransje- og temaartikler, 

2014, 7. utgave. 

Heskestad, T.: Manipulering av inntekter og «røde flagg», Deloitte i Fokus, 

mai 2014a.  

Heskestad, T.: Manipulering av kostnader og «røde flagg», Deloitte i Fokus, 

mai 2014b.  

Varelager (IAS 2 Beholdinger), IFRS-håndboken 2012 

Anleggsmidler (IAS 16), IFRS-håndboken 2012 

Røsok, K. O.: Varige driftsmidler, IFRS i Norge Bransje- og temaartikler, 

2014, 7. utgave. 

Heskestad, T.: Regnskapsmessige avskrivninger, Beta 2/2002, s. 37-49.  

Kvifte, S. S.: Immaterielle eiendeler, IFRS i Norge Bransje- og temaartikler, 

2014, 7. utgave.  

Hersvik, E.: Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler, IFRS 

i Norge Bransje- og temaartikler, 2014, 7. utgave.  

Sikringsbokføring (IAS 39), IFRS-håndboken 2012. 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE 420 Finansregnskap 4 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  

 

 

BE-414-1 Financial Statement Analysis and Equity Valuation 
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7.5 credits - Starts spring - Length 1 Semester(s) - 

 

Learning outcomes 

On successful completion of this course the student should be able to 

 analyze historical performance, including reorganizing a company´s financial 

statements to reflect economic performance 

 forecast performance by preparing business forecasts/pro forma financial statements 

 use simple valuation techniques such as asset based valuation and the method of 

comparables 

 demonstrate how financial statements are used in valuation 

 apply fundamentals such as dividends, cash flows, earnings and equity book value to 

compute equity value/company value 

 analyze and provide evidence that the fundamental valuation models in general are 

identical 

 provide evidence that company value is unaffected of the accounting methods employed 

 link a company's valuation multiples, such as price/earnings ratio and price-book ratio, 

to the core drivers of its performance 

 trade on fundamental information 

 

Course contents 

This course will examine how the underlying (or theoretically "correct") value of firms can be 

estimated. This course integrates the learning from finance and accounting courses. The course 

combines accounting concepts with finance concepts by integrating financial statement analysis and 

fundamental analysis. Specifically, it shows how the structure of accounting can be exploited for 

valuation purposes. While traditional finance courses view investors as relatively passive, accepting 

prices as fair value, this course takes an activist's perspective. Instead of assuming that the 'market is 

efficient', the active investors challenge the market price with fundamental analysis, checking whether 

that price is a fair price. Active investors exploit what is perceived to be mispricing in the market to 

earn superior returns. 

 

The course’s primary focus is on earnings forecasting and methods for converting forecasts to a 

valuation. While valuation texts often use discounted cash flow analysis to value enterprises, analysts 

typically forecast earnings to indicate business value. Earnings, appropriately measured, give a better 

indication of the value generating process of an enterprise. The course shows how the analysis of 

earnings prospects leads to a firmer understanding of fundamental value. As earnings differ from cash 

flow because of accrual accounting, the course lays out how accruals can help in understanding a 

business and its value. 

 

Teaching methods and workload 

Lectures and individual/group work. More information will be given in Fronter. Estimated workload is 

200 hours. 

 

Evaluation 

Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the 

quality assurance system, chapter 2.1.1., unless other information is given at the beginning of the 

semester 

 

Examination requirement 

Approved compulsory assignment. Further information will be given in Fronter at the start of the 

semester. 

 

Assessment methods and criteria 

4 hour written examination with graded marks. 

 

Credit reduction 
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BE-407- 1 med 7.5 studiepoeng  

IN-5600- 1 med 7.5 studiepoeng  

IN-5600- 2 med 7.5 studiepoeng  

BE-504- 1 med 7.5 studiepoeng  

 

Offered as a free-standing module 

Nei / No 

 

Priv. Exam 

No 

 

Faculty 

Handelshøyskolen ved UiA 

 

Reading list 

Stephen Penman. Financial Statement Analysis and Security Valuation - Fifth Edition. 

2012. 5. McGraw-Hill. ISBN: 9780078025310. 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Coursecode/coursename BE-414-1 Financial Statement Analysis and Equity Valuation 

Number of credits 7,5 

Learning outcome Learning activity Estimated workload Student evaluation of 

workload 

 Lectures  36  

 Participation in seminars   

 Laboratory work with or 

without supervision 

  

 One-on-one teaching   

 Reading curriculum / self-

tuition 

  

 Scheduled group-work with or 

without supervision 

94  

 Informal group-work / 

colloquium / ensemble for 

students 

  

 Fieldwork    

 Supervised professional 

training in school / hospital / 

municipal cultural school / etc. 

  

 Preparatory and follow-up 

activities 

  

 Hand-ins 30  

 Project-work   

 Academic supervision   

 Adaptations based on feedback 

from lecturer / teacher 

  

 Student sit-in / internship in a 

company, an orchestra, etc. 

  

 Examination preparations / 

reading 

36  

 Examination 4  

 Other (must be specified)   

Total   200  
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BE 418 Strategisk økonomistyring 
7,5 studiepoeng – Startet V-2015 – Varighet 1 semester – Kristiansand  

 

Inngår i studieprogram Økonomisk og administrasjon, masterprogram, Økonomi og administrasjon – 

Siviløkonom, 5-årig masterprogram og MRR.   

 

Anbefalte forkunnskaper  

BE 318 Budsjettering og styring eller lignende. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten:  

- ha inngående kjennskap til hva som menes med strategisk økonomistyring  

- ha inngående kunnskap om beslutningsrelevante kostnader 

- ha avansert kunnskap om strategiske lønnsomhetsanalyser 

- ha inngående kunnskap om oppfølgning og prestasjonsmåling 

- kunne utarbeide beslutningsrelevant informasjon  

- kunne utarbeide ulike strategiske lønnsomhetsanalyser 

- kunne utarbeide bonus og insentivsystemer  

- kunne implementere flerdimensjonal prestasjonsmåling  

- kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante kommunikasjonsformer  

- kunne støtte opp under nytenkning og i innovasjonsprosesser  

 

Innhold 
Emnet omfatter temaet strategisk økonomistyring og skal sette studentene i stand til å anvende 

moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Studentene skal også forstå 

begrensninger ved tradisjonelle økonomistyringsteknikker.  

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesning og gruppearbeid. Arbeidsomfang samlet 200 timer.  

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
En obligatorisk innlevering må være bestått. Mer informasjon vil bli gitt i Fronter. 

 

Eksamen 

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

 

Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkeltemne  

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensumslitteratur 

Hoff, K. G.: Strategisk økonomistyring, Universitetsforlaget, 2009. 

Kompendium med artikler. 
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE 418 Strategisk økonomistyring   

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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BE-5XX Finansregnskap 5 
7,5 studiepoeng – Starter høst – Varighet 1 semester – Kristiansand  

 

Inngår i studieprogram Økonomisk og administrasjon, masterprogram, Økonomi og administrasjon – 

siviløkonom, 5-årig masterprogram og MRR.   

 

Anbefalte forkunnskapskrav 

BE-420 Finansregnskap 4 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten:  

- ha solid kunnskap om formålet med balanseorientert rammeverk  

- ha solid kunnskap om virksomhetssammenslutninger og omorganiseringer  

- ha solid kunnskap om det regnskapsmessige verdibegrepet virkelig verdi («fair value») 

- ha inngående kunnskap om finansielle instrumenter og sikringstransaksjoner  

- kunne foreta vurderinger knyttet til en virksomhetssammenslutning og beherske 

regnskapsmessig behandling av omorganiseringer, herunder fisjon og fusjon   

- kunne behandle virksomhetssammenslutning i flere trinn (trinnvist kjøp), endret eierandel 

i eksisterende datterselskap og utgang datterselskap 

- kunne behandle finansielle instrumenter og sikringstransaksjoner i regnskapet  

- ha innsikt i utfordringene ved bruk av virkelig verdi og andre regnskapsstørrelser som 

bygger på estimater  

 

Innhold 
Emnet fokuserer på to hovedtemaer:  

 Det første er virksomhetssammenslutninger og omorganiseringer, herunder fisjon og fusjon.  

 Det andre hovedtemaet er finansielle instrumenter og sikringstransaksjoner.  

Sentralt knyttet til begge disse to temaene er å diskutere en rekke utfordringer som oppstår i 

forbindelse med bruk av virkelig verdi. Det vil være en målsetning at emnet skal bidra til at studentene 

skal anvende internasjonale regnskapsstandarder og andre relevante kilder på en kritisk og profesjonell 

måte.  

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesning og gruppearbeid. Arbeidsomfang samlet 200 timer.  

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
En obligatorisk innlevering må være bestått. Informasjon vil bli gitt i Fronter.  

 

Eksamen 

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

 

Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkelemne  

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 
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Fakultet 
Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensumslitteratur 

Kompendium med artikler (ikke utarbeidet)  

Internasjonale regnskapsstandarder.  

 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE-5XX Finansregnskap 5 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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RE-4xx-3 Revisjon 1 
7.5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand 

 

Studium 

Regnskap og revisjon – Siviløkonom – 2. årig master  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten    

• ha innsikt i revisors fundamentale rolle i kapitalmarkeder  

• ha innsikt i revisjon i et internasjonalt perspektiv, bakgrunnen for reguleringer og de forhold 

som former innholdet i en moderne revisjon  

• ha innsikt i samfunnets og interessenters forventninger til revisor, herunder hva som er 

revisors oppgaver og plikter og ansvar iht. revisorloven  

• kunne fortolke innholdet i internasjonale sentrale revisjonsstandarder (ISA-er)  

• kunne anvende revisjonskonseptet på sentrale transaksjonsklasser og kontosaldoer  

• kunne vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, herunder mislighetsrisiko  

• ha inngående kunnskap om betydningen av foretakets intern kontroll for revisjonen og 

hvordan revisjonen kan bygge på den interne kontrollen 

• kunne planlegge en revisjon, identifisere risiko og kontroller, fastsette vesentlighet og en 

måleffektiv angrepsvinkel for revisjonen  

• ha innsikt i hvordan revisjonsbevis innhentes, evalueres og gir grunnlag for å konkludere om 

feilinformasjon i regnskapet   

• ha innsikt i hvilke handlinger revisor gjennomfører ved avslutningen av revisjonen  

• ha innsikt i hvordan revisor konkluderer og gir utrykk for sin mening om regnskapet i 

revisjonsberetning  

 

Innhold 

Emnet gir en innføring i og utdyper den eksterne revisors rammebetingelser og det metodiske 

fundamentet for å utøve revisoryrket, herunder kvalitetsegenskaper ved en god intern kontroll.  

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Plenumsforelesninger og gruppearbeid. Informasjon i Fronter ved semesterstart. Arbeidsomfang 200 

timer totalt. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått. Utfyllende informasjon i Fronter ved 

semesterstart. 

 

Eksamen  

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, 

dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

 

Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 
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Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensums litteratur 

  

Den eksterne revisor (8. utgave 2012), Gulden, Gyldendal Akademiske 

 

Auditing and Assurance Services: Third International Edition 2014, Eilifsen, Messier, Gloven, Prawit, 

McGraw Hill Education 

Intern kontroll – et integrert rammeverk 1992, COSO-rapporten, Cappelen Akademiske 

 

Revisors håndbok, Haugenbok.no 

 

 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE Revisjon 1 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

20  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

20  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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RE-4xx-3 Revisjon 2 
7.5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand 

 

Studium 

Regnskap og revisjon – Siviløkonom – 2. årig master  

 

Anbefalte forkunnskapskrav 

RE-4XX Revisjon 1 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten   

• kunne bedømme rammene for attestasjonsoppdrag og ha inngående kunnskap om 

internasjonale attestasjonsstandarder og attestasjonsoppdrag revisor utfører 

• inneha den nødvendige innsikten ut fra krav i lovgivningen, etiske profesjonsregler og etiske 

teoribegreper, inkludert uavhengighetsregler, for å kunne finne gode løsninger på etisk 

vanskelige problemstillinger for revisor  

• kunne anvende kravene om rapportering etter hvitvaskingsreglene  

• kunne bedømme revisors utfordringer ved revisjon i IT-miljø og revisors bruk av IT-ekspert, 

herunder bruk av dataverktøy ved utvelgelse, gjennomføring, vurdering og konklusjon   

• kjenne kravene til rapportering i regnskapet og utføre i revisors oppgaver når det foreligger 

usikkerhet om fortsatt drift  

• kunne bedømme kravene i andre utfordrende revisjonsstandarder og hvordan revisor håndterer 

krevende revisjonsproblemstillinger  

• ha dybdekunnskap om kravene til og innholdet i revisors kommunikasjon og rapportering, 

herunder vurderingen av feil avdekket i revisjonen inkludert i avslutningen av revisjonen og i 

revisjonsberetningen  

• kjenne til revisors oppgaver knyttet til og innholdet i forenklet revisorkontroll av regnskaper, 

avtalte kontrollhandlinger og spesialområder  

• ha innsikt i bakgrunnen for og innholdet i revisors uttalelser og redegjørelser etter 

selskapslovgivningen, med fokus på egenkapitaltransaksjoner i aksjeselskaper og 

allmennaksjeselskapet   

• ha innsikt i reglene om revisors erstatningsansvar og innholdet i saker der revisor er domfelt  

 

Innhold 

Emnet utdyper rammene og det etiske fundamentet for den eksterne revisors yrkesutøvelse og 

adresserer utvalgte komplekse og krevende problemstillinger knyttet til utøvelsen av god 

revisjonsskikk. I tillegg gjennomgås revisors øvrige attestasjonstjenester, herunder bekreftelser etter 

selskapslovgivningen, samt regler for erstatning og straff.  

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Plenumsforelesninger, gruppearbeid og presentasjoner. Informasjon i Fronter ved semesterstart. 

Arbeidsomfang 200 timer totalt. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått. Utfyllende informasjon i Fronter ved 

semesterstart. 

 

Eksamen  

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, 

dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

 

Studiepoengreduksjon 
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Ingen 

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensums litteratur 

  

Den eksterne revisor (8. utgave 2012), Gulden, Gyldendal Akademiske 

 

Revisorloven med kommentarer (4.utgave), Cordt-Hansen, Siebke, Knudsen, Haugenbok.no 

 

Auditing and Assurance Services: Third International Edition 2014, Eilifsen, Messier, Gloven, Prawit, 

McGraw Hill Education 

Etikk, moral og revisjon (3. utgave 2014) Gulden. Haugenbok.no 

Revisors håndbok, Haugenbok.no 

 

Egenkapitaltransaksjoner (5. utgave 2014) Haugenbok.no 

 

Utvalgte aktuelle artikler (oppgis ved semesterstart)  

 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE Revisjon 2 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

20  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

20  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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JU-4xx Skatte- og avgiftsrett 
7.5 sp – Starter høst – varighet 1 semester – Kristiansand 

 

Studium 

Økonomi – og administrasjon, Masterprogram Regnskap og revisjon 

 

Anbefalte forkunnskaper 

JU-206 Skatterett 1 og JU-305 Skatterett eller tilsvarende 

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført emnet skal studenten 

 kunne identifisere skatterettslige problemstillinger, formulere skatterettslige rettsspørsmål og 

drøfte og løse disse og kunne utvikle selvstendige, rettslige resonnement og vise ulike 

rettskilders relevans og vekt 

 ha inngående kunnskap om skatteregler som gjelder for foretak, primært aksjeselskap og 

deltakerliknende selskap, som skattereglene knyttet til virksomhet, herunder fradragsrett, 

aktiveringsplikt, realisasjon, eiernes uttak av verdier og reglene om begrensning av 

rentefradrag 

 ha inngående kunnskap om skattereglene vedrørende utbytte, kapitalnedsettelse, 

konsernbidrag, internprising, konserninterne overføringer, fisjon, fusjon og omdanning samt 

tidfestingsreglene og deres forhold til regnskapsreglene, samt skattemessig gjennomskjæring 

 ha oversikt over foretaks skatteplikt til Norge, forholdet til utenlandsk foretak og utenlandske 

arbeidstakere og investeringer i utlandet, samt reglene for å unngå internasjonal 

dobbeltbeskatning 

 ha inngående kunnskap om merverdiavgiftsreglene knyttet til omsetning, uttak og innførsel av 

varer og tjenester, herunder reglene om unntak og fritak for avgiftsplikt, samt reglene om 

frivillig registrering av utleie av fast eiendom, fradragsrett for inngående avgift og reglene om 

eksport og import, samt konsekvensene ved omorganisering, uttak og bruksendring, herunder 

reglene om justering av merverdiavgift 

 kunne se sammenhengen mellom reglene og foreta en kritisk vurdering av rettstilstanden 

innenfor de problemstillinger som tas opp i emnet 

 

Innhold 

Emnet tar opp de sentrale skatte- og avgiftsregler som gjelder for foretak med særlig vekt på aksje- og 

allmennaksjeselskap samt deltakerliknende selskaper. Emnet gir en solid forståelse av skatteregler for 

selskaper og selskapsmessig omorganisering, herunder fusjon og fisjon. Emnet vil også fokusere på 

internasjonale skatterettslige problemstillinger, herunder reglene for å unngå dobbeltbeskatning, samt 

regler om merverdiavgift. 

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger og gruppearbeid. Utfyllende informasjon i Fronter ved semesterstart. Arbeidsomfang 

samlet 200 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått. Utfyllende informasjon i Fronter ved 

semesterstart. 

 

Eksamen 

4 timer skriftlig skoleeksamen med gradert karakter 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 
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Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensumlitteratur (foreløpig) 

Frederik Zimmer. Bedrift, selskap og skatt. Universitetsforlaget, 6. utgave, Oslo 2013. Pkt 2.3, kap 3-

6, kap 8 (unntatt punktene 8.3 og 8.4), kap 11, kap 12 (unntatt punktene 12.2 og 12.4), kap 13, kap 17-

21 og kap 22 (unntatt punkt 22.7). 

Frederik Zimmer. Internasjonal inntektsskatterett. Universitetsforlaget,  4. utgave, Oslo 2009.. 

Kapittel 1-1.2, 2-3,9-10.1, 10.5, 13-14, 16-18, 19-19.2.1, 19.6-19.6.1, 20.3-20.5, 23, 24.1, 26.1-

26.1.6a, 27.3-27.3.6, 27.4.2-27.5.4 

Gjems-Onstad og Furuseth (red.) Praktisk internasjonal skatterett og internprising, Oslo 2013. 

Kapittel 5.5 og 5.6 om utflyttingsskatter. 

Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. Lærebok i merverdiavgift. Gyldendal juridisk, 4. utgave, Oslo 2013. 

Eventuelt utvalg av artikler oppgis i Fronter. 

Tilleggslitteratur: Egenkapitaltransaksjoner. Den norske revisorforening.  5. utgave, april 2014. 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

Emnekode/emnenavn JU-4xx  Skatterett 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 60  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 15  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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BE-501-1 Masteroppgave  

30 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand 

 

Anbefalte forkunnskaper 

Bestått eksamen i obligatoriske emner. 

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført masteroppgaven skal studenten 

 være i stand til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid 

 kunne anvende relevant teori og metode på en valgt problemstilling 

 kunne vurdere forskning utført av andre 

 ha opparbeidet avansert kunnskap innen det fagområdet som masteroppgaven 

relaterer seg til 

 være i stand til å presentere et større arbeid i en utforming som er i 

overensstemmelse med vanlig akademisk standard og gjeldende forskningsetiske 

normer 

 

Innhold 

I sitt siste semester i mastergradsstudiet skriver studenten masteroppgave på 30 studiepoeng. 

Tema for oppgaven kan være formulert av studenten selv, av forslagstillere i næringslivet 

eller av forelesere på studiet. Studenten må selv ha formulert den endelige problemstillingen i 

samråd med oppnevnt veileder. Det legges vekt på en eksplisitt kopling av teori og empiri, og 

oppgaven skal omfatte en analytisk tilnærming og ofte en empirisk undersøkelse av aspekter 

ved problemstillingen. Studenten skal forholde seg til retningslinjer for god forskning og 

rapportskriving.  

 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for masteroppgaven som omtaler omfang, innhold, 

gjennomføring, prosedyrer, veiledning, pensum, form, innlevering, evaluering, opphavsrett og 

offentlighetskrav m.m. Kopi av retningslinjene kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen 

ved UiA. 

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Oppgaven skrives normalt i grupper på to studenter. Studenter som ønsker å skrive sin 

masteroppgave individuelt kan søke om å få innvilget dette. 

 

Ved oppstart av fjerde semester gjennomføres, som en del av veiledningsprosessen, et 

todagers seminar. I løpet av skriveprosessen arrangeres ytterligere to seminarer hvor 

studentene presenterer det foreløpige arbeidet for veileder og medstudenter.  Studenter som 

leverer sin masteroppgave i høstsemesteret vil ikke få tilbud om masteroppgaveseminar, da 

dette kun tilbys i vårsemesteret. Arbeidsomfang 810 timer. 

 

Eksamen 

Masteroppgaven som teller 100 %. Gradert karakter. Sensurfrist for masteroppgaven er 6 

uker. Innlevering i vårsemesteret innen 1. juni.  

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Coursecode/coursename BE-501-1 Masteroppgave  

Number of credits 7,5 

Learning outcome Learning activity Estimated 

workload 

Student evaluation of 

workload 

 Lectures    

 Participation in seminars   

 Laboratory work with or 

without supervision 

  

 One-on-one teaching   

 Reading curriculum / 

self-tuition 

  

 Scheduled group-work 

with or without 

supervision 

  

 Informal group-work / 

colloquium / ensemble 

for students 

  

 Fieldwork    

 Supervised professional 

training in school / 

hospital / municipal 

cultural school / etc. 

  

 Preparatory and follow-

up activities 

  

 Hand-ins   

 Project-work   

 Academic supervision   

 Adaptations based on 

feedback from lecturer / 

teacher 

  

 Student sit-in / internship 

in a company, an 

orchestra, etc. 

  

 Examination 

preparations / reading 

  

 Examination   

 Other (must be 

specified) 

  

Total   810  

 



 

Arkivsak.:  15/00652 

Saksbeh.:  Marion Vatnedalen Ekhaugen 

Dato:  29.01.2015 

 

1 

 
   

 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 04.02.2015 

 

Godkjenning av Master i regnskap og revisjon – siviløkonom og utfyllende regler for 

opptak til studieprogrammet  

 

Forslag til vedtak: 

Styret for Handelshøyskolen godkjenner vedlagte  

 Studieplanen for Master i regnskap og revisjon – siviløkonom 

 Utfyllende regler for opptak til Master i regnskap og revisjon – siviløkonom 

 Endrede utfyllende regler for opptak til Master i økonomi og administrasjon – 

siviløkonom. 

Studieplanen og utfyllende regler for opptak til masterprogrammene oversendes Studieutvalget 

for godkjenning. 

 

 

 

Per Sigurd Sørensen 

 

Hva saken gjelder 

Universitetet i Agder har gitt Bachelor i revisjon siden 2003, mens en spesialisering i regnskap 

og revisjon (i det økonomisk administrative studiet) har vært gitt siden 1970. Grunnet 

endringer i den nasjonale rammeplanen for revisjon ble bachelorprogrammet lagt om fra høsten 

2012, og navnet ble endret til Bachelor i regnskap og revisjon. Kullet som ble tatt opp høsten 

2013 vil med normert progresjon være ferdige uteksaminert våren 2016. Handelshøyskolen ved 

UiA søkte å trekke/legge ned dette bachelorprogrammet fra opptaket høsten 2014, for å kunne 

etablere en Master i regnskap og revisjon (MRR).  

 

Søknad om etablering av masterprogram i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen ved 

UiA ble behandlet i Universitetsstyret 26.11.2014 som S-sak 112/14 

 

Forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret ved Universitetet i Agder 

etablering av Regnskap og revisjon, masterprogram, 120 studiepoeng. 

2. Studiet finansieres innenfor Handelshøyskolens budsjettramme. 

3. Studieplanen legges fram for Studieutvalget til godkjenning. 

4. Regnskap og revisjon, bachelorprogram, legges ned. 
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5. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes frist for 

utstedelse av vitnemål for Regnskap og revisjon, bachelorprogram, til 31.08.19. 

 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Søknad om etablering av Master i regnskap og revisjon ble behandlet i Styret for 

Handelshøyskolen 03.12.2014 som HH-sak 48/14. 

 

Forslag til vedtak 

Styret for Handelshøyskolen slutter seg til den fremsendte etableringssøknaden om 

oppstart av Master i regnskap og revisjon – siviløkonom høsten 2015. 

Styret ber om at Handelshøyskolen fremmer et innspill til revidert budsjett våren 2015 

om at merkostnadene ved etableringen dekkes inn.  

Videre ber styret om at det utarbeides en fullstendig studieplan som legges frem for 

styret innen februar/mars 2015. 

 

Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 

 

Utdanningskravet pr i dag til statsautoriserte revisorer er Master i regnskap og revisjon (MRR). 

Innholdet i mastergraden er ikke nærmere regulert i lov eller forskrift. I dag tilbys utdanningen 

av NHH og BI. En statsautorisert revisor må gjennom utdanningen ha opparbeidet seg 

grunnleggende revisorkompetanse – revisjon, regnskap, rettslære, skatte- og avgiftsrett og 

verdsettelse. Disse emnene er sentrale og danner grunnlag for at denne utdanningen kvalifiserer 

til godkjenning som statsautorisert revisor. 

 

Med tre års praksis etter bachelor- eller masterstudiet kan det søkes Finanstilsynet om 

godkjenning som henholdsvis registrert eller statsautorisert revisor - se finanstilsynet.no for 

nærmere informasjon. Kravene til utdanning følger av revisorloven § 3-2. Registrert revisor 

skal ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene med avsluttende revisoreksamen, mens 

en statsautorisert revisor skal ha karakteren C eller bedre i alle eksamener på de siste to årene 

av masterstudiet. 

 

Studieplan og emnebeskrivelser for Master i regnskap og revisjon – siviløkonom er utarbeidet i 

tråd med mal for studier og emner ved UiA og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet, vedlegg 1. 

 

Generelt opptaksgrunnlag for masterprogram framgår av forskrift om krav til mastergrad, 

fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det generelle kravet er fullført bachelorgrad, cand.mag.-

grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. Nærmere bestemmelser 

om opptak framgår av forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder. Med 

hjemmel i denne forskriften er det fastsettes utfyllende regler for opptak til det enkelte 

masterprogram.  Master i regnskap og revisjon – siviløkonom bygger på samme 

opptaksgrunnlag som Master i økonomi og administrasjon – siviløkonom. Ut fra dette er det 

gjort noen små endringer i tidligere vedtatte Utfyllende regler for økonomi og administrasjon – 

siviløkonom, endringer vedlegg 3. Utfyllende regler for masterprogrammet i regnskap og 

revisjon – siviløkonom er identisk, da begge skal tilfredsstille krav til siviløkonom, vedlegg 2. 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 Master MRR - studieplan og emner 280115.docx 

Vedlegg 2 Utfyllende regler for opptak til MRR.docx 

Vedlegg Utfyllende regler for opptak til Økonomi og administrasjon - siviløkonom 

040215.docx 

http://www.finanstilsynet.no/no/Revisjon/Tilsyn-og-overvakning/Krav-til-konsesjon/Soknad-om-konsesjon/
http://lovdata.no/all/tl-19990115-002-003.html#3-2
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051201-1392.html
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-27-1387
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Regnskap og revisjon – siviløkonom, masterprogram 
 
Påbyggingsstudium - 120 Studiepoeng - 2 år - Kristiansand 

 

MASTMRR 

 

Opptakskrav 

Fullført treårig økonomisk-administrativ utdanning på 180 studiepoeng eller tilsvarende fullført treårig 

utdanning. Se utfyllende regler for opptak på www.uia.no 

 

Anbefalte forkunnskaper  

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk, da en rekke emner undervises på engelsk. 

  

Generell beskrivelse av studiet  

Masterprogrammet i regnskap og revisjon - siviløkonom har som siktemål å utdanne reflekterte 

kandidater med høy teoretisk kompetanse innenfor økonomiske og administrative fag med 

spesialisering i profesjonsfagene innen regnskap, revisjon, skatterett og rettslære.  

 

Studiet gir samtidig den høyeste revisjonsutdanningen i Norge, som sammen med oppnådde 

karakterkrav fastsatt av Finanstilsynet, godkjent praksis, samt bestått praktisk prøve, gir anledning til å 

søke om godkjenning som statsautorisert revisor.  

 

Profesjonsfagene (spesialiseringen), som er nær knyttet opp mot Master i økonomi og administrasjon - 

siviløkonom, gir studentene innsikt i hvordan verdiskapingen i en virksomhet og i prosjekter kan 

måles, analyseres og styres på en best mulig måte.  Emnene som tilbys i tilknytning til spesialiseringen 

kan sies å tilhøre fire emneområder: Økonomisk styring, finansiell rapportering, revisjon og juridiske 

emner, som er fundamentet for finansiell revisjon og bekreftelse av årsregnskap.   

 

Studiets oppbygging 

Studieprogrammet består av 12 emner, hvert på 7,5 studiepoeng, samt en masteroppgave på 30 

studiepoeng, hvor de to første semestrene, med ett unntak (Selskapsrett og annen forretningsjus) går 

parallelt med Master i Økonomi og administrasjon – spesialisering økonomisk styring.  I tredje 

semester inngår profesjonsfagene finansregnskap, revisjon og skatt og avgiftsrett i masterprogrammet i 

regnskap og revisjon.  

 

Master i regnskap og revisjon 

1. sem ME-423 
Research Methods in 
Business 
7,5 sp 

JU-4XX 
Selskapsrett med 
annen 
forretningsjuss 
7,5 sp 

BE-410 
Corporate Finance 
7,5 sp 

BE-417 
Økonomiske 
styringssystemer 
7,5 sp 

2. sem ORG-449 
Strategy 
7,5 sp 

BE-420 
Finansregnskap 4 
7,5 sp 

BE-414 
Financial 
Statement Analysis 
and Equity 
Valuation 

BE-418 
Strategisk 
økonomistyring 
7,5 sp 

3. sem BE–4xx Finansregnskap 
5  
7,5 sp 

RE- 4xx Revisjon 1  
7,5 sp 

RE- 4xx Revisjon 2 
7,5 sp 

JU-4xx Skatte- og 
avgiftsrett  
7,5 sp 

4. sem BE-501  
Masteroppgave  
30 sp 
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Læringsutbytte 

Etter fullført studium skal kandidaten ha  

 

KUNNSKAPER 

Kandidaten skal  

 ha avansert kunnskap innen fagområdet bedriftsøkonomi 

 ha avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og 

metoder innen regnskap og revisjon  

 ha inngående kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag, samfunnsøkonomiske fag og 

relevante juridiske emner  

 ha innsikt i fagets egenart og historie, samt fagets og revisors rolle i samfunnet  

 ha inngående kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig 

sektor  

 kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og 

arbeidsmåter innenfor fagene 

 

FERDIGHETER 

Kandidaten skal 

 kunne anvende analysemetoder, kunnskap, relevante resultater fra forsknings- og 

utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen finansiell revisjon, 

regnskap og juss og kunne begrunne sine valg 

 beherske sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon 

 kunne identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig 

og i team på revisjons- og regnskapsoppdrag 

 kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at 

det på en god måte belyser en problemstilling 

 kunne bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom 

revisjonsberetning og annen rapportering 

 kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og 

kontakt med fagmiljøer og praksis 

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten skal 

 ha innsikt i den internasjonale dimensjonen i studiet 

 ha innsikt i hvordan innovative prosesser kan influere på regnskapet og revisjonsutøvelsen  

 ha innsikt i hvordan organisasjoner kan opptre forsvarlig 

 kunne tenke selvstendig og kritisk, herunder vise etisk refleksjon 

 presentere sentralt fagstoff vel muntlig som skriftlig og på ulike kommunikasjonsplattformer 

 kunne arbeide kollektivt og løse oppgaver effektivt i grupper  

 

 

Arbeidsformer 

Masterprogrammet i regnskap og revisjon er et ordinært fulltidsstudium. To emner undervises parallelt 

i første halvdel av semesteret med avsluttende eksamen før de neste to emnene undervises etter samme 

prinsippet. Undervisningen vil variere med kombinasjon av forelesninger, prosjektarbeid i grupper og 

skriftlige innleveringsoppgaver.  

Bruk av IKT og biblioteksdatabaser inngår som en naturlig del av arbeids- og undervisningsformen i 

flere av emnene. Undervisningsspråket er engelsk i en rekke emner. 
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Vurderingsformer 

I mange emner er det arbeidskrav (individuelt eller i grupper) for å få gå opp til eksamen, og noen 

emner omfatter muntlige presentasjoner. De fleste emnene har individuell skriftlig eksamen med 

bokstavkarakterer A-F, hvor A er beste karakter og F er stryk. 

 

Studentutveksling 

Det kan være mulighet for utveksling i andre semester, til utvalgte samarbeidspartnere i utlandet.  

 

Vilkår for å gå videre i studiet 

Før studentene påbegynner arbeidet med masteroppgaven, bør de ha bestått eksamen i de obligatoriske 

emnene i programmet.  

 

Yrkesmuligheter og videre utdanning 

Kandidatene som uteksamineres fra dette studiet er attraktive kandidater for en rekke stillinger innen 

regnskap, økonomi og ledelse i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.  

 

En revisors hovedoppgave er å utføre revisjon i privat eller offentlig sektor. Det vil si kontrollere og 

bekrefte revisjonspliktige enheters årsregnskap. Det er imidlertid bare statsautoriserte revisorer som 

kan revidere regnskapene til børsnoterte selskaper.  

Revisor fungerer også som rådgiver i økonomiske og regnskapsmessige spørsmål og kan gi veiledning 

slik at bedrifter kan etablere gode rutiner for økonomistyring.  Etter gjennomført studium velger 

mange en karriere i et revisjonsselskap, andre innen regnskap, økonomi- eller ledelsesfunksjoner i 

næringsliv, finans eller offentlig forvaltning.  

 

Studiet gir også grunnlag for å etablere og drive egen virksomhet.  

 

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudium ved Universitetet i Agder og andre 

doktorgradsstudier i inn- og utland. 

 

Fører til grad 

Fullført toårig påbyggingsstudium gir graden Master i regnskap og revisjon – siviløkonom. 

 

Studentevaluering 

Studieevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2.3.1 ved en årlig 

evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det minimum deltar én studentrepresentant fra hvert 

studieår. 

 

Andre opplysninger 

Etter § 1-1 i forskrift av 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer er Finanstilsynet tillagt 

myndighet til å fastsette karakternivå for godkjenning som registrert og statsautorisert revisor.  

Finanstilsynet stiller følgelig karakterkrav C i alle emner som inngår i mastergradsstudiet i regnskap 

og revisjon – siviløkonom, for å tilfredsstille kravet for å kunne søke om godkjennelse som 

statsautorisert revisor. 

 

Ansvarlig fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Kontaktperson 

For ytterligere informasjon kontakt studiekonsulent Anne Line Omsland  
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ME-423-1 Research Methods in Business 
7.5 credits - Starts autumn - Length 1 Semester(s) - 

 

Recommended course(s) 

Methods in the Social Sciences 

 

Learning outcomes 

On the successful completion of this course the student should 

 be able to formulate research problems/questions and design a proper scientific method 

for studying the formulated problems/questions in business studies 

 be able to demonstrate the ability to evaluate ethical aspects of applying different 

research methods 

 be able to demonstrate how quantitative and qualitative methods can be applied in 

business studies 

 be able to demonstrate how factor analysis and regressions can be applied in 

quantitative studies 

 have insight into the most important multivariate analysis methods 

 

Course contents 

The course will serve as a introduction into research methods in business studies.. The course will 

present fundamentals of research design and setting, followed by a practical hands-on approach to 1) 

quantitative analyses: procedures and modeling tools and also to 2) qualitative analysis.. 

 research and research process in business studies 

 research problems, research design and measurements 

 data sources, data collection, sampling and preparation for analysis 

 qualitative research: overview, tools and data analysis 

 descriptive statistics, exploration of data and correlations and the most important 

multivariate analysis methods 

 model diagnostics 

 linear regression (including mean comparisons) and multiple linear regression 

(modeling, interpretation, varieties and use of dummy variables) 

 time series analyses 

 Logit and Probit regressions 

 data reduction and factor analysis 

 

Teaching methods and workload 

Lectures, group work and laboratory. Estimated workload is about 200 hours. 

 

Evaluation 

Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the 

quality assurance system, chapter 2.1.1., unless other information is given in the beginning of the 

semester. 

 

Examination requirement 

Approved compulsory assignments. Information will be given in Fronter at the start of the semester. 

 

Assessment methods and criteria 

Assignments with graded marks comprising 40% of the final grade and a 3 hour written examination 

with graded marks comprising 60 % of the final grade. 

More information will be given in Fronter at the start of the semester. 

 

Credit reduction 

ME-407- 1 med 5 studiepoeng  

ME-408- 1 med 5 studiepoeng  

Offered as a free-standing moduleNei/No 
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Priv. Exam 

No 

 

Faculty 

Handelshøyskolen ved UiA 

 

Reading list 

Selected chapters of the following literature: 

 

Ghauri & Grønhaug (2010) Research Methods in Business Studies, 4th edition, Prentice Hall/ Financial 

Times. 

A reader adopting chapters from user-oriented quantitative analysis books. Primarily: 

- Field (2013) Discovering Statistics Using IBM SPSS, 4th edition, Sage Publications. 

- Hill, Griffiths and Lim (2011), Principles of Econometrics, 4th edition, Wiley 
 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Coursecode/coursename ME-4XX -1 Research Method in Business Studies 

Number of credits 7,5 

Learning outcome Learning activity Estimated workload Student evaluation of 

workload 

 Lectures  36  

 Participation in seminars   

 Laboratory work with or 

without supervision 

72  

 One-on-one teaching   

 Reading curriculum / self-

tuition 

56  

 Scheduled group-work with or 

without supervision 

  

 Informal group-work / 

colloquium / ensemble for 

students 

  

 Fieldwork    

 Supervised professional 

training in school / hospital / 

municipal cultural school / etc. 

  

 Preparatory and follow-up 

activities 

  

 Hand-ins   

 Project-work   

 Academic supervision   

 Adaptations based on feedback 

from lecturer / teacher 

  

 Student sit-in / internship in a 

company, an orchestra, etc. 

  

 Examination preparations / 

reading 

35  

 Examination 3  

 Other (must be specified)   

Total   200  
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JU-4xx Selskapsrett og annen forretningsjuss 
7.5 sp – Starter høst – varighet 1 semester – Kristiansand 

 

Studium 

Regnskap og revisjon – siviløkonom, masterprogram 

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha 

 inngående kunnskap om ulike selskapstyper - hvordan disse er organisert, selskapenes 

formues- og heftelsesform og særtrekk ved hver enkelt selskapstype med spesiell vekt på 

aksje- og allmennaksjeselskap, herunder også reglene om myndighetsmisbruk og ansvar i 

selskapsforhold  

 inngående kunnskap om reglene for aksje- og allmennaksjeselskaps kreditt og 

sikkerhetsstillelse, oppkjøpsfinansiering, utbytte og kapitalnedsettelse, fusjon og fisjon samt 

avtaler mellom selskap og aksjeeier. 

 avansert kunnskap om børs- og verdipapirrettslige regler av betydning for større foretak og 

herunder kunnskap om det finansielle systems oppbygging, rolle og regulering samt reglene 

om handel med finansielle instrumenter, innsidehandel, markedsmanipulasjoner og urimelige 

forretningsmetoder. 

 forståelse for konsekvensene av at et foretak har økonomiske problemer, herunder reglene om 

gjeldsforfølgning, insolvensvilkåret som grunnlag for konkurs, omfanget av konkursboets 

beslagsrett, omstøtelse og motregning i konkurs. 

 inngående kunnskap om utvalgte arbeidsrettslige problemstillinger med særlig vekt på 

foretakets og arbeidstakernes situasjon ved ulike former for virksomhetsoverdragelse 

Innhold 

Emnet skal gi studentene gode kunnskaper om konsekvensene ved valg av organisasjonsform ved 

oppstart og drift av økonomisk virksomhet. Hovedvekten vil bli lagt på aksje- og allmennaksjeselskap. 

Det legges særlig vekt på foretakets økonomiske forhold og ulike former for finansiering av 

virksomheten, herunder også børs- og verdipapir rettslige regler. Emnet vil også fokusere på hvilke 

konsekvenser økonomiske problemer kan få for foretaket. I denne forbindelse vil reglene om 

gjeldsforfølgning bli gjennomgått og særlig konsekvensene av insolvens med hovedvekt på vilkårene 

for åpning av konkurs, konkursboets beslagsrett, omstøtelse og motregning i konkurs. Emnet skal også 

gi studentene kunnskaper om reglene for virksomhetsoverdragelse, herunder særlige problemstillinger 

knyttet til ansattes situasjon. 

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger og gruppearbeid. Utfyllende informasjon i Fronter ved semesterstart. Arbeidsomfang 

samlet 200 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått. Utfyllende informasjon i Fronter ved 

semesterstart. 

 

Eksamen 

4 timers skriftlig skoleeksamen med gradert karakter 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres i samsvar med fakultetets kvalitetssikringssystem 

 

Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 
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Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensumlitteratur (foreløpig) 

Ole Gjems-Onstad, Valg av selskapsform, (Bok) Gyldendal, 2. utgave 2013 

Egenkapitaltransaksjoner, (Bok) Den norske revisorforening, 5. utgave april 2014, 

Philip Truyen, Myndighetsmisbruk i aksje – og allmennaksjeselskap, (Artikkel) Jussens venner, 2004 

s 305-328 

Henriette Nazarian, Konkursrett (Bok), Cappelen Damm Akademiske, 2012,  Kap 3,4, 8-13, 19-27. 

Alexander Næss Skjønberg/Eirik Hognestad, Individuell arbeidsrett (Bok), Kap 15  

Trude Myklebust, Innføring i finansmarkedsrett (Bok),  

  

 
 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn JU-4xx Selskapsrett og annen forretningsjuss 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten veiledning 40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill studentene 

imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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BE-410-1 Corporate Finance 
7.5 credits - Starts autumn - Length 1 semester  - Kristiansand 

 

Study programme 

Master’s Programme in Business Administration, Master’s Programme in Business Administration (5-

years) 

 

Recommended previous knowledge 

Bachelor level courses in Investment and Finance 

 

Learning outcomes 

On successful completion of this course the student should  

 be able to  demonstrate how the no-arbitrage principle governs prices in financial markets 

 be able to discuss how information from financial markets may be used to value real assets 

 be able to demonstrate how taxes influence firms´ financing and payout choices 

 be able to identify how conflicts between shareholders and debt holders arise and how they 

can be minimized 

 have insight into how managerial incentives affect financial decisions 

 have insight into how financial decisions affect stock prices 

 be able to recognize how taxes, operation synergies, and management incentive conflicts 

provide motives for mergers and acquisitions 

 

Contents 

This course presents the mainstream theory on basic valuation, risk and return, capital structure, 

financial and real options, long-term financing and special topics like mergers and acquisitions. The 

underlying philosophy of the course is that finance is not a set of topics or a set of formulas. Rather, it 

is the consistent application of a few sensible rules and themes. The course develops a firm knowledge 

of the theoretical foundations of corporate finance but does not offer in-depth coverage of each 

specific topic. 

The course first recapitulates fundamentals of capital budgeting, bond valuation, and stock valuation. 

Next, capital markets and the pricing of risk are discussed, including optimal portfolio choice, the 

capital asset pricing model and alternative models of systematic risk. With this theoretical basis, the 

course sets out to analyze classic corporate finance topics like capital structure in a perfect market, 

debt and taxes, financial distress, managerial incentives, information, and payout policy. Finally, 

capital budgeting with leverage, options and corporate finance, initial public offerings, different types 

of debt, and the market for corporate control are analyzed. 

 

Teaching methods and workload 

The course consists of lectures, accompanied by individual/group work with problems in 

MyFinanceLab or a similar type of computer based "finance lab".  Workload 200 hours in total. 

 

Examination requirements 

Approved compulsory assignments. Information will be given in Fronter at the start of the semester. 

 

Examination 

4-hour written examination with graded marks. 

 

Evaluation 

Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the 

quality assurance system, chapter 2.1.1., unless other information is given at the beginning of the 

semester. 

 

Credit reduction 

None 
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Offered as a free-standing module 

 No 

 

Priv. Exam 

No 

 

Faculty 

School of Business and Law at University of Agder 

 

Reading list 

Jonathan Berk and Peter DeMarzo. Corporate Finance plus MyFinanceLab 12 months access, Second 

Edition. 2011. Second Edition (Global Edition). Pearson. ISBN-10: 1-40828-333 / ISBN-13: 

9781408283332 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Coursecode/coursename BE-410-1 Corporate Finance 

Number of credits 7,5 

Learning outcome Learning activity Estimated workload Student evaluation of 

workload 

 Lectures  36  

 Participation in seminars   

 Laboratory work with or 

without supervision 

  

 One-on-one teaching   

 Reading curriculum / self-

tuition 

  

 Scheduled group-work with or 

without supervision 

94  

 Informal group-work / 

colloquium / ensemble for 

students 

  

 Fieldwork    

 Supervised professional 

training in school / hospital / 

municipal cultural school / etc. 

  

 Preparatory and follow-up 

activities 

  

 Hand-ins 30  

 Project-work   

 Academic supervision   

 Adaptations based on 

feedback from lecturer / 

teacher 

  

 Student sit-in / internship in a 

company, an orchestra, etc. 

  

 Examination preparations / 

reading 

36  

 Examination 4  

 Other (must be specified)   

Total   200  
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BE-417-1 Økonomiske styringssystemer  
7.5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester – 

 

Anbefalte forkunnskaper 

Bacheloremner i finansregnskap, budsjettering og økonomisk styring 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten: 

 ha innsikt i hva slags styringssystemer som ledere kan anvende i styring av 

virksomheten, herunder virksomhets- og risikostyring og internkontroll. 

 ha innsikt i styrets, revisjonsutvalgets, internrevisorens og revisors rolle. 

 ha inngående kunnskap om hvordan styringssystemer kan virke ulikt i ulike 

organisasjoner, samt hvordan styringssystemer kan ha både tilsiktede og utilsiktede 

effekter. 

 kunne kritisk vurdere ulike økonomistyringssystemer og deres bruk i organisasjoner 

inkludert en kritisk vurdering av kostnad/nytte av økonomistyringssystemer og -

tilnærminger. 

 ha innsikt i organisasjonsmessige utfordringer knyttet til implementering av nye 

kontrollsystemer og/eller større endringer i eksisterende systemer. 

 kunne identifisere og reflektere omkring etiske problemstillinger knyttet til ulike 

styringssystemer- og tilnærminger. 

 

Innhold 

Dette emnet fokuserer på hvorfor virksomheter har behov for styringssystemer og gir en oversikt over 

hvilke styringssystemer og -tilnærminger som ledere har til disposisjon i sin styring av virksomheten. I 

emnet fokuseres det også på hvilke styringssystemer og -tilnærminger som kan være hensiktsmessige 

for ulike typer virksomheter, i ulike situasjoner og når virksomheter er stilt overfor ulike utfordringer. 

Videre diskuteres mulige utilsiktede konsekvenser av styringssystemer og hva man kan gjøre for å 

motvirke slike, samt hvilken rolle ulike kontrollfunksjoner kan ha i organisasjonen. Forskning om 

hvordan individer og organisasjoner responderer på innføring av nye kontrollsystemer eller endringer i 

eksisterende systemer er også et tema i dette emnet. 

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Plenumsforelesninger og gruppearbeid. Emnet har et arbeidsomfang på 200 timer. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått. Utfyllende informasjon i Fronter ved 

semesterstart. 

 

Eksamen 

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Studiepoengreduksjon 

BE-401- 1 med 2,5 studiepoeng  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei/No 

 

Åpent for privatister 

Nei 
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Fakultet 

Handelshøyskolen ved UiA 

 

 

 

Pensumlitteratur (forslag) 

Merchant, K. A., & Van der Stede, W. a. (2012). Management Control Systems. Performance 

Measurement, Evaluation and Incentives. (3 ed.): Financial Times Press/Prentic Hall. 

Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of management control systems: an 

extended framework for analysis. Management Accounting Research, 20(4), 263-282. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.003 

Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). Management control systems as a package—

Opportunities, challenges and research directions. Management Accounting Research, 19, 

287-300. doi: doi:10.1016/j.mar.2008.09.003   

Ouchi, W. G. (1979). A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control 

Mechanisms. Management Science, 25(9), 833-848. 

Simons, R. (1995). Levers of Control:  How Managers Use Innovative Control Systems to 

Drive Strategic Renewal. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. Chapter 1-2 

(28 sider av totalt 195 + referanser og indeks) 

 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE-4XX Økonomiske styringssystemer 

Antall studiepoeng 7,5 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 36  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 54  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger   

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  

 

 
  

http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.003
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ORG449-1 Strategy 
7.5 credits - Starts spring - Length 1 Semester(s) - 

 

Recommended course(s) 

Bachelor level courses in Organization Theory and Strategy or Business Strategy 

 

Learning outcomes 

On successful completion of this course the student should be able to 

 identify how firms create value 

 demonstrate knowledge of the theoretical basis for the analytical frameworks used in 

strategy 

 recognize the influence of strategic processes on a firm´s strategy 

 acknowledge the influence of the environment (macro environment as well as 

competitive environment) on a firm´s strategy and performance 

 recognize the challenges managers face when competing internationally 

 draw on theory to analyze cases and problems, communicate the theories, frameworks, 

and models to specialists and the general public 

 

Course contents 

The fundamental question strategy tries to answer is why some firms are more successful than others. 

Within the field of strategy, there are different theories and perspectives which help answer this 

question. The purpose of this course is to build on and further develop the foundations of strategy by 

focusing on underlying theories from economics, management, international business, and 

entrepreneurship. Topics to be included are Economic foundations, Behavioral/Process dimensions 

and Growth strategies such as: Market analysis and market strategy, International strategy, Mergers 

and acquisitions, Corporate Strategy. 

 

Teaching methods and workload 

Different forms of teaching, such as lectures, group work, assignments, and discussions can be used. 

Material covered in class as well as the literature will be the basis for the exam. 

Estimated workload is about 200 hours. 

 

Evaluation 

Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the 

quality assurance system, chapter 2.1.1., unless other information is given at the beginning of the 

semester 

 

Examination requirement 

Approved group case analyses. More information will be given on Fronter at the start of the semester. 

 

Assessment methods and criteria 

4 hours written exam. Graded marks. 

 

Credit reduction 

ORG410- 1 med 5 studiepoeng  

 

Offered as a free-standing module 

Nei / No 

 

Priv. Exam 

No 

 

Faculty 

Handelshøyskolen ved UiA 
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Reading list 

Suggestions:  

Besanko, Dranove, Shanley, Schaefer, Economic of Strategy, 6th Edition, 2013, John Wiley and  Sons.  

DeWit and Meyer, Strategy: Process, Content, Context,  2010, Cengage 

Ghemawat, P., Strategy and the Business Landscape, 3rd Edition, Pearson, 2010. 

Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, Strategy Safari: A guided Tour through the Wilds of Strategic 

Management, 2nd Edition, 2009 Prentice-Hall 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Coursecode/coursename ORG-4XX-1 Strategy 

Number of credits 7,5 

Learning outcome Learning activity Estimated 

workload 

Student evaluation of 

workload 

 Lectures  44  

 Participation in seminars   

 Laboratory work with or without 

supervision 

  

 One-on-one teaching   

 Reading curriculum / self-tuition 55  

 Scheduled group-work with or without 

supervision 

  

 Informal group-work / colloquium / 

ensemble for students 

40  

 Fieldwork    

 Supervised professional training in school 

/ hospital / municipal cultural school / etc. 

  

 Preparatory and follow-up activities   

 Hand-ins   

 Project-work   

 Academic supervision   

 Adaptations based on feedback from 

lecturer / teacher 

  

 Student sit-in / internship in a company, an 

orchestra, etc. 

  

 Examination preparations / reading 60  

 Examination 4  

 Other (must be specified)   

Total   203  
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BE-420 Finansregnskap 4 
7,5 studiepoeng – Startet V-2015 – Varighet 1 semester – Kristiansand  

 

Inngår i studieprogram Økonomisk og administrasjon, masterprogram, Økonomi og administrasjon – 

siviløkonom, 5-årig masterprogram og MRR.   

 

Anbefalte forkunnskaper  

BE 111 og BE 209  

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført emnet skal studenten:  

- ha solid kunnskap om formålet med balanse- og resultatorientert rammeverk  

- ha inngående kunnskap om sentrale internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og 

forskjeller knyttet til god regnskapsskikk (NGAAP) 

- ha kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger og identifisere «røde flagg» i 

regnskapet  

 

- kunne innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen samt forstå 

konsekvensen av ulike målsetninger ved finansregnskapet  

- kunne anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger  

- kunne utarbeide et konsernregnskap med minoritetsinteresser  

- kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer 

- kunne være en aktiv bidragsyter og utveksle synspunkter i et regnskapsfaglig miljø  

 

Innhold 
Dette emnet bygger på studentenes kunnskaper fra bachelorstudiet i regnskapsfaglige emner, og gir 

studentene undervisning i å utarbeide og vurdere om årsregnskapet er i samsvar med sentrale 

internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Det blir også gitt en oversikt over forskjeller mellom 

internasjonale regnskapsstandarder og god regnskapsskikk (NGAAP). Det er en klar målsetning at 

emnet skal bidra til at studentene skal bruke regnskapsstandarder og andre relevante kilder på en 

kritisk og profesjonell måte.  

 

Sentralt i emnet står forskjellen mellom balanseorientert- og resultatorienterte rammeverk, 

rapportering etter ulike regnskapsspråk, inntektsføring, vurdering av både omløpsmidler og 

anleggsmidler. Det blir også gitt en introduksjon til temaet finansielle instrumenter og sikring. Til slutt 

i emnet behandles egenkapitalmetoden og foretaksintegrasjon med vekt på oppkjøpsanalyse og 

utarbeidelse av konsernregnskap.    

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesning. Ingen gruppeundervisning. Arbeidsomfang samlet 200 timer.  

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
En obligatorisk innlevering. Nærmere informasjon i Fronter. 

 

Eksamen 

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres i samsvar med fakultetets kvalitetssystem.  

 

Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkelemne  

Nei 



15 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 
Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensumslitteratur 

Kvifte, S. S., Tofteland, A. og Bernhoft, A-C., Finansregnskap – God regnskapsskikk og IFRS, 2 

utgave, Fagbokforlaget.  

Internasjonale og norske regnskapsstandarder.  

Kompendium med artikler:  

Kvifte, S.: Kritisk blikk på IFRS – misforståelser og utfordringer, Magma 

1/2014, s. 44-49. 

Ler, A. og Puri, A.: Driftsinntekter, IFRS i Norge Bransje- og temaartikler, 

2014, 7. utgave. 

Heskestad, T.: Manipulering av inntekter og «røde flagg», Deloitte i Fokus, 

mai 2014a.  

Heskestad, T.: Manipulering av kostnader og «røde flagg», Deloitte i Fokus, 

mai 2014b.  

Varelager (IAS 2 Beholdinger), IFRS-håndboken 2012 

Anleggsmidler (IAS 16), IFRS-håndboken 2012 

Røsok, K. O.: Varige driftsmidler, IFRS i Norge Bransje- og temaartikler, 

2014, 7. utgave. 

Heskestad, T.: Regnskapsmessige avskrivninger, Beta 2/2002, s. 37-49.  

Kvifte, S. S.: Immaterielle eiendeler, IFRS i Norge Bransje- og temaartikler, 

2014, 7. utgave.  

Hersvik, E.: Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler, IFRS 

i Norge Bransje- og temaartikler, 2014, 7. utgave.  

Sikringsbokføring (IAS 39), IFRS-håndboken 2012. 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE 420 Finansregnskap 4 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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BE-414-1 Financial Statement Analysis and Equity Valuation 
7.5 credits - Starts spring - Length 1 Semester(s) - 

 

Recommended course(s) 

Bachelor level courses in Accounting, Investment and Finance 

 

Learning outcomes 

On successful completion of this course the student should be able to 

 analyze historical performance, including reorganizing a company´s financial 

statements to reflect economic performance 

 forecast performance by preparing business forecasts/pro forma financial statements 

 use simple valuation techniques such as asset based valuation and the method of 

comparables 

 demonstrate how financial statements are used in valuation 

 apply fundamentals such as dividends, cash flows, earnings and equity book value to 

compute equity value/company value 

 analyze and provide evidence that the fundamental valuation models in general are 

identical 

 provide evidence that company value is unaffected of the accounting methods employed 

 link a company's valuation multiples, such as price/earnings ratio and price-book ratio, 

to the core drivers of its performance 

 trade on fundamental information 

 

Course contents 

This course will examine how the underlying (or theoretically "correct") value of firms can be 

estimated. This course integrates the learning from finance and accounting courses. The course 

combines accounting concepts with finance concepts by integrating financial statement analysis and 

fundamental analysis. Specifically, it shows how the structure of accounting can be exploited for 

valuation purposes. While traditional finance courses view investors as relatively passive, accepting 

prices as fair value, this course takes an activist's perspective. Instead of assuming that the 'market is 

efficient', the active investors challenge the market price with fundamental analysis, checking whether 

that price is a fair price. Active investors exploit what is perceived to be mispricing in the market to 

earn superior returns. 

 

The courses’ primary focus is on earnings forecasting and methods for converting forecasts to a 

valuation. While valuation texts often use discounted cash flow analysis to value enterprises, analysts 

typically forecast earnings to indicate business value. Earnings, appropriately measured, give a better 

indication of the value generating process of an enterprise. The course shows how the analysis of 

earnings prospects leads to a firmer understanding of fundamental value. As earnings differ from cash 

flow because of accrual accounting, the course lays out how accruals can help in understanding a 

business and its value. 

 

Teaching methods and workload 

Lectures and individual/group work. Estimated workload is 200 hours. More information will be given 

in Fronter. 

 

Evaluation 

Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the 

quality assurance system, chapter 2.1.1., unless other information is given at the beginning of the 

semester 

 

Examination requirement 

Approved compulsory assignment. Further information will be given in Fronter at the start of the 

semester. 
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Assessment methods and criteria 

4-hour written examination with graded marks. 

Credit reduction 

BE-407- 1 med 7.5 studiepoeng  

IN-5600- 1 med 7.5 studiepoeng  

IN-5600- 2 med 7.5 studiepoeng  

BE-504- 1 med 7.5 studiepoeng  

 

Offered as a free-standing module 

Nei / No 

 

Priv. Exam 

No 

 

Faculty 

Handelshøyskolen ved UiA 

 

Reading list 

Stephen Penman. Financial Statement Analysis and Security Valuation - Fifth Edition. 

2012. 5. McGraw-Hill. ISBN: 9780078025310. 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Coursecode/coursename BE-414-1 Financial Statement Analysis and Equity Valuation 

Number of credits 7,5 

Learning outcome Learning activity Estimated workload Student evaluation of 

workload 

 Lectures  36  

 Participation in seminars   

 Laboratory work with or 

without supervision 

  

 One-on-one teaching   

 Reading curriculum / self-

tuition 

  

 Scheduled group-work with or 

without supervision 

94  

 Informal group-work / 

colloquium / ensemble for 

students 

  

 Fieldwork    

 Supervised professional 

training in school / hospital / 

municipal cultural school / etc. 

  

 Preparatory and follow-up 

activities 

  

 Hand-ins 30  

 Project-work   

 Academic supervision   

 Adaptations based on feedback 

from lecturer / teacher 

  

 Student sit-in / internship in a 

company, an orchestra, etc. 

  

 Examination preparations / 

reading 

36  

 Examination 4  

 Other (must be specified)   

Total   200  
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BE 418 Strategisk økonomistyring 
7,5 studiepoeng – Startet V-2015 – Varighet 1 semester – Kristiansand  

 

Inngår i studieprogram Økonomisk og administrasjon, masterprogram, Økonomi og administrasjon – 

Siviløkonom, 5-årig masterprogram og MRR.   

 

Anbefalte forkunnskaper  

BE 110 og BE 318  

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten:  

 

- ha inngående kjennskap til hva som menes med strategisk økonomistyring  

- ha inngående kunnskap om beslutningsrelevante kostnader 

- ha avansert kunnskap om strategiske lønnsomhetsanalyser 

- ha inngående kunnskap om oppfølgning og prestasjonsmåling 

  

- kunne utarbeide beslutningsrelevant informasjon  

- kunne utarbeide ulike typer strategiske lønnsomhetsanalyser 

- kunne utarbeide bonus og insentivsystemer  

- kunne implementere flerdimensjonal prestasjonsmåling  

- kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer  

- kunne støtte opp under nytenkning og i innovasjonsprosesser  

 

Innhold 
Emnet bygger på studentenes kunnskap fra emner i økonomisk styring og analyse. Emnet omfatter 

temaet strategisk økonomistyring og skal sette studentene i stand til å anvende moderne teknikker 

innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Studentene skal også forstå begrensninger ved 

tradisjonelle økonomistyringsteknikker.  

 

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesning. Ingen gruppeundervisning. Arbeidsomfang samlet 200 timer.  

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
En obligatorisk innlevering. Mer informasjon vil bli gitt i Fronter. 

 

Eksamen 

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres i samsvar med fakultetets kvalitetssystem.  

 

Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkeltemne  

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 
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Pensumslitteratur 

Hoff, K. G.: Strategisk økonomistyring, Universitetsforlaget, 2009. 

Kompendium med artikler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE 418 Strategisk økonomistyring   

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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BE-4XX Finansregnskap 5 
7,5 studiepoeng – Starter høst – Varighet 1 semester – Kristiansand  

 

Inngår i studieprogram Økonomisk og administrasjon, masterprogram, Økonomi og administrasjon – 

siviløkonom, 5-årig masterprogram og MRR.   

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten:  

 

- ha solid kunnskap om formålet med balanseorientert rammeverk  

- ha solid kunnskap om virksomhetssammenslutninger og omorganiseringer  

- ha solid kunnskap om det regnskapsmessige verdibegrepet virkelig verdi («fair value») 

- ha inngående kunnskap om finansielle instrumenter og sikringstransaksjoner  

 

- kunne foreta vurderinger knyttet til en virksomhetssammenslutning og beherske 

regnskapsmessig behandling av omorganiseringer, herunder fisjon og fusjon   

- kunne behandle virksomhetssammenslutning i flere trinn (trinnvist kjøp), endret eierandel 

i eksisterende datterselskap og utgang datterselskap 

- kunne behandle finansielle instrumenter og sikringstransaksjoner i regnskapet  

- ha innsikt i utfordringene  ved bruk av virkelig verdi og andre regnskapsstørrelser som 

bygger på estimater  

 

Innhold 
Emnet fokuserer på to hovedtemaer:  

 Det første er virksomhetssammenslutninger og omorganiseringer, herunder fisjon og fusjon.  

 Det andre hovedtemaet er finansielle instrumenter og sikringstransaksjoner.  

Sentralt knyttet til begge disse to temaene er å diskutere en rekke utfordringer som oppstår i 

forbindelse med bruk av virkelig verdi. Det vil være en målsetning at emnet skal bidra til at studentene 

skal anvende internasjonale regnskapsstandarder og andre relevante kilder på en kritisk og profesjonell 

måte.  

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesning. Ingen gruppeundervisning. Arbeidsomfang samlet 200 timer.  

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
En obligatorisk innlevering. Informasjon vil bli gitt i Fronter.  

 

Eksamen 

4 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres i samsvar med fakultetets kvalitetssystem.  

 

Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkelemne  

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 
Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 
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Pensumslitteratur 

Kompendium med artikler (ikke utarbeidet)  

Internasjonale regnskapsstandarder.  

 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE-4XX Finansregnskap 5 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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RE-4xx-3 Revisjon 1 
7.5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand 

 

Studium 

Regnskap og revisjon – Siviløkonom – 2. årig master  

 

Anbefalte forkunnskapskrav 

Bacheloremner i finansregnskap, budsjettering og økonomisk styring 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten    

• ha innsikt i revisors fundamentale rolle i kapitalmarkeder  

• ha innsikt i revisjon i et internasjonalt perspektiv, bakgrunnen for reguleringer og de forhold 

som former innholdet i en moderne revisjon  

• ha innsikt i samfunnets og interessenters forventninger til revisor, herunder hva som er 

revisors oppgaver og plikter iht. revisorloven  

• kunne anvende grunnleggende revisjonskonsepter, inkludert vesentlighet, revisjonsrisiko og 

revisjonsbevis  

• være fortrolig med innholdet i sentrale revisjonsstandarder (ISA-er)  

• kunne anvende revisjonskonsepter på sentrale transaksjonsklasser og kontosaldoer  

• kunne vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, herunder mislighetsrisiko  

• ha inngående kunnskap om betydningen av foretakets intern kontroll for revisjonen og 

hvordan revisjonen kan bygge på den interne kontrollen 

• kunne planlegge en revisjon, identifisere risiko og kontroller, fastsette vesentlighet og en 

måleffektiv angrepsvinkel for revisjonen  

• ha innsikt i hvordan revisjonsbevis innhentes, evalueres og gir grunnlag for å konkludere om 

feilinformasjon i regnskapet   

• ha innsikt i hvilke handlinger revisor gjennomfører ved avslutningen av revisjonen  

• ha innsikt i hvordan revisor konkluderer og gir utrykk for sin mening om regnskapet i 

revisjonsberetning  

 

Innhold 

Emnet gir en innføring i og utdyper den eksterne revisors rammebetingelser og det metodiske 

fundamentet for å utøve revisoryrket, herunder kvalitetsegenskaper ved en god intern kontroll.  

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Plenumsforelesninger og gruppearbeid. Informasjon i Fronter ved semesterstart. Arbeidsomfang 200 

timer totalt. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått. Utfyllende informasjon i Fronter ved 

semesterstart. 

 

Eksamen  

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, 

dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

 

Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 
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Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensums litteratur 

  

Den eksterne revisor (8. utgave 2012), Gulden, Gyldendal Akademiske 

 

Auditing and Assurance Services: Third International Edition 2014, Eilifsen, Messier, Gloven, Prawit, 

McGraw Hill Education 

Intern kontroll – et integrert rammeverk 1992, COSO-rapporten, Cappelen Akademiske 

 

Revisors håndbok, Haugenbok.no 

 

 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE Revisjon 1 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

20  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

20  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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RE-4xx-3 Revisjon 2 
7.5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand 

 

Studium 

Regnskap og revisjon – Siviløkonom – 2. årig master  

 

Anbefalte forkunnskapskrav 

Bacheloremner i finansregnskap, budsjettering og økonomisk styring. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten   

• ha innsikt i rammene for attestasjonsoppdrag og ha kunnskap om attestasjonsstandarder og 

attestasjonsoppdrag revisor utfører.  

• besitte den nødvendige innsikten ut fra krav i lovgivningen, etiske profesjonsregler og etiske 

teoribegreper, inkludert uavhengighetsregler, for å kunne finne gode løsninger på etisk 

vanskelige problemstillinger for revisor  

• kunne anvende kravene om rapportering etter hvitvaskingsreglene  

• forstå revisors utfordringer ved revisjon i IT-miljø og revisors bruk av IT-ekspert, herunder 

bruk av dataverktøy ved utvelgelse, gjennomføring, vurdering og konklusjon   

• kjenne kravene til rapportering i regnskapet og innholdet i revisors oppgaver når det foreligger 

usikkerhet om fortsatt drift  

• forstå kravene i andre utfordrende revisjonsstandarder og hvordan revisor håndterer krevende 

revisjonsproblemstillinger  

• ha dybdekunnskap om kravene til og innholdet i revisors kommunikasjon og rapportering, 

herunder vurderingen av feil avdekket i revisjonen inkludert i avslutningen av revisjonen og i 

revisjonsberetningen  

• kjenne til revisors oppgaver knyttet til og innholdet i forenklet revisorkontroll av regnskaper, 

avtalte kontrollhandlinger og spesialområder  

• være fortrolig med bakgrunnen for og innholdet i revisors uttalelser og redegjørelser etter 

selskapslovgivningen, med fokus på egenkapitaltransaksjoner i aksjeselskaper og 

allmennaksjeselskapet   

• forstå reglene om revisors erstatningsansvar og innholdet i saker der revisor er domfelt  

 

 

Innhold 

Emnet utdyper rammene og det etiske fundamentet for den eksterne revisors yrkesutøvelse og 

adresserer utvalgte komplekse og krevende problemstillinger knyttet til utøvelsen av god 

revisjonsskikk. I tillegg gjennomgås revisors øvrige attestasjonstjenester, herunder bekreftelser etter 

selskapslovgivningen, samt regler for erstatning og straff.  

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Plenumsforelesninger, gruppearbeid og presentasjoner. Informasjon i Fronter ved semesterstart. 

Arbeidsomfang 200 timer totalt. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått. Utfyllende informasjon i Fronter ved 

semesterstart. 

 

 

Eksamen  

4 timers skriftlig eksamen med gradert karakter. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, 

dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 
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Studiepoengreduksjon 

Ingen 

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensums litteratur 

  

Den eksterne revisor (8. utgave 2012), Gulden, Gyldendal Akademiske 

 

Revisorloven med kommentarer (4.utgave), Cordt-Hansen, Siebke, Knudsen, Haugenbok.no 

 

Auditing and Assurance Services: Third International Edition 2014, Eilifsen, Messier, Gloven, Prawit, 

McGraw Hill Education 

Etikk, moral og revisjon (3. utgave 2014) Gulden. Haugenbok.no 

Revisors håndbok, Haugenbok.no 

 

Egenkapitaltransaksjoner (5. utgave 2014) Haugenbok.no 

 

Utvalgte aktuelle artikler (oppgis ved semesterstart)  

 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Emnekode/emnenavn BE Revisjon 2 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 55  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

20  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

20  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige aktiviteter   

Innleveringsarbeid 20  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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JU-4xx Skatte- og avgiftsrett 
7.5 sp – Starter høst – varighet 1 semester – Kristiansand 

 

Studium 

Økonomi – og administrasjon, Masterprogram Regnskap og revisjon 

 

Anbefalte forkunnskaper 

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført emnet skal studenten 

 kunne identifisere skatterettslige problemstillinger, formulere skatterettslige rettsspørsmål og 

drøfte og løse disse og kunne utvikle selvstendige, rettslige resonnement og vise ulike 

rettskilders relevans og vekt. 

 ha inngående kunnskap om skatteregler som gjelder for foretak, primært aksjeselskap og 

deltakerliknende selskap, som skattereglene knyttet til virksomhet, herunder fradragsrett, 

aktiveringsplikt, realisasjon, eiernes uttak av verdier og reglene om begrensning av 

rentefradrag.  

 ha inngående kunnskap om skattereglene vedr utbytte, kapitalnedsettelse, konsernbidrag, 

internprising, konserninterne overføringer, fisjon, fusjon og omdanning samt 

tidfestingsreglene og deres forhold til regnskapsreglene, samt skattemessig gjennomskjæring. 

 ha inngående oversikt over foretaks skatteplikt til Norge, forholdet til utenlandsk foretak og 

utenlandske arbeidstakere og investeringer i utlandet, samt reglene for å unngå internasjonal 

dobbeltbeskatning. 

 ha inngående kunnskap om merverdiavgiftsreglene knyttet til omsetning, uttak og innførsel av 

varer og tjenester, herunder reglene om unntak og fritak for avgiftsplikt, samt reglene om 

frivillig registrering av utleie av fast eiendom, fradragsrett for inngående avgift og reglene om 

eksport og import, samt konsekvensene ved omorganisering, uttak og bruksendring, herunder 

reglene om justering av merverdiavgift. 

 kunne se sammenhengen mellom reglene og foreta en kritisk vurdering av rettstilstanden 

innenfor de problemstillinger som tas opp i emnet.  

 

Innhold 

Emnet tar opp de sentrale skatte- og avgiftsregler som gjelder for foretak med særlig vekt på av aksje- 

og allmennaksjeselskap samt deltakerliknende selskaper. Emnet gir en solid forståelse av skatteregler 

for selskaper og selskapsmessig omorganisering, herunder fusjon og fisjon. Emnet vil også fokusere 

på internasjonale skatterettslige problemstillinger, herunder reglene for å unngå dobbeltbeskatning, 

samt regler om merverdiavgift. 

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger og gruppearbeid. Utfyllende informasjon i Fronter ved semesterstart. Arbeidsomfang 

samlet 200 timer 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått. Utfyllende informasjon i Fronter ved 

semesterstart. 

 

Eksamen 

4 timer skriftlig skoleeksamen med gradert karakter 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres i samsvar med fakultetets kvalitetssikringssystem 

 

Studiepoengreduksjon 

Ingen 
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Pensumlitteratur (foreløpig) 

Frederik Zimmer. Bedrift, selskap og skatt. Universitetsforlaget, 6. utgave, Oslo 2013. Pkt 2.3, kap 3-

6, kap 8 (unntatt punktene 8.3 og 8.4), kap 11, kap 12 (unntatt punktene 12.2 og 12.4), kap 13, kap 17-

21 og kap 22 (unntatt punkt 22.7). 

Frederik Zimmer. Internasjonal inntektsskatterett. Universitetsforlaget,  4. utgave, Oslo 2009.. 

Kapittel 1-1.2, 2-3,9-10.1, 10.5, 13-14, 16-18, 19-19.2.1, 19.6-19.6.1, 20.3-20.5, 23, 24.1, 26.1-

26.1.6a, 27.3-27.3.6, 27.4.2-27.5.4 

Gjems-Onstad og Furuseth (red.) Praktisk internasjonal skatterett og internprising, Oslo 2013. 

Kapittel 5.5 og 5.6 om utflyttingsskatter. 

Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. Lærebok i merverdiavgift. Gyldendal juridisk, 4. utgave, Oslo 2013. 

Eventuelt utvalg av artikler oppgis i Fronter. 

Tilleggslitteratur: Egenkapitaltransaksjoner. Den norske revisorforening.  5. utgave, april 2014. 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

Emnekode/emnenavn JU-4xx  Skatterett 

Antall studiepoeng 7.5 sp 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

Se emnebeskrivelse Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 60  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

40  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 15  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 5  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 36  

Eksamen 4  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   200  
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BE-501-1 Masteroppgave  
30 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand 

 

Anbefalte forkunnskaper 

Bestått eksamen i obligatoriske emner. 

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført masteroppgaven skal studenten 

 være i stand til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid 

 kunne anvende relevant teori og metode  på en valgt problemstilling 

 kunne vurdere forskning utført av andre 

 ha opparbeidet kunnskap og innsikt innen det fagområdet som masteroppgaven 

relaterer seg til 

 være i stand til å presentere et større arbeid i en utforming som er i 

overensstemmelse med vanlig akademisk standard og gjeldende forskningsetiske 

normer 

 

Innhold 

I sitt siste semester i mastergradsstudiet skriver studenten masteroppgave på 30 studiepoeng. 

Tema for oppgaven kan være formulert av studenten selv, av forslagstillere i næringslivet 

eller av forelesere på studiet. Studenten må selv ha formulert den endelige problemstillingen i 

samråd med oppnevnt veileder. Det legges vekt på en eksplisitt kopling av teori og empiri, og 

oppgaven skal omfatte en analytisk tilnærming og ofte en empirisk undersøkelse av aspekter 

ved problemstillingen. Studenten skal forholde seg til retningslinjer for god forskning og 

rapportskriving.  

 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for masteroppgaven om omfang, innhold, gjennomføring, 

prosedyrer, veiledning, pensum, form, innlevering, evaluering, opphavsrett og 

offentlighetskrav m.m. Kopi av retningslinjene kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen 

ved UiA. 

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Oppgaven skrives normalt i grupper på to studenter. Studenter som ønsker å skrive sin 

masteroppgave individuelt kan søke om å få innvilget dette. 

 

Ved oppstart av fjerde semester gjennomføres, som en del av veiledningsprosessen, et 

todagers seminar. I løpet av skriveprosessen arrangeres ytterligere to seminarer hvor 

studentene presenterer det foreløpige arbeidet for veileder og medstudenter.  Studenter som 

leverer sin masteroppgave i høstsemesteret vil ikke få tilbud om masteroppgaveseminar, da 

dette kun tilbys i vårsemesteret. Arbeidsomfang 810 timer. 

 

Eksamen 

Masteroppgaven som teller 100 %. Bokstavkarakter. Sensurfrist for masteroppgaven er 6 

uker. Innlevering i vårsemesteret innen 1. juni.  

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Fakultet 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder 

 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  
Coursecode/coursename BE-501-1 Masteroppgave  

Number of credits 7,5 

Learning outcome Learning activity Estimated 

workload 

Student evaluation of 

workload 

 Lectures    

 Participation in seminars   

 Laboratory work with or 

without supervision 

  

 One-on-one teaching   

 Reading curriculum / 

self-tuition 

  

 Scheduled group-work 

with or without 

supervision 

  

 Informal group-work / 

colloquium / ensemble 

for students 

  

 Fieldwork    

 Supervised professional 

training in school / 

hospital / municipal 

cultural school / etc. 

  

 Preparatory and follow-

up activities 

  

 Hand-ins   

 Project-work   

 Academic supervision   

 Adaptations based on 

feedback from lecturer / 

teacher 

  

 Student sit-in / internship 

in a company, an 

orchestra, etc. 

  

 Examination 

preparations / reading 

  

 Examination   

 Other (must be 

specified) 

  

Total   810  

 



Utfyllende regler for opptak til Regnskap og revisjon - 

siviløkonom, masterprogram 
 
Generelt opptaksgrunnlag for masterprogram framgår av forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. Det generelle kravet er fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen 

grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. 

 

Nærmere bestemmelser om opptak framgår av forskrift om opptak til studier og emner ved 

Universitetet i Agder. Med hjemmel i denne forskriften er det fastsatt utfyllende regler for opptak til 

det enkelte masterprogram.  

Vedtatt av Studieutvalget 21. mars 2003 med endringer 4. februar 2004,  

9. februar 2007 og 5. desember 2008 og endring av Studieutvalgets leder på fullmakt 5. desember 

2013. 

 

Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanning på 

minimum 180 studiepoeng. 

 

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomi og administrasjonsemner. 

2. I opptaksgrunnlaget skal inngå 90 studiepoeng som spesifisert under: 

Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 

Grunnleggende regnskap 

Finansregnskap med analyse 

Driftsregnskap og budsjettering 

Investering og finansiering 

 

Administrasjonsfag 24-25 studiepoeng 

Markedsføring 

Grunnleggende organisasjonsfag 

Videregående organisasjonsfag 

Foretaksstrategi 

 

Samfunnsøkonomi 15-20 studiepoeng 

Makroøkonomisk teori og politikk 

Mikroøkonomi og anvendt mikro 

 

Metode 15-20 studiepoeng 

Grunnleggende matematikk 

Grunnleggende statistikk 

Samfunnsvitenskapelig metode 

 

3. Minimum 20 av de 90 spesifiserte studiepoengene må være på nivå 2. 

4. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er nevnt i 

pkt. 2 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder § 24. 

5. Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng, men søkerne må ha 

grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget. 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051201-1392.html
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-27-1387
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-27-1387


6/15 Godkjenning av utfyllende regler for opptak til Regnskap og revisjon - 
siviløkonom, masterprogram 
 
 
Arkivsak-dok. 14/03722-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 6/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets studieutvalg godkjenner følgende utfyllende regler for opptak til Regnskap og 
revisjon - siviløkonom, masterprogram: 
  
Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i økonomi og administrasjon, bachelorgrad i regnskap og 
revisjon eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng. 
 
1. 120 studiepoeng skal være innen økonomi og administrasjonsemner. 
2. I opptaksgrunnlaget skal inngå 90 studiepoeng som spesifisert under: 

Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 
Grunnleggende regnskap 
Finansregnskap med analyse 
Driftsregnskap og budsjettering 
Investering og finansiering 

 

Administrasjonsfag 24-25 studiepoeng 

Markedsføring 
Grunnleggende organisasjonsfag 
Videregående organisasjonsfag 
Foretaksstrategi 

 

Samfunnsøkonomi 15-20 studiepoeng 

Makroøkonomisk teori og politikk 
Mikroøkonomi og anvendt mikro 

 

Metode 15-20 studiepoeng 

Grunnleggende matematikk 
Grunnleggende statistikk 
Samfunnsvitenskapelig metode 

 

3. Minimum 20 av de 90 spesifiserte studiepoengene må være på nivå 2. 
4. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 2 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i 
Agder § 24. 

5. Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng, men søkerne må ha 
grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget. 

 
 
     Greta Hilding  
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Hva saken gjelder 
Universitetsstyret etablerte i møte 26. november 2014 masterprogram i regnskap og revisjon. 
Bachelorprogrammet ble lagt ned i samme møte. Handelshøyskolen ved UiA legger nå fram 
utfyllende regler for opptak til masterprogram i regnskap og revisjon for Studieutvalgets 
godkjenning.  
 
 
Saksunderlag 
Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen ved UiA behandlet i møte 4. februar 2015 studieplan for 
regnskap og revisjon – siviløkonom, masterprogram, og utfyllende regler for opptak til 
studieprogrammet. Det vises til sak om godkjenning av studieplan for vedlagt fakultetsstyresak. 
Det er lagt fram følgende forslag til vedtak: 
 
Styret for Handelshøyskolen godkjenner vedlagte  

• Studieplanen for Master i regnskap og revisjon – siviløkonom 
• Utfyllende regler for opptak til Master i regnskap og revisjon – siviløkonom 
• Endrede utfyllende regler for opptak til Master i økonomi og administrasjon – 

siviløkonom. 
Studieplanen og utfyllende regler for opptak til masterprogrammene oversendes Studieutvalget 
for godkjenning. 
 
Endelig vedtak legges fram for Studieutvalget i møtet.  
 
Handelshøyskolen legger fram følgende forslag til utfyllende regler: 
Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanning på 
minimum 180 studiepoeng. 
 
1. 120 studiepoeng skal være innen økonomi og administrasjonsemner. 
2. I opptaksgrunnlaget skal inngå 90 studiepoeng som spesifisert under: 

Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 
Grunnleggende regnskap 
Finansregnskap med analyse 
Driftsregnskap og budsjettering 
Investering og finansiering 

 

Administrasjonsfag 24-25 studiepoeng 

Markedsføring 
Grunnleggende organisasjonsfag 
Videregående organisasjonsfag 
Foretaksstrategi 

 

Samfunnsøkonomi 15-20 studiepoeng 

Makroøkonomisk teori og politikk 
Mikroøkonomi og anvendt mikro 

 

Metode 15-20 studiepoeng 

Grunnleggende matematikk 
Grunnleggende statistikk 
Samfunnsvitenskapelig metode 

 

3. Minimum 20 av de 90 spesifiserte studiepoengene må være på nivå 2. 
4. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 2 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet 
i Agder § 24. 
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5. Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng, men søkerne må ha 
grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget. 

 
 
Sekretariatets merknader 
Handelshøyskolen ved UiA har lagt utfyllende regler for opptak til Økonomi og administrasjon 
– siviløkonom, masterprogram, til grunn for foreliggende forslag til utfyllende regler.  
 
Sekretariatet foreslår at bachelorprogram i regnskap og revisjon nevnes som opptaksgrunnlag. 
Ellers har sekretariatet ingen merknader til Handelshøyskolens forslag.   
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7/15 Programevaluering av studieprogram i 2014 
 
 
Arkivsak-dok. 14/03823-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Turid Høgetveit 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 7/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets studieutvalg tar rapport fra programevaluering av Engelsk, masterprogram, 
Bioingeniør, bachelorprogram, Byggdesign, bachelorprogram, Elektronikk, bachelorprogram, 
Sosiologi, bachelorprogram og Informasjonssystemer, masterprogram til orientering.  
 
 

Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
Det skal gjennomføres programevaluering av alle studieprogram (bachelor- og masterprogram 
og lærerutdanningene) minst hvert 5. år. I 2014 er det gjennomført programevaluering for totalt 
14 studieprogram. Rapport fra ett program ble lagt fram i studieutvalgets møte 3.12.2014 
(Velferdsstudier, masterprogram). I dette møtet legges det fram rapporter fra Engelsk, 
masterprogram, Bioingeniør, bachelorprogram, Byggdesign, bachelorprogram, Elektronikk, 
bachelorprogram, Sosiologi, bachelorprogram og Informasjonssystemer, masterprogram.  
 
Pga. forsinkelser vil de øvrige rapportene bli lagt fram for studieutvalget i neste møte.  
 
Rapport fra programevaluering skal følges opp på fakultetet ved behandling i studieråd og 
fakultetsstyre, og legges fram for universitetets studieutvalg til orientering. 
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Saksunderlag 
Programevaluering av studieprogram inngår som en del av kvalitetssikringssystemet ved 
Universitetet i Agder, jfr. kvalitetssikringssystemet kapittel 2.3.3 (vedlagt). 
Programevalueringen inneholder en evaluering gjennomført av et evalueringspanel samt en 
egenevaluering. Institutt-/studieleder har ansvar for gjennomføring av egenevalueringen, mens 
evalueringspanelet skal bestå av:  
• 2 vitenskapelige ansatte (ikke institutt-/studieleder eller den som har ansvar for 

egenevalueringen)  
• 1 studenttillitsvalgt fra det aktuelle studieprogrammet  
• minst 2 eksterne evaluatorer, hvorav minst 1 vitenskapelig ansatt fra universitet/høyskole og 

1 representant fra aktuelt arbeids-/næringsliv der dette er relevant  
 
Fakultetene meldte i februar 2014 at de skulle gjennomføre programevaluering av følgende 
studieprogram i 2014:  
• Folkehelsevitenskap, masterprogram  
• Idrettsvitenskap, masterprogram  
• Engelsk, masterprogram  
• Religion, etikk og kultur, bachelorprogram  
• Music Management, masterprogram  
• Kunstfag, masterprogram  
• Bioingeniør, bachelorprogram  
• Byggdesign, bachelorprogram  
• Elektronikk, bachelorprogram  
• Sosiologi, bachelorprogram  
• Velferdsstudier, masterprogram  
• Statsvitenskap, bachelorprogram  
• Informasjonssystemer, masterprogram  
• Innovasjon og kunnskapsledelse, masterprogram  
 
Rapport fra programevaluering av Velferdsstudier, masterprogram ble lagt fram i studieutvalgets 
møte 3.12.2014. Pga. forsinkelser legges rapportene fra programevaluering av 
Folkehelsevitenskap, masterprogram, Idrettsvitenskap masterprogram, Religion, etikk og kultur, 
bachelorprogram, Music Management, masterprogram, Kunstfag, masterprogram, 
Statsvitenskap, bachelorprogram og Innovasjon og kunnskapsledelse, masterprogram fram i 
neste møte. 
 
I dette møtet legges rapport fra programevaluering av de øvrige studieprogram (uthevet ovenfor) 
fram for studieutvalget. Rapportene følger vedlagt. Egenevalueringsrapporten er lagt foran 
rapport fra evalueringspanel.   
 
 
Oppsummering av rapportene 
Nedenfor følger en oppsummering av rapportene. Det er først og fremst fokusert på de 
kommentarene fra evalueringspanelet som gir uttrykk for utfordringer i studieprogrammet, men 
det er også trukket fram positive kommentarer. I tillegg oppsummeres noen kommentarer fra 
egenevalueringen samt forslag til oppfølging. Alle rapportene er strukturert etter 
kvalitetsområdene i samsvar med sjekkliste for programevaluering. Evalueringspanelene ser ut 
til å ha gjennomført sitt arbeid i et heldagsmøte høsten 2014. 
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Engelsk, masterprogram  
Arbeidet i evalueringspanelet ble gjennomført 4.9.2014. 
Inntakskvalitet: Bra søkning men mange som ikke er kvalifisert. Opptak ca. 10 (måltall 15). 
Rekrutteringsmateriell bør gjøres mer markedsorientert. 
Rammekvalitet: Behov for høy kompetanse. Anbefaler derfor å lyse ut stillinger uten krav om 
norskkunnskaper (likevel et krav etter 3 år). Programtilhørighet vanskelig å opprettholde pga. 
små kull. Bør ta tak i dette som bidrag til økt gjennomstrømming. 
Programkvalitet: Bør se på studentens arbeidsomfang og justere skjevheter. 
Studentrepresentanten etterlyser emner med større grad av yrkesrelevans (f.eks. et didaktisk 
valgemne). Bør vurdere omfang av fellesemnene. 
Undervisningskvalitet: Pga. små studentgrupper er det vanskelig å oppnå god studiekvalitet når 
mange jobber ved siden av studier. 
Resultatkvalitet: Hva som kreves i masteroppgaven er vagt formulert, behov for fastere rammer. 
Kanskje behov for mer detaljert sensorveiledning. Det vises i den anledning til kriteriene til 
MTN-fagene. Må fokusere mer på gjennomstrømming pga. lav kandidatproduksjon. 
Undersøkelse om progresjon og frafall bør gjennomføres. Det vises også til gjennomførte tiltak 
ved NTNU. 
Egenevaluering: Det pekes på at studentene med opptak høst 2014 har en utvidet portefølje av 
emner å velge mellom. Det vises også til at masterprogrammet i fremtiden vil kunne samkjøres 
med GLU master og integrert lektorutdanning. Rapporten avsluttes med konkrete forslag til 
tiltak bl.a. i forhold til masteroppgave inkl. sensorveiledning, fellesemner og fagseminar.  
 
Bioingeniør, bachelorprogram  
Rapporten består av totalt 77 sider inklusive vedlegg (side 41-77). Vedleggene er ikke lagt ved 
rapporten til studieutvalget. 
Inntakskvalitet: Dobling av antall primærsøkere til studiet fra 2011 til 2014. Stor kvinneandel. 
Det anbefales å vurdere utvidelse av antall studieplasser (20 plasser per i dag) og eventuelt 
reforhandle avtale om praksisplasser ved SSHF. 
Rammekvalitet: Utfordringer i forhold til undervisningslokaler, grupperom og laboratorieplass 
samt begrensning på 20 praksisplasser ved SSHF.  
Programkvalitet: Læringsutbyttebeskrivelser er lite konkret. Ingen emner tilbys på engelsk. 
Programmet kunne vært forbedret ved bedre tilrettelegging for 
internasjonalisering/internasjonalt samarbeid og egen forskning. 
Undervisningskvalitet: Elementer fra egen forskning inngår i undervisningen. Studentene 
stimuleres også til forskningsarbeid i forbindelse med bacheloroppgavene, blant annet i 
pågående forskningsprosjekter innen hjerte-/karsykdommer m.m.  
Resultatkvalitet: Tilnærmet normalfordeling av karakterene. Ca. 2/3 av studentene gjennomfører 
på normert tid. 
Relevans: Godt samarbeid med relevante partnere. Gode yrkesutsikter pga. økt samfunnsbehov. 
Styringskvalitet: Kvalitetssikringssystemet ser ut til å være integrert i studieprogrammet. 
Enkelte emnerapporter mangler. 
Egenevaluering: Bioingeniørutdanningen ved UiA har færrest studieplasser i Norge men har 
størst søkning per studieplass. Det pekes også på ulike studiepoengbelastning per semester (32,5 
studiepoeng i andre semester) og at instituttet ikke har organiserte møteplasser for diskusjon av 
spørsmål rundt undervisning og kvalitetssikring. Det vises videre til liten pågående forskning på 
instituttet i forhold til bioingeniørfaglige emner, men til et stort pågående forskningsprosjekt 
innen flått/borrelia i samarbeid med SSHF. 
Rapporten avsluttes med en felle konklusjon mellom evalueringspanel og studiekoordinator med 
anbefalinger rundt avvik, forbedring og videre utvikling. 
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Studieprogrammet er sammenlignet med tilsvarende studieprogram ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag. 
 
Byggdesign, bachelorprogram  
Arbeidet i evalueringspanelet ble gjennomført 5.11.2014. I tillegg til sjekklisten ble det spesielt 
fokusert på studieprogrammets arbeidslivsrelevans og hvorvidt det gjøres en god nok jobb i 
forhold til ingeniørutdanning for fagskoleteknikere. Egenevalueringsrapporten er skrevet som 
integrert rapport hvor studiekoordinator kommenterer panelets kommentarer. 
Programkvalitet: Bør vurdere om fordypning i linjer (konstruksjons- og teknisk 
planleggingslinjer) bør begynne et semester tidligere enn i dag. Studiekoordinator mener det bør 
jobbes mot å starte fordypningen i 4. semester i stedet for 5. semester.  
Studentene bør få mer trening i rapportskriving. Studiekoordinator mener dette bør 
implementeres. 
Studentene bør få mer erfaring med engelske faguttrykk og engelsk som arbeidsspråk, noe 
arbeidslivet trenger. Studiekoordinator mener det kan være aktuelt at studentene skriver 
sammendrag for rapport på engelsk, eventuelt hele rapporten. 
Streaming ses på som positivt, men som et supplement til ordinær undersivning.  
Undervisningskvalitet: Det vises til at stort sett all undervisning gjennomføres av undervisere 
som har forskningskompetanse og er aktive forskere. Positivt med nærhet til praksisfeltet 
gjennom bachelorprosjekt, ekskursjoner, linjeforening og referansegruppe. Det vises til et 
forbedringspotensiale mht. digital emnerapportering. 
Inntakskvalitet: God søkning (3 studenter per plass). God kvinneandel siden 2008 (mellom 46 
og 65 %). Bør gå i dialog med fagskolene i forhold til kunnskaper i matematikk og fysikk. 
Rammekvalitet: Utfordringer knyttet til areal pga. økt studenttall. Læringsmiljø og 
programtilhørighet oppleves som godt. 
Relevans: Positivet med referansegruppe som møtes en gang i året og kompetansetorget som 
møteplass. Utdanningen vurderes som relevant for arbeidslivet. 
Studieprogrammet er sammenlignet med bachelorprogram i bygg ved Universitetet i Stavanger. 
 
Elektronikk, bachelorprogram  
Arbeidet i evalueringspanelet ble gjennomført 6.11.2014. 
Rammekvalitet: Bygningene er ikke dimensjonert for antall opptatte studenter. Positivt at 
studentene har fått et eget elektronikklaboratorium. Noe gammelt laboratorieutstyr. Ønskelig å 
få i gang igjen referansegruppa for studieprogrammet og ønskelig med mer gjesteforelesninger. 
Linjeforeningen Tesla bidrar positivt for miljøet. Studiekoordinator bekrefter arealutfordringene 
og viser til lab-utstyr i bestilling. Programvarespørsmål kommenteres også. 
Inntakskvalitet: Søkningen til studieprogrammet har tatt seg opp de siste årene. Få kvinner på 
elektronikk. Studenter som starter på TRES og y-vei har en tøff start i forhold til matematikk og 
fysikk. Studiekoordinator gir uttrykk for et behov for bedre profilering. Det vises også til tilbud 
om samtale for studenter som kommer på etterskudd. 
Programkvalitet: Programmering i Java bør kuttes ut. Bør etablere et emne i C og C++ 
programmering. Også ønskelig med en økning i antall valgemner, f.eks. mot eHelse. Noen 
mente «gamle telefonfag» som 3G og 4G burde utgå. Forslag om å sette opp en matrise for å 
sikre sammenhengen mellom læringsutbytte i emner og studieprogram. Også forslag i forhold til 
læringsutbyttebeskrivelser. Anbefaler også mer digital eksamen. Studiekoordinator gir uttrykk 
for at forslagene fra panelet vil bli vurdert, f.eks. støttes forslag om endret 
programmeringsspråk. 
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Undervisningskvalitet: Det ble etterlyst mer informasjon om relevant forskning samt ønske om 
mer bruk av timelærere/gjesteforelesere. Studiekoordinator foreslår bl.a. å la tredjeårsstudenter 
se på hva som foregår på masterstudiene.  
Resultatkvalitet: Det ser ut som det gradvis blir færre som fullfører programmet på normert tid. 
Ferdige kandidater får jobb etter fullført studium, jfr. kandidatundersøkelse. 
Styringskvalitet: Det pekes på økt fokus på emnerapportering. Studentene bør oppfordres til å 
svare på Studiebarometeret. 
Relevans: Anbefaler å tenke delprosjekter i forhold til bacheloroppgaver i Kompetansetorget. 
Forslag om Grimstad næringsråd som en god arena for økt kontakt med næringslivet i regionen.  

 
Sosiologi, bachelorprogram  
Studiet har skiftet navn fra Arbeids- og velferdssosiologi til Sosiologi høsten 2014.  
Arbeidet i evalueringspanelet ble gjennomført 22.11.2014. 
Inntakskvalitet: Ca. 50 % fullfører på normert tid. Ca. 73 % kvinner. Tre fellesemner med sosialt 
arbeid. Studentene på sosialt arbeid har ofte hatt høyere karakterpoeng. Instituttleder 
kommenterer at lav gjennomstrømming bl.a. skyldes tidlig frafall i første semester. 
Rammekvalitet: Utfordringer i forhold til arealbegrensninger. Noe undervisning er derfor 
streamet mellom to auditorier. Kan føre til at nærheten til foreleser forsvinner. Uheldig at det 
leies inn timelærere. Dette gjøres bl.a. for at ansatte kan kjøpe seg fri til deltakelse i eksternt 
finansierte prosjekt. Studentforeningen Prosperitas er blitt mer aktiv. Instituttleder peker på at de 
fleste timelærerne er ansatt i Agderforskning og har høy faglig kompetanse. 
Programkvalitet: Studentene etterlyser praksis i studiet, eventuelt ett praksisløp og ett 
forskningsløp. Lite variasjon i vurderingsformer (kun skriftlige). Ifølge instituttleder vil 
forslagene fra panelet bli vurdert.  
Undervisningskvalitet: Forskningsbasert undervisning ble drøftet og det ble bl.a. pekt på at 
formidling av innsikt i forskningsfronten også må betraktes som forskningsbasert undervisning.  
Resultatkvalitet: Det stilles spørsmål ved at det kun gjennomføres ekstern sensur hvert tredje år 
og at dette er altfor lite. Bekymringen over omfang ekstern sensur støttes av instituttleder. 
Relevans: Det pekes på at sosiologien er et dannelsesfag og at det ikke er grenser for hva en 
sosiolog kan bli.  
Som oppfølging etter programevaluering foreslår instituttleder utvidelse av metodeemne, 
utbytting av ett emne og ex.fac. ut av programmet. 
Studieprogrammet er sammenlignet med bachelorprogrammene i sosiologi ved Universitetet i 
Bergen og Universitetet i Oslo. 
 
Informasjonssystemer, masterprogram  
Arbeidet i evalueringspanelet ble gjennomført 31.10.2014. 
Generelt vurderer evalueringspanelet masterprogrammet som svært positivt. 
Inntakskvalitet: Viser til god søkning men lav kvinneandel. Anbefaler bl.a. økt bruk av 
kvinnelige hjelpelærere og gjesteforelesere. 
Rammekvalitet: Viser til utfordringer i forhold til arealbegrensninger. 
Programkvalitet. Savner fokus på innovasjon, ny teknologi og nye trender. Anbefaler studietur i 
samarbeid med linjeforening. Savner reelle valgmuligheter i programmet. Etterlyses mer fokus 
på prosjektledelsesmetodikk. Det pekes på lavt nivå på et emne. For stort fokus på artikler. 
Undervisningskvalitet: Mener spørreundersøkelse avdekket 20 timers egeninnsats per uke for 
studentene og at dette er for lavt. 
Relevans: Programmet oppleves som svært relevant. 
Egenevalueringsrapporten er skrevet som en integrert rapport hvor instituttleder kommenterer 
panelets kommentarer og foreslår flere tiltak i tråd med anbefalinger fra panelet. 
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Sekretariatets kommentarer  
Sekretariatet registrerer at rapportene fremdeles fremstår ulike i form. Aller viktigst anses 
likevel prosessen og de eksterne representantenes deltakelse.  
 
Sekretariatet har ingen kommentarer til rapportene og viser til at rapportene fra 
programevalueringen kun legges fram for universitetets studieutvalg til orientering.  
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Engelsk, masterprogram 
Bioingeniør, bachelorprogram 
Byggdesign, bachelorprogram 
Elektronikk, bachelorprogram 
Sosiologi, bachelorprogram 
Informasjonssystemer, masterprogram 
Kvalitetssikringssystemet kap. 2.3.3 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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8/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 
Kommunikasjon, bachelorprogram 
 
 
Arkivsak-dok. 14/04025-2 
Arkivkode.  433  
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 8/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Kommunikasjon, bachelorprogram, 
revidert etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.  
 
 
     Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
Bachelorprogram i kommunikasjon gjennomgikk programevaluering i 2013. Rapport fra 
evalueringspanelet og selvevalueringen ble lagt fram for fakultetsstyret ved Fakultet for 
humaniora og pedagogikk til orientering i møte i desember 2013. Studieutvalget fikk 
programevalueringen til orientering i møte 21. februar 2014.  
 
Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og pedagogikk behandlet i møte 28. november 2014 
forslag til revidert studieplan. I saksframlegget til fakultetsstyret redegjøres det for oppfølgingen 
av programevalueringen, jf. nedenfor.  
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk legger nå fram revidert studieplan for Studieutvalgets 
godkjenning.  
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Saksunderlag 
Programevalueringen i 2013 frambrakte en rekke kommentarer til bachelorprogrammet i 
kommunikasjon. Evalueringspanelet konkluderte sin rapport med å trekke frem syv viktige 
utfordringer som de ba fagmiljøet om å se nærmere på. Arbeidet med å følge opp panelets 
innspill har resultert i følgende, jf. fakultetsstyresaken:  
 
1. Bør vi bytte om på 3. og 4. semester?  
 Andreåret bygges om slik at ex.phil. og ex.fac. flyttes fra fjerde til tredje semester, mens 
bacheloroppgaven flyttes fra tredje til fjerde semester. Studierådet har vært tydelig på at skriving av 
bacheloroppgaven kommer for tidlig i dagens studieplan. I tillegg er det naturlig å ta ex.phil. og ex.fac. før 
bacheloroppgaven skal skrives.  
 Emnet KOM203 Journalistikk og PR (15 sp) erstattes av to emner på 10 sp hver. Det ene fokuserer på 
forholdet til nyhetsmediene (KOM205 Journalistikk og presserelatert PR), mens det andre fokuserer på 
virksomheters kommunikasjonsbehov (KOM206 Strategisk kommunikasjon). Dette er gjort utifra faglig 
vurdering og for å få plass til et kommunikasjonsemne (KOM205) i tredje semesteret sammen med ex.phil. og 
ex.fac. Dette vil gi en naturlig faglig progresjon og studentene vil også holde kontakten gjennom hele 
andreåret, noe som kan være viktig både for trivsel og gjennomstrømming.  
 Bacheloroppgaven (KOM207) reduseres fra 15 sp til 10 sp som følge av omlegging av 2.året.  

 
2. Lage en mer praktisk retta variant av bacheloroppgaven?  
 Fagmiljøet har vurdert en mer praktisk rettet variant av bacheloroppgaven, men har konkludert med at man 
fremdeles ønsker at bacheloroppgaven skal være et teoretisk eller analytisk produkt.  

 
3. Omformulere begrep/navning og gå gjennom pensum med henblikk på å rekruttere flere gutter?  
 Det foreslås å endre navn på de to studieretningene til noe som er mer intuitivt forståelig og 
forhåpentligvis mer attraktivt. Hvor vidt de er egnet for å øke rekrutteringen av gutter, er vanskelig å forutsi, 
men det kan nevnes at kjønnsfordelingen er mindre skjev blant de studentene som ble tatt opp til studiet høsten 
2014, enn hva tilfellet har vært de foregående årene.  
o "Tekst- og medieanalyse" foreslås endret til "kommunikasjon og medier"  
o "Visuelle medier" foreslås endret til "medieproduksjon"  

  
4. Få inn formuleringer om etisk bevissthet?  
 Formuleringer om etisk bevissthet ble allerede i fjor tatt med i studieplanen.  

 
5. Bruke studenter og gjesteforelesere mer i rekrutteringsarbeid og for å skape relevans mot yrkeslivet?  
 Evalueringspanelet ber fagmiljøet å bruke studenter og gjesteforelesere mer i rekrutteringsarbeid. Dette 
ligger litt på siden av mandatet – og er i alle fall ikke en del av studieprogramrevisjonen – men det følges opp i 
samarbeid med Avdeling for studentrekruttering.  

 
6. Mer pensum på engelsk og mer digitalt?  
 Fagmiljøet har foreløpig ikke fastlagt pensum for studieåret 2015-16, men tar denne henstillingen med seg 
inn i det arbeidet.  

 
7. Mer variasjon i undervisningsformer i form av mer reflektert bruk av sosiale medier, mer produksjonsbasert og 

praktisk retta læringsmetoder?  
 Dette er noe fagmiljøet allerede jobber med, og vil jobbe ytterligere med når den konkrete undervisningen 
planlegges.  

 
For første året av bachelorprogrammet, som er identisk med årsstudiet, har fakultetet ikke 
foreslått vesentlige endringer. Alle emnebeskrivelser er imidlertid gjennomgått og det er gjort 
noen mindre revisjoner.  
 
Fakultetet ønsker at endringene også skal gjøres gjeldende for studenter som allerede er i gang 
med studiet. Alle kommunikasjonsstudenter skal altså få undervisning etter den nye planen fra 
høsten 2015.  
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Sekretariatets merknader 
Det er sekretariatets vurdering at den fremlagte studieplanen på en tilfredsstillende måte følger 
opp programevalueringen og de kommentarer som her framkom.  
 
Sekretariatet har ingen innvendinger til at endret studieplan gjøres gjeldende også for studenter 
som startet opp høsten 2014. Dette begrunnes med at det overordnede læringsutbyttet på 
programmet ikke er vesentlig endret, og de justeringer som er gjort i programmet vil innebære 
en forbedring for studentene. Det vises også til at studentrepresentantene i studieråd var 
entydige på at de ønsket endringene også for de som er andreårsstudenter høsten 2015.  
 
Sekretariatet har vært i dialog med fakultetet om enkelte justeringer i forslaget til studieplan. Det 
er gjort noen endringer i læringsutbytteformuleringene, blant annet har man justert nivået på 
disse en del steder. Arbeids- og vurderingsformer er i noen tilfeller blitt presisert og tydeliggjort  
 
Fakultetets beskrivelse av fordypningsenheten er et godt eksempel på hvordan denne bør 
beskrives i en studieplan.  
 
Øverst på side 2 i forslag til studieplan benyttes begrepene breddeenhet og emnegruppe på en 
måte som gjør at sekretariatet stiller spørsmål om forskjellen (2 emnegrupper à 30 sp eller én 
breddeenhet på 30 sp). Fakultetet bes vurdere dette.  
 
Andre prikkpunkt under Læringsutbytte på programnivå – kunnskap – lyder:  
• kunne anvende relevant og aktuell FoU-virksomhet på kommunikasjonsfeltet 
Denne formuleringen bør justeres. Sekretariatet mener at det ikke er FoU-virksomheten som 
skal anvendes. Videre bør man ikke benytte forkortelsen FoU.  
 
Sekretariatet peker på at kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning forutsetter at 
bachelorkandidater skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser. Fakultetet bør vurdere å 
ta inn en formulering som omhandler dette under læringsutbytte på programnivå – generell 
kompetanse.  
 
Fakultetet bør vurdere å vise til ytterligere informasjon, for eksempel i Fronter, om 
vurderingsordningen i de ulike emnene. Dette gjelder både eksamen og vilkår for å gå opp til 
eksamen der dette ikke allerede framgår. Ellers finner sekretariatet det positivt at man benytter 
ulike vurderingsformer i programmet.  
 
Omtale av studentevaluering mangler i en rekke emnebeskrivelser.  
 
Det legges fram skjema for kvantifisering av studentenes arbeidsomfang for alle emnene.  
 
I emnet KOM112 Mellommenneskelig kommunikasjon omtales en prosjektoppgave både under 
Vilkår for å gå opp til eksamen og Eksamen. Det bør være tydelig om dette er samme eller to 
forskjellige oppgaver. Fakultetet bes justere på denne punktet.  
 
Etter gjennomført emne KOM206 Strategisk kommunikasjon skal studenten ha grunnleggende 
forståelse […] og grunnleggende kunnskaper […]. Sekretariatet stiller spørsmål om dette er lavt 
nivå for læringsutbyttet i et 200-emne.  
 
Studiebeskrivelsen for bachelorprogrammet i kommunikasjon fra før revisjonen er vedlagt.  
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Revidert studiebeskrivelse for bachelorprogram i 
kommunikasjon 

Navn på studieprogram 
Kommunikasjon, bachelorprogram 
BACKOM  

Type studium 

Grunnstudium – 180 studiepoeng – 3 år – Kristiansand 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse 

Generell beskrivelse av studiet 

Dette er et studium innen tekst, medier og kommunikasjon i et humanistisk perspektiv. Det skal 
utvikle både teoretisk, analytisk og praktisk kompetanse. Teori og arbeidsmetoder sikter mot å 
bevisstgjøre studentene som kreative produsenter og reflekterte brukere av tekst og informasjon 
innen ulike sjangrer. Studentene arbeider både analytisk og praktisk med trykte, nettbaserte og 
audiovisuelle medier.  
 
I studiet ses verbal og visuell kommunikasjon i sammenheng, og kunnskaper om tekstsjangrer ses i 
sammenheng med kunnskaper om medienes teknologi og virkemåte. Målet er at studentene skal 
utvikle kompetanse om forholdet mellom uttrykk, innhold og medium, slik at de kritisk og reflektert 
kan gjennomføre en formidlingsprosess fra idéstadium til ferdig medieprodukt. Studiet skal også gi 
studentene en innføring i relevant forsknings- og utviklingsarbeid.  
 
Studiet er et bachelorprogram med fordypningsenhet. Fordypningsdelen i programmet består av 90 
studiepoeng. Av disse er 30 studiepoeng på påbyggingsnivå (nivå 2). 
 
Studiet har to studieretninger:  
- kommunikasjon og medier 
- medieproduksjon 

Følgende emner utgjør fellesdelen av fordypningen:  

KOM114: Skrift og bilde 
KOM109: Digital formidling  
KOM205: Journalistikk og presserelatert PR 
KOM206: Strategisk kommunikasjon 
KOM207: Bacheloroppgave  

I tillegg inngår følgende emner i fordypningsdelen av studieretningen for kommunikasjon 
og medier: 

KOM111: Medier og samfunn 
KOM112: Mellommenneskelig kommunikasjon 

I tillegg inngår følgende emner i fordypningsdelen av studieretningen for 
medieproduksjon: 

KOM110: Lyd og video 
KOM113: TV-produksjon 
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Studentene kan i tredje året (breddeenhet 60 sp) velge mellom en rekke relevante årsstudier og 
emnegrupper. Aktuelle fag kan være språk og litteratur, samfunnsfag, kunstfag eller IKT-fag. Man kan 
velge enten årsstudium (60 sp), 2 emnegrupper à 30 sp eller én breddeenhet på 30 sp og 30 sp fritt 
valgte emner. 
 

Studiets oppbygging 

1. sem 
høst 

KOM114:  
Skrift og bilde 
15 sp 

Valgemne 1 * 
15 sp 

2. sem. 
vår 

KOM109:  
Digital formidling 
15 sp 

Valgemne 2 ** 
15 sp 

3. sem. 
høst 

KOM205:  
Journalistikk og 
presserelatert PR 
10 sp 

EX-100:  
Examen philosophicum  
10 sp 

EX-102:  
Examen facultatum 
humanioravariant *** 
10 sp 

4. sem. 
vår 

KOM206:  
Strategisk kommunikasjon 
10 sp 

KOM207:  
Bacheloroppgave  
10 sp 

Fritt valgt emne  
10 sp 

5. sem. 
høst 

Breddeenhet / utveksling 
60 sp 
 
 

6. sem. 
vår 

* Valgemner høsten 2015: 
KOM111: Medier og samfunn 
KOM110: Lyd og video  
 
** Valgemner våren 2016 
KOM112: Mellommenneskelig kommunikasjon 
KOM113: TV-produksjon (forutsetter KOM110 Lyd og video) 
 
*** Alle varianter av examen facultatum (EX-101, EX-102, EX-105) godkjennes, men EX-102 Examen 
facultatum humanioravariant anbefales. 
 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Etter endt studium skal studentene 

 ha kunnskap om hvordan tekster og medier kan benyttes i ulike typer 
kommunikasjonsprosesser 

 kunne anvende relevant og aktuell FoU-virksomhet på kommunikasjonsfeltet 

 kunne analysere og sammenlikne aktuelle kommunikasjonssituasjoner og -hendelser 

Ferdigheter 

Etter endt studium skal studentene 
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 kunne utvise et kritisk og kreativt skjønn i forhold til egne og andres kommunikative 
handlinger 

 kunne gjennomføre formidlingsprosjekter fra idéstadium til ferdig produkt innen flere ulike 
medier 

 kunne vurdere kommunikasjonsstrategier i ulike sammenhenger og sjangre 

 kunne planlegge og gjennomføre et mindre FoU-prosjekt 

Generell kompetanse 

Etter endt studium skal studentene 

 ha forståelse for hva språk, medium og sosiale forhold betyr for vellykket kommunikasjon 

 ha innsikt i medienes rolle i samfunn og kultur 

 kunne arbeide reflektert med informasjons- og kommunikasjonsetiske problemstillinger både 
på individuelt plan og i forhold til en yrkessituasjon 

 
Studentene skal også ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i tråd med valgt 
breddeenhet. 

Arbeidsformer 

I sammensetningen av emner er det lagt vekt på at det i hvert semester tilbys varierte arbeidsformer 
og problemstillinger. Undervisningsopplegget kombinerer forelesninger, seminar, gruppearbeid og 
individuelle oppgaver. Undervisningen er basert på aktuell forskning. Undervisningsspråket er norsk, 
men enkelte emner kan gis på engelsk. Arbeidsformene for det enkelte emnet fremgår av 
emnebeskrivelsen. 
 
Universitetet i Agder satser på å øke bruken av digitale verktøy i studiene. Målsettingen er blant 
annet å ta i bruk nye kommunikasjonsformer og å prøve ut nye opplegg for undervisning og 
veiledning. Studenter ved UiA vil i økende grad bruke datamaskin i det daglige arbeidet med 
studiene. Overgang til digital eksamen er også en viktig del av denne satsingen. 
 
Studentene bør ha bærbart datautstyr som PC eller Mac. Se nærmere informasjon om kravene til 
egen PC og Mac her: uia.no/it/studentpc 

Vurderingsformer 

Eksamensformene i de enkelte emnene vil være varierte, og kan blant annet omfatte skriftlige 
skoleeksamener, gruppeeksamener, individuelle hjemmeeksamener, prosjektoppgaver, 
kortsvarsprøver og flervalgsprøver. Eksamensformene for det enkelte emnet fremgår av 
emnebeskrivelsen.  

Studentutveksling 

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold (30-60 sp) i forbindelse med breddeenheten i femte 
og/eller sjette semester. Dersom en heller ønsker utveksling i andre studieår, ta kontakt med 
fakultetet. For mer informasjon om utvekslingsmuligheter, se universitetets nettsider om 
studentutveksling. 

Vilkår for å gå videre i studiet 

For å ta KOM205, KOM206 og/eller KOM207, må studentene ha avlagt minst 45 studiepoeng av 
emner på første år.  

Yrkesmuligheter og videre utdanning 

Programmet sikter mot alle profesjoner der kommunikasjon og formidling gjennom ulike medier 
inngår. Aktuelle yrkesområder er offentlig og privat informasjonsvirksomhet, promotering, 
kommunikasjonsrådgivning, journalistikk og annen medievirksomhet, samt undervisning.  
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Studiet kan kvalifisere for opptak til en rekke masterstudier: journalistikk, kommunikasjonsfag, 
mediefag, kulturfag, avhengig av emnesammensetningen og breddeenheten man velger og de ulike 
masterstudienes spesifikke opptakskrav. Universitetet i Agder tilbyr bl.a. masterstudium i 
samfunnskommunikasjon. 

Fører til grad 

Bachelor i kommunikasjon 

Evaluering 
Studentevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2.3.1 ved en årlig 
evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det minimum deltar én studentrepresentant fra 
hvert studieår. 

Andre opplysninger 
Studenter som velger å ta examen philosophicum og examen facultatum på Lesbos i 
sommersemesteret, må ta kontakt med studieveileder for å få justert utdanningsplanen.  

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Kontaktperson 

For ytterligere informasjon kontakt studiekoordinator Hans-Olav Hodøl (38 14 13 65, hans-
olav.hodol@uia.no) eller studieveileder Mari Sagulin (38 14 20 82, mari.sagulin@uia.no). 
 
  

mailto:hans-olav.hodol@uia.no
mailto:hans-olav.hodol@uia.no
mailto:mari.sagulin@uia.no
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KOM109 Digital formidling  
15 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand  

Inngår i studieprogram 

Kommunikasjon, bachelorprogram, Kommunikasjon, årsstudium 

Læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført emne: 

 kunne redegjøre for prinsippene for kommunikasjon og formidling i digitale 
nettverksmedier 

 kunne beskrive, vurdere og sammenlikne ulike nettbaserte sjangre 

 kunne gjennomføre nettbaserte formidlingsprosjekter ved bruk av aktuell 
programvare 

 kunne utnytte nettets muligheter til å formidle informasjon 

Innhold 

Emnet gir en praktisk og teoretisk innføring i digitale kommunikasjons- og 
distribusjonsformer. Gjennom undervisning og praktisk arbeid blir studentene forberedt til å 
møte eksisterende og kommende kommunikasjonsformer på digitale plattformer. 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger, seminarer og lab-arbeid. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 400 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

 Praktisk gruppeoppgave midtveis i semesteret må være bestått.  

 Gjennomført og godkjent feltarbeid med seminarfremlegg 

Eksamen 

Individuell refleksjonsblogg som studenten skriver på gjennom semesteret teller 50 %. 
Individuelt praktisk formidlingsprosjekt teller 50 %. Gradert karakter. 
 

Studentevaluering 
Studentevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov. 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

Åpent for privatister 

Nei 

Vurderingsordning for privatister 

- 

Studiepoengreduksjoner 

KOM103 med 10 studiepoeng 
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KOM110 Lyd og video   
15 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand  

Inngår i studieprogram 

Kommunikasjon, bachelorprogram; Kommunikasjon, årsstudium  

Læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført emne: 

 kjenne til prinsippene for arbeid med video og lyd  

 kunne gjøre opptak med et profesjonelt videokamera under ulike opptaksforhold 

 kunne klippe et videomateriale og legge til voiceover i henhold til bestemte 
sjangernormer 

 kunne analysere og reflektere omkring grunnleggende fortellerteknikk for fjernsyn 

Innhold 

Undervisningen gir en grunnleggende innføring i arbeid med levende bilder, bruk av 
opptaksutstyr og arbeid med digital redigering av lyd og video.  

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, instruksjoner og praktiske øvinger 
under veiledning. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 400 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Fire obligatoriske oppgaver må være bestått. Retningslinjer for oppgavene kunngjøres i 
Fronter ved semesterstart. 

Eksamen 

Praktisk eksamensprosjekt i gruppe der gruppen får en felles karakter (teller 40 %). 
Individuell 2-timers flervalgsprøve (teller 60 %). Gradert karakter. 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

Åpent for privatister 

Nei 

Vurderingsordning for privatister 

- 

Studiepoengreduksjoner 

KOM105 med 10 studiepoeng 

Fakultet 

Fakultet for humaniora og pedagogikk  
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KOM111 Medier og samfunn  
15 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand  

Inngår i studieprogram 

Kommunikasjon, bachelorprogram; Kommunikasjon, årsstudium  

Læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført emne: 

 kunne redegjøre for medienes rolle og posisjon i samfunnet 

 ha kunnskap om hvordan ulike medier skaper ulike rammer for kommunikasjon 

 ha kunnskap om relasjonen mellom mediene og medietekstene på den ene siden og 
kultur og samfunn på den andre 

 kjenne til sentrale begreper og analysemetoder i medieforskningen 

Innhold 

Emnet har fokus på teorier om kommunikasjon og medier. Sentrale temaer i emnet er: 
medier og samfunnet, medier og kultur, medieproduksjon og medier og brukere. De store 
endringene innen medieproduksjon og mediebruk blir behandlet. Emnet inneholder også 
undervisning om ulike metoder til bruk i mediefag.  

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger og seminarer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 400 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Bestått metodeoppgave 

Eksamen 

6-timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.  

Tilbys som enkeltemne 

Ja. 
Med forbehold om ledig plass/kapasitet.  

Åpent for privatister 

Nei 

Vurderingsordning for privatister 

- 

Studiepoengreduksjoner 

KOM101 med 10 studiepoeng 

Fakultet 

Fakultet for humaniora og pedagogikk   
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KOM112 Mellommenneskelig kommunikasjon  
15 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand  

Inngår i studieprogram 

Kommunikasjon, bachelorprogram; Kommunikasjon, årsstudium  

Læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført emne: 

 ha kunnskap om premissene for språklig samhandling mellom mennesker 

 kunne redegjøre for sammenhengene som finnes mellom tekst- og samtalemønstre 
på den ene siden og aktuelle sosiale prosesser på den andre 

 kunne analysere verbale kommunikasjonsprosesser, både skriftlige og muntlige 

 ha kunnskap om muntlig retorikk og kroppsspråk 

Innhold 

Emnet fokuserer på tekstanalyse, samtaleanalyse, muntlig retorikk og analyse av 
kroppsspråk. Emnet skal gi innsikt i relasjonene mellom språklige strukturer, sosiale 
prosesser og ulike former for meningsdannelse.  

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 400 
timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Fremlagt prosjektoppgave. Nærmere retningslinjer kunngjøres i semesterplanen. 

Eksamen 

Gruppebasert prosjektoppgave der gruppen får en felles karakter (teller 50 %). Individuell 3-
timers kortsvarsprøve (teller 50 %). Gradert karakter. 

Tilbys som enkeltemne 

Ja. 
Med forbehold om ledig plass/kapasitet.  

Åpent for privatister 

Nei  

Vurderingsordning for privatister 

- 

Studiepoengreduksjoner 

KOM102 med 10 studiepoeng 

Fakultet 

Fakultet for humaniora og pedagogikk  
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KOM113 TV-produksjon  
15 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand  

Inngår i studieprogram 

Kommunikasjon, bachelorprogram; Kommunikasjon, årsstudium  

Forkunnskapskrav 

KOM110 Lyd og video  

Læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført emne kunne: 

 lage en videoproduksjon med profesjonelt preg innholdsmessig og teknisk 

 anvende relevant produksjonsutstyr og kjenne til utstyrets virkemåte 

 gjennomføre et større prosjekt fra idé til ferdig produkt 

 analysere funksjonelle og estetiske sider ved levende bilder 

 reflektere kritisk og teoretisk over eget prosjektarbeid 

Innhold 

Undervisningen bygger på den grunnleggende innføringen som ble gitt i KOM110 Lyd og 
video. Studentene skal arbeide videre med ulike audiovisuelle medieuttrykk med fokus på 
analytiske, kommunikative, estetiske og praktiske perspektiver. 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid kombineres i tematiske bolker. I løpet av 
semesteret skal studentene under veiledning gjennomføre prosjektarbeid i praktisk 
medieproduksjon etter nærmere angitte kriterier som kunngjøres i Fronter. Emnet har et 
forventet arbeidsomfang på 400 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

To obligatoriske oppgaver må være bestått. Retningslinjer for oppgavene kunngjøres i 
Fronter ved semesterstart. 

Eksamen 

Prosjektarbeid (normalt i gruppe) med tilhørende individuell rapport. Det gis individuell 
karakter som teller 50 % av endelig karakter i emnet. Individuell muntlig eksamen basert på 
pensum i emnet teller 50 % av endelig karakter i emnet. Gradert karakter.  

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

Åpent for privatister 

Nei 

Vurderingsordning for privatister 

- 

Studiepoengreduksjoner 

KOM108 med 15 studiepoeng 
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KOM114 Skrift og bilde  
15 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand  

Inngår i studieprogram 

Kommunikasjon, bachelorprogram; Kommunikasjon, årsstudium  

Læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført emne: 

 ha kunnskap om premissene for kommunikasjon gjennom tekster, bilder og layout  

 kunne analysere samspillet mellom verbale og visuelle uttrykk  

 kunne gjennomføre en trykksakproduksjon som inkluderer tekstskriving, 
fotoproduksjon og layout-arbeid 

 ha kjennskap til aktuell programvare for trykksakproduksjon 

 ha kjennskap til retorikk, tegn- og tolkningslære 

Innhold 

I emnet fokuseres det på tekstanalyse, visuell kommunikasjon, kreativ skriving, fotolære og 
layoutarbeid. Hvordan man utformer og presenterer et budskap i tekst og bilder, er spørsmål 
som står sentralt i emnet. 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, labarbeid. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 
400 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

To obligatoriske oppgaver må være bestått. Oppgavetekster kunngjøres i Fronter. 

Eksamen 

En individuell prosjektoppgave (teller 60 %) og en individuell 2-timers skriftlig kortsvarsprøve 
(teller 40 %). Gradert karakter. 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

Åpent for privatister 

Nei 

Vurderingsordning for privatister 

- 

Studiepoengreduksjoner 

KOM104 med 10 studiepoeng 
NO-100 med 5 studiepoeng 
DAT227 med 2,5 studiepoeng  
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KOM205 Journalistikk og presserelatert PR  
10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand  

Studieprogram 

Inngår i kommunikasjon, bachelorprogram  

Forkunnskapskrav 

Det kreves at studenten til sammen har bestått minst 45 studiepoeng fra fordypningsdelen i 
bachelorstudiet, eller har tilsvarende bakgrunn. 

Anbefalte forkunnskaper 

KOM114 Skrift og bilde og KOM109 Digital formidling 

Læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført emne kunne: 

 lage og vurdere nyhetsmeldinger og pressemateriell 

 redegjøre for journalistikkens oppdrag, samt aktuelle journalistiske sjangre og arbeidsformer 

 forklare hva nyheter er og hvilke prosesser som ligger bak redaksjonelle valg 

 drøfte forholdet mellom journalistikk og PR 

Innhold 

Emnet fokuserer på likheter og forskjeller mellom journalistikk og PR-virksomhet, samt de tradisjoner 
og aktuelle endringer som kjennetegner disse kommunikasjonsfeltene. Ved hjelp av relevant teori 
samt aktuelle eksempler og problemstillinger gjøres en kritisk drøfting av både journalistisk praksis 
og PR-virksomhet slik den utfoldes i mediene.  

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesinger, seminarer og gruppebasert prosjektarbeid. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 
270 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
To obligatoriske oppgaver må være bestått. Retningslinjer for oppgavene kunngjøres i Fronter ved 
semesterstart.  

Eksamen 

Gruppebasert prosjektoppgave der gruppen får en felles karakter (teller 40 %) og individuell muntlig 
eksamen basert på pensum i emnet (teller 60 %). Gradert karakter. 

Studentevaluering 

Studentevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov. 

Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

Åpent for privatister 

Nei 

Studiepoengreduksjoner 
KOM203 med 10 studiepoeng 
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KOM206 Strategisk kommunikasjon  
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand  

Studieprogram 

Inngår i kommunikasjon, bachelorprogram  

Forkunnskapskrav 

Det kreves at studenten til sammen har bestått minst 45 studiepoeng fra fordypningsdelen i 
bachelorstudiet, eller har tilsvarende bakgrunn. 

Anbefalte forkunnskaper 

KOM205 Journalistikk og presserelatert PR  

Læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført emne:  

 ha kunnskap om kommunikasjon som virkemiddel for at ulike typer virksomheter skal nå sine mål 

 ha grunnleggende forståelse for mediekonvergens, endringer i mediebruk, og hvordan dette 
innvirker på virksomheters kommunikasjonsarbeid 

 ha grunnleggende kunnskaper om krisekommunikasjon  

 kunne drøfte og analysere virksomheters kommunikasjonspraksiser internt og eksternt  

Innhold 

Emnet fokuserer på offentlige og private virksomheters behov for å kommunisere med sitt publikum, 
sine samarbeidspartnere og sine medarbeidere. Ved hjelp av relevant teori samt aktuelle eksempler 
og problemstillinger gjøres en kritisk drøfting av hvordan ulike kommunikasjonsstrategier virker. 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesinger, seminarer og gruppearbeid. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

To obligatoriske oppgaver må være bestått. Retningslinjer for oppgavene kunngjøres i Fronter ved 
semesterstart. 

Eksamen 

72-timers hjemmeeksamen som gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Det 
gis én felles karakter til gruppen. Gradert karakter.  

Studentevaluering 

Studentevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov. 

Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

Åpent for privatister 
Nei 

Studiepoengreduksjoner 
KOM203 med 5 studiepoeng 
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KOM207 Bacheloroppgave  
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand  

Inngår i studieprogram 

Kommunikasjon, bachelorprogram  

Forkunnskapskrav 

Det kreves at studenten til sammen har bestått minst 45 studiepoeng fra fordypningsdelen i 
bachelorstudiet. 

Anbefalte forkunnskaper 

Det anbefales at studenten har gjennomført ex.phil. og ex.fac., i tillegg til de formelle 
forkunnskapskravene. 

Læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført emne: 

 kunne gjennomføre et enkelt FoU-prosjekt i tilknytning til det fagområdet som 
bachelorstudiet i kommunikasjon aktualiserer, med teoretisk, analytisk eller empirisk 
innretning 

 ha innsikt i grunnleggende metodiske krav innen denne typen FoU-arbeider 

Innhold 

Dette er et prosjektorientert emne, der studentene jobber selvstendig under veiledning. Det 
vil likevel gis noe undervisning, primært med fokus på metode, i form av forelesninger og 
oppgaveseminarer.  

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Selvstendig arbeid under veiledning, forelesning, seminar. Obligatorisk veiledning: 2 
veiledningsøkter. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

 Studenten må ha gjennomført og fått godkjent muntlig seminarinnlegg knyttet til 
egen prosjektoppgave. 

 Studenten må ha møtt til obligatorisk veiledning. 

Eksamen 

Skriftlig prosjektoppgave etter nærmere angitte kriterier som kunngjøres i Fronter ved 
semesterstart. Oppgaven skal bygge på ett eller flere av emnene fra bachelorstudiets 
fordypningsdel. Gradert karakter.  
 

Studentevaluering 
Det gjennomføres sluttevaluering som en spørreundersøkelse i slutten av semesteret. 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

Åpent for privatister 

Nei 
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Vurderingsordning for privatister 

- 

Studiepoengreduksjoner 

KOM202 med 10 studiepoeng 
KOM204 med 10 studiepoeng 

Fakultet 

Fakultet for humaniora og pedagogikk  
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

 

 

Emnekode/emnenavn KOM109 Digital formidling 

Antall studiepoeng 15 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 
arbeidsomfang 

Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 30  

Seminardeltakelse 4  

Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 126  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 
uten veiledning 

40  

Uformelt 
gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 50  

Prosjektarbeid 50  

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers 
tilbakemeldinger 

  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid   

Eksamen 100  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   400  
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

 

 

Emnekode/emnenavn KOM110 Lyd og video 

Antall studiepoeng 15 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 
arbeidsomfang 

Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 30  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 70  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 
uten veiledning 

50  

Uformelt 
gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

70  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 50  

Prosjektarbeid 50  

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers 
tilbakemeldinger 

  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 30  

Eksamen 50  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   400  
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 Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

 

 

Emnekode/emnenavn KOM111 Medier og samfunn 

Antall studiepoeng 15 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 
arbeidsomfang 

Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 38  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 178  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 
uten veiledning 

8  

Uformelt 
gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

80  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 40  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers 
tilbakemeldinger 

  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 50  

Eksamen 6  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   400  
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 Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

 

 

Emnekode/emnenavn KOM112 Mellommenneskelig kommunikasjon 

Antall studiepoeng 15 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 
arbeidsomfang 

Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 37  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 150  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 
uten veiledning 

30  

Uformelt 
gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

80  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid   

Prosjektarbeid 70  

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers 
tilbakemeldinger 

  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 30  

Eksamen 3  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   400  
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

 

 

Emnekode/emnenavn KOM113 TV-produksjon 

Antall studiepoeng 15 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 
arbeidsomfang 

Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 30  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 90  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 
uten veiledning 

40  

Uformelt 
gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

40  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 25  

Prosjektarbeid 140  

Faglig veiledning 4  

Bearbeiding av faglærers 
tilbakemeldinger 

6  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 24  

Eksamen 1  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   400  
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

 

 

Emnekode/emnenavn KOM114 Skrift og bilde 

Antall studiepoeng 15 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 
arbeidsomfang 

Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 40  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 11 2  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 
uten veiledning 

20  

Uformelt 
gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 50  

Prosjektarbeid 50  

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers 
tilbakemeldinger 

  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 30  

Eksamen 80  

Annet (må spesifiseres) 18  

Sum   400  
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

 

 

Emnekode/emnenavn KOM205 Journalistikk og presserelatert PR 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 
arbeidsomfang 

Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 28  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 100  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 
uten veiledning 

12  

Uformelt 
gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 50  

Prosjektarbeid 50  

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers 
tilbakemeldinger 

  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 29  

Eksamen 1  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   270  

 
  



22 
 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

 

 

Emnekode/emnenavn KOM206 Strategisk kommunikasjon 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 
arbeidsomfang 

Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 28  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 100  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 
uten veiledning 

12  

Uformelt 
gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 50  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers 
tilbakemeldinger 

  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 30  

Eksamen 50  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   270  
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang  

 

 

Emnekode/emnenavn KOM207 Bacheloroppgave 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 
arbeidsomfang 

Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

…………………………….. Forelesninger 12  

Seminardeltakelse 4  

Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 200  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 
uten veiledning 

  

Uformelt 
gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid   

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning 4  

Bearbeiding av faglærers 
tilbakemeldinger 

50  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid   

Eksamen   

Annet (må spesifiseres)   

Sum   270  

 
 
 











9/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: Sosiologi, 
bachelorprogram 
 
 
Arkivsak-dok. 15/00624-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 9/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Sosiologi, bachelorprogram, revidert etter 
programevaluering med de merknader som framgår i saksframlegget. 
 
 
     Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
Bachelorprogram i sosiologi (tidligere Arbeids- og velferdssosiologi) har gjennomgått 
programevaluering. Programmet endret navn fra høsten 2014. Rapport fra evalueringspanelet og 
selvevalueringen legges fram for Studieutvalget i dette møtet.   
 
Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap behandlet i møte 5. februar 2015 forslag til 
revidert studieplan. I saksframlegget til fakultetsstyret redegjøres det for oppfølgingen av 
programevalueringen, jf. nedenfor. Det er fremmet følgende forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap godkjenner den nye reviderte studieplanen for Bachelor i 
sosiologi, som vil gjelder fra høsten 2015. Studieplanen sendes Studieutvalget for endelig 
godkjenning.  
 
Endelig vedtak legges fram for Studieutvalget i møtet.  
 
Fakultet for samfunnsvitenskap legger nå fram revidert studieplan for Studieutvalgets 
godkjenning.  
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Saksunderlag 
I programevalueringen framkommer en rekke kommentarer til bachelorprogrammet i sosiologi. 
Følgende oppsummering gis i saksframlegget til fakultetsstyret:  
Uavhengig av programevalueringen har instituttet hatt som mål å endre sammensetningen av emner på programmet. 
For det første har vi ønsket å utvide metodeundervisningen, både fordi vi vurderer at ti studiepoeng metode er for 
lite på bachelor i sosiologi og fordi studentene har fått for lite kunnskap om og ferdigheter i kvalitativ metode. I 
tillegg har vi ønsket å endre et emne i retning av teori om sosiale institusjoner. Programevalueringen var en 
anledning til å diskutere programmet og endringsbehovene grundig, og med eksterne aktører.  
 
Sosiologi på lavere nivå (årsstudium/grunnfag) har tradisjonelt gjerne vært kombinert med andre studier, og vi er 
derfor svært fornøyd med at vi nå kan tilby sosiologi som årsstudium og som relevante emner i lektorprogrammet. 
Gjennom de siste årene er studiet endret noe ved at den sosiologiske profilen er styrket. Navneendringene har ikke 
bare sørget for bedre samsvar mellom navn og innhold i studiet, men også gjort det enklere å markedsføre som 
selvstendig studium og som årsstudium, breddefag eller emner i andre utdanninger. Antall søkere til de nye 
tilbudene tyder på at UiA har truffet et marked med dette.  
 
I løpet av høsten 2014 er det gjort noen endringer i studieprogrammet. Det er etablert et nytt metodeemne, MExxx 
Praktisk samfunnsforskning. Begrunnelsen for dette er delvis behovet for å øke antall studiepoeng metode, slik at 
det er på linje med tilsvarende studieprogram ved andre universiteter. Vi ønsker ikke at bachelor i sosiologi ved 
UiA skal framstå som mindre solid. Et vel så viktig argument er tilnærmingen og vektleggingen av ulike 
perspektiver og teknikker i ME100 Samfunnsvitenskapelig metode, som inntil i høst utgjorde hele metodedelen av 
programmet. Det er et emne som gir for lite undervisning i kvalitativ metode, og i forskningstilnærminger som 
aksjons- og samarbeidsforskning, evaluering mv. Det tar heller ikke i tilstrekkelig grad hensyn til at praksisfeltet i 
velferdstjenestene har behov for kompetanse i anvendelse av forskning, bruk av statistikk og analyse av 
foreliggende data (registerdata) i planleggings- og utviklingsøyemed.  
 
I tillegg er SV10x Sosiologisk institusjoner, opprettet som nytt emne til erstatning for SV208 Helse, levekår og 
ulikhet. SV208 var delvis knyttet til tidligere ansattes kompetanse, og det inngikk i studieplanen for både sosiologi 
og sosialt arbeid. Vi ønsket å erstatte det med et mer tydelig sosiologisk rettet emne, noe det var anledning til som 
følge av at studentene i sosialt arbeid har fått et nytt emne, SO2xx Arbeidsinkludering, og dermed ble trukket ut av 
SV208. SV10x Sosiologisk institusjoner er lagt inn i første semester, mens SV134 Klassisk sosiologi er flyttet til 
andre semester. Dette er delvis gjort fordi det er lagt opp som et introduksjonsemne, og fordi vi anser det som 
viktigere for lektor- og lærerstudenter å få innsikt i sosiologisk kunnskap om sentrale samfunnsinstitusjoner enn i de 
klassiske teoriene. Dette får også konsekvenser for rekkefølgen på emnene i årsstudiet. Ex.fac. er etter søknad, tatt 
ut av programmet, fordi temaene som inngår i ex.fac. dekkes i undervisningen i de sosiologiske emnene og i det nye 
metodeemnet.  
 
 
Sekretariatets merknader 
Det vises til Studieutvalgets behandling av både navneendringssak og sak om dispensasjon fra 
kravet om ex.fac. i bachelorprogrammet i sosiologi. Framlagt studieplan reflekterer justeringer 
som er foretatt i planen over noe tid.  
 
Det er sekretariatets vurdering at den fremlagte studieplanen på en god og oversiktlig måte 
beskriver bachelorprogrammet i sosiologi. Programevalueringen synes tilfredsstillende fulgt 
opp.  
 
Sekretariatet og fakultetet har vært i dialog og foretatt enkelte justeringer i studieplanen slik den 
nå legges fram for Studieutvalget.   
 
Sekretariatet peker på at kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning forutsetter at 
bachelorkandidater skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser. Fakultetet bør vurdere å 
ta inn en formulering som omhandler dette under læringsutbytte på programnivå – generell 
kompetanse.  
 
Sekretariatet stilte spørsmål om hva laboratorieundervisning innebærer i et 
samfunnsvitenskapelig emne. Fakultetets tilbakemelding er at ME-100 bruker lab for 
undervisning av SPSS.  
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Det legges fram skjema for kvantifisering av studentenes arbeidsomfang for samtlige emner som 
Institutt for sosiologi og sosialt arbeid «eier».  
 
Studiebeskrivelsen for bachelorprogrammet i sosiologi fra før denne siste revisjonen er vedlagt 
(studiebeskrivelsen for studieåret 2014-2015).  
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Sosiologi bachelorprogram-studieplan etter programevaluering-til Studieutvalget.docx 
Sosiologi bachelorprogram - gammel modell.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Sosiologi, bachelorprogram 
Grunnstudium - 180 Studiepoeng - 3 år – Kristiansand 

BACSOSIO 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse. 

Anbefalte forkunnskaper 

Det forventes at studentene kan tilegne seg pensumlitteratur på de skandinaviske språk og på engelsk. 

Generell beskrivelse av studiet 

Sosiologi er vitenskapen om samfunnslivet i vid forstand. I faget lærer du å bruke ulike begreper, 

teorier og metoder til å forstå hvordan samfunnsforholdene har blitt til og hvordan disse skaper 

muligheter og begrensninger for enkeltmennesker og grupper. Sosiologi er den av 

samfunnsvitenskapene som dekker det største emne-området. Faget har derfor et særlig ansvar å 

beskrive det moderne samfunnet i sin totalitet. Det betyr at sosiologer studerer alle typer av relasjoner 

mellom individ, grupper og organisasjoner i små og store sosiale felleskap, alt fra møter mellom 

enkeltindivid til store globale endringsprosesser. I sosiologistudiet ved UiA fokuseres det på familie, 

arbeid, utdanning og kultur, klasse og helse, velferdsstaten, etniske relasjoner og flerkulturelle 

samfunn. Gjennom begreper som rolle, sosialisering, identitet, klasse, kjønn, demokrati, etnisitet, 

ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn. Du lærer ulike 

forskningsmetoder, som for eksempel statistisk analyse, intervjuer og observasjon. Bacheloroppgaven 

gir deg muligheten til å anvende kunnskapen du har lært gjennom studiet og fordype deg i et selvvalgt 

sosiologisk tema. 

Studiet består av en fordypning i sosiologi på 90 studiepoeng inkludert bacheloroppgaven som utgjør 

20 studiepoeng (alle emner med SV-kode i studieplanen). I tillegg skal studentene ta emner i 

vitenskapelig metode og ex. phil., samt en breddekomponent på 60 studiepoeng. 

Studieplan 

Høst 1.år 

SV-133 

Innføring i sosiologi 

SV-135 

Velferdssosiologi 

 

SV-143 

Sosiale institusjoner 

Vår 1.år 

SV-134 

Klassisk sosiologi 

 

SV-209 

Nyere sosiologisk teori 

SV-210 

Arbeidssosiologi 

Høst 2.år Bredde/årsstudium/utveksling 60sp 

 Vår 2.år 

Høst 3.år 

EX-100 

Ex.phil. 

ME-100 

Samfunnsvitenskapelig metode 

ME-110 

Praktisk samfunnsforskning 
 

Vår 3.år 

SV-211 

Flerkulturelle samfunn 

SV-303 

Bacheloroppgave, 20 sp. 

 

 

Breddekomponent på 60 studiepoeng 

Det legges opp til at studentene selv skal ha relativt stor frihet i å velge mellom flere årsstudier som 

breddekomponent i bachelorgraden.  

For eksempel: 

Engelsk, filosofi, fransk, historie, IT og informasjonssystemer, kommunikasjon, statsvitenskap* 

utviklingsstudier**  

* Kan gi opptak til master i statsvitenskap og ledelse. 

** Studietur inngår ikke når utviklingsstudiet tas som bredde. 



Det er mulig å velge andre kombinasjoner og andre emner, også emner fra andre institutt og fakultet 

eller ta ett år med utveksling ved våre partneruniversitet i utlandet. Tidligere utdanning kan også bli 

faglig vurdert og innpasset i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon. 

Det tas forbehold om endringer. 

Læringsutbytte 

Etter fullført studium skal kandidaten ha 

 

KUNNSKAPER 

Kandidaten skal 

 kjenne til fagets historie og utvikling 

 ha kunnskap om sentrale perspektiver, begreper, teorier og metoder 

 kunne gi eksempler på hvordan slike teoretiske perspektiv og begrep blir benyttet i studier av 

hvordan sosial samhandling former små og store samfunnsstrukturer og hvordan 

samfunnsstrukturer og -prosesser former livsvilkår for mennesket 

 kunne skildre generelle trekk ved de vestlige moderne samfunn og deres typiske kjennetegn 

langs økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle dimensjoner 

 kjenne til sentral og nyere forskning i sosiologi generelt, og arbeids- og velferdssosiologien 

spesielt 

 kunne gjøre rede for ulike metoder samfunnsforskere bruker til å skaffe og analysere data 

 

FERDIGHETER 

Kandidaten skal 

 kunne anvende sosiologiske perspektiver og teorier i analyser av sentrale samfunnsspørsmål 

og utviklingstrekk 

 kunne utforme aktuelle problemstillinger og bruke ulike vitenskapelige metoder 

 kunne bruke kunnskapene sine innen de sosiologiske emneområdene til å identifisere viktige 

samfunnsproblem og utviklingstendenser, hente inn og presentere relevant informasjon om 

disse på en reflektert måte 

 kunne oppdatere sin kunnskap på fagområdet 

 gjennom innlevering av en rekke mindre skriftlige arbeid og en lengre bacheloroppgave ha 

oppnådd praktiske ferdigheter i innsamling av informasjon og i skriftlig og muntlig 

presentasjon 

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten skal 

 kunne gjøre rede for viktige forskningsetiske problemstillinger 

 ha utviklet kritiske evner, selvstendighet og analytiske ferdigheter 

 

Arbeidsformer 

Arbeidsformer i studiet varierer mellom forelesninger, fremlegg i seminar og gruppearbeid. Det blir 

gitt veiledning individuelt og i grupper. Frammøte på forelesningene er ikke obligatorisk, men det kan 

være krav om fremmøte i enkelte valgemner. Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men enkelte 

emner eller deler av emner kan bli undervist på engelsk. 

 

Universitetet i Agder satser på å øke bruken av digitale verktøy i studiene. Målsettingen er blant annet 

å ta i bruk nye kommunikasjonsformer og å prøve ut nye opplegg for undervisning og veiledning. 

Studenter ved UiA vil i økende grad bruke datamaskin i det daglige arbeidet med studiene. Overgang 

til digital eksamen er også en viktig del av denne satsingen. Studentene bør derfor ha bærbart 

datautstyr. 

Evaluering 

Studieevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2.3.1 ved en årlig 



evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det minimum deltar én studentrepresentant fra hvert 

studieår. 

Vurderingsformer 

Forskjellige vurderingsformer vil bli benyttet. Eksamen kan være skriftlig eller muntlig, individuell 

eller i gruppe, skole- eller hjemmeeksamen. Det kan også være aktuelt med kombinasjon av flere 

vurderingsformer. Gruppe- og individuelle oppgaver, som vilkår for å gå opp til eksamen, skal leveres 

i tråd med de anvisninger faglærer gir når det gjelder krav til oppgavens innhold, form og omfang. Se 

forøvrig hver enkelt emnebeskrivelse. 

Studentutveksling 

Studieopphold ved et utenlandsk universitet anbefales, og fakultetet har et utstrakt samarbeid med 

institusjoner både i inn- og utland. Studenter kan søke om utvekslingsopphold i 3. og 4. semester. Ta 

kontakt med studiekoordinator, studieveileder eller Internasjonal avdeling for mer informasjon. 

Yrkesmuligheter og videre utdanning 

En bachelorgrad i sosiologi gir grunnlag for opptak til videre studier på masternivå, som for eksempel 

masterprogram i sosiologi og sosialt arbeid ved UiA. Avhengig av hvilken breddekomponent 

studenten velger, kan studiet også gi grunnlag for opptak på masterprogram i statsvitenskap og ledelse 

ved UiA. 

Studiet gir et generelt grunnlag for blant annet analyse-, utrednings-, informasjons- og utviklingsarbeid 

innenfor det private næringsliv, offentlig virksomhet og det sivile samfunn. Studiet gir rom for ulike 

valgkombinasjoner, og kan rettes mot forskjellige fagområder etter studentenes særlige interesser og 

tanker om framtidig arbeidsområde.  

Fører til grad 

Fullført studium fører frem til graden bachelor i sosiologi. 

Andre opplysninger 

Enkelte emner blir undervist sammen med studenter fra flere studieprogram. Enkelte emner kan bli 

undervist på engelsk. 

  



SV-133-1 Innføring i sosiologi 
10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten 

 ha kunnskaper i grunnleggende sosiologiske perspektiver og teorier 

 kunne anvende grunnleggende sosiologiske begreper 

 kunne analysere og drøfte sentrale institusjoner, viktige endringer og sosiale skillelinjer i 

samfunnet 

Innhold 

Formålet med emnet er å gi studentene en innføring i sosiologisk forståelse og tankemodeller, 

herunder grunnleggende sosiologisk teori og perspektiver som kontekstualisme, interaksjonisme, 

individualisme og funksjonalisme. Emnet viser hvordan ett og samme fenomen kan forklares med 

ulike perspektiver. 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning og selvstudium. I tillegg til generell forberedelse til 

forelesninger, gruppearbeid og lignende, forventes det aktiv arbeidsinnsats fra studentene i forbindelse 

med arbeidskravet. Praksis for lektorstudentene. Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer. 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Disiplinstudentene må ha godkjent et arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Nærmere 

beskrivelse av arbeidskravet vil bli opplyst om i Fronter. 

For studenter i lektorutdanningen gjelder følgende eksamenskrav: Praksis er godkjent. I dette emnet 

erstatter praksis det ordinære arbeidskravet for lektorstudentene. 

Eksamen 

5 timers individuell skoleeksamen. Gradert karakter. 

Studiepoengreduksjon 

SV-120- 1 med 10 studiepoeng  

Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

  



Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang (Norm 250-300t) 

 

Emnekode/emnenavn SV-133 Innføring i sosiologi 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

 Forelesninger 28  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 

veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 100  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 

uten veiledning 

  

Uformelt 

gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

28  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv. 75*  

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 75*  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning 2  

Bearbeiding av faglærers 

tilbakemeldinger 

10  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 20  

Eksamen 5  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   268  

* Lektorstudentene som tar emnet skal ha 2 ukers praksis i skole (ca 75 timer). Ordinære studenter 

arbeider disse 2 ukene med skriftlig arbeidskrav (ca 75 timer). 

  



SV-134-1 Klassisk sosiologi 
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten kunne 

 beskrive hvilke temaer og problemstillinger som sosiologiens klassikere var opptatt av  

 vise hvordan problemstillingene ble undersøkt 

 gjøre rede for hvordan samfunnet har utviklet seg fra tradisjonelle til moderne samfunn 

 forklare begreper og teorier i sosiologi som ble introdusert av fagets klassikere 

 anvende klassiske sosiologiske teorier i analyse av sosiale fenomener 

Innhold 

Emnet skal gi studentene innsikt i tradisjonen som ble skapt av sosiologiens klassikere, med bl.a. 

Marx, Weber og Durkheim. 

Sentrale temaer vil være: 

 ulikhet og makt 

 klasse og sosial lagdeling 

 tradisjonelle og moderne samfunn 

 ulike perspektiver på samfunn 

 handlingsteori 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger, gruppearbeid og et arbeidskrav med veiledning. Forventet arbeidsomfang er omtrent 

270 timer. 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Alle studentene må ha godkjent et skriftlig arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Nærmere 

beskrivelse av arbeidskravet vil bli opplyst om i Fronter. 

Eksamen 

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Gradert karakter. 

Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

  



Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang (Norm 250-300 t) 

Emnekode/emnenavn SV-134 Klassisk sosiologi 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

 Forelesninger   28  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 

veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 100  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 

uten veiledning 

  28  

Uformelt 

gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole 

osv. 

  

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

     

Innleveringsarbeid   75  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning    2  

Bearbeiding av faglærers 

tilbakemeldinger 

  10  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid   20  

Eksamen    5  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   268  

 



SV-135-1 Velferdssosiologi 
10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten 

 ha grunnleggende kunnskaper om sentrale velferdssosiologiske og -politiske temaer og 

problemstillinger 

 kunne analysere og drøfte sentrale prinsipper i organiseringen av velferdsordningene, og 

spenninger og dilemmaer knyttet til utformingen av dem 

 kunne anvende sosiologiske teorier og begreper i kritiske analyser av velferdspolitiske 

utfordringer, og i diskusjoner om mulige løsninger 

Innhold 

Sentrale tema i emnet vil være: 

 velferdsbegrepet og forståelser av velferd 

 utviklingen av og kjennetegn ved velferdsstaten 

 organisering og finansiering av velferd 

 teorier om sosiale problemer 

 avvik og kriminalitet 

 klasseteori 

 kjønnsperspektiv på velferdsstaten 

 velferdspolitiske utfordringer 

 brukernes rolle i velferdssektoren 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning og selvstudium. I tillegg til generell forberedelse til 

forelesninger, gruppearbeid og lignende, forventes det aktiv arbeidsinnsats fra studentene i forbindelse 

med arbeidskravet. Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer. 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Alle studentene må ha godkjent et skriftlig arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Nærmere 

beskrivelse av arbeidskravet vil bli opplyst om i Fronter. 

Eksamen 

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Gradert karakter. 

Studiepoengreduksjon 

SV-119- 1 med 10 studiepoeng  

SV-100- 1 med 10 studiepoeng  

Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

  



Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang (Norm 250-300 t) 

 

 

Emnekode/emnenavn SV-135 Velferdssosiologi 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

  

 

Forelesninger 24  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 

veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 100  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 

uten veiledning 

24  

Uformelt 

gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

10  

Innleveringsarbeid 75  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning 2  

Bearbeiding av faglærers 

tilbakemeldinger 

10  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 20  

Eksamen 5  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   270  

 

 

  



SV-143 Sosiale institusjoner 
10sp – starter høst – varighet 1 semester- Kristiansand 

Undervises første gang høst 2015 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten 

 ha grunnleggende kunnskap om samfunnets viktigste institusjoner 

 kjenne til sentrale begreper og perspektiver i analyse av institusjoner  

 kunne bruke sosiologiske begreper og vise innsikt i institusjonalisering som prosess 

Innhold 

Formålet med emnet er å gi studentene en innføring i sentrale institusjoner i samfunnet som 

familien, klasse, religion, arbeid, utdanning, demokrati, globalisering mm. Emnet vil ta opp 

ulike sider ved institusjonaliseringsprosesser og diskutere hvordan sosiale institusjoner kan 

forstås og hvordan de endres. Videre vil emnet følge opp sentrale problemstillinger knyttet til 

inkludering, ekskludering og avvik.   

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang  

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning og selvstudium. I tillegg til generell forberedelse til 

forelesninger, gruppearbeid og lignende, forventes det aktiv arbeidsinnsats fra studentene i 

forbindelse med arbeidskravet. Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer. 

 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.  

 

Vilkår for å gå opp til eksamen  
Studentene må ha godkjent et arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet vil 

bli opplyst om i Fronter.  

 

Eksamen  
5 timers individuell skoleeksamen. Gradert karakter.  

 

Tilbys som enkeltemne  
Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet.  

 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

  



Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang (Norm 250-300 t) 

 

 

Emnekode/emnenavn SV-143 Sosiale institusjoner 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

 Forelesninger 24  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 

veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 100  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 

uten veiledning 

  

Uformelt 

gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

24  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole 

osv. 

  

Forarbeid og etterarbeid til de 

forrige aktiviteter 

10  

Innleveringsarbeid 75  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers 

tilbakemeldinger 

10  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 20  

Eksamen 5  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   268  

 
  



SV-209-1 Nyere sosiologisk teori 
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand 

Anbefalte forkunnskaper 

Studentene bør ha kjennskap til grunnleggende sosiologisk teori tilsvarende SV-133 Innføring i 

sosiologi 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten kunne 

 forklare betydningen av sosiologiske begreper og hvordan de henger sammen og danner 

teoretiske modeller 

 beskrive de mest sentrale retningene i nyere sosiologiske teorier 

 påvise sammenhenger mellom klassiske og nyere sosiologiske teorier 

 anvende nyere teorier på tradisjonelle sosiologiske forskningstema 

Innhold 

Formålet med emnet er å gi studentene kjennskap til nyere sosiologisk teorier, samt å forstå hvordan 

teoriene kan anvendes på temaer som individers handlinger, samhandling og kommunikasjon, og 

fordelingen av goder og ulemper i samfunnet. Av særlig interesse er teorier som omhandler 

 forholdet mellom aktør og struktur 

 sosiale forskjeller 

 moderne samfunn 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning og selvstudium. I tillegg til generell forberedelse til 

forelesninger, gruppearbeid og lignende, forventes det aktiv arbeidsinnsats fra studentene i forbindelse 

med arbeidskravet. Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer. 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjent skriftlig gruppeoppgave. Nærmere informasjon om arbeidskravet vil bli opplyst om i 

Fronter. 

Eksamen 

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Gradert karakter 

Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

  



Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang (Norm 250-270 t) 

 

Emnekode/emnenavn SV-209 Nyere sosiologisk teori 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

 Forelesninger 24  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 145  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

24  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 40  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning 2  

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 10  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 20  

Eksamen 5  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   270  

 

 

  



SV-210-1 Arbeidssosiologi 
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand 

Anbefalte forkunnskaper 

SV-133 Innføring i sosiologi eller tilsvarende 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten kunne 

 gjøre rede for sentrale begrep og teorier i sosiologi koblet opp mot arbeidslivet 

 anvende aktuelle sosiologiske teorier i forhold til avgrensede og konkrete spørsmål innen 

feltet 

 forklare betydningen av arbeid for individ og samfunn 

Innhold 

 Arbeidsbegrepets historie 

 Sosiologiske perspektiver på arbeidslivet 

 Arbeid som institusjon i samfunnet 

 Fleksibilitet og arbeid 

 Individualitet 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Undervisningen vil benytte seg av både klasseromsundervisning, gruppearbeid og seminar. Forventet 

arbeidsomfang er omtrent 270 timer. 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Et gruppearbeid må være godkjent for å få anledning til å gå opp til eksamen. Nærmere informasjon 

om arbeidskravet vil bli opplyst om i Fronter. 

Eksamen 

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Gradert karakter. 

Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

 

  



Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang (Norm 250-300 t) 

Emnekode/emnenavn SV-210 Arbeidssosiologi 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

 Forelesninger 25  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 145  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

25  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 40  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 10  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 20  

Eksamen 5  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   270  

 

 

 

 



ME-100-1 Samfunnsvitenskapelig metode 
10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Kristiansand 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten kunne 

 identifisere grunnleggende begreper innen samfunnsvitenskapelig metode 

 redegjøre for ulike metoder for datainnsamling 

 redegjøre for metoder for å analysere både kvantitative og kvalitative data 

 bruke SPSS som analyseverktøy 

Innhold 

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i ulike samfunnsvitenskapelige metodetilnærminger og  

oppøve studentenes evne til å bruke metodene i gjennomføring av empiriske undersøkelser og bruk av 

statistikkprogrammer til dataanalyse. Dette innbefatter en innføring i vitenskapsteoretiske 

forutsetninger så vel som anvendbar metode. 

Emnet omfatter: 

 Utvikling av problemstilling 

 Forholdet mellom teori og empiri 

 Forskningsprosessen og forskningsdesign 

 Valg av ulike metoder 

 Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger 

 Datainnsamlingsteknikker både innen kvalitative og kvantitative tilnærminger 

 Reliabilitet og validitet 

 Tolkning av data 

 Forskningsetikk og utforming av forskningsrapporter 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesning, gruppearbeid, laboratorieundervisning. Forventet arbeidsomfang er ca 270 timer. 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

Eksamen 

Gruppeinnleveringsoppgave som teller 40% av endelig karakter. Nærmere info i Fronter. 

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen som teller 60% av endelig karakter. Gradert karakter. 

Studiepoengreduksjon 

ME-1000- 1 med 10 studiepoeng  

ME-1000- 2 med 10 studiepoeng  

ME-104- 1 med 5 studiepoeng  

ME-107- 1 med 10 studiepoeng  

ME-108- 1 med 7.5 studiepoeng  

ME-108- G med 7.5 studiepoeng  

ME-109- 1 med 5 studiepoeng  

Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 



ME-110 Praktisk samfunnsforskning 
10 sp - Starter vår/høst - Varighet 1 semester - Kristiansand  

Emnet undervises første gang høsten 2015. 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten 

• ha kjennskap til ulike metoder for produksjon av kunnskap 

• ha kjennskap til ulike typer data 

• kunne vurdere fordeler og begrensninger ved metodene 

• kunne planlegge og gjennomføre en empirisk undersøkelse 

• kunne gjennomføre enkle analyser av data 

• kunne rapportere resultatene fra en undersøkelse 

Innhold 

Emnet omfatter: 

• Fasene i en forskningsprosess 

• Forholdet mellom teori og data  

• Intensive og ekstensive forskningsdesign  

• Praksinær og praksisfjærn forskning 

• Intervju, survey, dokumenter, registre  

• Analyse av data 

• Presentere resultater 

• Forskningsetikk  

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesning og gruppearbeid. Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer.  

Eksamen  

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakterer.  

Studiepoengreduksjon  

ME-104 med 5 studiepoeng  

ME-107 med 5 studiepoeng  

ME-108 med 5 studiepoeng  

ME-109 med 5 studiepoeng  

Tilbys som enkeltemne: Ja  

Fakultet for samfunnsvitenskap 

 

  



Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang (Norm 250-300 t) 

Emnekode/emnenavn ME-110 Praktisk samfunnsforskning 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

 Forelesninger 28  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten 

veiledning 

  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 140  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller 

uten veiledning 

  

Uformelt 

gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

28  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 40  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning   

Bearbeiding av faglærers 

tilbakemeldinger 

10  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 20  

Eksamen 5  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   271  

 



EX-100-1 Examen philosophicum 
10 sp - Starter vår, høst - Varighet 1 semester - Kristiansand 

Læringsutbytte 

Ved endt emne skal studenten ha: 

 grunnleggende kjennskap til viktige begrep, epoker og sentrale tenkere i filosofiens historie. 

 en kritisk forståelse av filosofiens historie, i den forstand at hovedargumentene for og imot de 

enkelte tenkeres filosofi skal være kjent. 

 kjennskap til de sentrale begrepene og posisjonene innenfor metaetikk og normativ etikk, og 

deres for- og motargument. 

 evne til å gjengi og foreta enkle drøftinger av argumentasjonen i noen sentrale 

problemstillinger innenfor filosofihistorie og etikk. 

Innhold 

Emnet inneholder to disipliner, filosofihistorie og etikk: 

 Filosofihistorie (2/3) gir en historisk innføring i filosofiske tenkemåter fram til våre dager, og 

hvordan disse har preget vestlig virkelighetsoppfatning og vitenskap. Ut fra et kritisk 

perspektiv vektlegges det hvordan ulike filosofiske systemer har konkurrert og avløst 

hverandre. Dette skal gi studentene grunnlag for en argumentativ refleksjon over egen 

selvforståelse innenfor en vitenskapelig preget virkelighetsoppfatning. 

 

 Etikk (1/3) gir en systematisk innføring i metaetikk og normativ etikk. Innenfor begge 

områdene legges det vekt på begrepsavklaringer. Studentene blir gjort kjent med dagens ulike 

etiske teorier og begrunnelsene for disse. Dette skal gi studentene grunnlag for en 

argumentativ refleksjon over moralske utfordringer. 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger. 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov. 

Eksamen 

5-timers skriftlig eksamen. Gradert karakter. 

Vurderingsordning for privatister 

5-timers skriftlig eksamen (50%) og muntlig eksamen (50%). Gradert karakter. 

Studiepoengreduksjon 

EX-900- 1 med 10 studiepoeng  

EX-108- 1 med 10 studiepoeng  

Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

Åpent for privatister 

Ja  

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

  



SV-211-1 Flerkulturelle samfunn 
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand 

Anbefalte forkunnskaper 

SV-133 Innføring i sosiologi. 

Undervisningen kan bli gitt på engelsk, så det anbefales å ha gode engelskkunnskaper. 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene 

 ha bred kunnskap om emigrasjons- og immigrasjonsprosesser som del av nåtidige, 

internasjonale folkevandringer fra Sør til Nord 

 ha bred kunnskap om strukturelle og individuelle tilnærminger til sosial interaksjon og kunne 

anvende disse på interkulturelle og interetniske møter 

 kunne anvende teorier og perspektiver fra fagområdet i analyser av ulike typer samfunn, og i 

tverrkulturelle møter i velferdskontekster 

Innhold 

Tema i emnet er bl.a.: 

 migrasjonsstatistikk, europeiske og norske immigrasjonslover og regler 

 sentrale begrep slik som kultur, etnisitet, "den andre", stereotypier, multikulturalisme, kulturell 

kompleksitet, rasisme og globalisering 

 sosiologiske perspektiver på sosial interaksjon, majoritet og minoritet, tradisjonelle og 

moderne samfunn, kjønn og arbeid 

 tverrkulturelle perspektiver på sosiale fenomener som familie, arbeid, velferd og kjønn 

 modeller og begreper knyttet til tverrkulturell kommunikasjon 

 refleksjoner og implikasjoner for møter på tvers av velferdsmodeller og sektorer 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Forelesninger og gruppearbeid. Emnet undervises bolkvis. Undervisningen kan bli gitt på engelsk. 

Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer. 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Obligatorisk skriftlig gruppeoppgave må være godkjent. Nærmere informasjon om arbeidskravet vil 

bli opplyst om i Fronter. 

Eksamen 

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Gradert karakter. 

Studiepoengreduksjon 

SV-205- 1 med 10 studiepoeng  

Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

  



Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang (Norm 250-300 t) 

 

Emnekode/emnenavn SV-211 Flerkulturelle samfunn 

Antall studiepoeng 10 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens 

evaluering av 

arbeidsomfang 

 Forelesninger 26  

Seminardeltakelse   

Laboratoriearbeid med eller uten veiledning   

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 130  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

26  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

10  

Innleveringsarbeid 40  

Prosjektarbeid   

Faglig veiledning 2  

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 10  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid 20  

Eksamen 5  

Annet (må spesifiseres)   

Sum   269  

 

 

  



SV-303-1 Bacheloroppgave 
20 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Kristiansand 

Anbefalte forkunnskaper 

Studenten bør ha gjennomført minimum 60 studiepoeng av studiet, inkludert i dette skal det være 

minimum 10 studiepoeng metode, f.eks ME-100 Samfunnsvitenskapelig metode. For sosionomstudiet 

gjelder i tillegg at studentene bør ha gjennomført praksis, SO-300 Sosialt arbeid, klientrettet praksis. 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene 

 kunne formulere en problemstilling og analysere den 

 kunne gi en oversikt over hva vi allerede vet om temaet for oppgaven 

 kunne innhente, analysere og presentere data på en strukturert og faglig tilfredsstillende måte 

 ha et bevisst forhold til etiske problemstillinger knyttet til forskning 

 kunne vurdere kilder kritisk og referere til dem nøyaktig 

 være i stand til å bruke teori og metoder fra sitt fagområde 

 ha omfattende kunnskaper om et selvvalgt fordypningsemne 

Innhold 

Emnets innhold er knyttet til studentenes arbeid med bacheloroppgaver. Formålet med emnet er å gi 

studentene mulighet til å fordype seg i et selvvalgt tema, og trening i å arbeide selvstendig med faglige 

spørsmål. De får også trening i å skrive en oppgave som skal tilfredsstille krav til vitenskapelig 

argumentasjon og fremstilling.  

Oppgavens tema skal knyttes til kjerneområder i studiene, og studentene skal formulere 

problemstilling, innhente informasjon og selv søke relevant teori som grunnlag for analyser og 

rapportering i form av en bacheloroppgave. 

Undervisningen vil omfatte innføring i ulike vitenskaps- og kunnskapsteoretiske posisjoner og ulike 

forskningsmetoder og -tradisjoner. 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Hovedarbeidsformen i emnet er studentenes eget arbeid med oppgaven og deltakelse på seminar. Det 

gis noen forelesninger og seminarer, der det forventes aktiv deltakelse fra studentene, samt veiledning 

individuelt og/eller i gruppe. Deler av undervisningen vil være obligatorisk, emneansvarlig vil gi 

nærmere informasjon om dette i undervisningsplanen. Forventet arbeidsomfang er 540 timer. 

Evaluering 

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i 

kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Innlevert problemstilling og prosjektskisse i henhold til krav oppgitt i Fronter. 

Obligatorisk seminardeltakelse og godkjent muntlig seminarframlegg 

Eksamen 

Skriftlig bacheloroppgave etter nærmere angitte kriterier. Gradert karakter. 

Studiepoengreduksjon 

SO-301- 1 med 15 studiepoeng  



Tilbys som enkeltemne 

Nei 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang (Norm 250-300 t) 

Emnekode/emnenavn SV-303 Bacheloroppgaven 

Antall studiepoeng 20 

Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 

Studentens evaluering 

av arbeidsomfang 

 Forelesninger 8  

Seminardeltakelse 16  

Laboratoriearbeid med eller uten 

veiledning 

12  

En-til-en undervisning   

Lesing av pensum/selvstudium 140  

Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 

veiledning 

  

Uformelt 

gruppearbeid/kollokvier/samspill 

studentene imellom 

  

Feltarbeid   

Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   

Forarbeid og etterarbeid til de forrige 

aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid   

Prosjektarbeid 330  

Faglig veiledning 10  

Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 25  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   

Eksamensforberedelse/lesetid   

Eksamen   

Annet (må spesifiseres)   

Sum   541  

 

 











10/15 Revisjon av instruks for eksamensinspektører 
 
 
Arkivsak-dok. 15/00631-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Turid Høgetveit 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 10/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets studieutvalg vedtar revidert instruks for eksamensinspektører i samsvar med 
sekretariatets forslag. 
 
 

Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
Sekretariatet legger nå fram forslag til revidert instruks for eksamensinspektører. Forslaget er 
utarbeidet i samarbeid med eksamensleder Linda G. Bø. 
 
Behovet for endringer i instruksen er først og fremst basert på endringer som følge av digital 
eksamen. I tillegg har eksamenskontoret sett behov for noen presisering samt at det er tatt inn et 
nytt punkt vedrørende mistanke om fusk. 
 
Instruksen er også omstrukturert og foreslått sortert i følgende tre hovedpunkt: før eksamen 
starter, under eksamen og etter eksamen. 
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Saksunderlag 
På bakgrunn av at de fleste skriftlige eksamener under tilsyn nå arrangeres som digital eksamen, 
har eksamenskontoret sett behov for endringer i instruks for eksamensinspektører. I den 
forbindelse har det vært gjennomført en total gjennomgang av instruksen.  
 
Instruksen foreslås nå inndelt i tre hovedpunkt: før eksamen starter, under eksamen og etter 
eksamen for å gi en bedre oversikt over innholdet. 
 
Gjeldende instruks inneholder 15 punkter, mens forslag til revidert instruks inneholder 19 
punkter. Det fleste punktene i gjeldende instruks foreslås beholdt. Kun punkt 2 og 14 foreslås 
tatt ut. Når det gjelder oppnevning av hovedinspektør (punkt 2), skjer slik oppnevning av 
eksamenskontoret i forkant av eksamen. Oppnevning av hovedinspektør trenger derfor ikke 
omtales i instruksen. Punkt 14, om å notere tidspunkt for når første kandidat avslutter eksamen, 
anses det heller ikke å være behov for.  
 
I punkt 5 (nytt punkt 6) foreslås det en endring fra signering til registrering da kandidater som 
avlegger eksamen på Spicheren, ikke lenger signerer kandidatlisten. Ifølge eksamenskontoret 
jobbes det mot en digital løsning for registrering som erstatning for signatur. I en slik løsning vil 
kandidaten bli bedt om å scanne sitt studentkort. Inspektøren vil da få opp et bilde av studenten 
på en dataskjerm, kontrollere at kandidaten er rett person og registrere fremmøte. 
Eksamenskontoret tror dette kan være på plass i løpet av 2015. 
 
De øvrige punktene i gjeldende instruks foreslås beholdt. Gjeldende punkt 12 og 15 foreslås 
justert med tanke på ulik praksis ved digital eksamen og eksamen med bruk av penn/papir (se 
nye punkt 18 og 19). Når det gjelder innlevering av digital besvarelse, er det eneste kandidaten 
skal gjøre, å trykke på leveringsknappen i eksamensprogrammet. Eksamensinspektøren skal 
sjekke at dette er gjort før kandidaten forlater eksamenslokalet. 
 
De helt nye punktene i forslag til revidert instruks er punkt 2, 4, 9, 12, 13 og 14. 
Eksamenskontoret har ønsket å ha med et punkt om at hovedinspektør skal hente 
eksamensmateriale hos eksamensansvarlig (nytt punkt 2). Dette er i tråd med dagens praksis 
hvor hovedinspektør henter eksamensoppgaver, kandidatliste, eksamenspapir, mobiltelefon osv. 
i et eget eksamensrom. Eksamenskontoret har også ønsket å ha med et punkt om at 
hovedinspektør har ansvar for å gi aktuell informasjon til kandidatene før eksamen starter (nytt 
punkt 4). Dette er også i tråd med dagens praksis. Slik informasjon kan f.eks. være informasjon 
om varighet på eksamen, lovlige hjelpemidler osv. 
 
Nytt punkt 9 handler om håndtering av kandidater som ikke har fungerende bærbar datamaskin 
når de kommer til eksamenslokalet. Ifølge forskrift om studier og eksamen ved UiA § 27 er det 
studentens ansvar enten å melde behov for låne PC, eller ha med egen bærbar maskin med 
oppdatert programvare. Andre ledd i § 27 lyder som følger: 
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. 
 
For at det ikke skal oppstå problemer med slike saker i en kritisk fase før oppstart av eksamen, 
foreslås det en klar håndtering av dette.  
 
I forslag til nytt punkt 12 i instruksen gis hovedinspektør ansvar for å tilkalle IT-hjelp ved 
tekniske problemer i forbindelse med digital eksamen. Det foreslås også tatt inn et nytt punkt 13 
for å presisere at ingen kandidater skal gis ekstra eksamenstid uten etter avtale med 
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eksamensansvarlig. I punkt 14 foreslås det å ta inn et nytt punkt vedrørende håndtering av 
mistanke om fusk. 
 
Sekretariatet legger med dette fram forslag til revidert instruks for eksamensinspektører. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til revidert instruks for eksamensinspektører  
Gjeldende instruks for eksamensinspektører 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Forslag til revidert  

Instruks for eksamensinspektører 
 

Vedtatt av Universitetets studieutvalget xx.xx.2015 

 

Før eksamen starter: 

1. Eksamensinspektørene plikter før eksamen å gjøre seg kjent med gjeldende 

instruks for eksamensinspektører og forskrift om studier og eksamen ved UiA § 

27 (Gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn). 

2. Hovedinspektør henter eksamensmateriale hos eksamensansvarlig. 

3. Eksamensinspektørene møter normalt i eksamenslokalet senest 30 minutter før 

eksamen starter. 

4. Hovedinspektør har ansvar for å gi aktuell informasjon til kandidatene før 

eksamen starter.  

5. Hovedinspektør har ansvar for ro og orden i eksamenslokalet, og må før eksamen 

starter ha gjort seg kjent med mulighetene for nødvendig lufttilførsel og god 

temperaturregulering. Hovedinspektør anviser de øvrige inspektører plass i 

eksamenslokalet og påser at kandidatene er plassert i betryggende avstand fra 

hverandre. 

6. Inspektørene skal kontrollere at kandidatene har gyldig legitimasjon og blir 

registrert. 

7. Inspektørene skal kontrollere at kandidatene ikke har andre hjelpemidler til 

disposisjon enn de som er tillatt, og at tillatte hjelpemidler ikke inneholder 

ulovlige notater e.l. Hjelpemidler som ikke er tillatt skal heller ikke benyttes i 

eksamenslokalet før eksamen tar til. Vesker, yttertøy o.l. skal plasseres utenfor 

kandidatenes rekkevidde. Inspektørene skal påse at kandidatene ikke begynner å 

skrive før oppgavene er delt ut. 

8. Kandidater som kommer inntil 60 minutter for sent skal gis adgang til eksamen. 

Fremmøtetidspunkt skal noteres. Det gis ikke tillegg i eksamenstiden til 

kandidater som kommer for sent.  

9. Ved digital eksamen skal kandidater som ikke har fungerende bærbar datamaskin 

gjennomføre eksamen med penn og papir. Det gis ikke ekstra tid som 

kompensasjon.  

 

Under eksamen 

10. Lesing og annen aktivitet som ikke vedrører vakttjenesten er ikke tillatt. 

Inspektørene må unngå unødvendig samtale med hverandre. 

11. Inspektørene kan gå ut med inntil to kandidater om gangen. Toalettene skal 

kontrolleres før en kandidat benytter dem. Lengden på pauser begrenses normalt 

til 5 minutter. Samtale mellom kandidat og inspektør er ikke tillatt hvis ikke 

kandidaten innleder til det. Inspektørene skal påse at kandidatene ikke har kontakt 

med noen andre i pausen. 

12. Ved digital eksamen har hovedinspektør ansvar for å tilkalle IT-hjelp ved tekniske 

problemer. 



13. Innvilgelse av ekstra eksamenstid i spesielle situasjoner skal kun skje etter avtale 

med eksamensansvarlig. 

14. Ved mistanke om fusk skal hovedinspektør tilkalle eksamensansvarlig. I etterkant 

skriver hovedinspektør en rapport om hendelsesforløpet. Kandidaten skal gis 

anledning til å fullføre eksamen. 

15. Hovedinspektør kunngjør for kandidatene når det er 1 time og når det er 15 

minutter igjen av eksamenstiden. 

16. Når eksamenstiden er ute opplyser hovedinspektør at skriving på besvarelsene 

ikke lenger er tillatt. Ved behov har kandidatene 15 minutter til å klargjøre 

besvarelsene. Dersom noen av kandidatene ikke retter seg etter inspektørenes 

anvisninger skal dette rapporteres til eksamensansvarlig. 

17. Hovedinspektør påser at kandidater som avbryter eksamen uten å levere 

besvarelse, enten har trukket seg fra eksamen digitalt, eller signert trekkerklæring.  

Alt ubrukt eksamenspapir må leveres tilbake. Kandidater som trekker seg pga. 

sykdom bør gjøres oppmerksom på at de må skaffe legeattest innen fastsatt frist. 

 

Etter eksamen 

18. Levering av besvarelse: 

a. Ved digital eksamen er eksamensinspektørene ansvarlig for å sikre at 

besvarelsen er korrekt levert fra kandidat.  

b. Ved eksamen med bruk av penn/papir skal inspektørene kontrollere at 

besvarelsen inneholder det antall ark kandidaten selv har anført, og at hvert 

ark er nummerert og påført riktig kandidatnummer. Innleverte besvarelser 

skal ikke under noen omstendighet leveres ut til kandidatene igjen. 

19. Levering av besvarelser til eksamensansvarlig: 

a. Ved digital eksamen skal hovedinspektør bringe tilbake utdelt 

eksamensmateriale til eksamensansvarlig. 

b. Ved eksamen med bruk av penn/papir skal hovedinspektør bringe 

besvarelsene, sortert etter stigende kandidatnummer, til eksamensansvarlig. 

 

 
 





11/15 Opphevelse av utfyllende regler for eksamener og prøver 
 
 
Arkivsak-dok. 15/00734-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Turid Høgetveit 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 11/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets studieutvalg opphever utfyllende regler for eksamener og prøver. 
 
 

Greta Hilding 
 

 
Hva saken gjelder 
Utfyllende regler for eksamener og prøver ble vedtatt av Studieutvalget 6.6.2003 og har ikke 
vært endret siden. På bakgrunn av samtaler med eksamensleder Linda G. Bø, foreslås det nå at 
de utfyllende reglene oppheves.  
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Saksunderlag 
I forbindelse med en gjennomgang av utfyllende regler for eksamener og prøver har det vært 
vurdert behov for justeringer med tanke på digital eksamen. Imidlertid har sekretariatet i samråd 
med eksamenskontoret konkludert med at gjeldende regelverk i forskrift om studier og eksamen 
ved UiA og instruks for emneansvarlig er tilstrekkelig.  
 
Forskrift om studier og eksamen ved UiA §§ 27, 28 og 29 inneholder bestemmelser om 
gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn, gjennomføring av muntlig eksamen og 
gjennomføring av gruppeeksamen. I forbindelse med revisjon av forskriften i styret 22.6.2011, 
ble instruks for eksamenskandidater opphevet. Bakgrunnen var at det meste av innholdet i 
instruksen ble tatt inn i forskriftens § 27.  
 
Generelt mener sekretariatet at nødvendig regelverk som vedrører eksamenskandidaten, er 
tilstrekkelig hjemlet i forskrift om studier og eksamen (se §§ 27 – 29 vedlagt). Når det gjelder 
kommunikasjon og samarbeid mellom emneansvarlig og eksamenskontoret, er 
eksamenskontoret enig med sekretariatet i at instruks for emneansvarlig ivaretar dette (se 
instruks vedlagt). I både forskrift og instruks er aktuelle forhold rundt digital eksamen nå 
ivaretatt. 
 
Bestemmelsene i utfyllende regler for eksamener og prøver inneholder imidlertid mer 
administrative rutiner rundt bruk av inspektører, kontroll av eksamensoppmelding og 
legitimasjon, bruk av kandidatnummer, fastsettelse av eksamensdatoer og organisering av 
prøver. 
 
Forskrift om studier og eksamen omtaler imidlertid flere av disse forhold men med en annen 
innfallsvinkel enn de utfyllende reglene. I § 27 som gjelder skriftlig eksamen under tilsyn, 
fremgår det blant annet at eksamenskandidater skal rette seg etter anvisning for inspektørene 
(jfr. punkt 1 i utfyllende regler). Kontroll av kandidatens legitimasjon omtales også i forskriftens 
§ 27 (jfr. punkt 2 i utfyllende regler). I forskriftens § 24 fremgår det at eksamenskandidatene må 
være registrert og oppmeldt til eksamen for å få adgang (jfr. punkt 3 i utfyllende regler). Videre 
tildeles kandidatnummer automatisk til alle eksamenskandidater gjennom FS (Felles 
studentsystem). Bruk av kandidatnummer er normal identifisering ved all sensur (jfr. punkt 4 i 
utfyllende regler). 
 
Ifølge eksamenskontoret har de utfyllende reglene for eksamener og prøver ikke vært brukt de 
siste årene. Eksamenskontoret har imidlertid fulgt reglene i sine administrative rutiner, men uten 
bevisst å vise til instruksen. Flere av punktene i instruksen fremstår også som selvsagte og som 
rene administrative rutiner.  
 
Med bakgrunn i ovenstående og et ønske om et forenklet regelverk, kan sekretariatet ikke se at 
det lenger er behov for utfyllende regler for eksamener og prøver. Det foreslår at de utfyllende 
reglene oppheves. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Utfyllende regler for eksamener og prøver 
Utdrag fra forskrift om studier og eksamen ved UiA 
Instruks for emneansvarlig 
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12/15 Drøftingssak: Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og 
forskning 
 
 
Arkivsak-dok. 15/00418-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 12/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innspill fra universitetets studieutvalg tas med i det videre arbeidet med kartlegging av 
sammenhengen mellom utdanning og forskning.  
 
 

Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
Med henvisning til vedtaket i universitetsstyret 16. juni 2014 (S-sak 70/14) setter 
universitetsdirektøren nå i gang en kartlegging av sammenhengen mellom studieporteføljen og 
forskningsaktiviteten ved UiA.  
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Saksunderlag 
Styret behandlet i møte 16. juni 2014 2. rapportering i forbindelse med 
studieporteføljegjennomgangen som startet i 2012. Det ble fattet følgende vedtak i S-sak 70/14: 
 
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. 

Med henvisning til punkt 6 i vedtaket setter universitetsdirektøren nå i gang en kartlegging av 
sammenhengen mellom studieporteføljen og forskningsaktiviteten ved UiA.  Til grunn for 
kartleggingen ligger en forutsetning / antakelse om at god sammenheng mellom utdanning og 
forskning kan gjøre både utdanningen og forskningen bedre.  
 
Universitets- og høgskolerådet ga i juli 2010 ut rapporten «Utdanning + FoU = Sant». 
Bakgrunnen for dette arbeidet var behovet for å konkretisere UH-lovens målparagraf som sier at 
universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å tilby utdanning som er 
basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og 
erfaringskunnskap.  
 
Med utgangspunkt i Healy og Jenkins inndeling (Healy, M., Jenkins, A. (2009) Developing 
undergraduate research and enquiry), skiller rapporten mellom fire former for forskningsbasert 
undervisning som til sammen skaper en god balanse mellom forskningens innhold, resultater, 
forskningsprosess og metode: 
• Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert 
• Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte 
• Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold 
• Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser 

Forskningsbasert utdanning kan videre knyttes til tre kategorier (Björklund, S. (1991) 
Forskningsanknytning genom disputation): Miljøet omkring undervisningen, kursstoffet og 
holdninger som studentene skal utvikle.  
 
I Plan 2015 omtales sammenhengen mellom forskning og utdanning som følger:  
«Sammenhengen mellom forskning og utdanning bør synliggjøres på flere nivåer: 

 35  



• på institusjonsnivå, eksempelvis ved at toppsatsingsområdene også knyttes til studier, blant 
annet signatur- og bærebjelkestudiene  

• på fakultets- og instuttnivå, eksempelvis ved at studieprogrammenes profil i noen grad 
reflekteres i forskningsgruppenes arbeid 

• på studieprogramnivå, eksempelvis ved å relatere bachelor- og masteroppgaver til 
forskningsprosjekter  

• på emnenivå, eksempelvis ved at undervisning og pensum gjenspeiler både internasjonal, 
nasjonal og lokal forskning og ved bruk av undervisningsmetoder som gjennom forskning 
har vist seg å gi godt læringsutbytte (f.eks. enquiry i jus) 

Hvis UiA lykkes med bevisstgjøring og synliggjøring av sammenhengen mellom forskning og 
utdanning på alle nivåer, vil dette kunne bidra til at undervisning og forskning fremstår som 
likeverdige og integrerte oppgaver. For UiA, som et ungt universitet med stort fokus på 
profesjonsforskning og anvendt forskning, bør en slik kobling/synliggjøring kanskje være 
enklere å få til enn ved andre institusjoner med store grunnforskningsmiljøer.  
 
Styret har i forbindelse med studieporteføljegjennomgangen bedt om at sammenhengen mellom 
forskning og utdanning kartlegges. Dette arbeidet er påbegynt i 2014 og skal sluttføres i 2015. 
Flere tiltak er påbegynt og må videreutvikles for en tettere kobling: Obligatorisk 
bacheloroppgave, å bruke masterstudenter som assistenter i forskningsprosjekter og i 
undervisningen, å integrere masterstudenter og PhD-kandidater i forskningsgruppene.» 
 
 
Kartlegging  
I den kartleggingen som nå igangsettes, kan fakultetene ta utgangspunkt i de former for 
forskningsbasert undervisning som skisseres i «Utdanning + FoU = Sant», eller man kan selv 
definere hva man legger i begrepet. På LES-samlingen i Arendal 11. november 2014 ble det i 
oppsummeringen fra gruppearbeidet understreket at ulike fag- og forskningstradisjoner gjør at 
man ikke kan være kategorisk i tilnærmingen til denne problematikken og tro at én måte å gjøre 
det på passer alle. Nettopp på denne bakgrunn åpnes det for at fakultetene selv kan definere hva 
de legger i begrepet forskningsbasert utdanning.  
 
En målsetting med dette kartleggingsarbeidet er å få fram konkrete eksempler på hvordan en 
bevisst holdning til sammenhengen mellom utdanning og forskning kan bidra til å gjøre både 
utdanningen og forskningen bedre. Økt kvalitet i utdanning og forskning er et overordnet mål 
for arbeidet.  
 
Universitetets studieutvalg og forskningsutvalg får seg nå forelagt en felles drøftingssak om 
sammenhengen mellom studieporteføljen og forskningsaktiviteten. Drøftingen i de to utvalgene 
vil legges til grunn for videre arbeid med kartleggingen.  
 
Det foreslås at man i kartleggingen av sammenhengen mellom utdanning og forskning ved UiA 
ber fakultetene uttale seg om følgende: 
• Hva legger fakultetet i begrepet forskningsbasert utdanning?  
• Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 
• Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr studieprogram? 

I så fall hvilke? 
• Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas 

denne sammenhengen? 
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• I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom utdanning 
og forskning? 

• Hvilke konkrete tiltak er tatt i bruk for å fremme sammenhengen mellom utdanning og 
forskning? 

• Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 
utdanningen og forskningen? 
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