Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Studieutvalget
C4 095, Grimstad
17.10.2014
09:00-12:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Marit Aamodt Nielsen
Leder
Anne Løvland
Medlem
Kristin Dale
Medlem
Geir Øivind Kløkstad
Medlem
Rolf Bjarne Larsen
Medlem
Christine Bowitz Gulvik
Medlem
Bjørn Jan Monstad
Observatør

Forfall:
Navn
Svein Rune Olsen

Funksjon
Medlem

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Tom Viggo Nilsen
Svein Rune Olsen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Greta Hilding
Anne Marie Sundberg

Stilling
Underdirektør
Seniorrådgiver

SAKSLISTE
Saksnr.

Innhold

ST 14/45

Innkalling og saksliste

ST 14/46

Referat fra forrige møte

ST 14/47

Referatsaker

Arkivref.

Styreprotokoll 14.05.14

2014/581

Styreprotokoll 18.06.14

2014/581

Styreprotokoll 17.09.14

2014/581

Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 22.05.14

2014/581

Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 25.09.14

2014/581

Digital emnerapportering - oppsummering av pilotprosjekt
- veien videre

2014/967

ST 14/48

Høring: Gjennomgang av UiAs studieportefølje - forslag
om nedlegging og styrking av program

2012/390

ST 14/49

Godkjenning av studieplan for ph.d.-spesialisering:
Religion, etikk, historie og samfunn

2013/1458

ST 14/50

Utfyllende regler for rangering av søkere til
faglærerutdanning i musikk og faglærerutdanning i teater

2013/2454

ST 14/51

Søknad om navneendring: fra Development Management,
masterprogram, til Global Development and Planning,
masterprogram

2014/2720

ST 14/52

Søknad om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i 2014/2721
Sosiologi, bachelorprogram

ST 14/53

Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved
Universitetet i Agder

2014/962

U.off.

ST 14/45 Innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014
Professor Hans Kjetil Lysgård ble innvilget talerett under sak 14/51.
Det ble meldt én sak under Eventuelt: Overgangen til Public 360 og konsekvenser for
Studieutvalget.
Enstemmig vedtak:
Godkjent.

ST 14/46 Referat fra forrige møte
Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014

Enstemmig vedtak:
Godkjent.

ST 14/47 Referatsaker
Styreprotokoll 14.05.14
Styreprotokoll 18.06.14
Styreprotokoll 17.09.14
Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 22.05.14
Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 25.09.14
Digital emnerapportering - oppsummering av pilotprosjekt - veien videre

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014

Enstemmig vedtak:
Tatt til orientering.

ST 14/48 Høring: Gjennomgang av UiAs studieportefølje - forslag om
nedlegging og styrking av program
Forslag til vedtak:
Utformes på grunnlag av diskusjonen i møtet.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014
Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Uheldig tidspunkt for denne saken, like etter at spørsmålet om fusjon med Høgskolen i
Telemark er lagt bort
- Lite dialog i prosessen
- Hva innebærer KDs signal om 20 studenter/kandidater?
- Utvalget uttaler seg ikke til de konkrete forslagene om nedlegging.
- Til spørsmålet om samlokalisering: Dette bør utredes nærmere.

Enstemmig vedtak:
Studieutvalget anmoder styret om å sørge for en grundig utredning av spørsmålet om mulig
samlokalisering av programmer som tilbys på to campus før slikt vedtak eventuelt fattes.

ST 14/49 Godkjenning av studieplan for ph.d.-spesialisering: Religion, etikk,
historie og samfunn
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplan for ph.d.-spesialisering i religion, etikk, historie og
samfunn med de merknader som framgår av saksframlegget.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014

Enstemmig vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplan for ph.d.-spesialisering i religion, etikk, historie og
samfunn med de merknader som framgår av saksframlegget.

ST 14/50 Utfyllende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i
musikk og faglærerutdanning i teater
Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i musikk:
1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram rangeres på grunnlag av
skolepoeng og tilleggspoeng, samt opptaksprøve. Bestått opptaksprøve bedømmes etter en
skala f.o.m. 20 t.o.m. 70 poeng.
For de beste 50 % av søkerne etter opptaksprøven, vektes opptaksprøven med 75 % og
skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 25 %. For de øvrige søkerne vektes opptaksprøven
med 50 % og skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 50 %.
3. Rangering skjer innenfor hvert instrument eller gruppe av instrumenter.
4. Søkere som har bestått spilleprøven kan gis betinget opptak når det kan forventes at
kravet til generell studiekompetanse blir oppfylt før studiestart.
2. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i musikk:
1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i teater, bachelorprogram rangeres på grunnlag av
skolepoeng og tilleggspoeng, samt dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i drama/teater.
Dette skal synliggjøres i form av et videoopptak og et motivasjonsbrev. De dokumenterte
kunnskaper og ferdigheter i drama/teater rangeres på en skala fra 1-5 og vektes 25 % ved
rangering av søkere.
3. Fakultet for kunstfag fastsetter nærmere krav til innhold i videoopptak og
motivasjonsbrev.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014
Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Det er en feil i første setning i vedtakets punkt 2. «Musikk» erstattes med «teater».
- Et medlem mente at det bør være likebehandling hva angår vekting av skolepoeng og
opptaksprøve for søkere til faglærerutdanning i musikk. Til dette mente resten av utvalget at
foreliggende forslag er i overensstemmelse med en praksis som har vist seg å fungere.

Vedtatt mot én blank stemme:
1. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i
musikk:
1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram rangeres på grunnlag av
skolepoeng og tilleggspoeng, samt opptaksprøve. Bestått opptaksprøve bedømmes etter en
skala f.o.m. 20 t.o.m. 70 poeng.
For de beste 50 % av søkerne etter opptaksprøven, vektes opptaksprøven med 75 % og
skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 25 %. For de øvrige søkerne vektes opptaksprøven

med 50 % og skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 50 %.
3. Rangering skjer innenfor hvert instrument eller gruppe av instrumenter.
4. Søkere som har bestått spilleprøven kan gis betinget opptak når det kan forventes at
kravet til generell studiekompetanse blir oppfylt før studiestart.
2. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i
teater:
1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i teater, bachelorprogram rangeres på grunnlag av
skolepoeng og tilleggspoeng, samt dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i drama/teater.
Dette skal synliggjøres i form av et videoopptak og et motivasjonsbrev. De dokumenterte
kunnskaper og ferdigheter i drama/teater rangeres på en skala fra 1-5 og vektes 25 % ved
rangering av søkere.
3. Fakultet for kunstfag fastsetter nærmere krav til innhold i videoopptak og
motivasjonsbrev.

ST 14/51 Søknad om navneendring: fra Development Management,
masterprogram, til Global Development and Planning, masterprogram
Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget anser ikke denne saken som kun en søknad om navneendring, men som
etablering av et nytt studium.
2. Fakultet for samfunnsvitenskap anmodes om å vurdere å fremme søknad om etablering av
nytt studium innen neste ordinære søknadsfrist, det vil si 15. april 2015.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014
Sekretariatet bemerket innledningsvis at NOKUT signaliserer økt fokus på programnivået. Som
universitet har UiA rett til å etablere nye studier, men også et stort ansvar i forbindelse med
selvakkrediteringen.
Professor Hans Kjetil Lysgård redegjorde for prosessen på instituttet og hvordan
navneendringen er å anse som resultatet av en naturlig faglig utviklingsprosess innenfor et
fagområde. Utviklingen av masterprogrammet i Development Management handler for
instituttet om å posisjonere seg i en global konkurranse. Instituttets bachelorprogram utgjør en
solid faglig plattform for det reviderte masterprogrammet.
Studieutvalget diskuterte sekretariatets innstilling med forslag om å se på dette som etablering
av et nytt studium opp mot professor Lysgårds redegjørelse med vekt på faglig utvikling.
Utvalget konkluderte som følger:
- Det er viktig at man har rom for utvikling innenfor et fagområde, og at ikke
systemet/byråkratiet legger unødvendige hindre i veien.
- Når fagmiljøet anser endringene som naturlig faglig utvikling og ikke som etablering av et
nytt program, ønsket Studieutvalget å legge fagmiljøets vurdering til grunn.

Enstemmig vedtak:
1. Studieutvalget godkjenner søknad om navneendring: fra Development Management,
masterprogram, til Global Development and Planning, masterprogram.
2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptaket til studieåret 2015-2016.

ST 14/52 Søknad om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i
Sosiologi, bachelorprogram
Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget avslår søknaden om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i
Sosiologi, bachelorprogram.
2. Studieutvalget ber sekretariatet foreslå endring i forskrift om studier og eksamen ved
Universitetet i Agder som tar høyde for den type dispensasjon det her er søkt om.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014

Vedtatt mot to stemmer:
1. Studieutvalget innvilger søknaden om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i
Sosiologi, bachelorprogram.
2. Studieutvalget ber sekretariatet foreslå endring i forskrift om studier og eksamen ved
Universitetet i Agder som tar høyde for den type dispensasjon det her søkes om.

ST 14/53 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i
Agder
Forslag til vedtak:
Studieutvalgets leder får fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse om revisjon av forskrift om
studier og eksamen ved Universitetet i Agder på grunnlag av diskusjonen i møtet.
Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014
Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Utvalget uttrykte støtte til forslag vedr. sensur av masteroppgaver.
- Utvalget var skeptisk til ny bestemmelse vedr. overlapping i bachelorprogram.
- Dersom klage på formelle feil skal behandles i fakultetsstyret, risikerer man ulik praksis.
- Kan Studieutvalget behandle slike saker?

Enstemmig vedtak:
Studieutvalgets leder får fullmakt til å utforme høringsuttalelse om revisjon av forskrift om
studier og eksamen ved Universitetet i Agder på grunnlag av diskusjonen i møtet.

Eventuelt
Om innføring av nytt sak-/arkivsystem og mulige konsekvenser for Studieutvalgets medlemmer.

