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ST 14/1 Innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014

Enstemmig vedtak:
Godkjent.
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Enstemmig vedtak:
Godkjent.
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Styreprotokoll 271113



Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 191113



Forskrift om opptak til studier og emner - fullmaktssak

Enstemmig vedtak:
Tatt til orientering.

ST 14/4 Fastsetting av utfyllende regler for UNG-ordningen ved Universitetet
i Agder
Forslag til vedtak:
Studieutvalget fastsetter utfyllende regler for UNG-ordningen ved Universitetet i Agder i tråd
med framlagt forslag.
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Enstemmig vedtak:
Studieutvalget fastsetter utfyllende regler for UNG-ordningen ved Universitetet i Agder i tråd
med framlagt forslag.

ST 14/5 Utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved UiA på
grunnlag av realkompetanse
Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget fastsetter utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved Universitetet i
Agder på grunnlag av realkompetanse i tråd med framlagt forslag.
2. Studieutvalget opphever retningslinjer for opptak til studier ved Universitetet i Agder på
grunnlag av realkompetanse på bakgrunn av at retningslinjene er tatt inn i ny forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.
3. Studieutvalgets leder gis fullmakt til å fastsette utfyllende regler for Praktisk pedagogisk
utdanning for faglærere i yrkesfag (PPU-Y) på bakgrunn av forslag fra Avdeling for
lærerutdanning.
Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014
Studieutvalget hadde følgende merknader:
 Det ble stilt spørsmål om det må tas opp på grunnlag av realkompetanse til 5-årige
programmer. Det mener sekretariatet at man ut fra lovverket er forpliktet til å åpne for.
 Det er variasjoner i detaljeringsgraden for de ulike studiene. I en del tilfeller synes det som
om det kun er arbeidserfaring fra offentlig sektor som vurderes, ikke fra privat. Større grad
av likhet i formuleringene kunne være en fordel. Det antas imidlertid at disse utfordringene i
praksis håndteres på en tilfredsstillende og hensiktsmessig måte.
Enstemmig vedtak:
1. Studieutvalgets leder får fullmakt til å fastsette utfyllende regler for opptak til
grunnutdanninger ved Universitetet i Agder på grunnlag av realkompetanse i tråd med
framlagt forslag og med de merknader som framkom i møtet.
2. Studieutvalget opphever retningslinjer for opptak til studier ved Universitetet i Agder på
grunnlag av realkompetanse på bakgrunn av at retningslinjene er tatt inn i ny forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.
3. Studieutvalgets leder gis fullmakt til å fastsette utfyllende regler for Praktisk pedagogisk
utdanning for faglærere i yrkesfag (PPU-Y) på bakgrunn av forslag fra Avdeling for
lærerutdanning.

ST 14/6 Endring i utfyllende regler for opptak til Informasjonssystemer,
masterprogram
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar endringer i utfyllende regler for opptak til Informasjonssystemer,
masterprogram.
Endrede utfyllende regler lyder:
1. I opptaksgrunnlaget skal inngå 2-årig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80
studiepoeng i informasjonsteknologi / informasjonssystemer.
2. Det skal inngå minst 7,5 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget.
3. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er
nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet
i Agder § 24.
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Enstemmig vedtak:
Studieutvalget godkjenner de foreslåtte endringer i utfyllende regler for opptak til
Informasjonssystemer, masterprogram.
Endrede utfyllende regler lyder:
1. I opptaksgrunnlaget skal inngå 2-årig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80
studiepoeng i informasjonsteknologi / informasjonssystemer.
2. Det skal inngå minst 7,5 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget.
3. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er
nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet
i Agder § 24.

ST 14/7 Programevaluering av studieprogram i 2013
Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Psykisk helsearbeid, masterprogram,
Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram, Kommunikasjon, bachelorprogram, Religion,
etikk og samfunn, masterprogram, Biologi, bachelorprogram, Utviklingsstudier,
bachelorprogram og Ledelse, masterprogram, til orientering.
2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt reviderte studieplaner etter programevaluering, jfr.
forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.
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Enstemmig vedtak:
1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Psykisk helsearbeid, masterprogram,
Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram, Kommunikasjon, bachelorprogram, Religion,

etikk og samfunn, masterprogram, Biologi, bachelorprogram, Utviklingsstudier,
bachelorprogram, og Ledelse, masterprogram, til orientering.
2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt reviderte studieplaner etter programevaluering, jfr.
forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.

ST 14/8 Studieplan for Økonomi og administrasjon, masterprogram revidert etter programevaluering
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplanen for Økonomi og administrasjon, masterprogram,
revidert etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.
Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014
Studieutvalget hadde følgende merknader:
 Under Generell beskrivelse av studiet, International Management and Strategy, heter det at
kandidatene fra denne spesialiseringen er attraktive innen revisjon. Studieutvalget stiller
spørsmål om dette er korrekt.
 Under innledningen til Studiets oppbygging bør det framgå at 3. semester kan benyttes til
utveksling.
Enstemmig vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplanen for Økonomi og administrasjon, masterprogram,
revidert etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget og
merknader for framkom i møtet.

ST 14/9 Studieplan for Engelsk, bachelorprogram - revidert etter
programevaluering
Forslag til vedtak:
Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne studieplanen for Engelsk, bachelorprogram,
revidert etter programevaluering, når denne er revidert med utgangspunkt i de merknader som
framgår av saksframlegget.
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Enstemmig vedtak:
Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne studieplanen for Engelsk, bachelorprogram,
revidert etter programevaluering, når denne er revidert med utgangspunkt i merknadene som
framgår av saksframlegget.

ST 14/10 Studieplan for Psykisk helsearbeid, masterprogram - revidert etter
programevaluering
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplanen for Psykisk helsearbeid, masterprogram, revidert etter
programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.
Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014

Enstemmig vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplanen for Psykisk helsearbeid, masterprogram, revidert etter
programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.

ST 14/11 Fagplan for Sykepleie, bachelorprogram - revidert etter
programevaluering
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner fagplan for Sykepleie, bachelorprogram, revidert etter
programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.
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Enstemmig vedtak:
Studieutvalget godkjenner fagplan for Sykepleie, bachelorprogram, revidert etter
programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.

ST 14/12 Søknad om dispensasjon fra kravet om ex.phil. og ex.fac. i
bachelorprogrammer ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 6 (2) innvilger
Studieutvalget søknad om dispensasjon fra kravet om examen philosophicum og examen
facultatum i Idrett, bachelorprogram.
2. Studieutvalget avslår søknad om dispensasjon fra kravet om examen philosophicum og
examen facultatum i Folkehelsearbeid, bachelorprogram.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014
Studieutvalgets leder ba Svein Rune Olsen redegjøre for saken sett fra fakultetets synspunkt,
med særlig fokus på Folkehelse.
Det ble understreket at kun UiB har krav om ex.phil. og ex.fac. i bachelorprogram i folkehelse.
Øvrige institusjoner har ikke slikt krav. Folkehelse tilbys ved seks ulike høyskoler, og det er
disse programmene som er sammenliknbare med UiA sitt tilbud. Skal man vektlegge
institusjonstype eller fagtradisjon når man sammenlikner studier?
Det er ikke som for Idrett en «toneangivende institusjon» for studier i folkehelse – med mindre
man ser UiA som denne.
Kandidater fra Folkehelse sliter i forhold til marked og jobb, jfr. Kandidatundersøkelsen. De
foreslåtte endringene skal bidra til å bøte på dette.
Ex.phil. og ex.fac. «blokkerer» i forhold til ytterligere faglig fordypning og også utveksling.
Forslagene om at ex.phil. og ex.fac. bør utgå fra bachelorprogrammene i idrett og folkehelse har
også utspring i programevalueringer.
Svein Rune Olsen forlot møtet før avstemmingen.
Studieutvalget hadde følgende merknad:
Det ble understreket at vedtaket i denne saken vil skape presedens.
Vedtatt mot én stemme:
Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 6 (2) innvilger
Studieutvalget søknad om dispensasjon fra kravet om examen philosophicum og examen
facultatum i Idrett, bachelorprogram, og Folkehelse, bachelorprogram.

ST 14/13 Studieplan for Idrett, bachelorprogram - revidert etter
programevaluering
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplanen for Idrett, bachelorprogram, revidert etter
programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.
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Studieutvalget hadde følgende merknader:
 Omtalen av muligheten for tilsetting i skoleverket bør vurderes når Friluftsliv utgjør
breddeenheten i programmet. Dette er ikke et skolefag.
 Også omtalen av PPU bør justeres slik at man tar høyde for mulige endringer som er varslet.

Enstemmig vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplanen for Idrett, bachelorprogram, revidert etter
programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget og merknader som
framkom i møtet.

ST 14/14 Godkjenning av studieplan for Multimedia and Educational
Technology, Master's Programme
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplanen for Multimedia and Educational Technology, Master’s
Programme, med de merknader som framgår av saksframlegget.
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Enstemmig vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplanen for Multimedia and Educational Technology, Master’s
Programme, med de merknader som framgår av saksframlegget.

ST 14/15 Fastsetting av utfyllende regler for opptak til Multimedia and
Educational Technology, Master's Programme
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner utfyllende regler for opptak til Multimedia and Educational
Technology, Master’s Programme.
Utfyllende regler for opptak lyder:
Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i multimedieteknologi og -design eller tilsvarende utdanning
på totalt 180 studiepoeng.
1.

I opptaksgrunnlaget skal inngå 120 studiepoeng som spesifisert under:
Multimedieteknologi

50-60 studiepoeng

Følgende emner må inngå:
Programmering
3D-modellering
Webteknikker
Multimediedesign

50-60 studiepoeng

Følgende emner må inngå:
Grafisk design og programvare
Video
Bacheloroppgave

10 studiepoeng

Bacheloroppgave eller annet større prosjektemne
2.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som
er nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Agder § 24.
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Enstemmig vedtak:
Studieutvalget godkjenner utfyllende regler for opptak til Multimedia and Educational
Technology, Master’s Programme.
Utfyllende regler for opptak lyder:
Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i multimedieteknologi og -design eller tilsvarende utdanning
på totalt 180 studiepoeng.
1.

I opptaksgrunnlaget skal inngå 120 studiepoeng som spesifisert under:
Multimedieteknologi

50-60 studiepoeng

Følgende emner må inngå:
Programmering
3D-modellering
Webteknikker
Multimediedesign

50-60 studiepoeng

Følgende emner må inngå:
Grafisk design og programvare
Video
Bacheloroppgave

10 studiepoeng

Bacheloroppgave eller annet større prosjektemne
2.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som
er nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Agder § 24.

ST 14/16 Studieplan for Akvatisk økologi, felles masterprogram:
Godkjenning av de delene av studiet som UiA er ansvarlig for
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplan for Akvatisk økologi, felles masterprogram – de delene av
studiet som UiA er ansvarlig for – med de merknader som framgår av saksframlegget.
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Enstemmig vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplan for Akvatisk økologi, felles masterprogram – de delene av
studiet som UiA er ansvarlig for – med de merknader som framgår av saksframlegget.

