Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:

Universitetets studieutvalg
Gimlemoen, A7002
20.03.2015 kl. 9:00

Innkallingen er sendt til:
Marit Aamodt Nielsen
Svein Rune Olsen
Anne Margit Løvland
Kristin Dale
Geir Øivind Kløkstad
Christine Bowitz Gulvik
Rolf Bjarne Larsen
Bjørn Jan Monstad

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

1

SAKSKART
Saksnr

Arkivref

Side
Vedtakssaker

13/15

15/00399-7

Godkjenning av innkalling og saksliste

3

14/15

15/00399-8

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

4

15/15

15/00399-9

Referatsaker til universitetets studieutvalg 20.03.15

5

16/15

15/00399-10 Studiekategorisering - drøftingssak

7

17/15

14/03823-8

Programevaluering av studieprogram i 2014

8

18/15

15/00869-5

Endring av opptakskrav til revidert bachelorprogram i
ernæring: Søknad til Kunnskapsdepartementet om
endring av forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-2

14

19/15

15/00362-3

Godkjenning av fagplan revidert etter programevaluering:
Byggdesign, bachelorprogram

17

20/15

15/00384-3

Godkjenning av studieplan revidert etter
programevaluering: IKT, masterprogram

20

21/15

15/01036-3

Godkjenning av studieplan revidert etter
programevaluering: Engelsk, masterprogram

23

22/15

15/01118-3

Godkjenning av studieplan revidert etter
programevaluering: Kunstfag, masterprogram

26

23/15

15/01423-1

Godkjenning av studieplan revidert etter
programevaluering: Innovasjon og kunnskapsutvikling,
masterprogram

30

24/15

15/01424-1

Godkjenning av studieplan revidert etter
programevaluering: Ledelse, erfaringsbasert
masterprogram

33

25/15

15/01429-1

Revisjon av utfyllende regler for opptak til Økonomi og
administrasjon - siviløkonom, masterprogram

36

26/15

15/01445-1

Fordypninger i barnehagelærerutdanningen

40

2

13/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Arkivsak-dok. 15/00399-7
Arkivkode.
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Forslag til vedtak:
Godkjent.

Greta Hilding

3

Saknr
13/15

14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok. 15/00399-8
Arkivkode.
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Forslag til vedtak:
Godkjent.

Greta Hilding

Vedlegg:
Protokoll Studieutvalget 13.02.15.docx

Vedlegg til sak

4

Saknr
14/15

MØTEPROTOKOLL
Universitetets studieutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

13.02.2015 kl. 9:00-12:00
Gimlemoen
15/00398

Tilstede:

Marit Aamodt Nielsen
Svein Rune Olsen
Anne Margit Løvland
Geir Øivind Kløkstad
Rolf Bjarne Larsen

Møtende
varamedlemmer:

Tom Viggo Nilsen for Kristin Dale
Amna Drace for Christine Bowitz Gulvik

Forfall:

Kristin Dale
Christine Bowitz Gulvik
Bjørn Jan Monstad (observatør)

Andre:

Greta Hilding
Anne Marie Sundberg

Protokollfører:

Anne Marie Sundberg

1
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3
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15/00624-2
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Opphevelse av utfyllende regler for eksamener og prøver

14

12/15

15/00418-2
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2

1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Forslag til vedtak:
Godkjent.

Møtebehandling

Vedtak
Godkjent.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3

Saknr
1/15

2/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Forslag til vedtak:
Godkjent.

Møtebehandling

Vedtak
Godkjent.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4

Saknr
2/15

3/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 13.02.15
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Saknr
3/15

Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.

Møtebehandling
-

Styreprotokoll 26.11.14
Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 13.11.14
Forlengelse av styreperioden 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

Vedtak
Tatt til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5

4/15 Godkjenning av programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved
Handelshøyskolen ved UiA
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Saknr
4/15

Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen
ved UiA med merknader som framgår av saksframlegget.

Møtebehandling

Vedtak
Studieutvalget godkjenner programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen
ved UiA med merknader som framgår av saksframlegget.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6

5/15 Godkjenning av studieplan for Regnskap og revisjon - siviløkonom,
masterprogram
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Saknr
5/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Regnskap og revisjon – siviløkonom,
masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget.

Møtebehandling
Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Det er lite variasjon i vurderingsformene i programmet. Fakultetet bes vurdere dette.
- Når det gjelder masteroppgaven angis denne i skjema for kvantifisering til å være på 7,5
studiepoeng. Dette må justeres. Det bør dessuten gis mer utfyllende informasjon i skjema
for kvantifisering.
Vedtak
Universitetets studieutvalg godkjenner studieplanen for Regnskap og revisjon – siviløkonom,
masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget og merknader som
framkom i møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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6/15 Godkjenning av utfyllende regler for opptak til Regnskap og revisjon siviløkonom, masterprogram
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Saknr
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.

Møtebehandling

Vedtak
Universitetets studieutvalg godkjenner følgende utfyllende regler for opptak til Regnskap og
revisjon - siviløkonom, masterprogram:

8

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.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9

7/15 Programevaluering av studieprogram i 2014
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Saknr
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.

Møtebehandling
-

-

Studieutvalget bemerket at rapportene fortsatt framstår ulike. Det er imidlertid viktigere at
fagmiljøene får noe igjen for programevalueringen enn at rapportene fullt ut skal bli
sammenliknbare.
Til tross for ulikheter mellom rapportene, framheves det i de fleste at man har
arealutfordringer. Studieutvalget ønsket at denne utfordringen meldes videre i systemet.

Vedtak
1. Universitetets studieutvalg tar rapport fra programevaluering av Engelsk,
masterprogram, Bioingeniør, bachelorprogram, Byggdesign, bachelorprogram,
Elektronikk, bachelorprogram, Sosiologi, bachelorprogram og Informasjonssystemer,
masterprogram til orientering.
2. I mange av rapportene fra programevaluering utrykkes det at man har ulike utfordringer
hva areal angår. Universitetets studieutvalg anmoder om at denne problematikken
behandles videre av rette vedkommende.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10

8/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering:
Kommunikasjon, bachelorprogram
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Saknr
8/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Kommunikasjon, bachelorprogram,
revidert etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.

Møtebehandling

Vedtak
Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Kommunikasjon, bachelorprogram,
revidert etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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9/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering:
Sosiologi, bachelorprogram
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Saknr
9/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Sosiologi, bachelorprogram, revidert
etter programevaluering med de merknader som framgår i saksframlegget.

Møtebehandling

Vedtak
Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Sosiologi, bachelorprogram, revidert
etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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10/15 Revisjon av instruks for eksamensinspektører
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Saknr
10/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg vedtar revidert instruks for eksamensinspektører i samsvar med
sekretariatets forslag.

Møtebehandling

Vedtak
Universitetets studieutvalg vedtar revidert instruks for eksamensinspektører i samsvar med
sekretariatets forslag.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13

11/15 Opphevelse av utfyllende regler for eksamener og prøver
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Saknr
11/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg opphever utfyllende regler for eksamener og prøver.

Møtebehandling

Vedtak
Universitetets studieutvalg opphever utfyllende regler for eksamener og prøver.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14

12/15Drøftingssak: Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og
forskning
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
13.02.2015

Saknr
12/15

Forslag til vedtak:
Innspill fra universitetets studieutvalg tas med i det videre arbeidet med kartlegging av
sammenhengen mellom utdanning og forskning.

Møtebehandling
Studieutvalget kommenterte hvordan f eks rapporteringsrutiner i DBH signaliserer en annen
tilnærming til forholdet mellom utdanning og forskning enn politiske signaler, da man i
forbindelse med publisering bes oppgi om produktet er vitenskapelig eller rettet mot
studenter. Dette undergraver «sammenhengstenkningen».
Studieutvalget ønsket en mer entydig definisjon av hva man ved UiA legger i
forskningsbasert utdanning slik at man ikke åpner for en begrepsdiskusjon. På denne
bakgrunn ønsket man at det foreslåtte første prikkpunkt tas ut.
Vedtak
Innspill fra universitetets studieutvalg tas med i det videre arbeidet med kartlegging av
sammenhengen mellom utdanning og forskning.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15

15/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 20.03.15
Arkivsak-dok. 15/00399-9
Arkivkode.
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
15/15

Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.

Greta Hilding

Hva saken gjelder
Følgende referatsaker legges fram for universitetets studieutvalg:
- Styreprotokoll 11.02.15
- Referat fra Læringsmiljøutvalget 04.03.15
- Fullmaktsvedtak: Revidert mal for emnerapport
- Brev fra Kunnskapsdepartementet 03.02.15: Høringsbrev om nasjonale deleksamener
- Brev fra NOKUT 11.02.15: Evaluering av implementering av læringsutbyttebeskrivelser
- Brev fra NOKUT 03.03.15: Evaluering av implementering av læringsutbyttebeskrivelser –
Spørsmål om prosess

Vedlegg:
Styreprotokoll 11.02.15.pdf
Referat-040315.doc
Fullmaktsvedtak - revidert mal for emnerapport.pdf
KD 03.02.15 Høringsbrev om nasjonale deleksamener.pdf
NOKUT 11.02.15 Evaluering av implementering av læringsutbyttebeskrivelser.pdf
NOKUT 03.03.15 Evaluering av implementering av læringsutbyttebeskrivelser-Spørsmål om
prosess.pdf

Vedlegg til sak

5

6

MØTEPROTOKOLL
Universitetsstyret
Dato:
Sted:
Arkivsak:

11.02.2015 kl. 9:15 – 16:00
Campus Kristiansand, møterom A7 001
15/00555

Tilstede:

Rektor Torunn Lauvdal
Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik
Førstelektor Morgan Konnestad
Postdoktor Marianne Skreden
Seniorrådgiver Heidi Kristensen
Student Hilde Kristin Steen
Student Kjetil Nyjordet
Daglig leder Helene Falch Fladmark
Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø
Advokat Bjørn Stordrange (forlot møtet kl. 15.00)

Møtende
varamedlemmer:

Rektor Åse Lill Kimestad for Kathrine Skretting

Forfall:

Professor Kathrine Skretting

Andre:

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal
Assisterende universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen
Budsjettsjef Kristian Jørgensen
Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen
Viserektor Marit Aamodt Nielsen
Viserektor Dag Gjerløw Aasland

Protokollfører:

Elin Gauslaa
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15/00062-9
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4

2/15
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5

3/15

15/00062-11
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6

4/15

15/00062-7

Orientering om Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI)

7

5/15

15/00753-1

Godkjenning av universitetets årsregnskap for 2014

8

6/15

15/00804-1

Årsrapport (2014-2015)

9

7/15

14/03799-2

Tidspunkt for valg av rektor for neste styreperiode

10

8/15

15/00116-12

Fordeling av 20 nye rekrutteringsstillinger fra og med 1.9.15
(3. tertial)

11

9/15

15/00743-1

Opptak til fakultetenes ph.d.-program uten tilknytning til en
spesialisering

13

10/15

14/04093-3

Søknad om etablering av ph.d.-spesialisering: Kunst i kontekst

14

11/15

15/00589-1

Revisjon av retningslinjer for klagenemnda ved Universitetet i
Agder

15

12/15

15/00062-8

Dialogmøte med NODE

16

13/15

15/00062-6

Referat- og rapportsaker 11.02.2015

17

14/15

14/03860-5

Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II
(kallelse) ved Handelshøyskolen

18

15/15

14/03866-5

Forlengelse av midlertidig 10 % stilling som professor II
(kallelse) ved Handelshøyskolen

19

16/15

14/03933-3

Tilsetting i midlertidig 10 % stilling som professor II
(kallelse), ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

20

17/15

14/03940-4

Forlengelse av midlertidig 10 % stilling som professor II
(kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap

21

18/15

15/00185-2

Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved
Fakultet for kunstfag

22

19/15

14/04338-2

Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II
(kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

23

2

20/15

15/00552-2

Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse)
ved Handelshøyskolen

24

21/15

15/00809-1

Utlysning av stillingen som universitetsdirektør

25

Informasjonsutveksling

27

Orienteringssaker
1/15

15/00062-12

Sted, 11.02.2015

Møteleder rektor Torunn Lauvdal

3

1/15 Godkjenning av innkalling
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4

Saknr
1/15

2/15 Godkjenning av saksliste
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
2/15

Ettersendt på epost:
- Til s-sak 6/15: Likestillingsrapport for 2014
- Til s-sak: 12/15: Drøftingsreferat 9.2.15
- Til s-sak 8/15: Fordeling av 20 nye rekrutteringsstillinger
- Høringsuttalelse fra UiA om ekspertutvalgets rapport om finanseringssystemet

Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre endelig vedtak]

5

3/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6

Saknr
3/15

4/15 Orientering om Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI)
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
4/15

Dekan ved Fakultet for teknologi og realfag og senterets leder, Frank Reichert informerte om SFI.
Administrativ leder av senteret Rachel Funderud Syrtveit informerte om administrativt arbeid så
langt.
Det er ikke dokumenter til saken.

Styret takker for orienteringen.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/15 Godkjenning av universitetets årsregnskap for 2014
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner universitetets årsregnskap for 2014
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8

Saknr
5/15

6/15 Årsrapport (2014-2015)
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
6/15

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 9.2.15. Det var ingen merknader til saken.
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar Styrets beretning for 2014.
2. Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille øvrige deler av Årsrapport (2014-2015) i
samsvar med de kommentarer som kom i møtet.
Møtebehandling
Assisterende universitetsdirektør Seunn Smith Tønnessen orienterte
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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7/15 Tidspunkt for valg av rektor for neste styreperiode
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
7/15

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 9.2.15 og tok saken til etterretning.
Forslag til vedtak:
1. Styret fastsetter tidspunkt for rektorvalget til perioden 6 - 13. mai med eventuelt
omvalg 20 – 27. mai.
2. Det må ved utlysning av valget tas forbehold om valgperiodens lengde inntil dette er
avklart med Kunnskapsdepartementet.
3. Styret vil be valgstyret vurdere tidspunkt for valg til universitetsstyret ut fra
universitetsdirektørens merknader i saksframlegget.
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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8/15 Fordeling av 20 nye rekrutteringsstillinger fra og med 1.9.15 (3. tertial)
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
8/15

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av 20 rekrutteringsstillinger pr. 1.9.2015:
Handelshøyskolen
Helse- og idrett
Humaniora og
pedagogikk
Kunstfag
Samfunnsvitenskap
Teknologi og realfag
Til sammen

4
3
4
2
2
5
20

Stillingene tildeles med de føringer som framgår av saksframlegget.

Møtebehandling
Fladmark fremmet forslag til endring i vedtakets fordeling av rekrutteringsstillingene:
«Handelshøyskolen tildeles 2 stipendiatstillinger
Fakultet for teknologi og realfag tildeles 7 stipendiatstillinger.
Styret har ingen føringer til fakultetets fordeling av stipendiatene».
Nordbø fremmet slikt forslag til tillegg i vedtaket:
«Styret ber universitetsdirektørens forberede en sak ifm revidert budsjett som innebærer at
styret bruker av sine fondsmidler til styrket ivaretagelse av UiAs strategiske satsingsområder,
særlig med henblikk på å styrke forskningen innenfor disse områdene».
Votering
Det ble votert over forslaget til Fladmark.
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer.
Det ble votert over Nordbøs forslag til tillegg. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak blir etter dette:
Vedtak
Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av 20 rekrutteringsstillinger pr. 1.9.2015:
Handelshøyskolen
Helse- og idrett
Humaniora og
pedagogikk
Kunstfag
Samfunnsvitenskap
Teknologi og realfag
Til sammen

4
3
4
2
2
5
20

Stillingene tildeles med de føringer som framgår av saksframlegget.
Styret ber universitetsdirektørens forberede en sak ifm revidert budsjett som innebærer at
styret bruker av sine fondsmidler til styrket ivaretagelse av UiAs strategiske satsingsområder,
særlig med henblikk på å styrke forskningen innenfor disse områdene.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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9/15 Opptak til fakultetenes ph.d.-program uten tilknytning til en
spesialisering
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
9/15

Forslag til vedtak:
-

Universitetsstyret slutter seg til anbefalte vilkår for opptak til fakultetsprogram uten
tilknytning til spesialisering med hensyn kompetanse og tilknytning til
forskningsgruppe.

-

Universitetsstyret vedtar at ordningen med opptak til fakultetsprogram uten
tilknytning til spesialisering er uavhengig type finansiering.

Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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10/15 Søknad om etablering av ph.d.-spesialisering: Kunst i kontekst
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
10/15

Forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret ved Universitetet i
Agder etablering av ph.d.-spesialiseringen Kunst i kontekst under ph.d.-programmet ved
Fakultet for kunstfag.
2. Studieplan for ph.d.-spesialiseringen Kunst i kontekst legges fram for universitetets
studieutvalg for godkjenning, etter at universitetets forskningsutvalg har uttalt seg.
3. Utfyllende regler for ph.d.-spesialiseringen Kunst i kontekst legges fram for universitetets
forskningsutvalg for godkjenning.
4. Igangsetting av ph.d.-spesialiseringen Kunst i kontekst forutsetter en bedring i den
økonomiske situasjonen på Fakultet for kunstfag. Før spesialiseringen eventuelt settes i
gang, må det økonomiske grunnlaget for fakultetet gjennomgås og avklares i dialog med
universitetsdirektøren.

Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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11/15 Revisjon av retningslinjer for klagenemnda ved Universitetet i Agder
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
11/15

Forslag til vedtak:
Styret vedtar reviderte retningslinjer for klagenemda ved Universitetet i Agder i samsvar med
universitetsdirektørens forslag.
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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12/15 Dialogmøte med NODE
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
12/15

Forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i saken
Styret takker for orienteringen.
Møtebehandling
Daglig leder Anne Grete Ellingsen, Norweigan Offshore & Drilling Engineering (NODE)
orienterte om NODEs arbeid.

Styret takker for orienteringen.
Votering
Vedtak
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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13/15 Referat- og rapportsaker 11.02.2015
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
13/15

1. Fakultet for teknologi og realfag, protokoll fakultetsstyremøte 20.10.14
2. Det sentrale forskningsutvalget, protokoll 13.11.14
3. Fakultet for teknologi og realfag, protokoll fakultetsstyremøte 1.12.14
4. Det sentrale forskningsutvalget, protokoll 13.11.14
5. Handelshøyskolen ved UiA, protokoll fakultetsstyremøte 3.12.14
6. Fakultet for samfunnsvitenskap, protokoll fakultetsstyremøte 4.12.14
7. Kreerte doktorgrader september 2014 – desember 2014
8. Sak på rektorfullmakt: Trekk av halvårsstudium, fordypning i BLU fra opptak, høsten
2015
9. Sak på rektorfullmakt: Trekk av Bachelor i flyteknikk fra Samordna opptak, høsten 15
10. Sak på rektorfullmakt: Kvalitetsutvikling og – sikring av søknader for ekstern
finansiering
11. sak på rektorfullmakt: Trekk av halvårsstudiet historie, påbygging fra
studieporteføljen fra og med studieåret 2015-16
12. Årsrapport 2015 PULS
13. Tildelingsbrev for Universitetet i Agder – Statsbudsjettet for 2015 kap. 260
14. Drøftingsreferat 9.11.15
Forslag til vedtak:
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering.
Møtebehandling
Til. pkt nr. 10: Viserektor Dag Gjerløw Aasland orienterte om arbeidet som var blitt gjort til
nå.
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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14/15 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse)
ved Handelshøyskolen
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
14/15

Forslag til vedtak:
Heidi Wiig Aslesens midlertidige 20 % stilling som professor II (kallelse) ved
Handelshøyskolen forlenges for perioden 01.01.15 – 30.06.15.
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18

15/15Forlengelse av midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse) ved
Handelshøyskolen
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
15/15

Forslag til vedtak:
Trond Bjørnenaks midlertidige 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen
forlenges for perioden 01.01.15 – 31.12.17.
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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16/15Tilsetting i midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse), ved
Fakultet for humaniora og pedagogikk.
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
16/15

Forslag til vedtak:
Tora Korsvold tilsettes midlertidig som professor II i 10 % stilling (kallelse), ved Fakultet for
humaniora og pedagogikk for perioden 1.8.2015 - 31.7.2017.

Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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17/15 Forlengelse av midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse)
ved Fakultet for samfunnsvitenskap
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
17/15

Forslag til vedtak:
Peter Axel Nielsens midlertidige 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for
samfunnsvitenskap forlenges for perioden 01.01.15 – 31.12.15.
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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18/15 Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for
kunstfag
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
18/15

Forslag til vedtak:
Kristin Bergaust tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet
for kunstfag for perioden 01.04.15-31.03.17.
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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19/15 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse)
ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
19/15

Forslag til vedtak:
Sølvi Helseths midlertidige 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og
idrettsvitenskap forlenges for perioden 01.01.15 – 31.12.15.
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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20/15 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved
Handelshøyskolen
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
20/15

Forslag til vedtak:
Magne Strandberg tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved
Handelshøyskolen for en periode på tre år.
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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21/15 Utlysning av stillingen som universitetsdirektør
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
11.02.2015

Saknr
21/15

Tillitsvalgte behandles saken i møte 9.2.15. Det var merknad til saken, jf s-sak 13/15 nr.14.
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar at stillingen som universitetsdirektør utlyses som fast stilling/alternativt for
et åremål på 6 år
2. Styret vedtar at stillingen utlyses i samsvar med vedlagte utlysningstekst. Rektor gis
fullmakt til å justere utlysningsteksten ut fra kommentarer som kom fram i
styrebehandlingen eller ut fra andre innspill.
3. Styret ber om at et rekrutteringsbyrå engasjeres for å bistå i tilsettingsprosessen. Rektor
gis fullmakt til å inngå avtale med et rekrutteringsbyrå etter en kvalifiseringsrunde.
4. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Lauvdal, leder
Personal- og organisasjonsdirektør Gunn Marit Eriksen
Dekan ….
Fakultetsdirektør…….
Hovedtillitsvalgt John Olav Bjørnestad
Leder STA, Ruben Haugland
Som sekretær for innstillingsutvalget utpekes Richard Lislevand
5. Som del av tilsettingssaken utarbeides et utkast til arbeidsavtale.
/alternativt for et åremål på 6 år
Møtebehandling
Til vedtakets pkt 1:Vik foreslo at stillingen som universitetsdirektør ble lyst ut på åremål.
Universitetsdirektørens forslag til vedtak punktene 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt.
Rektor foreslo til pkt. 4 at dekan Per Kvist (Fakultet for kunstfag) og fakultetsdirektør Terje
Tellefsen (Fakultet for humaniora og pedagogikk) som medlemmer i innstillingsutvalget.
Konnestad fremmet i tillegg forslag om at en person fra UH-sektoren tas inn i
innstillingsutvalget og at rektor gis fullmakt til å oppnevne denne.
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Votering
Det ble votert over forslaget til Vik og forslaget falt med 8 mot 3 stemmer.
Konnestads forslag ble enstemmig vedtatt.
Styret ga rektor fullmakt til å oppnevne en ekstern representant til innstillingsutvalget.
Styrets vedtak blir som følger:
Vedtak
1. Styret vedtar at stillingen som universitetsdirektør utlyses som fast stilling.
2. Styret vedtar at stillingen utlyses i samsvar med vedlagte utlysningstekst. Rektor gis
fullmakt til å justere utlysningsteksten ut fra kommentarer som kom fram i
styrebehandlingen eller ut fra andre innspill.
3. Styret ber om at et rekrutteringsbyrå engasjeres for å bistå i tilsettingsprosessen.
Rektor gis fullmakt til å inngå avtale med et rekrutteringsbyrå etter en
kvalifiseringsrunde.
4. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Lauvdal, leder
Personal-og organisasjonsdirektør Gunn Marit Eriksen
Dekan Per Kvist
Fakultetsdirektør Terje Tellefsen
Hovedtillitsvalgt John Olav Bjørnestad
Leder STA, Ruben Haugland
Rektor gis fullmakt til å oppnevne en ekstern representant fra sektoren.
Som sekretær for innstillingsutvalget utpekes Richard Lislevand
5. Som del av tilsettingssaken utarbeides et utkast til arbeidsavtale.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/15

15/00062-12
Informasjonsutveksling
Kimestad informerte om forskerlinje som starter opp ved Vågsbygd
videregående skole høsten 2015.
Universitetsdirektøren informerte om:
- to utvisningssaker
- en rettstvist
- to personalsaker
Rektor informerte om
- Struktur i sektoren. Stortingsmelding kommer før påske og
behandles i Stortinget før sommeren.Sakaskomplekset diskuteres
siom egen sak i et styremøte.
- Det er nedsatt et utvalg på rektorfullmakt for å utrede relasjonen
mellom UiA og Agderforskning
- Agder Energi har tatt initiativ til utvikling av forskningssenter for
miljøvennlig energi knyttet til samfunnsvitenskapelige
problemstilinger.
- Rektorat og dekaner drar til Aalborg Universitet 10-11. mars. Det
ønskes sterkereinstitusjonelt samarbeid og ny samarbeidsavtale.
- Arendalsuka arrangeres 12-18. august og UiA sammen med NFR
og UHR er ansvarlig for debattmøte om «hva trenger Norge av
universiteter og høyskoler» den 17. august fra kl. 13-15 og et
parallellseminar om formiddagen.
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REFERAT
fra møte i Læringsmiljøutvalget
Møtedato: 04.03.15 kl. 14.15-16.00
Til stede: viserektor Marit Aamodt Nielsen, universitetslektor Arne Leland,
Referent:
førstelektor Francine Girard, student Nore Sklett, student Christine Alveberg,
Anne Marie Sundberg
student Tine Borg (fra kl. 14.45)
Observatører: Håkon Reinertsen, Heidi Trægde Munksgaard, Per Anders Nygård,
Lone Bak
Forfall: student Mari Vågslid (vara møtte), student Tine Borg (vara møtte), student
Kim Richard Henden Klem (vara ikke innkalt)

LMU-sak 15/1

Innkalling og saksliste
Godkjent.

LMU-sak 15/2

Referat fra møte i LMU 02.12.14
Godkjent.

LMU-sak 15/3

UiAs arbeid med problematikken omkring røying og snusing på campus (i.s.)
v/hovedverneombud Inger Johanne Johnsen
Hovedverneombudet orienterte om hvordan UiA og AMU arbeider med
problematikken omkring røyking og snusing. Følgende elementer ble trukket fram:
- Ny tobakksskadelov – strengere enn tidligere
- AMUs hovedfokus er arbeidsmiljøet ved UiA – sett ut fra arbdeidsmiljøloven.
- UiA (HiA) har vært røykfritt siden 2001, men dette er blitt gradvis skjerpet.
- Ved innganger og luftinntak er det forbudt å røyke.
- Skilting er på plass i Grimstad, og man holder på med arbeidet i Kristiansand.
Driftsavdelingen er ansvarlig for arbeidet.
- Skal det også skiltes ved luftinntak?
- I følge Driftsavdelingen er folk blitt flinkere til å respektere forbudtsoner og skilt. Alle askebegre er fjernet fra disse sonene.
- Ved UiA er det innført forbud mot e-sigaretter. Dette ble begrunnet med at det
finnes e-sigaretter MED nikotin, og det er umulig å se forskjell.
- Snusproblematikken har man i liten grad grepet fatt i ved UiA. Renhold har ikke
meldt fra om store problemer ifm bruk av snus. Målsetningen er en røykfri
campus, men eventuelt forbud mot bruk av snus må vurderes nøye. Dette vil
kunne bli vanskelig å håndheve. Barnehager og skoler forbyr snusbruk.
Flere av LMUs medlemmer uttrykte at man mener problemene med røyking og
snusing er blitt mindre.

Tatt til orientering.
LMU-sak 15/4

Studiestartundersøkelsen 2014 (i.s.)
v/Julia Bergmann, Avdeling for studentrekruttering
Bergmanns presentasjon sendes ut som vedlegg til referatet.
Tatt til orientering.

LMU-sak 15/5

Referatsaker
- Forlengelse av styringsperioden fra 01.08.15 til 31.12.15: Notat fra
universitetsdirektøren 23.01.15
- Universell: Orientering om læringsmiljøundersøkelse ved Høgskolen i NordTrøndelag
- Universellrapport 4:2014: LMU-forum 2014: Trivsel og og tilrettelegging – gir
økt mestring!
- Protokoll Studieutvalget 03.12.14
- Protokoll Studieutvalget 13.02.15
- Informasjon om grupperomsbooking (i.s.)
Tatt til orientering.
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Deres

Deres

ref:

dato:

av Iæringsutbyttebeskrivelser

Bakgrunn
NOKUT har i brev fra Kunnskapsdepartementet datert 11. desember 2014 fått i oppdrag å
kartlegge om Iæringsutbyttebeskrivelser
er i samsvar med nivåbeskrivelsene i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring som ble fastsatt av departementet i mars 2009.
Kartleggingen skal resultere i en sluttrapport som gir en generell vurdering, samt gir eksempler på
vellykkede og mindre vellykkede beskrivelser.
I brev datert 17. november 2008 påla departementet institusjonene at alle studie- og fagplaner ved
utgangen av 2012 skulle være i samsvar med NKR. På grunnlag av departementets bestemmelser
fastsatte NOKUT følgende i sin studietilsynsforskrift
§ 7.2, 2. ledd:
Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf

Nasjonalt

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte
for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter

og generell kompetanse.

Kravene i studietilsynsforskriften gjelder for alle studier som tilbys innen norsk høyere
utdanning, og en av NOKUTs

oppgaver er å føre tilsyn med at disse kravene er oppfylt.

NOKUT fikk i 2010 tildelt rollen som nasjonalt kontaktpunkt (National Coordination Point,
NCP) for det europeiske kvalifikasjonsrammeverket
(EQF). Som nasjonalt kontaktpunktet har
NOKUT ansvar for informasjon om og videreutvikling
av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk,
og
hvordan dette forholder seg til det europeiske rammeverket.
Denne evalueringen gjennomføres for å kunne gi Kunnskapsdepartementet informasjon om
hvorvidt læringsutbyttebeskrivelser
ved norske læresteder er i samsvar med EQF. For å kartlegge
dette har vi valgt ut beskrivelsene ved noen programmer innen fagområdene arkitektur- og
design, biologi, ingeniørfag (data), medisin, statsvitenskap og teologi/RLE/religionsvitenskap
som skal bli evaluert av nordiske sakkyndige innen fagområdet.

.

O

N D KUT

“ i'3'§l'§i2?‘:‘J'.

Hva ber vi institusjonen om å gjøre?
Vi ber om at institusjonen sender til NOKUT de gjeldende læringsutbyttebeskrivelsene
programmer:
Bachelor i statsvitenskap
Bachelor i biologi
Bachelor i ingeniørfag
Bachelor i religion, etikk og kultur
Master i offentlig politikk og ledelse
Master i religion, etikk og samfunn
sivilingeniør
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi,
Ph.d. i etikk og samfunn.
Vi ber også om at dere oppgir en kontaktperson for kartleggingen,
kontaktperson

for følgende

og gir beskjed om hvem som er

til aksgfünokutno.

Dere vil senere bli kontaktet med tanke på å gi opplysninger om prosessen med å utarbeide og
implementere 1æringsutbyttebeskrivelsene.
Videre oppfølging
vil bli vurdert av to sakkyndige som NOKUT oppnevner for hvert av
Læringsutbyttebeskrivelsene
fagområdene biologi, dataingeniør, statsvitenskap og teologi/RLE/religionsvitenskap.
En referansegruppe bestående av tre vitenskapelig ansatte - hvorav én fra utlandet - og en student er
oppnevnt for å bistå NOKUT med å utarbeide sluttrapport fra prosjektet. Det er i forbindelse med
dette arbeidet vi vil komme tilbake med spørsmål til institusjonene om prosessen.
NOKUT har i utgangspunktet ingen planer om å foreta noen revideringer på grunnlag av
kartleggingen,

NOKUTs

men rapportene

kunnskapsgrunnlag

informasjon,

vil på samme måte som annen foreliggende

Frist
Vi ber dere sende ovennevnte læringsutbyttebeskrivelser
aks@nokut.no innen 25. februar 2015.

til postmottakgàinokutno

med kopi til

gâ,

i
Trine

d Iingsdirektør

inngå i

for tilsyn med eksisterende virksomhet.

Joh

sen

Meza

ass. avdelingsdirektør

Institusjoner i henhold til liste

Saksbehandler: Anne Karine Sørskår
Dir. tlf: 92 81 40 41

Drammensveien 288
Postboks 578,
1327 Lysaker
Tlf: 21 02 18 00
Faks: 21 02 18 01
postmottak@nokut.no
www.nokut.no

Vår ref:
15/34-77
Deres ref:

Vår dato: 03.03.2015
Deres dato:

Evaluering av implementering av læringsutbyttebeskrivelser_Spørsmål om
prosess
Bakgrunn
Vi takker for tilsendte læringsutbyttebeskrivelser. Disse blir nå evaluert av en sakkyndig komité. Det er en
komité for hvert av fagområdene arkitektur og design, biologi, ingeniør (data), medisin, statsvitenskap og
teologi/RLE/religionsvitenskap.
Etter at de sakkyndige komiteene har avlevert sine rapporter skal NOKUT sammen med referansegruppen
for prosjektet, gjøre en samlet vurdering av implementeringen av læringsutbyttebeskrivelser i norsk høyere
utdanning. I den forbindelse ønsker vi at institusjonen for hvert av de aktuelle fagområdene svarer på
noen spørsmål knyttet til prosess, aktører og struktur. Dersom institusjonen har hatt en samlet prosess på
tvers av fagområdene, kan det gis ett svar fra institusjonen. Vi vil spesielt be om at dere i tilbakemeldingen
løfter frem det dere synes har vært utfordrende med hele prosessen.
Spørsmål til fagområdene/institusjonen
1. Hvordan var prosessen rundt utvikling av LUB?
- Når startet arbeidet med å utvikle LUB og hva har vært de viktigste milepælene i prosessen?
- Ble det gitt sentrale retningslinjer fra institusjonen – i tilfelle hvilke -, eller var arbeidet med
læringsutbyttebeskrivelser primært forankret i de enkelte avdelinger eller fagmiljøer? Beskriv
gjerne prosessen.
- Hva slags formål har LUB på program og emnenivå, hva brukes de konkret til?
- I hvilken grad var (er) arbeidet knyttet til generelt faglig utviklingsarbeidet med studiene
(innhold, arbeids- og vurderingsformer etc.)?
- Er beskrivelsene revidert etter at de ble vedtatt? Dersom det forventes endringer i fremtiden –
i hvilke sammenhenger inngår disse?
2. Hvilke aktører er involvert i arbeidet med LUB?
- Hvem har vært hovedansvarlig for hele prosessen?

-

-

Hvilke andre aktører har vært involvert i prosessen med å utvikle LUB, og hvilken rolle har de
hatt i de ulike fasene av prosessen (studenter, eksterne aktører, emneansvarlige og andre som
underviser på emnet)?
Hvilken rolle har utdanningsledelsen i forhold til LUB, og hvordan vet ledelsen at deres
studenter oppnår sitt læringsutbytte?
Hvem har myndighet til å fastsette læringsutbyttebeskrivelser, og hvem har ansvar for å
videreutvikle disse?

3. Hvordan er strukturen i NKR ivaretatt?
- Hvordan sikres sammenheng mellom program- og emnenivå? Er det tydelig hvordan de ulike
elementer i utdanningen skal bidra til å nå overordnet læringsutbytte?
- Har institusjonene utviklet egen taksonomi i forbindelse med implementeringen av LUB, og
hvordan er denne i så fall tilpasset deskriptorene i NKR?
- I hvilken grad har det vært utfordringer å få til samsvar med NKR og samtidig få til
fagspesifikke beskrivelser som fungerer bra for de enkelte programmene?
4. Andre kommentarer?
Tidsfrist og fremdriftsplan
Vi ber om svar innen 15. april 2015. De seks evalueringsrapportene vil foreligge i slutten av mai.
Rapportene vil sammen med svarene på spørsmålene til institusjonene være grunnlag for NOKUTs
sluttrapport fra prosjektet som vil foreligge medio september.

Vennlig hilsen

Anne Karine Sørskår
prosjektleder

Kopi til kontaktperson ved institusjonen

16/15 Studiekategorisering - drøftingssak
Arkivsak-dok. 15/00399-10
Arkivkode.
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
16/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg tar presentasjonen av modell for studiekategorisering til orientering.

Greta Hilding

Hva saken gjelder
Økonomiavdeling og Studiesekretariatet har over tid arbeidet med en modell for
studiekategorisering som skal legges til grunn for budsjettarbeidet ved UiA. Forslag til modell
for studiekategorisering vil bli sendt på høring i løpet av kort tid – etter at det er gjennomført
dialogmøter med alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning.
Ingrid Susanne Andersen, Studiesekretariatet, orienterer om modellen i Studieutvalgets møte.
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17/15 Programevaluering av studieprogram i 2014
Arkivsak-dok. 14/03823-8
Arkivkode.
Saksbehandler Turid Høgetveit

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
17/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg tar rapport fra programevaluering av Folkehelsevitenskap,
masterprogram, Idrettsvitenskap, masterprogram, Music Management, masterprogram, Kunstfag,
masterprogram, Statsvitenskap, bachelorprogram og Innovasjon og kunnskapsledelse,
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) mens rapporter for seks studieprogram ble lagt fram i
studieutvalgets møte 13.2.2015 (Engelsk, masterprogram, Bioingeniør, bachelorprogram,
Byggdesign, bachelorprogram, Elektronikk, bachelorprogram, Sosiologi, bachelorprogram og
Informasjonssystemer, masterprogram).
Rapporter fra programevaluering av følgende studieprogram legges fram for universitetets
studieutvalg i dette møtet: Folkehelsevitenskap, masterprogram, Idrettsvitenskap, masterprogram,
Music Management, masterprogram, Kunstfag, masterprogram, Statsvitenskap, bachelorprogram og
Innovasjon og kunnskapsledelse, masterprogram. Rapport fra programevaluering av Religion, etikk
og kultur, bachelorprogram er ifølge Fakultet for humaniora og pedagogikk utsatt.
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
Rapportene følger vedlagt.
Oppsummering fra rapportene
Nedenfor følger en oppsummering fra rapportene. I oppsummeringen er det først og fremst fokusert
på de kommentarene fra evalueringspanelet som gir uttrykk for utfordringer i studieprogrammet. I
tillegg oppsummeres noen kommentarer fra egenevalueringen samt forslag til oppfølging. Alle
rapportene er strukturert etter kvalitetsområdene i samsvar med sjekklisten for programevaluering.
Evalueringspanelene ser ut til å ha gjennomført sitt arbeid i et heldagsmøte.
Folkehelsevitenskap, masterprogram
Arbeidet i evalueringspanelet ble gjennomført 17.10.2014. Det foreligger eget innspill fra lege Eirik
Abildsnes.
Inntakskvalitet: Panelet peker på følgende: Bør vurdere å utvide samarbeidet med arbeidslivet med
tanke på rekruttering. Kjønnsfordelingen er en utfordring (kvinnedominert). Bør vurdere om flere
typer bachelorutdanninger kan inngå i opptaksgrunnlaget. Forslag om forkurs for å sikre
forkunnskapsnivået i metodefaget.
Rammekvalitet: Panelet peker på at det er for få undervisnings- og grupperom. Imponerende omfang
publikasjonspoeng. Det sosiale miljøet oppfattes som godt.
Programkvalitet: Panelet kommenterer at det er en utfordring å tilrettelegge for studenter med ulik
bachelorutdanning. Gjennomførte en omfattende drøfting av om individ- eller samfunnsperspektivet
bør vektlegges ved utforming av programmet. Fagmiljøet oppfordres til å finne sin egenart / faglig
fokus, f.eks. samarbeid med samfunnsvitenskap. Flere kommentarer/forslag til innhold i studiet,
vurderingsform, emnestørrelse og internasjonalisering.
Undervisningskvalitet: Panelet gir uttrykk for å være imponert over kvaliteten på undervisningen.
Omfang egeninnsats blant studentene oppfattes som varierende. Bør være tydeligere på hva som
forventes. Det fremstår som uklart for panelet hvordan negativ tilbakemelding til forelesere
håndteres.
Styringskvalitet: Emne- og studiumrapporter ser ut til å bli fulgt opp.
Relevans: Panelet mener man bør utforske mulighetene for å komme i kontakt med arbeidslivet
gjennom studentenes arbeid med masteroppgaven. Folkehelse er et forholdsvis nytt fagfelt som må
etableres i arbeidsmarkedet.
I egenevalueringen gis det uttrykk for at kommentarene fra panelet vil bli fulgt opp i fagmiljøet.
Spesielt vil fagmiljøet bli bedt om å jobbe videre med panelets konklusjon om at
samfunnsperspektivet er særlig relevant for masterprogrammet. Mulig utvidelse av
opptaksgrunnlaget vil også bli vurdert. Det gis også tilslutning til ønske om å videreutvikle
samarbeidet med eksterne partnere.
Idrettsvitenskap, masterprogram
Arbeidet i evalueringspanelet ble gjennomført 24.9.2014.
Inntakskvalitet: Søkningen anses som tilfredsstillende. Stiller spørsmål til C krav. Viser til at enkelte
studenter kan ha behov for repetisjon av metode fra bachelorprogrammet f.eks. i form av et forkurs,
test o.l.
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Rammekvalitet: Panelet peker på utfordringer knyttet il kapasitet på laboratorium/spesialrom og
mener tilgang og kvalitet på laboratorium/spesialrom er et område hvor det er behov for ytterlige
ressurser. Panelet fremmer konkrete forslag til forbedringer.
Programkvalitet: Panelet påpeker at studentene studerer effekter av trening og mener dette må bli
tydeligere i studieplanen. I metodeemnet savnes tema om litteratursøk. Etikk som tema bør
tydeliggjøres i programmet. Det anbefales å inngå flere internasjonale samarbeidsavtaler.
Forskningsgruppene ble fremhevet som et viktig element i faglig utviklingsarbeid av
masterprogrammene.
Undervisningskvalitet: Studentene ønsker mer tilbakemelding på arbeidskrav. Det foreslås å
engasjere studenter som vitenskapelige assistenter.
Relevans: Forslag om å formalisere avtaler med flere aktuelle samarbeidspartnere om praksisplasser.
I egenevalueringen gis det uttrykk for at det ikke er aktuelt å endre C-kravet. Det jobbes med
utfordringer ifht. laboratorium og vises til at tilgang til auditorier er en utfordring som UiA er kjent
med. Innspill til programkvalitet vil danne grunnlag for senere vurderinger. Det gis også uttrykk for
et ønske om å utvikle samarbeidet med eksterne partnere.
Music Management, masterprogram
Inntakskvalitet: Søkertallet er bra men kunne vært bedre. Panelet tror man mister gode kandidater
pga. sent svar på søknad om opptak, spesielt utenlandske søkere. Studentenes forkunnskaper er
veldig forskjellig. I den forbindelse foreslås et «kræsj kurs» før oppstart, eventuelt en opptaksprøve.
Rammekvalitet: Det etterlyses et fast undervisningsrom og bedre teknisk standard på rommene.
Studentene peker på at pensumlistene kommer for sent. Kommunikasjonen er en utfordring, bl.a.
pga. høy grad av ansatte i deltidsstillinger. Det savnes sosiale møteplasser. Alumniprogram
etterspørres.
Programkvalitet: Noen emnenavn virker forvirrende. Bør tydeliggjøres hva emnet inneholder.
Metodebiten oppfattes som den største svakheten i programmet. Det pekes også på at ingen andre
musikkstudier i Norge har en så tung internasjonal profil som dette studiet (all undervisning og
pensum på engelsk).
Undervisning: Det kommenteres at programmet scorer høyt på forskningsbasert undervisning.
Studentenes egeninnsats er for varierende. Det bør jobbes for å få opp svarprosenten i
studiebarometeret for å få dette kartlagt. Det ønskes bedre og mer omfattende studentevalueringer.
Resultatkvalitet: Hovedutfordringen anses å være oppfølging av studentene samt å forbedre
gjennomstrømmingen.
Styringskvaliteten anses som en utfordring. Det eksisterer få emne- og studiumrapporter. Det pekes
også på utfordringer knyttet til struktur og informasjon.
Relevans: Programmet anses relevant for bransjen. Markedet er voksende. Programmet har også
overføringsverdi til arenaer hvor digitalisering er i startgropen.
I egenevalueringen gjøres det først en sammenligning av masterprogrammet med Music and
Creative Industries ved University of Popular Music and Music Business (Popakademiet) i
Tyskland. Videre pekes det på at rapporten fra evalueringspanelet vil være med å danne grunnlag for
Music Management spesialiseringen i det nye felles masterprogrammet i rytmisk musikk.
Kunstfag, masterprogram
Inntakskvalitet: Det anses som en utfordring av man ikke klarer å fylle opp alle 15 studieplassene.
En betydelig andel søkere er interne. Det er nå en relativ jevn kjønnsfordeling. Studenter som ikke
har skrevet bacheloroppgave sliter mer med akademisk skriving.
Rammekvalitet: Panelet peker på at arealbegrensningene er en betydelig utfordring.
Utstillingslokaler mangler og verkstedene er lite tilgjengelige. Å få inn en ansatt med kunstnerisk
praksis som er vant til å jobbe tverrfaglig, ville kunne styrke programmet. Det pekes på koordinator
som limet som holder programmet sammen. Veiledning om jobbmuligheter etter gjennomført
utdanning er ikke god nok.
Programkvalitet: Det ser ut til å være en liten ubalanse mellom de teoretiske og praktiske elementene
til fordel for det teoretiske. Det anbefales å se nærmere på tverrfagligheten i programmet. Panelet
mener videre at programmet trenger internasjonale samarbeidspartnere. Det pekes på at det kan se ut
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til å være litt mye input for et masterprogram. Panelet stiller også spørsmål til emnenes innhold og
plassering i programmet. Manglende komponent om søknadsskriving og budsjettering anses som en
svakhet ved programmet.
Undervisningskvalitet: Positivt at undervisere involverer studentene i sine forskningsprosjekt.
Resultatkvalitet: Panelet mener gjennomføringsgraden burde vært høyere (38 % gjennomfører på
normert tid).
Styringskvalitet: Studentene opplever at evalueringene blir fulgt opp.
Relevans: Kunstfeltet oppleves som et tøft arbeidsmarked. Panelet har tro på at mulighetsrommet vil
øke i fremtiden.
I egenevalueringen konkluderes det med å bevare hovedstrukturen i programmet. Opptakskravet er
noe endret og det er foretatt endring i noen emner. Læringsutbyttebeskrivelser er oppjustert og
bearbeidet både på program- og emnenivå.
Statsvitenskap, bachelorprogram
Arbeidet i evalueringspanelet ble gjennomført 13.10.2014.
Inntakskvalitet: Emnet ST-202 trekkes fram som et vanskelig emne. Panelet stiller spørsmål til
hvilke emner det bygger på og anbefaler å sette inn hjelpelærere.
Rammekvalitet: Det pekes på utfordringer i forhold til arealbegrensninger. En del studenter er usikre
på hva de kan bruke utdanningen til. Det anbefales å invitere uteksaminerte kandidater til
oppstartsseminar. Kollokviegruppene anbefales satt sammen utfra program. Dette kan styrke
læringsmiljøet.
Programkvalitet: En utfordring kan være sammenhengen mellom de statsvitenskapelige emnene og
breddefagene. Bredden på 60 studiepoeng kan gå ut over fordypning innenfor emner i
statsvitenskapelige fag som bare utgjør 30 studiepoeng. Det anbefales mer variasjon i
vurderingsformer. God tilrettelegging i forhold til utveksling.
Undervisningskvalitet: Studentene peker på at faglærer med fordel kan tydeliggjøre hvilken
forskning de selv driver med.
Resultatkvalitet: Det pekes på stort frafall og at gjennomføringsgraden har gått en del ned siste år.
Det anbefales å se nærmere på hvor studentene faller fra.
Styringskvalitet: Det er ikke kommet inn emne- og studiumrapporter. Rapportene har heller ikke
vært savnet da midtveisevaluering og faglærers kommentarer til denne, ivaretar dette behovet.
Relevans: En generell vurdering er at det er behov for samfunnsvitere innen mange ulike yrker.
I egenevalueringen kommenteres de enkelte påpekninger fra panelet. Blant annet vil fordeler og
ulemper ved å sette sammen kollokviegrupper bli vurdert. Det arbeides også kontinuerlig med å
innarbeide mer variasjon i undervisning/sensur. Som hovedutfordring pekes det på
kandidatproduksjonen.
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
Arbeidet i evalueringspanelet ble gjennomført 23.9.2014
Inntakskvalitet: Panelet hadde flere innspill for å redusere et stort frafall fram mot opptak.
Rammekvalitet: Det ble pekt på utfordringer i forhold til arealbegrensninger. Panelet mener studiet
og studenter må bli integrert i arbeidet på «sørlandslabben» og peker på at samarbeidet med eksterne
partnere i næringsliv kan bli mer omfattende. Som eksempel vises det til praksis i bedrifter.
Programkvalitet: Det ble pekt på få valgmuligheter i programmet. Det savnes mer studentaktive
undervisningsformer. Panelet anbefaler mer informasjon om utveksling og undervisning på engelsk.
Undervisningskvalitet: Det vises til forskningsbasert utdanning og nærhet til praksisfeltet. Mer
kontakt med klyngeorganisasjoner o.l. anbefales. Studentene er aktive, jfr. NOKUTs
studentbarometer.
Relevans: Anbefaler at det jobbes mer med kobling av teori og praksis og at studiet markedsføres
bredere i næringslivet og virkemiddelapparatet.
I egenevalueringen vises det til gjennomførte tiltak for å minske frafall og for et bedre samarbeid
med eksterne partnere i næringsliv og virkemiddelapparatet. Forslag om praksisopphold er ikke lagt
inn i forslag til ny struktur. Det anses likevel å være aktuelt å se på samarbeid mot inkubator etc. Det
pekes også på at ny modell gir mulighet for valgfag og at ny utvekslingsavtale er på trappene.
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Emnestørrelse foreslås endret fra 10 studiepoeng til 7,5 studiepoeng. Studiet vurderes også helt eller
delvis lagt om til engelsk.

Sekretariatets kommentarer
Sekretariatet har ingen kommentarer til rapportene utover å peke på at det synes som om prosessen
med programevalueringen oppleves som nyttig og konstruktiv og at utfordringer i forhold til
arealbegrensninger går igjen også i disse rapportene. For øvrig legges rapportene fra
programevalueringen kun fram for universitetets studieutvalg til orientering.

Vedlegg:
Folkehelsevitenskap, masterprogram
Idrettsvitenskap, masterprogram
Music Management, masterprogram
Kunstfag, masterprogram
Statsvitenskap, bachelorprogram
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
Kvalitetssikringssystemet kap. 2.3.3

Vedlegg til sak
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18/15 Endring av opptakskrav til revidert bachelorprogram i ernæring:
Søknad til Kunnskapsdepartementet om endring av forskrift om opptak til
høyere utdanning § 4-2
Arkivsak-dok. 15/00869-5
Arkivkode.
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
18/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg vedtar å søke Kunnskapsdepartementet om endring av forskrift om
opptak til høyere utdanning § 4-2 Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag i
samsvar med forslag fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Greta Hilding

Hva saken gjelder
Med utgangspunkt i programevaluering av bachelorprogrammet i ernæring, mat og kultur
gjennomført i 2013, har Fakultet for helse- og idrettsvitenskap arbeidet med omfattende
endringer i programmet. Ett utfall av denne prosessen er et ønske om at Universitetet i Agder
søker om forskriftsendring i KDs forskrift om opptak til høyere utdanning. Forslag til revidert
bachelorprogram forutsetter at søkerne har realfag fra videregående skole. For å kunne kreve
dette, må opptaksforskriften endres, jf. § 4-2 Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og
veterinærfag.
Det vises til vedlagte søknad fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.
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Saksunderlag
I 2013 ble det gjennomført en programevaluering av bachelorprogrammet ernæring, mat og
kultur. Evalueringspanelet oppsummerte sine anbefalinger slik:
• Oppbyggingen av programmet bør endres:
o Unngå ett helt sammenhengende år med bredde for å kunne inkludere ernæringsfag i
hvert studieår og dermed opprettholde fagidentiteten (jfr. 2.3a).
o Utdanningens relevans i forhold til arbeidsmarkedets behov bør tydeliggjøres (jfr.
2.7a).
o Ex.phil/Ex.fac må komme i starten av studiet (jfr. 2.3a).
o Bacheloroppgaven må komme til slutt (6. semester). Bacheloroppgaven bør omfatte
15 sp, og metode/statistikk skilles ut som et eget emne (jfr. 2.3a).
• Nivået bør heves:
o Studieprogrammet bør innledningsvis ha undervisning i anatomi/fysiologi og mer
grunnleggende ernæring (jfr. 2.3a).
o Mer av pensumlitteraturen kunne vært på engelsk (jfr. 2.3h).
o Mer ernæringsemner for en sterkere fagtilhørighet, samt bedre muligheter for å
komme inn på mastere i ernæring. Det bør tydeliggjøres hvilke alternative
studiesteder som kan være aktuelle og studenten bør kunne sette sammen emner slik
at de oppfyller opptakskriteriene i disse masterprogrammene. (jfr. 2.3a og 2.7d)
o Flere relevante valgemner for å kunne tilby studentene reelle valg (jfr. 2.3a).
o Studentenes arbeid i grupper i arbeidskrav og eksamen bør gjennomgås (jfr. 2.3e).
• Overlapp mellom emner bør unngås (jfr. 2.3a og 2.3b):
o Innad i ernæringsemnene
o Mellom ernæringsemnene og folkehelse/idrett
o Mellom ERN204 og Ex.fac (vitenskapsteori)
• Obligatorisk praksis bør innføres. Praksisplasser bør utvikles i samarbeid med
praksisfeltet/arbeidsmarkedet. (jfr. 2.4e og 2.7c)
• Læringsutbyttene bør gjennomgås kritisk. Flere læringsutbytter virker å ligge på for høyt
nivå, er for generelle og/eller for omfattende (jfr. 2.3b).
• Forslag om å utforme to anbefalte kombinasjoner av emner over de tre studieårene, som vil
kunne gi ulike arbeidsmuligheter og flere muligheter for opptak til masterstudier (jfr. 2.3a):
o Ernæring, mat og kultur kombinert med folkehelse-emner
o Ernæring, mat og kultur kombinert med realfaglige og ernæringsfaglige emner.
En gruppe har etter dette jobbet med en revidering av bachelorprogrammet. Gruppen har blitt
ledet av professor Elling Bere, og har ellers bestått av professor Nina C. Øverby,
førsteamanuensis Tonje H. Stea og universitetslektor Vigdis Guttormsen.
På bakgrunn av evalueringen foreslås det nå en betydelig endring av bachelorprogrammet. Man
ønsker å få på plass en tydeligere ernæringsprofil, mer lik klassiske ernæringsutdanninger, men
også å bevare særpreget med fokus på mat, bærekraft og praktiske kunnskaper i tillegg til
ernæring og helse som har kjennetegnet UiAs program. Det nye programmet - som vil bli
benevnt bachelorprogram i ernæring - vil kvalifisere for opptak til masterprogrammer i ernæring
ved andre institusjoner, og UiAs studenter vil kunne konkurrere i de arbeidsnisjene hvor
«ernæringsfysiologer» jobber i dag (men ikke innenfor klinisk ernæring). Fakultetet mener dette
vil øke relevansen for arbeidsmarkedet i forhold til dagens bachelorprogram.
For å få til dette foreslås ny struktur hvor ernæringsfagene inngår i de fleste semester, mot
dagens struktur med årsenheter. Flere realfag legges inn for å få et bedre faglig grunnlag. Dette
medfører strengere opptakskrav, tilsvarende andre ernæringsutdanninger i Norge.
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Fire emner i forslag til revidert program tilhører Fakultet for teknologi og realfag, og tre av disse
emnene inngår i Bioingeniør, bachelorprogram, som har følgende realfagskrav (jfr. KDs
forskrift § 4-2):
Bioingeniørutdanning og Reseptarutdanning
Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1
Innføring av realfagskrav vil derfor også være påkrevd for bachelorprogram i ernæring, og det
vil være naturlig å bruke samme realfagskrav som for bioingeniørutdanningen.
Fakultetet ber derfor om at dette kravet også innføres for bachelorprogram i ernæring ved UiA
fra og med høsten 2016, forutsatt at bachelorprogrammet implementeres da (altså søknad om
forskriftsendring).
Hvis forslaget om denne tilpassingen av KDs forskrift ikke godtas, ber fakultetet alternativt om
at UiA søker om å få bruke «MEROD-kravet» for revidert bachelorprogram i ernæring:
Profesjonsstudier i medisin, odontologi, ernæring og farmasi
Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1 + 2)
Dette kravet brukes i dag av Universitetet i Bergen for opptak til deres bachelorprogram i human
ernæring, som kvalifiserer for opptak til masterprogram i human ernæring men også til deres
masterprogram i klinisk ernæring. UiB ønsker altså samme opptakskrav for sine søkere som
UiO har for sine søkere til integrert masterprogram i klinisk ernæring.
Sekretariatets merknader
Sekretariatet har ingen innvendinger mot at UiA søker om forskriftsendring. Sekretariatet legger
til grunn av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap nøye har vurdert både fordeler og ulemper
ved endringen i opptakskrav.
Når det gjelder godkjenning av revidert studieplan, vil denne legges fram for Studieutvalget når
utfallet av søknaden til KD er kjent og fakultetet har sluttført sitt revisjonsarbeid.

Vedlegg:
Søknad om endring av KDs forskrift om opptak til høyere utdanning mars 2015 - notat.docx

Vedlegg til sak
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Fra: Marianne Vorraa
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Til: Studiesekretariatet ved Anne Marie Sundberg

Dato: 4. mars 2015
Sak nr.:
Arkiv nr.:

Kopi til: Veslemøy Rabe, Atle Slotnes

Sak til Studieutvalget 20/3-15:
Søknad om endring av KDs forskrift om opptak til høyere utdanning §4-2 Spesielle
opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag
Pga. forslag om revisjon av nåværende bachelorprogram i ernæring, mat og kultur, ber
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap om at Universitetet i Agder søker om forskriftsendring i
KDs forskrift om opptak til høyere utdanning. Dette fordi revidert program vil kreve realfag
fra videregående skole.
Detaljert forslag til studieplan er ennå ikke fremmet for Fakultetsstyret for helse- og
idrettsvitenskap, men Fakultetsstyret diskuterte saken 18/2-15 og gikk inn for videre arbeid
med forslag til revisjon inkl. søknad om innføring av realfagskrav (jfr. HI-sak 9/15 Videre
arbeid med revisjon av Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram).
Fire emner i forslag til revidert program tilhører Fakultet for teknologi og realfag, og tre av
disse tilhører Bioingeniør, bachelorprogram, som har følgende realfagskrav (jfr. KDs forskrift
§4-2):
Bioingeniørutdanning og Reseptarutdanning
Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1
Innføring av realfagskrav vil derfor også være påkrevd for revidert bachelorprogram i
ernæring, og det vil være naturlig å bruke samme realfagskrav som for bioingeniør.
Vi ber derfor om at dette kravet også innføres for revidert bachelorprogram i ernæring ved
Universitetet i Agder fra og med høsten 2016 forutsatt at revidert bachelorprogram
implementeres da (altså søknad om forskriftsendring).
Hvis forslaget om denne tilpassingen av KDs forskrift ikke godtas, ønsker vi alternativt at UiA
søker om å få bruke MEROD-kravet for revidert bachelorprogram i ernæring:
Profesjonsstudier i medisin, odontologi, ernæring og farmasi
Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1 + 2)
Dette kravet brukes i dag av Universitetet i Bergen for opptak til deres bachelorprogram i
human ernæring, som kvalifiserer for opptak til master i human ernæring men også til deres
master i klinisk ernæring. UiB ønsker altså samme opptakskrav for sine søkere som UiO har
for sine søkere til integrert master i klinisk ernæring.

•

•

•

•
•
•

Saksunderlag
I 2013 ble det gjennomført en programevaluering av bachelorprogrammet ernæring, mat og
kultur. Evalueringspanelet oppsummerte sine anbefalinger slik:
Oppbyggingen av programmet bør endres:
o Unngå ett helt sammenhengende år med bredde for å kunne inkludere ernæringsfag i
hvert studieår og dermed opprettholde fagidentiteten (jfr. 2.3a).
o Utdanningens relevans i forhold til arbeidsmarkedets behov bør tydeliggjøres (jfr.
2.7a).
o Ex.phil/Ex.fac må komme i starten av studiet (jfr. 2.3a).
o Bacheloroppgaven må komme til slutt (6. semester). Bacheloroppgaven bør omfatte
15 sp, og metode/statistikk skilles ut som et eget emne (jfr. 2.3a).
Nivået bør heves:
o Studieprogrammet bør innledningsvis ha undervisning i anatomi/fysiologi og mer
grunnleggende ernæring (jfr. 2.3a).
o Mer av pensumlitteraturen kunne vært på engelsk (jfr. 2.3h).
o Mer ernæringsemner for en sterkere fagtilhørighet, samt bedre muligheter for å
komme inn på mastere i ernæring. Det bør tydeliggjøres hvilke alternative
studiesteder som kan være aktuelle og studenten bør kunne sette sammen emner slik
at de oppfyller opptakskriteriene i disse masterprogrammene. (jfr. 2.3a og 2.7d)
o Flere relevante valgemner for å kunne tilby studentene reelle valg (jfr. 2.3a).
o Studentenes arbeid i grupper i arbeidskrav og eksamen bør gjennomgås (jfr. 2.3e).
Overlapp mellom emner bør unngås (jfr. 2.3a og 2.3b):
o Innad i ernæringsemnene
o Mellom ernæringsemnene og folkehelse/idrett
o Mellom ERN204 og Ex.fac (vitenskapsteori)
Obligatorisk praksis bør innføres. Praksisplasser bør utvikles i samarbeid med
praksisfeltet/arbeidsmarkedet. (jfr. 2.4e og 2.7c)
Læringsutbyttene bør gjennomgås kritisk. Flere læringsutbytter virker å ligge på for høyt
nivå, er for generelle og/eller for omfattende (jfr. 2.3b).
Forslag om å utforme to anbefalte kombinasjoner av emner over de tre studieårene, som vil
kunne gi ulike arbeidsmuligheter og flere muligheter for opptak til masterstudier (jfr. 2.3a):
o Ernæring, mat og kultur kombinert med folkehelse-emner
o Ernæring, mat og kultur kombinert med realfaglige og ernæringsfaglige emner.
En gruppe har etter dette jobbet med en revidering av dette bachelorprogrammet. Gruppen har
blitt ledet av professor Elling Bere, og har ellers bestått av professor Nina C Øverby,
Førsteamanuensis Tonje H Stea og universitetslektor Vigdis Guttormsen.
Generelle endringer
I henhold til evalueringen foreslår vi en betydelig endring av dette bachelorprogrammet. Dette
for å få en tydeligere ernæringsprofil, mer lik klassiske ernæringsutdanninger, mens vi fortsatt
ønsker å bevare vårt særpreg med fokus på mat, bærekraft og praktiske kunnskaper i tillegg til
ernæring og helse. Det nye programmet vil kvalifisere for opptak til master i ernæring ved
andre institusjoner, og våre studenter vil kunne konkurrere i de arbeidsnisjene hvor
«ernæringsfysiologer» jobber i dag (men ikke klinisk ernæring), noe vi mener vil øke
relevansen for arbeidsmarkedet i forhold til dagens bachelorprogram.
For å få til dette foreslås ny struktur hvor ernæringsfagene inngår i de fleste semester, mot
dagens struktur med «årsenheter». Flere realfag legges inn for å få et faglig grunnlag for å

kunne skjønne faget ernæring, og nytt kurs i ernæringsfysiologi og -biokjemi innføres for å gi
studentene en bedre forståelse for faget. I tillegg foreslår vi en større endring av enkelte kurs.
Navnet endres til Bachelor i ernæring. Dette medfører strengere opptakskrav, tilsvarende
andre ernæringsutdanninger i Norge. Dvs at enkelte (dvs de uten realfag fra videregående
skole) ikke lenger kan søke på programmet. Vi mener dette likevel er riktig, og tror vi slik vil
kunne få kvalifiserte studenter fra hele landet da ernæring er et meget populært fag. Dette vil
også kunne være bra for mulighetene på arbeidsmarkedet da studentene fra andre deler av
landet i større grad vil søke jobber også utenfor Agder-regionen.
Forslag til ny programstruktur:
Obligatoriske emner merket med gult
Semester
1
ERN100
(ernæringslære)
2
ERN104
(samfunnsernæring)
3

4

5

6

KJ-111
(generell kjemi)
KJ-113
(organisk og
analytisk)
ERN111
(matvarekunnskap)

BIO104
(fysiologi/anatomi)
KJ-212
(biokjemi)

HEL100 eller
IDR116
(folkehelsearbeid
eller idrett
basisemne)
Ny ERN106-112
ERN2xx
ERN1xx
(ernæringsfysiologi
(mat, globalisering
eller SV-136
og -biokjemi)
og bærekraft)
(mat for ulike
grupper/helseped)
HEL203
HEL102/IDR205
(praksis)
(Folkehelse i et
samf.perspektiv/Fys.akt. og
helse)
ERN20x
ERN204
(ernæringsepidemiologi)
(metode og bacheloroppgave)
ERN102
(praktisk
matlaging)

19/15 Godkjenning av fagplan revidert etter programevaluering: Byggdesign,
bachelorprogram
Arkivsak-dok. 15/00362-3
Arkivkode.
433
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
19/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg godkjenner fagplan for Byggdesign, bachelorprogram, revidert etter
programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.

Greta Hilding

Hva saken gjelder
Ingeniørutdanningen i byggdesign gjennomgikk programevaluering i 2014. Rapport fra
evalueringspanelet og selvevalueringen ble lagt fram for Studieutvalget i forrige møte.
Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi og realfag behandlet i møte 26. januar 2015 forslag til
revidert fagplan. I saksframlegget til fakultetsstyret redegjøres det kortfattet for
programevalueringen og oppfølgingen av denne.
Fakultet for teknologi og realfag legger nå fram revidert fagplan for ingeniørutdanning i
byggdesign.
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Saksunderlag
I programevalueringen av Byggdesign ble evalueringspanelet bedt om å vurdere følgende
elementer i tillegg til hovedfokuset på programkvalitet:
- Arbeidslivsrelevans: Hvor relevant er utdanningen vår for næringslivet? Treffer vi mht
næringslivets ønsker?
- Ingeniørutdanning for fagskoleteknikere: Gjør vi en god nok jobb med denne
studentgruppen?
I saksframlegget til fakultetsstyret angående revidert fagplan trekkes følgende hovedpunkter fra
programevalueringen fram:
«Arbeidsmarkedet melder om et behov for større og tidligere spesialisering (som panelet også ser at UiS
gjennomfører). Panelet etterspør muligheter for noe mer spesialisering i bachelorprogrammet i Byggdesign ved UiA
– først og fremst gjennom bachelorprosjektene.
I forslag til fagplan som instituttet legger fram, legges det opp til at valg av studieretning flyttes fra 5. til 4.
semester i studiet. I dag inviterer instituttet næringslivet (via mail til ca. 85 næringslivsrepresentanter) til å stille
med mulige prosjekt til studentene. For at studentene skal få flere tema til fordypning, så har instituttet fra og med
høsten 2014 økt tilbudet av «egne» prosjekter. På denne måten kan studentene involveres enda mer i FoUvirksomheten innen byggfagene på UiA.
Både studenter og eksternrepresentant ønsker å styrke UiAs kandidater på områder som engelsk fagterminologi,
rapportskriving, samt fagkunnskaper innen vann og avløp.
I de emnene det allerede er rapportskriving som innleveringsform, skal det benyttes samme rapportmal som for
bachelorprosjekt. På denne måten får studentene bedre trening i å skrive en fullverdig teknisk rapport. Studentenes
engelskkunnskaper styrkes ved at sammendragene i de overnevnte rapportene skal være på engelsk, samt at det i
forslag til «nytt» TFL115 ingeniørfaglig fellesemne er tenkt at hele rapporten skal skrives på engelsk (slik det
gjøres per i dag i TFL200 ingeniørfaglig systememne). Faglitteratur på engelsk kan innføres der underviser mener
at dette er den mest passende litteraturen for emnet. Instituttet foreslår etablering av et nytt emne i vann og avløp.
Dette er også en del av spesialiseringene som beskrives i avsnittet ovenfor. Studiepoengene til dette emnet vil
komme i tillegg til de studiepoengene som benyttes på studiet i dag.
For fagskolestudenter pekes det på ønske om tiltak for å redusere gapet mellom undervisning i studiet og
forkunnskaper fra fagskole. Det etterspørres at UiA går i dialog med fagskolene for å diskutere mulighet for å for
eksempel fullføre fysikkoppgradering i fagskoleløpet for å redusere arbeidsbelastningen i studiet.
Temaet ble diskutert på et møte med fagskolen i Kristiansand i desember. Tilbakemeldingene var positive, og
instituttet vil jobbe videre med saken.»

Sekretariatets merknader
Det er sekretariatets vurdering at den fremlagte fagplanen på en tilfredsstillende måte følger opp
programevalueringen og de kommentarer som framkom i denne forbindelse. Fakultetet legger
fram en revidert fagplan som framstår gjennomarbeidet og ryddig. Det er i dialog mellom
sekretariatet og fakultetet foretatt enkelte justeringer i det planforslaget som her legges fram for
Studieutvalget til godkjenning.
I tabellen som presenterer studiets oppbygging bør det framgå at det er mulighet for utveksling i
5. semester.
I noen av 200-emnene mangler forkunnskapskrav/anbefalte forkunnskaper. Fakultetet anmodes
om å ta en gjennomgang på dette.
I emnebeskrivelsen for bacheloroppgaven må det framgå hvor mye obligatorisk veiledning
studentene skal ha.
Sekretariatet vil påpeke at skjema for kvantifisering av studentenes arbeidsomfang mangler.
Dette er imidlertid ikke påkrevd, selv om det anses ønskelig.
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Vedlegg:
Byggdesign-revidert etter programevaluering-til Studieutvalget.docx
TR-sak BSc Byggdesign 260126.docx
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I henhold til UiAs kvalitetssikringssystem skal alle bachelorprogram evalueres hvert 5. år.
Bachelorprogrammet i Byggdesign gjennomførte programevaluering høsten 2014. Etter et
studieprogram har gjennomgått programevaluering, skal fagplanen revideres og godkjennes av
Studieutvalget.
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Ingeniørfag - Byggdesign, bachelorprogram
Grunnstudium - 180 Studiepoeng - 3 år INGBYGG3
Opptakskrav
Opptakskrav er en av følgende:
1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk 1 eller tilsvarende. Søkere som mangler R1, R2
og/eller Fysikk1 kan søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES).
2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning
3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må
dokumentere kunnskaper i matematikk og fysikk tilsvarende R1, R2 og Fysikk 1.
4) Fag- eller svennebrev i betongfaget, murerfaget, rørleggerfaget, stillasbyggerfaget, tømrerfaget
eller veg- og anleggsfaget. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad.
Anbefalte forkunnskaper
Ingeniørstudier forutsetter gode forkunnskaper i matematikk og fysikk. Studenter med dårligere
karakter enn 4 fra videregående eller C fra forkurset i matematikk og fysikk anbefales å følge
kursene MA-007 Matematikk oppgradering 2 og FYS002 Fysikk oppgradering i tillegg til ordinære
emner 1. studieår.
Generell beskrivelse av studiet
Studiet skal utdanne kandidater med bred kompetanse innen byggfag, og med valgbar fordypning
innen konstruksjonsteknikk eller teknisk planlegging. Bygningsingeniøren samarbeider tett med
andre faggrupper, særlig med arkitekter. Ofte utfører også bygningsingeniøren oppgaver som
overlapper med arkitektens. Derfor gis alle bygningsingeniørstudenter opplæring i arkitekters språk
og arbeidsmetode.
Studiet har to fordypningsretninger:
Fordypningsretning konstruksjonsteknikk gir dypere ferdigheter og teoretiske kunnskaper innen
prosjektering, materiallære og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Fordypningsretning teknisk
planlegging gir tilsvarende innen prosjektledelse, arkitektur og vegbygging. Dersom studenten ønsker
å ta et utvekslingssemester ved et annet universitet i inn- eller utland, kan dette tilpasses i femte
semester.
Relevant teknisk fagskole kan gi grunnlag for fritak for inntil 60 studiepoeng i bachelorprogrammet.
Fritak vurderes etter søknad fra den enkelte student.
Studenter tatt opp på Y-vei og TRES må gjennomføre følgende obligatoriske kurs uten studiepoeng:
Oppgraderingskurs 1 matematikk (tilsvarende opptakskravet R1) 6 ukers kurs sommeren før 1.
semester
Oppgraderingskurs 2 matematikk (tilsvarende opptakskravet R2) gjennomføres 1. semester
Oppgraderingskurs fysikk (tilsvarende opptakskravet Fysikk 1) gjennomføres 2. semester
Studenter som før opptak har gjennomført R1, R2 og/eller Fysikk 1 eller tilsvarende, får fritak for
tilsvarende oppgraderingskurs.
Studenter tatt på Y-veien skal i tillegg ha NO-007 Norsk som redskapsfag i 1. semester.
Fagplan BSc Byggdesign 2015
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Studieprogrammet er utformet i henhold til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning fastsatt
av Kunnskapsdepartementet 3. februar 2011. For studenter som er tatt opp til studiet i 2010 og
tidligere, vises det til studiehåndbok for studieåret 2010-2011.
Det tas forbehold om at i sammensetningen av valg- og fordypningsemner planlagt i 5. semester kan
endres i løpet av studiet. Alle valgbare emner gis under forutsetning av at det er nok oppmeldte
studenter.
Byggdesign - konstruksjonsteknikk
TFL115
Innføringsemne
10 sp
FYS118
Fysikk
10 sp
BYG210
Statikk 2
10 sp

MA-154
Matematikk 1
10 sp
MA-156
Matematikk 2
10 sp
BYG211
Datamodellering og landmåling
10 sp

MA-155
BYG213
Statistikk og økonomi
Prosjektering 1
10 sp
Valgemner/spesialisering 30 sp: se under*
TFL200 Systememne
BYG300 Bacheloroppgave

BYG101
Teknisk design
10 sp
BYG110
Statikk og fasthetslære
10 sp
BYG212
Bygningsfysikk og
energieffektive bygninger
10 sp
Velg ett av:
BYG214 Areal/veg 10 sp
BYGxxx Vann/avløp 10 sp

Byggdesign – teknisk planlegging
TFL115
Innføringsemne
10 sp
FYS118
Fysikk
10 sp
BYG210
Statikk 2
10 sp

MA-154
Matematikk 1
10 sp
MA-156
Matematikk 2
10 sp
BYG211
Datamodellering og landmåling
10 sp

MA-155
Statistikk og økonomi
10 sp

Velg to av:
BYG213 Prosjektering 1
BYG214 Areal/veg 10 sp
BYGxxx Vann/avløp 10 sp
Valgemner/spesialisering 30 sp: se under*
TFL200 Systememne
BYG300 Bacheloroppgave

BYG101
Teknisk design
10 sp
BYG110
Statikk og fasthetslære
10 sp
BYG212
Bygningsfysikk og
energieffektive bygninger
10 sp

I 5. semester angis anbefalt fagkombinasjon:
*Konstruksjon: BYG215 Prosjektering 2, BYG306 Prosjektering 3, BYG216 Forvaltning, drift og
vedlikehold
Teknisk planlegging: BYG217 Prosjektledelse, BYG218 Arkitektur og byggekunst, BYG219 Vegbygging
Annen kombinasjon av emnene kan velges i hht egne interesser. Studenter som ønsker å fortsette
med masterstudier i teknologi må velge MA-209 Matematikk 3.
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Det er også mulig å velge TFL300 FoU prosjekt (se forkunnskapskrav i emnebeskrivelsen)
og ORG215 Praktisk entreprenørskap. Minimum 2 av 3 valgemner må være tekniske emner. MA209 og ORG215 er ikke regnet som tekniske emner. Dersom man ønsker begge disse emnene som
valgemner, må ett av dem komme som ekstra emne utenom utdanningsplanen.
Læringsutbytte
Kunnskap
Etter fullført studium skal kandidaten
ha grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunnsog økonomifag
• ha kunnskap om teknologihistorie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet,
samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi
• ha teoretiske kunnskaper om planlegging og gjennomføring av tiltak på
enkeltkonstruksjon, infrastruktur og større utbyggingstiltak
• ha oppdaterte kunnskaper innen de områder som følger av valgt fordypning i femte
semester
• kjenne til pågående forsknings- og utviklingsarbeid innen byggfagene
Ferdigheter
Etter fullført studium skal kandidaten
•

kunne anvende begrepsapparatet for planlegging og gjennomføring av
bygningsmessige tiltak, til å kommunisere utfordringer, ideer, løsninger og
konsekvenser av gjennomførte tiltak
• kunne anvende kunnskaper om ulike bygningsmaterialer og konstruktive prinsipper og
konsekvenser av bruken av disse til å forstå utfordringer og velge løsninger som gir
størst mulig nytte for oppdragsgiver og samfunn
• ha praktiske ferdigheter for planlegging og gjennomføring av tiltak på
enkeltkonstruksjon, infrastruktur og større utbyggingstiltak
• ha oversikt over og kunne anvende gjeldende regelverk for bygningsmessige tiltak
• ha oppdaterte ferdigheter innen de områder som følger av valgt fordypning i femte
semester
• kunne bidra til innovasjon og entreprenørskap innen byggfagene
Generell kompetanse
Etter fullført studium skal kandidaten
•

•
•
•
•
•

ha kompetanse til å arbeide i næringsliv og offentlig forvaltning med planlegging,
nybygging, drift og vedlikehold av bygg og anlegg, samt med tilgrensende fagområder
beherske prosjekt som arbeidsplattform (planlegging, gjennomføring, rapportering og
presentasjon)
kunne formidle byggfaglig kunnskap skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
kunne reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse denne til aktuelle
arbeidssituasjoner
ha innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av løsninger
innen sitt byggfaglige område, og kunne sette disse inn i et etisk perspektiv og et
livsløpsperspektiv

Arbeidsformer
Undervisningsformene skal i tillegg til faglig utvikling, utvikle evne til praktisk problemløsing,
samarbeid og kommunikasjon. Sentrale undervisningsformer som blir brukt, er fellesforelesninger,
gruppearbeid, selvstudium, gruppeøvinger, individuelle øvinger og laboratoriearbeid. Det er ikke
Fagplan BSc Byggdesign 2015

4

fremmøteplikt til ordinære forelesninger, men enkelte deler av undervisningen kan ha obligatorisk
fremmøte. Det forutsettes at studentene på egen hånd tilegner seg en stor del av lære- og
arbeidsstoffet som hører med til studiet.
Undervisningsspråket er normalt norsk. Enkelte emner kan undervises på andre skandinaviske språk
eller engelsk. 5. semester er utvekslingssemester og undervises på engelsk dersom det er
utvekslingsstudenter som følger emnene.
En del tid er timeplanfestet til øving og laboratoriearbeid. Dette er arrangert slik for at alle studenter
skal ha tilgang til utstyr og/eller assistanse slik at øvingsarbeid kan utføres. Studentene må likevel
regne med å arbeide utover den timeplanfestede tiden for å utføre oppgavene tilfredsstillende.
Studentene skal hvert semester oppdatere sin personlige utdanningsplan. Studentene har fullt
ansvar for egen læringssituasjon og progresjon i forhold til utdanningsplan.
I forbindelse med arbeid med bacheloroppgave, er det obligatorisk frammøte til minst 5
veiledningsmøter. Student og veileder har et felles ansvar for at dette blir gjennomført.
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
Det benyttes ulike vurderingsformer. I flere emner er det krav om innlevering av oppgaver eller
andre krav for å gå opp til eksamen. Skriftlig eksamen, prosjektarbeid, mappevurdering og
presentasjoner er blant vurderingsformene som benyttes, enten hver for seg eller i kombinasjon med
hverandre. Vurderingsform for det enkelte emnet er beskrevet i emnebeskrivelsene, under punktet
"Eksamen". Enkelte eksamensoppgaver som eventuelt blir gitt på engelsk, kan besvares valgfritt på
engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.
Studentutveksling
Bachelorstudentene kan integrere utenlandsstudier i sin utdanningsplan og som utvekslingsstudent
ta 5. semester ved et universitet i utlandet der UiA har avtale. Fakultetet samarbeider blant annet
med læresteder i Tyskland, England, Irland, Danmark, Spania, USA og Australia.
Eventuelle emner tatt i utlandet skal passe inn i bachelorprogrammets utdanningsplan og skal
godkjennes av UiA før utreise. Det skal også skrives avtale om utvekslingsopphold. Det er meget
viktig å forberede et utvekslingsopphold god tid i forveien i samråd med studiekoordinator og
Internasjonal avdeling.
Vilkår for å gå videre i studiet
Studenten må ved starten av det semesteret bacheloroppgaven skal gjennomføres ha bestått
minimum 130 studiepoeng i utdanningsplanen sin. Progresjonskravet gjelder for studenter som
gjennomfører sin bacheloroppgave fra og med vårsemesteret 2014.
For studenter som er tatt opp på Y-vei og TRES gjelder følgende progresjonskrav:
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Obligatorisk sommerkurs i matematikk må være bestått for at studenten skal få starte første
semester på ingeniørstudiet. Obligatoriske oppgraderingskurs i matematikk (1. semester) og fysikk (2.
semester) må være bestått for at studenten skal kunne starte andre studieår.
Yrkesmuligheter og videre utdanning
Ingeniører med bakgrunn i byggdesign har mange muligheter til å arbeide i næringsliv og offentlig
forvaltning med planlegging, nybygging, drift og vedlikehold av bygg og anlegg, samt med
tilgrensende fagområder. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel entreprenørbedrifter, rådgivende
ingeniørvirksomheter, eiendomsforvaltere, offentlige virksomheter som vegmyndigheter og
kommuner osv.
Samfunnets økte fokus på bedre forvaltning av ressursene (blant annet som følge av
klimautfordringene) medfører økt fokus på ny kunnskap og praksis. Nyutdannede ingeniører er
dermed attraktive på arbeidsmarkedet. Det vil alltid påhvile ingeniøren et ansvar for selv å oppdatere
sine kunnskaper.
Utdanningen gir grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter i inn- og utland, blant
annet masterstudium i industriell økonomi og informasjonsledelse ved Universitetet i Agder.
Fører til grad
Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden Bachelor i ingeniørfag.
Kontaktperson: Studiekoordinator Paul Svennevig eller studiekonsulent Geir Kløkstad.
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BYG101 Teknisk design
10 studiepoeng Høst

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign- bachelorprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
-

forstå fagets betydning for andre fag i byggstudiet
kunne forklare og formidle sammenheng mellom funksjon og design av konstruksjoner
kunne forklare og formidle bygningsfysiske egenskaper ved vanlige bygningsmaterialer
kunne foreta beregninger på materialers og enkle bygningselementers egenskaper
kunne lage enkle tegninger og digitale modeller

Innhold
Grunnleggende trening i analytiske og kreative prosesser med produktutvikling som resultat. I
oppgavene anvendes tegning, 3D-studier og modellstudier (prototyper) for å utvikle evne til kreativ
og analytisk tenkning og for å oppnå en teoretisk og praktisk forståelse av designprosessen.
Gjennomgang av bygningsmaterialenes grunnleggende oppbygning og egenskaper med hensyn på
porøsitet, densitet, fukt, termiske egenskaper, styrke og stivhet, volumbestandighet og
temperaturbetingete forandringer. Betong gjennomgås spesielt gjennom eget laboratorieopplegg.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Laboratorieprogram, supplert med forelesninger. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er
beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Laboratorieopplegg må være godkjent for å få tilgang til eksamen. Oversikt over laboratorieopplegg
gis ved semesterstart i Fronter.
Eksamen
1,5 times individuell skriftlig eksamen teller 50 %. Mappe teller 50 %. Gradert karakter. Informasjon
om krav til innhold i mappen gis i Fronter.
Tilbys som enkeltemne: Nei
Studiepoengreduksjoner
BYG1251- G2 med 6 studiepoeng
BYG1260- G med 4 studiepoeng
BYG1251- G med 6 studiepoeng
Ansvarlig fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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BYG110 Statikk og fasthetslære
10 studiepoeng

Vår

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign bachelorprogram
Anbefalte forkunnskaper
BYG101 Teknisk design, eller lignende
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
•
•
•
•
•

kunne utføre beregninger på kraft- og spenningsfordeling i bjelker, rammer, fagverk og
sammensatte konstruksjoner
kunne tegne, forstå og lese diagrammer for normalkraft, skjærkraft og bøyemomenter
ha ferdigheter i statikk og fasthetslære som gir grunnlag for konstruksjonsfagene
kunne formidle sentrale teorier og løsningsmetoder i mekanikken
forstå fagets grunnleggende betydning for andre fag i byggstudiet

Innhold
Resultanten av krefter - analytisk løsning. Likevekt – analytisk løsning. Beregning av
leddkonstruksjoner, tau og fagverk. Friksjon og mekanisk arbeid. Massegeometri. Grunnlaget for
fasthetslære. Spenningsberegning: strekk/trykk, bøying, avskjæring, torsjon. Kombinert lastvirkning.
Knekking
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger og øvinger. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet til 27 timer per
studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
75 % av øvingene må være innlevert og godkjent. Oversikt over obligatoriske øvinger gis ved
semesterstart i Fronter.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne: Nei
Studiepoengreduksjoner
BYG100- G med 10 studiepoeng
MAS100- G med 7 studiepoeng
BYG0311- G med 10 studiepoeng
BYG0311- G2 med 10 studiepoeng
MAS0403- G med 7 studiepoeng
MAS0403- G2 med 7 studiepoeng
MAS100- G1 med 7 studiepoeng
MAS121- G med 5 studiepoeng
Ansvarlig fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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BYG210 Statikk 2
10 studiepoeng

Høst

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign bachelorprogram
Anbefalte forkunnskapskrav.
Grunnleggende statikk og fasthetslære, tilsvarende BYG110 på UiA.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
•
•
•
•
•
•
•

forstå og kunne bruke den matematiske sammenhengen mellom belastning, skjærkraft og
bøyemoment
kunne beregne opplagerreaksjoner på enkle statisk ubestemte bjelker ved å bruke
nedbøyningsformler
kunne bruke enhetslastmetoden for å beregne forskyvninger og momenter på enkle statisk
bestemte og ubestemte konstruksjoner
kunne beregne forskyvninger, krefter og momenter på enkle konstruksjoner ved hjelp av
matrisestatikk
ha ferdigheter i statikk som gir grunnlag for konstruksjonsfagene
kunne formidle sentrale teorier og løsningsmetoder i mekanikken
forstå fagets grunnleggende betydning for andre fag i byggstudiet

Innhold
Bruk av nedbøyningsformler. Beregning og opptegning av diagrammer for skjærkraft og
bøyemomenter ved å bruke den matematiske sammenhengen mellom disse. Enhetslastmetoden for
statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner, dvs. fagverk og rammer. Bruk av matrisestatikk for
statisk bestemte og ubestemte fagverk og rammer.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger og øvinger. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet til 27 timer per
studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne: Nei
Studiepoengreduksjoner
BYG206- G med 5 studiepeong
Ansvarlig fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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BYG211 Datamodellering og landmåling
10 studiepoeng

Høst

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign- bachelorprogram

Anbefalte forkunnskaper

BYG101 Teknisk design, eller lignende.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
-

forstå fagets betydning for andre fag i byggstudiet
kunne forklare og formidle prinsipper og instrumentbruk ved oppmåling og
utstikningsarbeider
kunne forstå, forklare og formidle innholdet i tegninger og 3D modeller
kunne forklare og formidle betydning og bruk av 5D-bygningsinformasjonsmodell (BIM)
kunne foreta beregninger på geometriske data i terreng og modell
kunne lage 3D modell av en gitt konstruksjon, samt produsere 2D arbeidstegninger i snitt og
plan
kunne dimensjonere konstruksjoner vha digitale modeller

Innhold
-

generell instrumentbruk
oppmåling og utstikning i 3 akseretninger
tegningsforståelse
digital produksjon av detaljtegninger
digital produksjon av bygningsinformasjonsmodell (BIM)
bygningsinformasjonsmodellens 4. og 5. dimensjon
programvare for dimensjonering av konstruksjoner (byggstudenter)
generell innføring i byggetekniske detaljer (fornybar energistudenter)

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Laboratorieprogram, supplert med forelesninger. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er
beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Mappe må være godkjent. Krav til innhold gis i Fronter ved semesterstart.
Eksamen
2 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne: Nei
Studiepoengreduksjoner
BYG112- G med 5 studiepoeng
BYG105- G med 3 studiepoeng
Ansvarlig fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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BYG212 Bygningsfysikk og energieffektive bygninger
10 Studiepoeng

Høst

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – fornybar energi, bachelorprogram, Ingeniørfag – byggdesign, bachelorprogram
Anbefalte forkunnskaper
FYS118 Fysikk eller FYS113 Fysikk og kjemi, eller lignende
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
• ha innsikt i hvilke faktorer som påvirker bygningers energibruk og tilhørende aktuelle
forskrifter og standarder (TEK og NS)
• kunne anvende de vanligste simuleringsverktøy til å beregne og verifisere energibruken,
samt kunne bedømme konsekvensen av ulike valg av løsninger
• kunne demonstrere innsikt i faktorer som påvirker inneklima
• ha bred kunnskap om anvendt bygningsfysikk
• kunne vurdere fuktsikkerhet i bygningsdeler og energieffektivitet i bygninger
• kunne utføre bygningsfysisk dimensjonering
• kunne anvende kunnskapen til utforming og vurdering av energieffektive bygninger
Innhold
Planlegging og bygging av energieffektive boliger og næringsbygg. Lavenergibygg og passivhus.
Beregning og simulering av bygningers varme og kuldebehov. Inneklima. Passive energiløsninger.
Energisertifisering og energimerking av bygg. Forskrifter og standarder (TEK og NS). Energieffektive
varmesystemer, apparater og belysning.
Bred innføring i anvendt bygningsfysikk og bygningskonstruksjoner og deres betydning for
inneklimaet. Beregninger av varmeisolering, fukt og luft i bygninger. Bærekraft blir også drøftet.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesning og laboratorieprogram. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet til 27
timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Oversikt over
obligatoriske oppgaver gis ved semesterstart i Fronter.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne: Nei
Studiepoengreduksjon
BYG111-G med 4 studiepoeng
ENE215-G med 5 studiepoeng
ENE210- G med 2 studiepoeng
BYG103- G med 5 studiepoeng
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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BYG213 Prosjektering 1 – Bygningsprosjektering og fundamentering
10 studiepoeng

Vår

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign- bachelorprogram
Anbefalte forkunnskaper
BYG210 Statikk 2, eller lignende
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
-

forstå fagets betydning for andre fag i byggstudiet
kunne forklare og formidle dimensjoneringsstandardenes betydning og anvendelse innen
prosjekteringsfagene
kunne dimensjonere elementer og enkle konstruksjoner ihht gjeldende
dimensjoneringsstandarder
forstå og kunne forklare de grunnleggende konsepter innen geoteknikk
kunne formulere og beregne løsninger på enkle geotekniske problemstillinger
kunne lage tegninger av de beregnede konstruksjoner

Innhold
-

Dimensjoneringsprinsipper og grensetilstander
Materialmodeller
Aksialkraft, bøyning, skjærkraft og torsjon
Kombinasjon av laster
Egenskaper og strukturer i løsmasser, inkl volumendringer, poretrykk, drenering og
spenninger

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesning og laboratorieprogram/øvinger og prosjekt. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten
er beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Prosjekt, samt 75 % av øvingene må være godkjent. Oversikt over obligatoriske oppgaver og prosjekt
gis i Fronter.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne: Nei
Studiepoengreduksjoner
BYG202- G med 5 studiepoeng
BYG205- G med 5 studiepoeng
Ansvarlig fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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BYG214 Areal- og vegplanlegging
10 studiepoeng

Vår

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign- bachelorprogram
Anbefalte forkunnskaper
BYG101 Teknisk design, eller tilsvarende
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
-

forstå fagets betydning for andre fag i byggstudiet
forklare og formidle sosiale og etiske kvaliteter som må ivaretas ved arealbruk
til forskjellige formål
forklare og formidle lov og regelverk som anvendes i arealplanlegging mm
analysere og vurdere et områdes egnethet til ulike formål
prosjektere veger etter gjeldende regelverk for norske veinett
utforme en arealplan med beskrivelse og tilhørende bestemmelser
formidle innhold, ide og konsekvenser av et planforslag

Innhold:
Med utgangspunkt i praktiske planleggingsoppgaver og forelesninger samles erfaring fra
flere felt:
-

-

Samfunnsbygging: Utforming som legger til rette for felleskap og sosial kontakt.
Universell utforming. Miljø, klima og økonomihensyn.
Fysisk planlegging: Analyse av byggeområder lokalt og i kommunalplansammenheng.
Terrengstudier (kart/modell). Mulighetsstudier av bygningsstrukturer,
veg/infrastruktur og grønn/terrengstruktur i sammenheng. Utforming av løsninger.
Veg- og terrengteknisk kunnskap: Trasevalg, dimensjonering og formgiving av veger i
forhold til bruk og sikkerhet (iht vegnormalene SVV HB017).
Estetisk planlegging: Visuell helhet i bygningsmiljø og utomhus områder mm.
Arealplanlegging: Lover, regelverk, prosess bak utforming av plankart og
bestemmelser.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger og laboratorieprogram/prosjekter. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er
beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Eksamen
Mappe med innleverte prosjekter teller 70 %. Oversikt over krav til innhold i mappe gis ved
semesterstart i Fronter.
3 timers individuell skriftlig eksamen teller 30 %. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne: Nei.
Studiepoengreduksjoner
BYG106- G med 5 studiepoeng
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BYG204- G med 5 studiepoeng
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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BYG215 Prosjektering 2 – Betong
10 studiepoeng

Høst

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign- bachelorprogram
Anbefalte forkunnskaper
BYG210 Statikk 2 og BYG213 Prosjektering 1, eller lignende
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
-

forstå fagets betydning for andre fag i byggstudiet
kunne forklare og formidle gjeldende regler for belastningsberegninger
kunne forklare og formidle fordeler og ulemper ved materialet og bygningselementer, for
gitte konstruksjoner
kunne dimensjonere konstruksjoner ihht gjeldende dimensjoneringsstandarder for betong
kunne lage tegninger av de beregnede konstruksjoner

Innhold
-

Lastberegninger ihht gjeldende regelverk
Knutepunkt og forbindelser
Deformasjonsberegninger
Plate- og skivedimensjonering
Slanke konstruksjoner

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesning, laboratorieprogram/øvinger og prosjekt. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er
beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Prosjekt, samt 75 % av øvingene må være godkjent. Oversikt over obligatoriske oppgaver og prosjekt
gis i Fronter.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, dersom det er kapasitet mhp laboratorieopplegg.
Studiepoengreduksjoner
BYG200- G med 5 studiepoeng
BYG207- G med 5 studiepoeng
BYG304- G med 5 studiepoeng
Ansvarlig fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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BYG216 FDV og betongrehabilitering
10 studiepoeng

Høst

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign – bachelorprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
- forstå fagets betydning for andre fag i byggstudiet
- forstå betydningen av forvaltning, drift og vedlikehold
- forstå og kunne anvende verktøy for vurdering av livssykluskostnader
- forstå og kunne vurdere ulike nedbrytningsmekanismer på betongkonstruksjoner
- kunne utarbeide opplegg for og utføre tilstandsanalyser
- kjenne til og forstå ulike reparasjonsmetoder for betong og kunne vurdere ulike
utbedringsstrategier og deres konsekvenser
- kjenne til rammeverktøyet innen fagområdet
Innhold
- forvaltning, drift og vedlikehold av bygg
- LCC-analyser
- betongkader - nedbrytingsmekanismer på betongkonstruksjoner
- tilstandsvurdering generelt og spesielt for betong
- utbedringsprinsipp og reparasjonsmetoder for betong
- rehabiliteringsprosessen
- lovverk og standardverk
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesning og laboratorie-/øvingsoppgaver. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet
til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Øvingsoppgaver skal være godkjent. Oversikt over obligatoriske oppgaver gis ved semesterstart i
Fronter.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, dersom det er kapasitet.
Studiepoengreduksjoner
Ingen
Ansvarlig fakultet
Fakultet for teknologi og realfag.
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BYG217 Prosjektledelse med Lean Construction
10 studiepoeng

Høst

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign- bachelorprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
-

forstå fagets betydning for andre fag i byggstudiet
kjenne og kunne anvende plan- og bygningslov, samt øvrig juridisk grunnlag for
gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter
kunne forklare og formidle prosjektet som arbeidsform og typiske trekk ved dette
kjenne til og kunne anvende tradisjonelle prosjektplanleggingsmetoder
forstå og kunne forklare filosofien for prosjektledelse gjennom Lean Construction
kjenne til og kunne anvende verktøy for Lean Construction planlegging og drift av anlegg

Innhold
-

Plan- og bygningslov med tilhørende bestemmelser
Kontrakts- og entrepriserett
Entrepriseformer
Prosjektets definisjoner, faser, avgrensninger og organisering
Lean Construction – Last Planner System – involverende planleggingsmetoder
Lokaliseringsbasert planlegging
Fremdriftsplanlegging, styring og kontroll
Usikkerhet
Erfaringsoverføring

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger, prosjektoppgave og øvinger. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet
til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Eksamen
Prosjektoppgave, i gruppe, teller 45 % av total karakter.
Muntlig individuell eksamen, teller 55 % av total karakter.
Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om kapasitet.
Studiepoengreduksjoner
BYG104- G med 5 studiepoeng
Ansvarlig fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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BYG218 Arkitektur og byggekunst
10 studiepoeng

Vår

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign bachelorprogram
Anbefalte forkunnskaper
BYG101 Teknisk design, eller tilsvarende
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
•

kunne forklare og formidle innholdet i hovedreferansene for det 20. århundrets arkitektur og
de mest kjente historiske stilarter
kunne forklare og formidle arkitektoniske grep for å oppnå estetiske og symbolske kvaliteter
kunne analysere og formidle helhetlig forståelse av eksisterende bygninger
kunne prosjektere detaljerte løsninger for mindre bygninger, med hovedvekt på bruk av tre
som byggemateriale
kunne bygge fysiske og digitale modeller av egen prosjektering
kunne formidle innhold, styrker og konsekvenser av egen prosjektering med arkitektfagets
vokabular

•
•
•
•
•

Innhold
-

Arkitekturteori og historie
Design og prosjekteringsteori
Analyse av eksisterende bygninger, med vekt på systemforståelse
Trehusbygging – bærekraft, konstruksjon og detaljering
Eget konseptarbeid
Analyse, programmering og prosjektering
Arbeid med praktisk detaljering basert på preaksepterte løsninger
Fremstilling av visualiseringsmateriale, digitalt og fysisk

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Laboratorieprogram, supplert med forelesninger. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er
beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Eksamen
3 timers individuell skriftlig eksamen teller 30 % av totalkarakteren. Mappe teller 70 %. Informasjon
om krav til innhold i mappe vil bli gitt i Fronter. Gradert karakter.
Studiepoengreduksjon: BYG107- G med 5 studiepoeng
Tilbys som enkeltemne: Ja, dersom det er kapasitet mhp laboratorieopplegg.
Ansvarlig fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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BYG219 Vegbygging
10 studiepoeng

Høst

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign bachelorprogram
Anbefalte forkunnskaper
BYG214 Areal- og vegplanlegging, eller tilsvarende
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
-

kunne forklare og formidle tekniske, miljømessige og økonomiske konsekvenser av vegbygging
kunne analysere enklere problemstillinger knyttet til grunnforhold og fundamentering
kunne prosjektere veger med tilhørende anlegg ihht gjeldende regelverk
kunne utarbeide digitale modeller av alternative trasevalg og vegutforminger
kunne forklare og formidle innhold, styrker og konsekvenser av valgte løsninger

Innhold
-

Materiallære for vegbygging
Geotekniske undersøkelser og beregninger
Juridisk og formelt grunnlag for vegplanlegging, vegbygging og terrengbehandling
Prosjektering av veger ihht SVV HB018
Digital modellering av veg i terreng

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Laboratorieprogram, supplert med forelesninger. Prosjektarbeid. Arbeidsomfang for
gjennomsnittsstudenten er beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Øvingsopplegg må være godkjent. Oversikt over øvingsoppgaver gis ved semesterstart i Fronter.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen teller 60 % av totalkarakteren. Prosjektarbeid teller 40 %.
Informasjon om krav til prosjektarbeidet vil bli gitt i Fronter. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, dersom det er kapasitet mhp laboratorieopplegg.
Studiepoengreduksjon
BYG203- G med 8 studiepoeng
Ansvarlig fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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BYGxxx Vann og Avløpsteknikk
10 studiepoeng

Vår

1 semester

Grimstad

Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
-

ha grunnleggende kunnskap om vannkjemi, strømningslære, energibehov ved pumping av
vann og forurensningseffekter
ha kunnskap om drikkevannskilder, drikkevannskvalitet, vannbehov og forbruk
kunne beregne spillvann- og overvannsmengder innenfor et gitt område og kunne
dimensjonere ledningsanlegg for håndtering av vannmengdene.
ha bred kunnskap om rensetekniske prinsipper for drikkevann og spillvann, samt kunne
gjennomføre beregninger knyttet til dimensjonering av vannverk og avløpsrenseanlegg
ha forståelse for utnyttelse av energi og verdistoffer i kommunalt avløpsvann, og hvordan
renseanleggene kan gjenvinne og produsere energi og gjødselforbindelser
ha kunnskap om hvordan klimaendringer kan påvirke drikkevannskilder og
drikkevannskvalitet, overvannsmengder og overvannshåndtering, samt aktuelle tiltak for å
avbøte klimaeffekter i VA-sektoren
ha kunnskap knyttet til drift og vedlikehold av VA-anlegg
kunne finne fram i lovverk, regelverk og normer av betydning for VA-sektoren

Innhold
-

Vannkjemi
Strømningslære
Transport og rensing av drikkevann
Spillvann og overvann
Effekter av klimaendringer
Drift og vedlikehold av VA-anlegg
Regelverk og normer av betydning for VA-sektoren

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesning og laboratorieprogram/øving. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet til
27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Øvingsopplegg må være godkjent. Oversikt over øvingsoppgaver gis ved semesterstart i Fronter.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen teller 75 % av totalkarakteren. Mappe teller 25 %. Informasjon
om krav til innhold i mappe vil bli gitt i Fronter. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, dersom det er kapasitet mhp laboratorieopplegg.
Studiepoengreduksjoner
BYG108- G med 5 studiepoeng
BYG109- G med 5 studiepoeng
Ansvarlig fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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BYG300 Bachelorprosjekt, Byggdesign

20 studiepoeng

Vår

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign- bachelorprogram
Forkunnskapskrav
Studenten må ha bestått minst 130 studiepoeng ved starten av det semesteret bachelorprosjektet
gjennomføres.
Studenten kan ikke mangle vesentlige tekniske emner som bachelorprosjektet bygger på.
Tema og problemstilling for oppgaven skal godkjennes av Universitetet i Agder.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
- kunne gjøre rede for vitenskapelig arbeidsmetode, og herunder kunne finne, tilegne seg, vurdere,
referere og benytte ny kunnskap
- kunne benytte samlet faglig kompetanse til å begrunne valg av løsningstilnærming
- ha forståelse for dynamikken i gruppearbeid og evne til å bidra konstruktivt i slikt arbeid
- kunne respondere på prosjektbestilling fra oppdragsgiver, herunder operasjonalisere bestillingen,
planlegge arbeidet og levere resultater ihht avtalt fremdriftsplan
- ha innsikt i prosjektets fagområde, herunder kunne forklare de arbeider som er utført
- kunne presentere resultater av teknologisk arbeid, slik at det er allment forståelig
Innhold
Prosjektet velges fortrinnsvis innenfor studiets hovedfordypningsområder. I hvilken grad
prosjektoppgaver kan omfatte andre områder avhenger av veiledningskapasiteten. Prosjektet
gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med næringslivet. Dermed får studenten erfaring med
praktisk-industriell anvendelse av teoretiske kunnskaper og et innblikk i næringslivets behov og
arbeidsform. Prosjektet skal bidra til å oppøve studentenes evne til vitenskapelig arbeidsmetode.
Arbeidet skal omfatte en kartlegging av kunnskapsfront på området, og det skal redegjøres for dette i
prosjektrapporten. Egne arbeider skal knyttes til resultatene fra kartleggingen. Emnet skal også gi
praktisk erfaring i prosjektarbeid og utvikle selvstendighet og samarbeidsevne.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Selvstendig arbeid i grupper (3-4 studenter) tilrettelagt med gruppevis veiledning. Arbeidsomfang for
gjennomsnittsstudenten er beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Eksamen
Prosjektrapport utført i gruppe, med muntlig presentasjon. Gradert karakter. Individuell karakter kan
justeres inntil en bokstavkarakter på grunnlag av den muntlige presentasjonen. Det er ikke anledning
til å levere forbedret versjon av tidligere oppgaver i forbindelse med ny eller utsatt eksamen.
Studiepoengreduksjoner
BYG6100-G med 12 studiepoeng
BYG6100-g2 med 12 studiepoeng
BYG6101-G med 10 studiepoeng
Tilbys som enkeltemne: Nei
Ansvarlig fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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BYG306 Prosjektering 3 – Stål og tre
10 Studiepoeng

Høst

1 semester

Grimstad

Studium
Ingeniørfag – byggdesign bachelorprogram
Anbefalte forkunnskaper
BYG210 Statikk 2 og BYG213 Prosjektering 1, eller tilsvarende
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
-

forstå fagets betydning for andre fag i byggstudiet
kunne forklare og formidle gjeldende regler for belastningsberegninger
kunne forklare og formidle fordeler og ulemper ved ulike materialer og bygningselementer,
for gitte konstruksjoner
kunne dimensjonere konstruksjoner ihht gjeldende dimensjoneringsstandarder for stål og tre
kunne lage tegninger av de beregnede konstruksjoner
ha kjennskap til materialer brukt i bærende konstruksjoner

Innhold
-

lastberegninger ihht gjeldende regelverk
knutepunkt og forbindelser
deformasjonsberegninger
plate- og skivedimensjonering
slanke konstruksjoner
dimensjoneringskriterier og analysemetoder

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesning og laboratorieprogram/øving. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet til
27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Mappe må være godkjent. Krav til innhold gis i Fronter ved semesterstart.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om kapasitet.
Studiepoengreduksjoner
BYG201- G med 7 studiepoeng
BYG303- G med 7 studiepoeng
BYG304- G med 5 studiepoeng
Ansvarlig fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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FYS118-G Fysikk for bygg

10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester -Grimstad
Anbefalte forkunnskaper
Emnet bygger på Fysikk 1, Fysikk forkurs for ingeniørutdanning eller tilsvarende.
Studenter med karakter svakere enn 4 fra videregående eller C fra forkurset, anbefales parallelt å
følge kurset FYS002 Fysikk oppgradering.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
•
•
•
•
•

ha bred kunnskap om grunnleggende tema i fysikk som posisjon, hastighet og
akselerasjon for bevegelse i planet/rommet
ha bred kunnskap om krefter og sentrale lover som er knyttet til bevegelse: Newtons
lover, loven om bevaring av bevegelsesmengde og sentrale rotasjonslover
ha grunnleggende kunnskap om fluidmekanikk, termofysikk og utvalgte temaer om lyd
ha grunnleggende kunnskap om bruk av IKT som hjelpeverktøy innen fysikk
være i stand til å benytte sentrale lover innen fysikk til analyse av problemer innenfor
fagfeltet bygg

Innhold
Posisjon, hastighet, akselerasjon, Newtons lover.
Massesenter, bevegelsesmengde.
Vinkelhastighet, vinkelakselerasjon, treghetsmoment, kraftmoment, angulært moment.
Tetthet, trykk, oppdrift, strømning i væsker, Bernoullis ligning.
Varmeledning, varmeoverføring, termodynamikkens lover.
Lydbølger, lydintensitet, interferens, svevning, doppler.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger, gruppevise øvinger og laboratoriearbeid. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten
er beregnet til 27 timer per studiepoeng.
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
Godkjente obligatoriske oppgaver/øvinger. Oversikt over obligatoriske oppgaver gis i Fronter ved
semesterstart.
Eksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Studiepoengreduksjon
FYS0340- G2 med 6 studiepoeng
MA0311- U med 6 studiepoeng
FYS105- G med 6 studiepoeng
FYS113- G med 6 studiepoeng
FYS114- G med 6 studiepoeng
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FYS115- G med 6 studiepoeng
FYS116- G med 6 studiepoeng
FYS117- G med 6 studiepoeng
FYS119- G med 7 studiepoeng
FYS120- G med 7 studiepoeng
FYS121- G med 7 studiepoeng
FYS122- G med 7 studiepoeng
Tilbys som enkeltemne: Nei.
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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MA-154-G Matematikk 1

10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester -Grimstad
Anbefalte forkunnskaper
Matematikk R1 og R2, eller matematikk for forkurs for ingeniørutdanning eller tilsvarende. Studenter
med dårligere karakter enn 4 fra videregående eller C fra forkurset, anbefales å følge kurset MA007 Matematikk oppgradering 2 parallelt med MA-154.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
kunne drøfte funksjoner
beherske ulike former for derivasjon
kunne anvende derivasjon på praktiske problemer
beherske ulike metoder for integrasjon
beherske ulike typer av rekker
beherske komplekse tall
Innhold
•
•
•
•
•
•

Innføring i grunnleggende differensial- og integralregning. Funksjonsbegrepet, kontinuitet og
deriverbarhet. Derivasjon og anvendelser av derivasjon. Integrasjon, integrasjonsmetoder og
anvendelser av integrasjon.
Partiell derivasjon. Rekker, Taylor-rekker. Komplekse tall.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger, gruppevise øvinger, felles oppgavegjennomgang og innlevering av obligatoriske
oppgaver. Oversikt over øvinger gis i Fronter. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er
beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov
Vilkår for å gå opp til eksamen
Studenten må ha fått godkjent obligatoriske oppgaver for å kunne gå opp til eksamen. Oversikt over
obligatoriske oppgaver gis ved semesterstart i Fronter.
Eksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Studiepoengreduksjon
MA-108- G med 5 studiepoeng
MA-1610- G med 6 studiepoeng
MA-1610- G2 med 6 studiepoeng
MA-128- G med 10 studiepoeng
MA-142- G med 10 studiepoeng
Tilbys som enkeltemne: Nei
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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MA-155-G Statistikk og økonomi

10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester -Grimstad
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
kunne sette seg inn i og forstå statistiske undersøkelser med økonomiske og
teknologiske data
• kunne bruke sannsynlighetsregning og statistisk inferens i sin profesjonelle virksomhet
• kjenne til metoder for å beregne lønnsomhet, usikkerhet, risiko og pålitelighet i
økonomiske og teknologiske sammenhenger
• kjenne til relevante elektroniske hjelpemidler
• kunne beskrive ideer innen prosjekts- og forretningsutvikling ved hjelp av relevante
begreper
• ha grunnleggende kjennskap til utvikling av prosjektbeskrivelse, forretningsmodell og
forretningsplan
• kjenne til viktige regler og prosedyrer i forbindelse med etablering og drift av
aksjeselskap
Innhold
•

Innhenting, framstilling og analyse av statistiske data, med anvendelse i teknologi og økonomi.
Sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsfordelinger og stokastiske variable.
Statistisk inferens: Bayes teorem, konfidensintervall, hypotesetesting, bestemmelse av
sammenhengen mellom to datasett (regresjonsanalyse).
Usikkerhet, risiko og pålitelighet i teknologisk og økonomisk sammenheng; vurdering av
investeringer.
Bruk av elektroniske hjelpemidler.
Grunnleggende begreper innen forretningsutvikling og drift av aksjeselskap.
Oppbygning av forretningsmodeller, forretningsplaner og prosjektbeskrivelser, og øvelse i å beskrive
disse med tanke på ulike mottakere (bl.a. investor, bank, kunde).
Presentasjon av viktige samarbeidspartnere i forretningssammenheng og betydningen av deres
bidrag.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger, gruppevise øvinger og innlevering av obligatoriske oppgaver. Oversikt over øvinger gis
i Fronter ved semesterstart. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet til 27 timer per
studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Eventuelle obligatoriske oppgaver må være godkjent i både statistikk og økonomidelen for å kunne
gå opp til eksamen. Oversikt over obligatoriske oppgaver gis ved semesterstart i Fronter.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen i statistikk teller 70 % av samlet karakter og innlevering av
gruppeoppgave i økonomi teller 30 % av samlet karakter. Gradert karakter. Informasjon om krav til
gruppeoppgaven vil bli gitt i Fronter.
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Studiepoengreduksjon
MA-110- G med 5 studiepoeng
MA-1640- G med 5 studiepoeng
MA-1640- G2 med 5 studiepoeng
Tilbys som enkeltemne: Nei
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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MA-156-G Matematikk 2 for byggstudier

10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Grimstad
Anbefalte forkunnskaper: Matematikk 1
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
kunne sette opp differensialligninger og løse disse i et dataverktøy
kunne løse enklere differensiallikninger for hånd
kunne anvende Laplace-transformasjonen
beherske Fourier-rekker
kunne sette opp og løse lineære likninger med flere variable
kunne bruke matriser i anvendelser
beherske partiell derivasjon og grunnleggende multiple integraler
kunne benytte romgeometri (kjeglesnitt og romlegemer)
kunne mestre sylindrisk og sfærisk geometri
kunne anvende vektorvaluerte funksjoner
kjenne egenskaper ved kurver i rommet
Innhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lineær algebra: Lineære likningssystemer, vektorer, matriser, transformasjoner, determinant,
egenverdier, egenvektorer.
Differensiallikninger: Grunnleggende modellering. Løsning ved dataverktøy. Manuelle
løsningsteknikker for de enkleste lineære differensialligningene. Laplace-transformasjonen.
Geometri og calculus: Partiell derivasjon. Multiple integraler. Romgeometri, sylindrisk og sfærisk
geometri, vektorvaluerte funksjoner, kurvatur og torsjon.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger, gruppevise øvinger og innlevering av obligatoriske oppgaver. Oversikt over øvinger gis
i Fronter. Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Studenten må ha fått godkjent obligatoriske oppgaver for å kunne gå opp til eksamen. Oversikt over
obligatoriske oppgaver gis ved semesterstart i Fronter.
Eksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Studiepoengreduksjon
MA-157- G med 6 studiepoeng
MA-158- G med 6 studiepoeng
MA-159- G med 6 studiepoeng
MA-160- G med 6 studiepoeng
MA-109- G med 7 studiepoeng
MA-208- G med 3 studiepoeng
Tilbys som enkeltemne: Nei
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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TFL 115 Ingeniørfaglig innføringsemne

10 studiepoeng – Høst - 1 semester– Grimstad
Studium
Inngår i alle ingeniørfag – bachelorprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
-

ha kunnskap om den teknologiske utviklingen innenfor sitt fagområde og kunne reflektere
over miljøkonsekvenser av teknologivalg
ha bred kunnskap om grunnleggende tema i kjemi som stoffers oppbygging og kjemiske
bindinger og reaksjoner
ha bred kunnskap om syrer og baser, redoksprosesser og kjenne sentrale organiske
stoffgrupper, deres struktur og egenskaper
kunne søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning
kunne oppdatere sin kunnskap innenfor sitt fagområde
kunne bruke generelle IKT-hjelpemidler som brukes i en ingeniørs arbeidshverdag
ha ferdigheter i å arbeide, kommunisere og samarbeide prosjektbasert
kunne skrive en rapport etter gitt standard
kunne organisere, planlegge og reflektere over sin studiehverdag
ha forståelse for egen læringsprosess
kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt (rapporten)
kunne delta i en diskusjon om tema innenfor sitt fagområde
kunne kommunisere på engelsk, muntlig og skriftlig

Innhold
Studiestrategi, kildebruk/kildekritikk, rapportskriving, teknologihistorie, miljøkonsekvenser, en
ingeniørs arbeidsoppgaver, aktuelle IKT verktøy, engelsk kommunikasjon.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Det skal gjennomføres et gruppeprosjekt og skrives en rapport som tar utgangspunkt i en praktisk
oppgave innen studentens fagfelt. Innholdet i rapporten utvides gradvis utover semesteret med
tema som teknologihistorie, miljø, ingeniørens arbeidsoppgaver/arbeidsmåter og framtidig utvikling,
alt tilknyttet den praktiske oppgaven.
Forelesninger og øvinger tilknyttet ulike tema (se innhold). Disse temaene foreleses parallelt med
rapportskrivingen. Det undervises også i ulike kommunikasjonsprosesser på engelsk med påfølgende
skriftlige innleveringer.
Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1. En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Godkjente øvinger i enkeltdeler av emnet. Oversikt over øvinger gis i Fronter ved semesterstart.
En obligatorisk veiledning med statusrapport i prosjektarbeidet.
Fagplan BSc Byggdesign 2015
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Eksamen
Del 1: Multiple choice eksamen som dekker emnene studiestrategi, teknologihistorie, kjemi og miljø.
Krav om minst 50 % riktig for å bestå eksamen.
Del 2: Prosjektarbeid skrevet på engelsk og utført i gruppe. Prosjektarbeidet skal presenteres muntlig
for lærere og studiekoordinatorer.
Bestått/ikke bestått benyttes som karakterskala i emnet.
Tilbys som enkeltemne: Nei
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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TFL200-G Ingeniørfaglig systememne

10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Grimstad
Anbefalte forkunnskaper
TFL115 Ingeniørfaglig innføringsemne eller tilsvarende
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
kunne anvende systemteori for å undersøke og beskrive sammenhenger mellom
teknologi og samfunnsrelaterte forhold
• ha kunnskap om og kunne reflektere over de konsekvenser valg av teknologi innenfor
fagfeltet har på miljøet, samfunnet og økonomi
• ha kunnskap om etiske problemstillinger i bruk og valg av teknologi, og kunne
reflektere over etiske utfordringer som teknologien innen fagfeltet gir
• ha innsikt i eget og nærliggende fagområder i et helhetlig perspektiv
• kunne skrive en rapport på engelsk etter gitt standard
• kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innen sitt fagfelt
Innhold
•

Entreprenørskap/innovasjon, systemtenkning, teknologi og samfunn, teknologi og miljø, teknologi og
etikk, teknologi og økonomi, tverrfaglig arbeid innenfor teknologi. Livsløpsanalyse.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Det skal gjennomføres et gruppeprosjekt og skrives en rapport som tar utgangspunkt i enten en tenkt
bedriftsetablering, utvikling av et produkt eller en eksisterende bedrift. Med dette som utgangspunkt
skal studentene vurdere miljømessige, etiske, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser og
sammenhenger. Det skal også undersøkes hvilke andre fagfelt bedriften/produktet er avhengig av.
Prosjektet skal presenteres i plenum.
Prosjektrapporten skal skrives på engelsk.
Forelesninger og øvinger tilknyttet ulike tema (se innhold). Disse temaene foreleses parallelt med
rapportskrivingen.
Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet til 27 timer per studiepoeng.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Godkjente øvinger tilknyttet ulike tema i emnet. Oversikt over øvinger gis i Fronter ved
semesterstart.
En obligatorisk veiledning med statusrapport i prosjektarbeidet.
Eksamen
Prosjektrapport utført i gruppe. Bestått/ikke bestått.
Tilbys som enkeltemne: Ja, med forbehold om ledig plass/kapasitet.
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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Arkivsak:
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Saksbeh:

Geir Kløkstad

Dato:

26.01.2015

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg
Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag

Møtedato
26.01.2015

Bachelor Byggdesign – programevaluering og revisjon av studieplan

Forslag til vedtak:
1. Fakultetsstyret tar rapporten fra programevalueringen av Byggdesign, bachelor til
orientering.
2. Fakultetsstyret godkjenner studieplanen for bachelor Byggdesign. Studieplanen
oversendes til Studieutvalget for endelig godkjenning.
3. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å godkjenne endringer i studieplanen i forbindelse
med behandling i Studieutvalget.
Magne Aasheim Knudsen
Fakultetsdirektør

Hva saken gjelder
I henhold til UiAs kvalitetssikringssystem skal alle bachelorprogram evalueres hvert 5. år.
Bachelorprogrammet i Byggdesign gjennomførte programevaluering høsten 2014.
Rapport fra programevaluering og egenevaluering legges med dette frem til orientering for
fakultetsstyret. Evalueringspanelet fikk også vurdert Byggdesign i forhold til
bachelorprogrammet i Bygg ved Universitetet i Stavanger.
Instituttet foreslår et nytt emne i vann og avløp som følge av anbefalingene fra
evalueringspanelet. Studiepoengene til dette emnet vil komme i tillegg til de studiepoengene
som benyttes på studiet i dag. Fakultetsstyret må ta stilling til om Byggdesign skal få tilført 10
sp til det nye emnet.
Etter et studieprogram har gjennomgått programevaluering, skal fagplanen revideres og
godkjennes av Studieutvalget.
Saksunderlag
Høsten 2014 gjennomførte Institutt for ingeniørvitenskap programevaluering av bachelor
Byggdesign.
Evalueringspanelet bestod av følgende personer:
Fred Johansen, faggruppeleder bygg/førstelektor, Høgkolen i Gjøvik
Øystein Østerhus, regionleder, Sweco (konsulentvirksomhet - arbeidslivet)
Karina Bueklev, student, tillitsvalgt, kull 2011-2014, UiA
Tom Viggo Nilsen, førstelektor, Universitet i Agder
Henrik Kofoed Nielsen, professor, Universitet i Agder
Carl Tommy Ellingsen Lind, student, fagskolebakgrunn
Eli Stålsett Nygaard, førstekonsulent, Universitetet i Agder, sekretær for panelet
Paul R. Svennevig studiekoordinator for bachelorprogrammet i Byggdesign, var tilgjengelig for
spørsmål
Fokus
I tillegg til evaluering av de sju kvalitetsområder, der hovedfokus skal være på programkvalitet
jf kvalitetssikringsstystemet kapittel 1.3, ble evalueringspanelet også bedt om å vurdere
følgende:
- Arbeidslivsrelevans: Hvor relevant er utdanningen vår for næringslivet? Treffer vi mht
næringslivets ønsker?
- Ingeniørutdanning for fagskoleteknikere; gjør vi en god nok jobb med denne studentgruppen?

Hovedpunkter fra programevalueringen
Arbeidsmarkedet melder om et behov for større og tidligere spesialisering (som panelet også ser
at UiS gjennomfører). Panelet etterspør muligheter for noe mer spesialisering i
bachelorprogrammet i Byggdesign ved UiA – først og fremst gjennom bachelorprosjektene.
I forslag til fagplan som instituttet legger fram, legges det opp til at valg av studieretning flyttes
fra 5. til 4. semester i studiet. I dag inviterer instituttet næringslivet (via mail til ca. 85
næringslivsrepresentanter) til å stille med mulige prosjekt til studentene. For at studentene skal
få flere tema til fordypning, så har instituttet fra og med høsten 2014 økt tilbudet av «egne»

prosjekter. På denne måten kan studentene involveres enda mer i FoU-virksomheten innen
byggfagene på UiA.
Både studenter og eksternrepresentant ønsker å styrke UiAs kandidater på områder som engelsk
fagterminologi, rapportskriving, samt fagkunnskaper innen vann og avløp.
I de emnene det allerede er rapportskriving som innleveringsform, skal det benyttes samme
rapportmal som for bachelorprosjekt. På denne måten får studentene bedre trening i å skrive en
fullverdig teknisk rapport. Studentenes engelskkunnskaper styrkes ved at sammendragene i de
overnevnte rapportene skal være på engelsk, samt at det i forslag til «nytt» TFL115
ingeniørfaglig fellesemne er tenkt at hele rapporten skal skrives på engelsk (slik det gjøres per i
dag i TFL200 ingeniørfaglig systememne). Faglitteratur på engelsk kan innføres der underviser
mener at dette er den mest passende litteraturen for emnet. Instituttet foreslår etablering av et
nytt emne i vann og avløp. Dette er også en del av spesialiseringene som beskrives i avsnittet
ovenfor. Studiepoengene til dette emnet vil komme i tillegg til de studiepoengene som benyttes
på studiet i dag.
For fagskolestudenter pekes det på ønske om tiltak for å redusere gapet mellom undervisning i
studiet og forkunnskaper fra fagskole. Det etterspørres at UiA går i dialog med fagskolene for å
diskutere mulighet for å for eksempel fullføre fysikkoppgradering i fagskoleløpet for å redusere
arbeidsbelastningen i studiet.
Temaet ble diskutert på et møte med fagskolen i Kristiansand i desember. Tilbakemeldingene
var positive, og instituttet vil jobbe videre med saken.

20/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: IKT,
masterprogram
Arkivsak-dok. 15/00384-3
Arkivkode.
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
20/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for IKT, masterprogram, revidert etter
programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.

Greta Hilding

Hva saken gjelder
Masterprogrammet i IKT gjennomgikk programevaluering høsten 2013. Instituttet startet
samtidig opp et arbeid med revisjon av programmet. Forslag til revidert studieplan ble lagt fram
for fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi og realfag i mars 2014. Fakultetsstyret ønsket da en
opprydding og reorientering av studiet, slik at det ble mer fremtidsrettet. Revisjonsarbeidet
fortsatte, og forslag til ny plan har vært lagt fram for relevante industripartnere. Fakultetsstyret
godkjente i møte 26.01.15 forslag til revidert plan.
Studieplan for IKT, masterprogram, revidert etter programevaluering og som resultat av andre
utviklingsprosesser, legges herved fram for Studieutvalget til godkjenning.
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Saksunderlag
Da masterprogrammet høsten 2013 gjennomgikk programevaluering kom evalueringspanelet
med flere anbefalinger og merknader til studieplanen. Panelets merknader og fakultetets
oppfølging av disse gjengis nedenfor.
1. Studentene har for svake forkunnskaper i matematikk.
Obligatoriske matematikkemner på masterprogrammet er nå i større grad tilpasset
fagkombinasjonene til den enkelte student. Emnet Probability Theory and Stochastic
Processes, som var en stor utfordring for mange studenter, er nå bare obligatorisk for
studenter som velger Mobil Communication and Wireless Networks.
2. På studieprogrammet er det nå mange emner/spesialiseringer for relativt få studenter.
Panelet spør også om det er riktig å spre kreftene på fire profiler.
Antall profiler er redusert fra fire til to i den nye studieplanen - Software Development og
Mobil Communication and Wireless Networks
3. Det bør legges til rette for interdisiplinære prosjekter. Dette kan i praksis bety prosjekter som
spenner over forskjellige områder og inkluderer studenter fra IKT, multimedia, mekatronikk,
industriell økonomi osv.
Det er ikke etablert egne tverrfaglige prosjektemner i masterprogrammet, men valgemnene i
3. semester legger til rette for tverrfaglig samarbeid med andre masterprogram.
4. IKT416 Scientific Methods Seminar bør komme tidlig i studiet da det er relevant for alle
prosjektemnene, ikke bare masteroppgaven.
Metode er nå integrert i emnet Communication, Cooperation and Research Methods som er
obligatorisk emne i 1. semester for alle studentene.
5. Per i dag er det en klar mangel i alle fordypningene når det gjelder ledelsesaspektet,
prosjektstyring og økonomi som alle er viktige sider ved de fleste roller i næringslivet og
konsulentbransjen.
3. semester i studiet gir nå mulighet for å velge emner fra f.eks. Indøk-studiet, også
beskrevet som et «Management Track». Når den nye studieplanen for Indøk foreligger, bør
studiekoordinatorene på IKT og Indøk forhåndsdefinere hvilke emner som kan utgjøre et
slikt «Management Track».
I forbindelse med fakultetsstyrets behandling av forslag til revidert plan i mars 2014, ble
hovedkonklusjonen at det var et ønske om «opprydding og reorientering av studiet. Studiet må
bli mer fremtidsrettet.» Man ønsket et studium som er mer relevant for arbeidslivet og møter
fremtidens kompetansebehov. I det videre arbeidet med studieplanen ble relevante
industripartnere trukket inn, og disse har gitt positive tilbakemeldinger på planen. I tillegg til de
ordinære emnene som inngår i masterprogrammet, åpnes det nå for at kvalifiserte studenter kan
velge å skrive en 60 studiepoengs masteroppgave i samarbeid med bedrift. Det er også lagt inn
tre seminaremner i studieplanen. Seminaremnene skal være fleksible med hensyn til innhold,
undervisningsform og størrelse på studentgrupper, og temaene skal tilpasses pågående forskning
på instituttet og relevante behov for industrien.
I forrige behandling av studieplanen ba fakultetsstyret om at det ble lagt til rette både for å
kunne ta emner fra masterprogram og reise på studentutveksling i 3. semester. I studieplanen
som nå legges fram for godkjenning er det lagt opp til valgemner i 3. semester, slik at dette nå er
mulig. Det er fakultetsdirektørens vurdering at instituttet i den nye studieplanen har fulgt opp
fakultetsstyrets retningslinjer i vedtaket av 31.03.14.
Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi og realfag fattet i møte 26.01.15 følgende vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner studieplanen for master IKT, med de merknader som framgår av
saksframlegget og merknader som framkom i møtet. Studieplanen oversendes til
Studieutvalget for endelig godkjenning.
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2. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å godkjenne redaksjonelle endringer i studieplanen i
forbindelse med behandling i Studieutvalget.

Sekretariatets merknader
Det er sekretariatets vurdering at fakultetet legger fram en grundig bearbeidet og ryddig
studieplan. Fakultetet og sekretariatet har i dialog gjort noen justeringer i det forslaget til
studieplan som her legges fram til godkjenning.
Masterprogrammet tilbys i sin helhet på engelsk.
Det er sekretariatets oppfatning at læringsutbytteformuleringene framstår svært ulike i de
forskjellige emnene – fra én enkelt setning til omfattende punktmarkerte lister. Det vises for
eksempel til emnet IKTNN5 Advanced Internet Services and Protocols. Fakultetet oppfordres til
å arbeide videre med læringsutbyttebeskrivelsene, med den målsetning å få større grad av
samsvar mellom emnene.
I de emnene der det er angitt anbefalte forkunnskaper/forkunnskapskrav, omfatter disse
hovedsakelig kunnskaper som for studenter fra UiA ligger i opptaksgrunnlaget. Fakultetet har på
spørsmål presisert at dette ikke nødvendigvis gjelder for studenter som kommer fra andre
institusjoner i inn- og utland. Sekretariatet stiller i tillegg spørsmål om emner innenfor
masterprogrammet i større grad skulle være angitt for Anbefalte forkunnskaper eller
Forkunnskapskrav.
I emnene IKTNN7 Wireless Embedded Systems and Sensor Networks og IKTN14 Optimization
må antall timer på skriftlig eksamen angis.
Sekretariatet har stilt spørsmål om det ikke er problematisk med følgende formulering i
emnebeskrivelsene for masteroppgaven: «In order to start working on the master’ thesis…» (vår
understreking). Fakultetet melder tilbake at de sjekker studentene i januar, og stopper dem som
ikke oppfyller kravet. Disse studentene vil da få en ny oppgave når progresjonskravet er oppfylt.
Det foreligger ikke skjema for kvantifisering av studentenes arbeidsomfang.

Vedlegg:
IKT-studieplan revidert etter programevaluering-til Studieutvalget.docx
TR-sak MSc IKT 260115.docx

Vedlegg til sak
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Information and Communication Technology, Master’s Programme
Postgraduate Programme - 120 Credits - 2 year(s) Admission requirements
Admission requirement for the two-year master’s programme is a bachelor’s degree in engineering
within computer science, computer engineering, telecommunications or a similar field. The degree
must include courses amounting to at least 30 ECTS credits in mathematics and statistics. The grades
in the bachelor diploma must have an average of C or better according to the ECTS grading scale.
Recommended course(s)
As all courses are taught in English, a good command of English is required.
General Description
The Master's ICT programme consists of compulsory core courses and elective specialization courses,
organized into four semesters. The programme is organized into two standard profiles. The students
must fulfill the requirements for at least one of these profiles:
- Information Technologies
- Communication Technologies
The profile Information Technologies fits students with a bachelor’s degree in engineering within
computer science, computer engineering, or a similar field.
The profile Communication Technologies fits students with bachelor’s degree in engineering within
electronics, telecommunications, or a similar field.
The Master's ICT programme consists of courses of 7,5 ECTS, and the Master’s Thesis of 30 or 60
ECTS.
Compulsory core courses across both profiles amount to 30 ECTS credits:
- ORGNNN: Communication, Cooperation and Research Methods
- IKTNN1: ICT Seminar 1
- IKTN11: ICT Seminar 2
- IKTN13: Information and System Security
The following elective courses are offered:
- IKTNN2 : ICT Seminar 3
- MA-NN3: Discrete Mathematics
- IKTNN5 : Advanced Internet Services and Protocols
- IKTNN7 : Wireless Embedded System Design and Sensor Networks
- MA-NN8: Probability Theory and Stochastic Processes
- IKTNN9: Knowledge Engineering and Representation
- IKTN10: Decision Support
- IKTN12: Distributed and Big Data Systems
- IKTN14: Optimization
- IKTN15: WiFi and AdHoc Networking
Note that some of the courses are compulsory for some profiles (see below).
There are two options for the Master’s Thesis: IKT590 30 ECTS credits or IKTxxx 60 ECTS credits. To
take a Master’s Thesis of 60 ECTS credits, there are additional requirements (see below).
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Seminar Courses
The seminar courses, IKTNN1 ICT Seminar 1, IKTN11 ICT Seminar 2, and IKTNN2 ICT Seminar 3 are
organized as project based specialization courses. In the seminar courses, the students select a
predefined topic within their specialization. The seminar courses consist of theory and lectures
specifically on the selected topic, while part of the course will be project based hand-ins within the
selected topic.
The topics are:
- Data Science
- Networked Information Systems
- Mobile Application Design
- Network Management and Security
- Mobile Radio Communications
- Wireless Networks
- Embedded Systems
Other Options
The Master’s programme in ICT opens up for several additional options. These are as follows:
•

Full Year Master’s Thesis of 60 ECTS --- IKTxxx
o Full-time Master´s students can take a Full Year Master’s Thesis in their 3rd and 4th
semester. This is meant to prepare the students either for a research career already in
their Master’s study, or enable better industry collaboration for students.
o Undertaking a full year Master’s Thesis must be approved by the programme
coordinator.
o A prerequisite for students taking a research oriented full year Master’s Thesis is a
minimum grade point average of B in the 1st and 2nd semester.
o A prerequisite for students taking an industry oriented full year Master’s Thesis is a
minimum grade point average of C in the 1st and 2nd semester.

•

Student exchange
o Full-time master´s students can take the 3rd and/or 4th semester at a partner university
abroad. Credits awarded at the foreign university may be transferred into the student´s
programme at UiA. The courses/thesis work that the student is planning to undertake at
the foreign institution must be given a preliminary approval by the student´s programme
coordinator at UiA.

•

Collaboration with other programmes
o Full-time master´s students can in the 3rd semester take courses from other
programmes, such as Industrial Economics and Technology Management. The courses
that the student is planning to undertake from another program must be approved by
the programme coordinator and agreed upon with the responsible programme in
question.

Course Structure Diagram
Profile 1: Information Technologies
1.

sem.
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-Learning Systems
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-Security
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2.

sem

3.

sem

4.

sem

IKT4xx
Information and
System Security
7,5 credits

IKT4xx
Distributed and Big
Data Systems
7,5 credits

IKT4xx
ICT Seminar 2
7,5 credits

credits:

- IKT4xx Advanced
Internet and Service
Protocols 7,5 cr.
- IKT4xx Knowledge
Engineering and
Representation 7,5 cr
- IKT4xx Decision
Support 7,5 cr.
- IKT4xx Wireless
Embedded System
Design and Sensor
Networks 7,5 cr.
- MM-4xx Interaction
Design 7,5 cr.

- MA-4xx
Probability Theory
and Stochastic
Processes
- IKT4xx ICT
Seminar 3
Electives 7,5
credits:

- IKT4xx Optimization
7,5 cr.
. IKT4xx WiFi and AdHoc Networking 7,5 cr

Electives 30 credits:
• 30 credits electives (see elective courses from first semester)
• 30 credits management courses (from Indøk)
• 30 credits Exchange abroad
• 60 credits Master’s Thesis (research or industry profile)
30 or 60 credits Master Thesis

Profile 2: Communication Technologies
1. sem.

ORG4XX
Communication,
Coorperation and
Research Methods
7,5 credits

MA-4xx
Probability Theory
and Stochastic
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7,5 credits

IKT4xx
ICT Seminar 1

-Mobile
Communication
Networks
-Embedded Systems

7,5 credits

2. sem

IKT4xx

IKT4xx

IKT4xx
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Electives 7,5
credits:

IKT4xx Advanced
Internet and Service
Protocols 7,5 cr.
IKT4xx Knowledge
Engineering and
Representation 7,5 cr
IKT4xx Decision
Support 7,5 cr.
IKT4xx Wireless
Embedded System
Design and Sensor
Networks 7,5 cr.
MM-4xx Interaction
Design 7,5 cr.

- MA-4xx
Discrete
Mathematics
- IKT4xx ICT
Seminar 3
Electives 7,5

Information and
System Security
7,5 credits

3. sem

4. sem

WiFi and Ad-Hoc
Networking
7,5 credits

ICT Seminar 2
7,5 credits

credits:

- IKT4xx Optimization
7,5 cr.

- IKT4xx
Distributed and Big
Data Systems

Electives 30 credits:
• 30 credits electives (see courses from first semester)
• 30 credits management courses (from Indøk)
• 30 credits Exchange abroad
• 60 credits Master’s Thesis (research or industry profile)
30 or 60 credits Master Thesis

Learning outcomes
The learning outcomes are divided into three separate categories: Knowledge, skills, and general
competence.
On successful completion of the study programme, the students should:
Knowledge
- have obtained advanced knowledge of ICT and specialized knowledge within their selected profile
- have a thorough knowledge of the main scientific methods used in ICT research
- be able to apply their knowledge in new areas in order to pursue advanced tasks and projects
Skills
- be able to apply their knowledge on new areas within ICT
- be able to analyze ICT problems, both from a research perspective and from an industrial
perspective
- be able to analyze existing theories and methods, and solve applied and theoretical problems
independently
- be able to apply relevant research and development methods in an independent manner
- be able to critically analyze various information sources, and apply these for structuring and
formulating arguments
- be able to conduct an independent research and development project under supervision, in
agreement with the prevailing academic and ethical standards for research
General competence
- be able to communicate comprehensive independent work by mastering the relevant forms of
expression used in ICT research and development
- be able to disseminate their knowledge of applied and theoretical problems and solutions, orally
and in writing, to their peers and to a general audience
- be able to contribute to innovation and the generation of new ideas in academic and industrial ICT
projects
- be able to establish, structure and conduct leadership in cross-cultural teams
Teaching methods
A range of different teaching and working methods will be used, including lectures, Internet
discussion groups, seminars, group work and exercises, individual computer exercises, laboratory
exercises, case studies and participation in ongoing research projects. In many courses, students are
expected to submit well-structured project reports, usually written in a standardized document
template.
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Every semester the students must prepare and update individual education plans. Students are
expected to take full responsibility for their own learning and personal progress in keeping with their
individual education plans. It is assumed that the students will attain parts of the curriculum
objectives through self-study, especially in the seminar courses. Students are also required to have a
laptop computer with a wireless network interface. There is usually no compulsory attendance at
ordinary lectures, but students may be subject to attendance requirements for some courses, or
parts of a course. The entire programme is taught in English. Written assignments and project
reports may be submitted in English, Norwegian or another Scandinavian language. In several
courses, Norwegian and international students work together in groups.
The University of Agder (UiA) is increasing the use of digital tools in its study programmes. The aim is
utilizing new forms of communication and trying new arrangements for teaching and academic
supervision. Students at UiA will, to an increasing extent, be using computers in their daily academic
work. A transition to digital examinations is an important part of this process.
This study programme is part of a pilot project in which computers play a particularly important role
in the teaching throughout the semester. In most courses the examination will also be carried out
digitally. Students are expected to have laptops such as PC or Mac. Students who do not have at their
disposal such equipment may - upon application - borrow a computer for the most relevant teaching
periods and for the examination.
For more information about the demands concerning PC and Mac, alternatively the borrowing of
such, see: www.uia.no/it/studentpc
Evaluation
The study programme evaluation is completed in accordance with the Quality Assurance System
chapter 2.3.1 during an annual evaluation of study programmes by the Study Programme Advisory
Committee, in which there is at least one student representative from each study programme year.
Evaluation methods
Several different forms of assessment are used. In some courses, compulsory written assignments or
other coursework requirements must be successfully completed before the student is admitted to
the final examination(s). Other courses use a system of continuous assessment, where the final grade
is completely or partially based on tests or exercises throughout the semester. The form of
assessment is given in the course description for each course. The examinations are given in English,
but may be answered in English, Norwegian or another Scandinavian language.
Student exchange
The programme gives students opportunity to take the 3rd and/or 4th semester of the programme at
partner universities abroad. Credits awarded at the foreign university may be transferred into the
student´s programme at UiA.
In cooperation with Kiel University of Applied Sciences, UiA offers students at the ICT master’s
programme the opportunity to take part in a Double Degree Programme (DDP) in ICT. Students who
successfully complete the DDP and pass 120 credits are awarded the Master of Science degree from
both partner universities.
In order to become an exchange student, the courses/thesis work that the student is planning to
undertake at the foreign institution, must be given a preliminary approval by the student´s
programme coordinator at UiA, and a Learning Agreement must be signed with the International
Education Office. The Faculty of Engineering and Science has a large number of partner universities
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with which the student exchange can be arranged in an efficient manner. The master´s programme is
open to incoming exchange students from foreign universities, who may follow one or two semesters
of the programme.
Requirements for continuing in the study program
Students who have been given conditional admission to the programme must meet all the admission
requirements before they can pass into the 2nd year of the programme. Before enrolling for IKT590G Master's Thesis, the student must successfully complete courses amounting to at least 75 ECTS
credits. A prerequisite for students taking the research oriented full year master’s thesis, IKTxxx
Master’s Thesis, is a minimum grade point average of B in the 1st and 2nd semester. In addition, this
choice must be approved by the programme coordinator. All courses that lead directly to the thesis
work must be successfully completed.
Professional goal and access to further studies
After successfully completing the master's degree, candidates will be able to move directly into the
professional field as an ICT engineer in a range of capacities. Graduates frequently obtain leading
positions in industry and business. The programme has direct relevance to the computing and
communication industry, but job opportunities are not limited to such activities. The graduates from
this programme are also qualified for a career in research, and for doctoral studies in ICT, which is
offered at most universities throughout the world. The Faculty of Engineering and Science offers its
own PhD programme in ICT.
Qualification awarded
The study programme leads to the degree Master of Science in Information and Communication
Technology.
Other information
A wireless network is available on campus and the master´s students use their own laptop computers
in most courses. The Hermes student society arranges social events, class trips abroad and an annual
career fair in the beginning of the spring semester, where the students meet leading companies from
all of Norway.
Contact person
Head of Department Andreas Prinz or Programme Coordinator Morten Goodwin
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ORGNNN Communication, Cooperation and Research Methods
7.5 credits - Starts autumn - Length 1 Semester(s) Study Programme: Master ICT
Learning outcomes
On successful completion of the course, the students should:
- be able to identify different challenges concerning leadership in cross-cultural teams
- know how to establish well-functioning teams and also be able to see their own personality and
problem solving skills and consequences for team effectiveness
- be able to structure teamwork and solve personal conflicts within the team
- be capable of writing their own analysis of team development and team process
- be able to identify, describe and evaluate research problems in ICT
- be able to identify relevant literature and apply theoretical models to the identified research
problems
Course contents
Introduction to the theory of leadership and team development. Traits and motivation concerning
leadership and followership. Leadership behavior and leadership styles. Influencing tactics of a
leader. How to motivate and coach team members. Development of creativity and innovation.
Ethical behavior in the leadership role and theory about communication and conflict resolution skills
in team. How effective teams can be established. The research process from problem to publication.
Formulation of problem. Literature search strategies. Development of quantitative research designs.
Presentation techniques. Report writing and publication guidelines.
Teaching Methods and Workload
Seminar course including lectures, exercises and group work. Compulsory assignments.
The work load for the average student is approximately 200 hours.
Examination requirement
Compulsory assignments must be approved. Information about compulsory assignments will be given
in Fronter at the start of the course.
Examinations
Project portfolio with reports and presentations. Details on the portfolio will be given at semester
start in Fronter. Graded assessment.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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IKTNN1 – ICT Seminar 1
7.5 credits - Starts fall - Length 1 Semester(s) Study Programme: Master ICT
Learning outcomes
On successful completion of this course, the student should be able to design, analyze, and
implement basic systems, or solve basic problems, selected from a range of ongoing research topics
in ICT (or a project defined by an external company). The students should also have comprehensive
knowledge and the ability to work out functional solutions within their chosen field of study.
Course contents
The course is based upon ongoing research in the department or relevant needs of the industry, and
deepens expertise within a focused application- or research area. Individually or in small groups,
students specialize in topics that are approved by members of the academic staff. The topics should
be relevant for the specialization profile the students have chosen. The students may be required to
present scientific papers.
Pre-approved course topics for Information Technology students:
• Mobile Application Design
• Learning Systems
• Security
Pre-approved course topics for Communication Technology students:
• Mobile Communication Networks
• Embedded Systems
Teaching methods and workload
Combination of lectures, assignments, literature studies, lab, and report writing. The tasks are done
individually or in small groups with group supervision.
The work load for the average student is approximately 200 hours.
Assessment methods and criteria
Graded portfolio assessment. Information about the content of the portfolio will be given in Fronter
by the start of the semester.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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IKTNN2 – ICT Seminar 3
7.5 credits - Starts fall - Length 1 Semester(s) Study Programme: Master ICT
Learning outcomes
On successful completion of this course, the student should be able to design, analyze, and
implement advanced systems, or solve an advanced problem. Within the sub area the student
chooses to specialize in, one can expect comprehensive knowledge and the ability to work out
solutions. The student should also be able to identify relevant literature and apply theoretical models
to the problems at hand.
Course contents
The course is based upon ongoing research in the department or relevant needs of the industry, and
deepens expertise within a focused application- or research area. Individually or in small groups,
students specialize in topics that are approved by members of the academic staff. The topics should
be relevant for the specialization profile the students have chosen. The students may be required to
present scientific papers.
Pre-approved course topics include:
• Correct Systems
• Penetration Testing
• Machine Learning
• System Dynamics
Teaching methods and workload
Combination of lectures, assignments, literature studies, lab, and report writing. The tasks are done
individually or in small groups with group supervision.
The work load for the average student is approximately 200 hours.
Assessment methods and criteria
Graded portfolio assessment. Information about the content of the portfolio will be given in Fronter
by the start of the semester.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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MA-NN3-G Discrete Mathematics
7.5 credits - Starts autumn - Length 1 Semester(s) Study Programme: Master ICT
Learning outcomes
On successful completion of the course, the students should be able to understand fundamental
concepts, notation and results of algebra, mathematical logic, number theory and formal languages,
and be able to apply them to information and communication technology.
Course contents
Finite algebraic structures, with applications to information processing and communications
engineering. Logics with applications. Number theory and modular arithmetic with applications.
Finite state machines and formal languages. Groups, coding theory and finite fields with applications.
Teaching methods and workload
Lectures, seminars, exercises and self-study.
The work load for the average student is approximately 200 hours.
Examination requirement
Students must pass the compulsory assignments in order to take the examination. Information about
the compulsory assignments will be given in Fronter at the start of the course.
Assessment Methods and criteria
Written examination, 4 hours. Graded assessment.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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IKTNN5 - Advanced Internet Services and Protocols.
7.5 ECTS credits - 1 semester(s) - Autumn - Grimstad
Study Programme: Master ICT
Recommended previous knowledge
Basic knowledge of data communication and network technologies, corresponding to the course
DAT204 Data Communication.
Learning outcomes
On successful completion of the course, the students should be able to understand modern Internet
protocols, network communications, and network transmission of multimedia content.
Content
Review of TCP/IPv4 – services, protocols and routing. IPv6 basics. IPv6 essential functions and
services. Mobile IPv6. IPv6 multicasting. Integration and transition. Quality of Service. Internet
telephony and protocols. Network Management.
Teaching methods and workload
Lectures, group assignments, supervised written assignments, and self-study.
The work load for the average student is approximately 200 hours.
Examination requirement
Students must pass the compulsory assignments in order to take the examination. An overview of
the compulsory assignments will be given in Fronter at the start of the semester.
Examination
Written examination, 4 hours. Graded assessment.
Level
Master's level
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
Course materials: Announced at start of course.
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IKTNN7 Wireless Embedded Systems and Sensor Networks
7.5 ECTS credits - 1 semester(s) - Spring - Grimstad
Study Programme: Master ICT
Pre-requisites
Algebra and Calculus for Engineers, Basic programming skills, Basic knowledge of Computer
Networks.
Learning outcomes
On successful completion of this course, the students should be able to:
• understand the essential theoretical tools (communications, networking protocols,
optimization, signal processing and control) that are necessary to cope with Wireless
Embedded Systems and Sensor Networks
• provide the basic understanding and engineering criteria about how to design, implement
(programming) and deploy practical wireless sensor networks (WSNs) for different
applications
• understand the advantages and limitations of different technologies used in the design and
implementation of WSNs
Course contents
The course covers the following topics: Introduction, motivation and applications of WSNs, node
architecture, hardware platforms, operating systems, characteristics of MAC protocols for WSNs,
contention-based MAC protocols, contention-free MAC protocols, routing protocols for WSNs
(datacentric routing, proactive routing, on-demand routing), power management schemes, time
synchronization protocols, collaborative data gathering, cooperative in-network data processing,
iterative methods for distributed computation and inference (e.g. decentralized estimation,
detection, control, learning), consensus and gossip self-organized algorithms, cross-layer design,
application of network optimization tools, sensor network programming, node-centric programming,
dynamic wireless re-programming, introduction to middleware and WSN management. Some of the
concepts will be illustrated with practical examples drawn from state-of-the-art standards and
implementation on real mote devices.
Teaching methods and workload
Lectures, laboratory assignments, self-study and group work.
The work load for the average student is approximately 200 hours.
Examinations
The evaluation will consist of two parts:
a) Final written exam (60 %) and b) Portfolio with homework and laboratory assignments (40 %)
Information about the portfolio will be given in Fronter. Graded assessment.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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MA-NN8 Probability Theory and Stochastic Processes
7.5 ECTS Credits - Starts Autumn - Duration 1 Semester(s)
Study Programme: Master ICT
Language of instruction
English
Prerequisites
The students are expected to have basic knowledge of linear algebra and analysis.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, the students should:
• have a general overview of statistical methods
• know the principle definitions, fundamental theorems, and important relationships in
statistics
• understand how random variables and stochastic processes can be described and analyzed
• know the most important distributions and their characteristics
• be able to understand, analyze, and solve typical problems in statistics
• understand the role of probability theory as well as the concept of random variables and
stochastic processes in information and communication technology
• have competence in applying statistical methods to solve basic problems in information and
communication technology
Course contents
Probability Theory: Meaning and definition of probability, axioms of probability, probability space,
conditional and total probability, Bayes' theorem, independence repeated trials, definition of random
variables, cumulative distribution function, probability density function, important types of
distributions (uniform, Gaussian, exponential, Rayleigh, Rice, Nakagami, lognormal, Poisson,
Bernoulli, binomial), functions of random variables, concept of transformation of random variables,
Chebyshev and Markov inequalities, characteristic functions, two random variables, joint distribution
and joint density, joint moments, joint characteristic function, conditional probability, independence
of random variables, sums of random variables, sample mean and sample variance, laws of large
numbers, central limit theorems for sums and products, hypothesis testing.
Stochastic Processes: Definition of stochastic processes, statistics of stochastic processes, strict-sense
stationary and wide-sense stationary stochastic processes, ergodic processes, autocorrelation and
cross-correlation functions, Wiener-Khinchin theorem, power spectral density, cross-power spectral
density, linear time invariant systems with stochastic inputs, Wiener-Lee relation, white noise,
system identification, matched filter.
Teaching methods and workload
The course comprises lectures, exercises, and compulsory assignments. The lecture notes, exercise
problems, and compulsory assignments will be given in Fronter at the start of the semester. It is
expected that the students prepare in advance of the lecture and exercise classes. During the
exercise class, the lecturer presents the solution on the blackboard and gives guidance to the
students. In addition, reference solutions to the exercises are presented in Fronter.
The work load for the average student is approximately 200 hours.
Examination requirements
Students must pass the compulsory assignments in order to take the examination. Information about
the compulsory assignments will be given in Fronter at the start of the course.
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Assessment methods and criteria
Written examination, 4 hours. Graded assessment.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
Recommended or required reading
The syllabus will be published on the course webpage when finalized. See link in the upper right hand
corner of the page.
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IKTNN9 - Knowledge Engineering and Representation
7.5 credits - Starts autumn - Length 1 Semester(s) - Grimstad
Study Programme: Master ICT
Prerequisites
Basic knowledge and practice in object oriented programming is needed; Java is used as
implementation language.
Learning outcomes
On successful completion of the course, the student should:
• have a clear understanding of the central concepts in regard to the Semantic Web (SW), e.g.,
Resource Description Framework (RDF), RDF Schema, Web Ontology Language (OWL) and
SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL)
• be able to make ontologies in OWL
• be able to query and manipulate an ontology with the help of SPARQL
• be able to program semantic web applications (by using Java/Jena)
• have knowledge about how the following concepts relate: XML, RDF, RDFS, the relational
data model and NoSQL
• have knowledge about triple stores and SPARQL endpoints
• have knowledge about information architecture and how to do data integration, e.g. by
utilizing semantic web technologies in federating data from multiple sources with help of a
federated database system
• have a clear understanding of the central object oriented concepts in the Unified Modelling
Language (UML): Object/class, slot/property, cardinality/multiplicity, link/association, etc.
• be able to make UML models and apply OCL to make the models more precise
• be able to use a modelling tool for making UML models and do automatic code generation
from UML models
Course contents
The main focus of the course is on knowledge representation together with some focus on
architecture, querying and reasoning. Example architecture of a knowledge system is presented, and
its different parts are discussed. Description logic is important in providing a logical formalism for
ontologies and more specifically SW which is extensively used in the course. Ontologies will be
presented and the students are also to make ontologies themselves with help of SW. Different ways
of representing data (e.g. relational and NoSQL databases), mapping between different data
representation format, information architecture, integration are demonstrated and discussed. Some
focus will be given to object-oriented software development where UML will be used for the
specification, construction, visualization and documentation of software systems.
Teaching methods and workload
Lectures, laboratory exercises, and self-study. Some of the laboratory exercises are compulsory (and
some may be guided). The course lecturer will be present for counselling during the laboratory
exercises.
The work load for the average student is approximately 200 hours.
Examination requirement
Students must pass the compulsory group assignments in order to take the examination. Information
about compulsory assignments will be given in Fronter at the start of the course.
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Examination
Written examination, 4 hours. Graded assessment.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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IKTN10 – Decision Support
7.5 credits - Starts autumn - Length 1 Semester(s) -

Study Programme: Master ICT
Learning outcomes
On successful completion of the course, the students should:
- have a clear understanding of Decision Analysis and Risk Management
- be familiar with tools, models and techniques to advise a 'Decision Maker' in their tasks
- have skills in structuring decisions, building decision models, risk assessment, decision
making under uncertainty and crisis management
- be able to model and analyze complex decisions under uncertainty and apply the decision
tools needed for the decision making process
- be able to identify relevant risks, model uncertainty, and apply methods and tools for risk
assessment
- be able to perform decision analysis (single and multiple criteria), risk mitigation and
management
Course contents
The course covers the following topics:
• Introduction to Multi-Criteria Decision Making
• Decisions Under Uncertainty, Risk and uncertainty management
• Decision Trees, Influence Diagrams and Simulations
• Heuristics and Biases, Group Decision Making
• Scenario Planning
• Relation of all concepts to practice and modelling of real-world problems in a structured way
that supports efficient and effective risk management and rational decision making
Teaching methods and workload
Lectures, laboratory assignments, and self-study. Some of the laboratory assignments are
compulsory.
The work load for the average student is approximately 200 hours.
Examination requirement
Students must pass compulsory assignments and presentations in order to take the examination.
Information about compulsory assignments will be given in Fronter at the start of the course.
Assessment methods and criteria
Written examination, 4 hours. Graded assessment.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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IKTN11 – ICT Seminar 2
7.5 credits - Starts spring - Length 1 Semester(s) Study Programme: Master ICT
Learning outcomes
On successful completion of this course, the student should be able to design, analyze, and
implement advanced systems, or solve an advanced problem. Within the sub area the student
chooses to specialize in, one can expect comprehensive knowledge and the ability to work out
solutions. The student should also be able to identify relevant literature and apply theoretical models
to the problems at hand.
Course contents
The course is based upon ongoing research in the department or relevant needs of the industry, and
deepens expertise within a focused application- or research area. Individually or in small groups,
students specialize in topics that are approved by members of the academic staff. The topics should
be relevant for the specialization profile the students have chosen. The students may be required to
present scientific papers.
Pre-approved course topics for Information Technology students:
• Enterprise Application Design
• Advanced Programming
• Penetration Testing
• Data Mining
Pre-approved course topics for Communication Technology students:
• Mobile Radio Communications
• Instrumentation
Teaching methods and workload
Combination of lectures, assignments, literature studies, lab, and report writing. The tasks are done
individually or in small groups with group supervision.
The work load for the average student is approximately 200 hours.
Assessment methods and criteria
Graded portfolio assessment. Information about the content of the portfolio will be given in Fronter
by the start of the semester.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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IKTN12 Distributed and Big Data Systems
7.5 credits - Starts spring - Length 1 Semester(s) Study Programme: Master ICT
Learning outcomes
On successful completion of the course, the student should:
• know the main classes of distributed computing approaches, with in-depth knowledge in
selected techniques from each class
• have knowledge of cloud computing, benefits, challenges, deployment and communication
• have acquired competence in big data analysis, decomposition, computing and multilevel
search
• be able to cast traditional problems in a distributed computing perspective
• be able to analyze, implement and evaluate distributed computing solutions
• have obtained skills in applying distributed computing in new domains
• understand how big data infrastructures relies on distributed computing principles
• have acquired competence in extracting and presenting knowledge from the distributed
computing research literature
Course contents
The course covers the following distributed computing topics:
Design goals: transparency, openness, scalability.
Communication: remote procedure call, remote object invocation, message-oriented
communication.
Processes: threads, clients, servers, code migration, software agents. Naming. Synchronization.
Consistency & replication. Fault tolerance. Security. Component Architectures. Distributed objectbased systems. Distributed coordination based systems. Big data infrastructures.
Teaching methods and workload
Lectures, compulsory exercises, and self-study. The work load for the average student is
approximately 200 hours.
Examination requirement
Students must pass the compulsory assignments in order to take the examination. Information about
compulsory assignments will be given in Fronter at the start of the course.
Assessment methods and criteria
Written examination, 4 hours. Graded assessment.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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IKTN13 Information and System Security
7.5 credits - Starts spring - Length 1 Semester(s) Study Programme: Master ICT
Learning outcomes
On successful completion of the course, the students should:
• have a thorough understanding of the principles and technology used for the
implementation of security services in modern ICT systems based on existing cryptographic
primitives
• be able to critically discuss and evaluate key concepts, models and techniques of Information
and System Security (ISS)
• be able to identify, apply and implement appropriate ISS principles and practices to enforce
required security levels in context of modern information systems
• be able to analyze and evaluate risks, security threats and countermeasures in the
specification, design and implementation of information systems
• be able to use these techniques in a practical setting
Course contents
Security policies, models and mechanisms for confidentiality, integrity, and availability. Topics
include models and mechanisms for mandatory, discretionary and role-based access control; basic
cryptographic primitives and their applications; security in computer networks and distributed
systems; threats and vulnerabilities in distributed systems. Security services: confidentiality,
authentication, integrity, access control, non-repudiation and their integration in network protocols.
Key management and the analysis of cryptographic protocols. Access control, delegation, and
revocation in distributed systems. Security architectures, multilevel systems and security
management.
Teaching methods and workload
Lectures, lab exercises and self-study. The work load for the average student is approximately 200
hours.
Assessment methods and criteria
Individual project report, 30 %. Information about the project report will be given in Fronter.
Written examination, 3 hours, 70 %.
Graded assessment.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science

21

IKTN14 Optimization
7.5 ECTS credits – Starts spring - Length 1 Semester(s) -

Study Programme: Master ICT
Teaching starts
Spring
Language of instruction
English
Pre-requisites
Basic knowledge on mathematical analysis and Matlab programming
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, the students should
• have acquired the mentality and language of optimization
• know how to recognize, model and formulate real engineering problems as optimization
problems
• understand the underlying theory, concepts and properties related to each of the
optimization tools, especially those that are useful for computing solutions efficiently
• be able to design, implement and simulate practical algorithms to solve the various
optimization problems
• be able to analyze the structures of problems and associated solutions, as well as the
relationships between different problems
Course contents
The focus of the course is to provide in depth study of optimization tools in the context of important
problems related to various engineering applications. On the one hand, these are very useful tools in
order to understand, model and analyze correctly real problems, and on the other hand, these are
also the key tools to design optimal or close-to-optimal solutions for these problems. The course
covers the following topics: convex sets and convex functions, linear and quadratic programming,
semidefinite programming, minmax, duality, Pareto optimization, dynamic programming and
sequential optimization, interior-point methods, alternating projections, decomposition methods
and distributed algorithms, introduction to non-convex optimization, discrete optimization, integer
programming, relaxation methods, approximation algorithms and heuristics. The various
optimization techniques will be continuously illustrated to solve important engineering problems in
different areas, such as approximation and fitting, statistical signal processing, classification,
problems on graphs and communication networks, control, computational geometry, data
mining/analytics, machine learning, task scheduling and portfolio optimization.
Teaching methods and workload
Lectures, exercises, self-study and group work. The work load for the average student is
approximately 200 hours.
Evaluation
The evaluation will consist of two parts:
a) Portfolio (25 %), where some of the exercises will be mini-projects. Information about the portfolio
will be given in Fronter.
b) Final written exam (75 %).
Graded assessment.
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Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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IKTN15 WiFi and Ad Hoc Networking
7.5 credits - Starts Spring - Length 1 Semester
Study Programme: Master ICT
Prerequisites
The students are expected to have prior knowledge equivalent to ELE215 Access in Wireless
Networks and DAT204 Computer Communications.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, the students should:
• be able to understand how mobility is dealt with at different levels and have general
knowledge on wireless networks
• have solid understanding on medium access in WiFi networks
• have obtained both theoretical knowledge and practical experience in various kinds of multihop wireless networks
Course contents
The main goal of this course is to provide the students with knowledge of the state-of-the-art
technologies within the topics of WiFi networks and various kinds of multi-hop wireless networks.
The course covers the following topics:
• Four levels of mobility
• Wireless networks overview from BAN to RAN
• WLANs and WiFi evolution
• Medium access in WLANs and WiFi performance evaluation
• Routing protocols in ad hoc networks
• Wireless mesh networks
• Wireless sensor network
• Device-to-Device (D2D) communcation
• Internet of things (IoT)
Teaching methods and workload
Lectures, compulsory exercises and assignments, and discrete-event simulations. The workload for
the average student is approximately 200 hours.
Examination requirements
Students must pass the compulsory assignments in order to take the examination. Information about
compulsory assignments will be given in Fronter at the start of the course.
Assessment methods and criteria
Written examination, 4 hours, counts 80 % of the final grade. Written report counts 20 % of the final
grade. Information about the report will be given in Fronter. Graded assessment.
Student evaluation
Student evaluation is carried out as a midway evaluation and in accordance with the normal
arrangement as described in the quality assurance system, chapter 2.1.1. If necessary, a possible end
of semester evaluation may be implemented.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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IKT590 Master's Thesis
30 credits - Starts spring or fall- Length 1 SemesterPrerequisites
In order to start working on the master thesis, the students must have passed examinations
corresponding to 75 ECTS credits in the Master’s programme, within the beginning of the term when
the Master’s Thesis is to be written. Courses which are a basis for the Master’s Thesis must be
passed. The topic of the Master’s Thesis has to be approved by the University of Agder.
Learning outcomes
On successful completion of the master’s thesis project, the students should:
• be able to apply their knowledge in new areas within ICT
• be able to analyze ICT problems, both from a research and an industrial perspective
• have obtained skills required to analyze existing theories and methods, and to independently
solve both applied and theoretical problems
• be able to apply relevant research and development methods in an independent manner
• be able to critically analyze various information sources, and apply these for structuring and
formulating arguments
• be able to conduct an independent research and development project under supervision,
according to governing academic and ethical research standards
• be able to convey comprehensive independent work by mastering relevant expression forms
used within ICT research and development
• be able to disseminate applied and theoretical problems and solutions, orally and in writing,
both to peers and to the public
• be able to contribute with innovation and new ideas both in academic and industrial ICT
projects
Course contents
The master’s thesis is an independent work within a topic relevant to the chosen profile in the study
programme. The work should include elements of research and new knowledge or new methods.
Basic assignments within planning, programming or development should be avoided. The thesis
project includes a report describing state-of-the-art, research problem, approach, results, evaluation
and outlook, as well as a poster which presents the thesis and the main results. A plenary
presentation and a web presentation are also included in the project. Prototypes and/or other
products which are developed may be included as part of the hand-ins.
Teaching methods and workload
Independent work. A supervisor will be available for regular consultations. The students choose
whether they want to do the master’s thesis project individually or in groups of maximum three
students. The duration of the master’s thesis is normally one semester, which gives an estimated
workload of 800 learning hours for the student.
Examination requirement
For every student/group there will be 10 compulsory guidance meetings.
Assessment methods and criteria
Written report, poster and oral presentation. The report and other submitted work can be written
and presented in English, Norwegian or another Scandinavian language. Graded assessment. The
students choose whether they want to write the master’s thesis individually or in groups of
maximum three students. The assessment given on the thesis may be individually adjusted maximum
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one grade up/down after the oral presentation. Students taking a new or postponed exam, cannot
submit an improved version of the master’s thesis.
Student evaluation
Student evaluation is carried out midway through the semester/at the end of the semester by filling
in an electronic questionnaire in Fronter.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science
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IKT591 Master's Thesis
60 credits - Starts fall - Length 2 Semesters –
Prerequisites
In order to start working on the IKT591 master’s thesis, the students must:
• have passed examinations corresponding to 60 ECTS credits in the Master’s programme,
within the beginning of the term when the master’s thesis is to be written
• have a minimum grade point average of B for a research oriented thesis or C for an industry
oriented thesis. Furthermore, IKT591 can only be carried out after a special agreement with
the University of Agder, and is only approved for students who pursue a research career or
have an industry agreement. The topic of the thesis has to be approved by the University of
Agder.
Learning outcomes
On successful completion of the master thesis project, the students will be able to
• apply their knowledge in new areas within ICT
• analyze ICT problems, both from a research and an industrial perspective
• obtain skills required to analyze existing theories and methods, and to independently solve
both applied and theoretical problems
• apply relevant research and development methods in an independent manner
• critically analyze various information sources, and apply these for structuring and
formulating arguments
• conduct an independent research and development project under supervision, according to
governing academic and ethical research standards
• convey comprehensive independent work by mastering relevant expression forms used
within ICT research and development
• disseminate applied and theoretical problems and solutions, orally and in writing, both to
peers and to the public
• contribute with innovation and new ideas both in academic and industrial ICT projects
Course contents
The master’s thesis is an independent work with a topic relevant to the chosen profile within the
study programme. The work should include elements of research and new knowledge or new
methods. Basic assignments within planning, programming or development should be avoided. The
thesis project includes a report describing state-of-the-art, research problem, approach, results,
evaluation and outlook, as well as a poster which presents the thesis and the main results. A plenary
presentation and a web presentation are also included in the project. Prototypes and/or other
products which are developed may be included as part of the hand-ins.
Teaching methods and workload
Independent work. A supervisor will be available for regular consultations. The students choose
whether they want to do the master’s thesis project individually or in groups of maximum three
students. The duration of the master’s thesis is normally two semesters, which gives an estimated
workload of 1600 learning hours for the student.
Examination requirement
For every student/group there will be 20 compulsory guidance meetings.
Assessment methods and criteria
Written report, poster and oral presentation. The report and other submitted work can be written
and presented in English, Norwegian or another Scandinavian language. Graded assessment.
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The students choose whether they want to write the master’s thesis individually or in groups of
maximum three students. The assessment given on the thesis may be individually adjusted maximum
one grade up/down after the oral presentation. Students taking a new or postponed exam, cannot
submit an improved version of the master’s thesis.
Student evaluation
Student evaluation is carried out midway through the semester/at the end of the semester by filling
in an electronic questionnaire in Fronter.
Offered as a free-standing course: Yes
Open to external candidates: No
Responsible faculty: Faculty of Engineering and Science

28

Arkivsak:

2/15

Saksbeh:

Geir Kløkstad

Dato:

26.01.2015

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg
Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag

Møtedato
26.01.2015

Master IKT – revisjon av studieplan

Forslag til vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner studieplanen for master IKT, med de merknader som framgår
av saksframlegget og merknader som framkom i møtet. Studieplanen oversendes til
Studieutvalget for endelig godkjenning.
2. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å godkjenne redaksjonelle endringer i studieplanen i
forbindelse med behandling i Studieutvalget.

Magne Aasheim Knudsen
Fakultetsdirektør

Hva saken gjelder
Høsten 2013 startet Institutt for IKT opp arbeidet med revisjon av masterprogrammet i IKT.
Parallelt med dette arbeidet ble det gjennomført programevaluering av masterstudiet. Revidert
studieplan ble lagt fram for godkjenning i fakultetsstyret 31.03.2014.
Fakultetsstyret og instituttleder Andreas Prinz hadde en lang og konstruktiv diskusjon omkring
fremlagte revisjon av studieplan for IKT, masterprogram. Hovedkonklusjon var at fakultetsstyret
ønsket en opprydding og re-orientering av studiet, slik at studiet ble mer fremtidsrettet.
Institutt for IKT har høsten 2014 revidert studieplanen for masterprogrammet på nytt. Forslaget til
ny studieplan har vært lagt fram for relevante industripartnere, som har gitt positive
tilbakemeldinger på planen. Revidert studieplan legges nå fram for godkjenning i fakultetsstyret.
Dersom fakultetsstyret godkjenner planen, skal den videre til endelig godkjenning i studieutvalget.

Saksunderlag
Høsten 2013 startet Institutt for IKT opp arbeidet med revisjon av masterprogrammet i IKT.
Parallelt med dette arbeidet ble det gjennomført programevaluering av masterstudiet.
Evalueringspanelet hadde flere anbefalinger og merknader til studieplanen.
Viktige anbefalinger og merknader fra evalueringspanelet:
1. Studentene har for svake forkunnskaper i matematikk.
2. På studieprogrammet er det nå mange emner/spesialiseringer for relativt få studenter.
Panelet spør også om det er riktig å spre kreftene på fire profiler.
3. Det bør legges til rette for interdisiplinære prosjekter. Dette kan i praksis bety prosjekter
som spenner over forskjellige områder og inkluderer studenter fra IKT, multimedia,
mekatronikk, industriell økonomi osv.
4. IKT416 Scientific Methods Seminar bør komme tidlig i studiet da det er relevant for alle
prosjektemnene, ikke bare masteroppgaven.
5. Per i dag er det en klar mangel i alle fordypningene når det gjelder ledelsesaspektet,
prosjektstyring og økonomi som alle er viktige sider ved de fleste roller i næringslivet og
konsulentbransjen.
Revidert studieplan ble lagt fram for godkjenning i fakultetsstyret 31.03.2014 (TR-sak 24/14). I
møteprotokollen står det følgende:
Fakultetsstyret hadde en lang og konstruktiv diskusjon omkring fremlagte revisjon av studieplan for
IKT, masterprogram. Instituttleder Andreas Prinz deltok i møtet.
Hovedkonklusjon etter diskusjonen er at det er et ønske fra fakultetsstyret om opprydding og reorientering av studiet. Studiet må bli mer fremtidsrettet.
Fakultetsstyret fattet følgende vedtak enstemmig:
1. Fakultetsstyret tar rapporten fra programevalueringen av IKT, master til orientering.
2. Fakultetsstyret ber om at rapport fra programevalueringen av IKT, master sendes videre til
Studieutvalget.
3. Fakultetsstyret vedtar at Institutt for IKT innen oktober 2014 fremlegger et fullstendig revidert
forslag til ny versjon av studieplan for IKT, master. Denne skal være fremtidsrettet. Programmet må
være relevant for arbeidslivet, og det må møte fremtidens kompetansebehov.
4. Det bør innarbeides en mulighet for at studenter kan ta studiepoeng fra andre programmer. Det
må være mulighet for å kunne reise på utveksling i 3. semester. Dette betyr at profilkurs og
valgemner må ligge i 1. studieår.
5. Profilen «Mobile Radio Communication» trekkes som et tilbud fra og med 01.04.14.
Fakultetsstyret ba om en fremtidsrettet studieplan, som var relevant for arbeidslivet og møtte
fremtidens kompetansebehov. Institutt for IKT har høsten 2014 revidert studieplanen for
masterprogrammet på nytt. Forslaget til ny studieplan har vært lagt fram for relevante
industripartnere, som har gitt positive tilbakemeldinger på planen. I tillegg til de ordinære emnene
som inngår i masterprogrammet, åpnes det også opp for at kvalifiserte studenter kan velge å skrive
en 60 studiepoengs masteroppgave i samarbeid med bedrift. Det er også lagt inn tre seminaremner i
studieplanen. Seminaremnene skal være fleksible med hensyn til innhold, undervisningsform og
størrelse på studentgrupper, og temaene skal tilpasses pågående forskning på instituttet og relevante
behov for industrien.
I forrige behandling av studieplanen ba fakultetsstyret om at det ble lagt til rette både for å kunne ta
emner fra masterprogram og reise på studentutveksling i 3. semester. I studieplanen som nå legges
fram for godkjenning er det lagt opp til valgemner i 3. semester, slik at dette nå er mulig. Det er

fakultetsdirektørens vurdering at instituttet i den nye studieplanen har fulgt opp fakultetsstyrets
retningslinjer i vedtaket av 31.03.2014
Anbefalingene fra programevalueringen er fulgt opp på følgende måte:
1. Studentene har for svake forkunnskaper i matematikk.
Obligatoriske matematikkemner på masterprogrammet er nå i større grad tilpasset
fagkombinasjonene til den enkelte student. Emnet Probability Theory and Stochastic
Processes, som var en stor utfordring for mange studenter, er nå bare obligatorisk for
studenter som velger Mobil Communication and Wireless Networks.
2. På studieprogrammet er det nå mange emner/spesialiseringer for relativt få studenter.
Panelet spør også om det er riktig å spre kreftene på fire profiler.
Antall profiler er redusert fra fire til to i den nye studieplanen - Software Development
og Mobil Communication and Wireless Networks
3. Det bør legges til rette for interdisiplinære prosjekter. Dette kan i praksis bety prosjekter
som spenner over forskjellige områder og inkluderer studenter fra IKT, multimedia,
mekatronikk, industriell økonomi osv.
Det er ikke etablert egne tverrfaglige prosjektemner i masterprogrammet, men
valgemnene i 3. semester legger til rette for tverrfaglig samarbeid med andre
masterprogram.
4. IKT416 Scientific Methods Seminar bør komme tidlig i studiet da det er relevant for alle
prosjektemnene, ikke bare masteroppgaven.
Metode er nå integrert i emnet Communication, Cooperation and Research Methods som
er obligatorisk emne i 1. semester for alle studentene.
5. Per i dag er det en klar mangel i alle fordypningene når det gjelder ledelsesaspektet,
prosjektstyring og økonomi som alle er viktige sider ved de fleste roller i næringslivet og
konsulentbransjen.
3. semester i studiet gir nå mulighet for å velge emner fra f.eks Indøk-studiet, også
beskrevet som et «Management Track». Når den nye studieplanen for Indøk foreligger,
bør studiekoordinatorene på IKT og Indøk forhåndsdefinere hvilke emner som kan
utgjøre et slikt «Management Track».

21/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: Engelsk,
masterprogram
Arkivsak-dok. 15/01036-3
Arkivkode.
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
21/15

Forslag til vedtak:
Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å gi endelig godkjenning av studieplan for
Engelsk, masterprogram, revidert etter programevaluering, når de merknader som framgår av
saksframlegget er innarbeidet på en tilfredsstillende måte.

Greta Hilding

Hva saken gjelder
Masterprogrammet i engelsk gjennomgikk programevaluering i 2014. Rapport fra
evalueringspanelet og selvevalueringen ble lagt fram for Studieutvalget i forrige møte.
Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og pedagogikk behandlet i møte 25. februar 2015 sak
om revisjon av masterprogrammet. I saksframlegget til fakultetsstyret redegjøres det for
oppfølgingen av evalueringspanelets innspill.
Fakultet for humaniora og pedagogikk legger nå fram revidert studieplan for Studieutvalgets
godkjenning.
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Saksunderlag
Programevalueringen høsten 2014 er behandlet i instituttråd, studieråd og fagmøte i engelsk.
Arbeidet med å følge opp evalueringspanelets innspill har i følge fakultetsstyresaken resultert i
følgende:
(a) Forslaget om å levere inn prosjektbeskrivelse for masteroppgaven etter to semestre tas til
følge, og gjøres obligatorisk. Dette medfører en mindre endring i studiebeskrivelsen.
Midtveisevaluering av arbeidet med oppgaven – etter tre semestre i masterstudiet – med
studiekoordinator innføres ikke.
(b) Omfanget i fellesemnene reduseres, slik at innholdet står i et riktigere forhold til 7,5
studiepoeng per emne. Fagmiljøet bes om å følge tettere opp fordelingen av emner over
studentenes første år i masterprogrammet. Fellesemnenes rolle og innhold tas opp til jevnlig
vurdering.
(c) Generell sensorveiledning for masteroppgaver utarbeides.
I tillegg vil det
(d) innføres fremleggingsseminar, der masterstudentene kan presentere utkast til deler av
avhandlingene sine.
Det påpekes i egenevalueringen at studieåret 2014-2015 var det første året studentene i dette
masterprogrammet hadde en utvidet emneportefølje å velge mellom, noe som tillater en
spesialisering i enten litteraturvitenskap eller språkvitenskap på en måte som tilsvarer
masterprogrammet i nordisk og masterprogrammer i engelsk ved andre norske universiteter. Det
er fagmiljøets oppfatning at denne relativt omfattende endringen gjør det forståelig at
programevalueringen munner ut i kun mindre justeringer.
Sekretariatets merknader
Studieplanen utgjøres av sidene 13-33 i vedlegget.
Sekretariatet har følgende merknader til forslag til revidert studieplan:
Studiebeskrivelsen
Fakultetet bes vurdere å kutte ned på/ta ut beskrivelsen av masteroppgaven under punktet
Generell beskrivelse av studiet. Det meste av teksten her hører hjemme i emnebeskrivelsen.
Tabellarisk presentasjon av studiets oppbygging mangler.
Noen av punktene i læringsutbyttebeskrivelsen bør gjøres mer fagspesifikke.
Overskriften «PC bruk øvrige studier» strykes.
Emnebeskrivelsene
Generelt bør fakultetet gjennomgå emnebeskrivelsene sett opp mot skjema for kvantifisering av
studentenes arbeidsomfag. Det er i en del tilfeller manglende samsvar mellom punktet
Arbeidsformer og arbeidsomfang i emnebeskrivelsen og de aktiviteter som presenteres i
skjemaet.
I emnene EN-410 Litteraturteori og EN-411 Språkteori bør punktet Innhold utvides. Det er
svært lite informasjon å hente for studentene slik emnebeskrivelsene nå foreligger. Også
læringsutbyttene framstår som svært generelle.
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Presentasjonen av læringsutbytte varierer mellom emnene – i noen emnebeskrivelser tredeles
læringsutbyttet, i andre oppgis kun få punkter samlet. Fakultetet kan vurdere om man på sikt bør
ha som mål å ha en mest mulig ens framstilling av dette punktet gjennom studieplanen.
I emnet EN-431 Utvalget emner i engelsk språkvitenskap heter det under Læringsutbytte Ferdighet at studenten skal kunne «skrive en relativt omfattende oppgave». Denne
formuleringen bør presiseres.
I emnet EN-433 Engelsk litteratur i skiftende kontekster heter det under Eksamen at et revidert
essay skal telle 30 % av endelig karakter. Under Vilkår for å gå opp til eksamen omtales et essay
med veiledning som må være vurdert til bestått. Er dette samme essay? Fakultetet anmodes om å
se på dette.
I emnet EN-434 Engelsk prosodi skal studenten etter fullført emne «ha kunnskap om» […].
Sekretariatet stiller spørsmål om dette er noe lavt læringsutbytte i et emne på masternivå.
I emnebeskrivelsene for masteroppgaven angis under punktet Innhold en rekke mer tekniske
spesifikasjoner for utformingen av oppgaven. Sekretariatet stiller spørsmål om dette hører
hjemme under Innhold.
Studieplanen bør gis en korrekturgjennomgang.

Vedlegg:
Vedlegg programevaluering.docx
HP-sak Revisjon av masterprogrammet i engelsk 250215.pdf

Vedlegg til sak
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Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og
pedagogikk

Møtedato
25.02.2015

Revisjon av masterprogrammet i engelsk

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar nytt emne og endringer i studie-og emnebeskrivelsene for masterprogrammet i
engelsk f.o.m studieåret 2015-16, og ber Studieutvalget foreta den endelige godkjenningen av
endringene i programmet.

Terje Tellefsen
Hva saken gjelder
I hht kvalitetssikringssystemet skal det gjennomføres programevaluering av alle bachelor-, master- og
ph.d-program minimum hvert 5. år. Masterprogrammet i engelsk ble etablert i 2004 og ble evaluert i
2009. Fakultetet har fulgt syklusen for programevaluering, og programmet ble derfor evaluert igjen
høsten 2014. Studieutvalget har vedtatt at alle programmer skal revideres etter en slik evaluering og
at revisjon av programmet legges fram for hhv. fakultetsstyret og studieutvalget for godkjenning.
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Saksunderlag
Evalueringen ble lagt fram for instituttråd (29.10.14), studieråd (31.10.14) og fagmøte i engelsk
(3.12.14). Arbeidet med å følge opp evalueringspanelets innspill har resultert i følgende:
(a) Forslaget om å levere inn prosjektbeskrivelse for masteroppgaven etter to semestre tas til
følge, og gjøres obligatorisk. Dette medfører en mindre endring av studiebeskrivelsen.
Midtveisevaluering av arbeidet med oppgaven– etter tre semestre i masterstudiet - med
studiekoordinator innføres ikke.
(b) Omfanget i fellesemnene reduseres, slik at innholdet står i et riktigere forhold til 7,5
studiepoeng per emne. Fagmiljøet bes om å følge tettere opp fordelingen av emner over
studentenes første år i masterprogrammet. Fellesemnenes rolle og innhold tas opp til jevnlig
vurdering.
(c) Generell sensorveiledning for masteroppgaver utarbeides.
I tillegg vil det
(d) Innføres fremleggingsseminar, der masterstudentene kan presentere utkast til deler av
avhandlingene sine.

Vedlegg:
Rapport: Programevaluering av masterprogrammet i engelsk
Egenevaluering av masterprogrammet i engelsk, ved instituttleder Charles I. Armstrong
Programbeskrivelse
Emnebeskrivelser
Kvantifiseringsskjema for studentenes arbeidsomfang
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PROGRAMEVALUERING – Engelsk MA, 2014
Basert på heldagsmøte 4. september
Prosess og grunnlagsmateriale
Medlemmer i evalueringspanelet:
Eksterne:
Universitetslektor Anne Dahl (lingvistikk, NTNU)
Professor Paul Goring (litteratur, NTNU)
Student:
Edward Milsom, MA 2. år
Interne:
Professor Kristin Killie (lingvistikk)
Professor Oddvar Holmesland (litteratur)
Førstekonsulent Jannicke Sletten (referent)
Prosessen frem til 4. sept.:
Mai/juni:
Panelet ble nedsatt
Juni:
Dokumentasjon oversendt
4. september: Heldagsmøte på UiA for gjennomgang og drøfting. Alle deltakere til stede.
Dokumentasjon tilsendt panelets deltakere:
Deltakerliste
Følgebrev med kontrakt og honorarskjema
UiAs sjekkliste med lenker
Studieprogrambeskrivelse
Emnebeskrivelser med pensumlister der disse foreligger
Veiledningsavtale
Guidelines for external examiners of English Master’s Thesis at UiA
Studiumrapport
Emnerapporter
Referat fra Studieråd i 2013 og 2014
Søkertall for engelskstudiene høsten 2014
Kandidatproduksjon ved UiA
Gjennomstrømningsdata for Masterstudier ved UiA, Hum-Ped
Karakterstatistikk for 2013 vår
Studie- og emnebeskrivelser for master i engelsk ved NTNU (sammenligningsgrunnlag)
1. Sjekkliste for innhold i programevaluering
Inntakskvalitet
er knyttet til de forkunnskaper og forutsetninger studentene bringer med seg når de begynner på et
studium.
Elementer i vurderingen:
a) Søkning og opptak til studiet
b) Kjønnsfordeling for opptatte studenter
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c) Studentenes forkunnskaper (formelle og reelle)
Opptakskravet er en fordypningsenhet i engelsk fra bachelorstudiet på minst 80 studiepoeng.
Minimum 20 studiepoeng skal være emner på påbygningsnivå (nivå 2). I fordypningsenheten skal det
inngå minimum 30 studiepoeng i språklige emner og minimum 30 studiepoeng i litterære emner. Det
stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for dette opptaksgrunnlaget på C eller bedre.
Søkningen er bra, men det er mange som ikke er kvalifisert. Opptaket har ligget på rundt 10.
Måltallet er 15. Høsten 2014 var det 13 som startet opp. Opptakstallet er altså ikke så problematisk,
men vi bør være obs på at lektorutdanningen sannsynligvis vil rekruttere fra den samme
studentmassen. Ved NTNU har det vært en kraftig slik endring i studentmassen etter innføringen av
lektorutdanningen.

Tekstene i rekrutteringsmateriell (brosjyrer og nett) bør være mer markedsorientert og mindre
preget av Studiehåndboka, som primært er et juridisk dokument for de som allerede er studenter.

Rammekvalitet
omfatter det ressursgrunnlaget en utdanning rår over, så som lokaler, strukturer, regler, utstyr og
hjelpemidler, samt det psykososiale og faglige miljøet utdanningen gjennomføres i.
Elementer i vurderingen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Utfordringer i forhold til arealbegrensninger
Tilgang og kvalitet på faglitteratur/bibliotek
Tilgang og kvalitet på laboratorium/spesialrom
Tilgang på praksisplasser
Robuste fagmiljø - fagmiljøets totale kompetanse, jfr. formelle krav som stilles ved etablering
(NOKUT´s studietilsynsforskrift)
Studieveiledning og administrative støttetjenester
Læringsmiljø og programtilhørighet (faglig og sosialt)

Biblioteket har gode kurs om elektroniske ressurser, søk etc. Boksamlingen er noe mangelfull. Dette
gjelder ikke minst bøker om eldre perioder, men også for nyere perioder er det mange hull. Ekspeditt
levering ved bestilling er en hjelp. Ved NTNU har fagmiljøet en kontaktperson ved biblioteket som er
behjelpelig ved bestilling av litteratur. De vitenskapelig ansatte ved NTNU kunne som alternativ
ønske seg en ordning der bibliotek og emneansvarlig går gjennom litteraturbehovet i det enkelte
emne, og at man har en pool for forhåndsbestilling. Ved UiA fungerer det for øvrig meget godt med
pensumlister på nett som går samtidig til bibliotek og Sørbok.
Engelskmiljøets totale kompetanse er ganske solid, dog med stor spredning. På masternivå er nivået
høyt, men små miljøer er sårbare, og de eksterne i panelet påpeker viktigheten av at stillingene fylles
med den høyeste kompetansen. Det er derfor problematisk å lyse ut med krav om norskkunnskaper.
Dette reduserer antallet internasjonale kandidater dramatisk. Man anbefaler å lyse ut stillinger uten
krav om norskkunnskaper da det likevel er et krav om at norskkunnskaper skal være på plass etter 3
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år. Dette er slik det gjøres ved NTNU. Det som dog er spesielt problematisk for vårt institutt er
lingvistikk/språk hvor OIK trenger kontrastiv og komparativ kompetanse. Dette gjelder også alle som
skal undervise, og de som arbeider med oversettelse uavhengig av om de har tatt
fagoversetterstudiet. Et virkemiddel for å kunne lyse ut stillinger uten krav til norsk-kompetanse kan
være å tenke mer fleksibelt omkring stillinger og i enda større grad fordele undervisningen etter
tema, ikke bare emne. Det burde videre kunne gå an å bruke lærerkrefter fra lærerutdanningen til å
undervise for eksempel EN-145 Engelsk i bruk.
Studieveiledning og administrative støttetjenester fungerer bra.
Programtilhørigheten er vanskelig å opprettholde med små kull der mange tar studiet over lengre tid.
Særlig på 2. året er det sosiale samværet så godt som fraværende. Dette bør tas tak i som bidrag til å
øke gjennomstrømningen.
Læringsmiljøet påvirkes også av at det er små kull der flere studerer på deltid/jobber ved siden av slik
at forberedelsen til seminarene kan være mangelfull. For å få i gang diskusjon og samtale kan det
være nyttig at lærer har forberedt ark med spørsmål til drøfting.

Programkvalitet
er knyttet til selve studietilbudet, fag-/studieplaner, arbeids- og undervisningsformer og
eksamensopplegget.
Elementer i vurderingen:
a) Helhet og sammenheng i studieprogrammet inkl. valgmuligheter
b) Innhold og læringsutbytte i studieprogram og emner
c) Inneholder studieprogrammet vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonens
samfunnsmessige rolle i et omfang på minimum 10 studiepoeng (gjelder integrerte
bachelorprogram1)
d) Relevans i undervisnings- og vurderingsformer i forhold til læringsutbytte
e) Variasjon i undervisnings- og vurderingsformer
f) Bruk av vurderingsuttrykk (gradert karakter kontra bestått/ikke bestått)
g) Emnestørrelse (målt i studiepoeng)
h) Internasjonalisering:
 Tilrettelegging for utveksling i fag-/studieplan og tilgang på partnerinstitusjoner
 Antall utreisende studenter
 Pensum og undervisning på engelsk
i) Dekker studie-/fagplan relevante strategiske mål i UiAs og fakultetets strategiplan?
Fellesemnene oppleves som nyttige og viktige, men de synes noe dårlig dimensjonert mht.
arbeidsomfanget, som er for stort til 7,5 sp. Studentrepresentanten mener emnene kunne økes til
10sp. Dette vil dog kunne bli vanskelig å koordinere med de andre emnene, som er på 15 sp. En
mulighet er derfor å redusere arbeidsmengden i hvert av de 7,5 sp-emnene. I EN-410 kunne
studentrepresentanten for eksempel tenke seg en oversikt over litteraturteoriene, men færre
primærtekster. I EN-411 ville han foretrekke å få en innføring i grunnleggende lingvistiske temaer og
1

Jfr. forskrift om studier og eksamen ved UiA § 6.1.c
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tilnærminger, men fordypning bare i utvalgte temaer/tilnærminger. Studentrepresentanten ønsker å
tilegne seg et analyseapparat som kan brukes på ulike tekster eller områder , men deler av teorien
kan også tenkes overført til hvert av emnene.
Innhold og læringsutbytte er OK, men arbeidsomfanget bør ses nøyere på og skjevheter justeres.
Obligatoriske innleveringer bør vurderes til bestått/ikke bestått, men de må ikke være for
omfattende; 2000-3000 ord er passe.
Studentrepresentanten påpeker at en del studenter ønsker emner med større grad av yrkesrelevans.
Spesielt gjelder dette en tilrettelegging for de som planlegger å bli lærere ved at det innføres et
didaktisk valg-emne. Den eksisterende masterordningen åpner for et slikt valgemne, men det har
hittil ikke vært tilbudt. Forslaget bør følges opp, og man bør se på muligheten av at studenter kan
velge inn et didaktisk emne fra lektorprogrammet. EN-108 ”Fakdidaktikk i engelsk i PPU” er et 15spemne over 2 semestre i lektorprogrammet, med innlagt praksis. Dette emnet kunne muligens også
velges av studenter på det regulære masterprogrammet, eventuelt med noen tillempninger. Det
synes å være spesielt godt egnet for studenter som tar et ekstra masteremne i tillegg til å skrive den
korte masteroppgaven (45 sp). En annen tilpasning for lærere kunne være en mer ”applied” vinkling
på noen emner.
Siden fellesemnene skal fungere som en plattform for de øvrige emnene, er det viktig å se nøye på
hvilke emner som går parallelt med disse i høstsemesteret. Det bør legges opp til at fellesemnene så
tidlig som mulig i semesteret behandler de teorier etc. som er aktuelle for de emnene som gis
parallelt.
Studentrepresentanten opplever at noen emner er for smale. Møtet kom til at emner på 15 sp er for
store til å omhandle kun én forfatter. Det var enighet om at litteraturemnene fortrinnsvis bør
behandle et tema, en epoke, en genre, en utvikling eller lignende.
Fra eksternt hold ble det poengtert at emnene på masternivå bør spesialiseres enten i litteratur eller
lingvistikk, og at noen litteraturemner inneholder vel mye populærkultur med film og TV. Det ble
påpekt at den litteraturvitenskapelige kompetansen bør rendyrkes mer.
Studentmassen begrenser valgmulighetene. Med et utgangspunkt på 2-3 studenter på hvert emne,
gjelder dette også dessverre ønskeligheten av internasjonalisering ved at studenter tar noen
masteremner i utlandet. Det legges imidlertid til rette for utveksling i 2. semester.

Undervisningskvalitet
omhandler kvaliteten på selve læringsarbeidet og omfatter både formidlingskvaliteten og kvaliteten
på studentenes egen innsats for tilegnelse av kunnskap.
Elementer i vurderingen:
a)
b)
c)
d)

På hvilken måte har studiet forskningsbasert undervisning (jfr. Utdanning + FoU = Sant)?
Formidlingsaktiviteten i fagmiljøet
Andel undervisning som dekkes av timeforelesere
Nærhet til praksisfeltet (bruk av gjesteforelesere, praktiske case m.m.)
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e) Studentenes egeninnsats
f) Studentevalueringer
Det er ingen timeforelesere på masterprogrammet.
I små studentgrupper er studiekvaliteten avhengig av at alle møter forberedt og er aktive i
seminarene. Dette kan være vanskelig å oppnå når så mange jobber ved siden av.
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet. Evaluering av emnene på 500-nivå (masteroppgaven) vil også kunne være
en del av en administrativ midtveissamtale hvis/når den innføres (se punktet nedenfor).
Resultatkvalitet
er studentenes læringsutbytte, personlige utvikling og gjennomføring.
Elementer i vurderingen:
a)
b)
c)
d)
e)

Karakterfordeling
Strykprosent
Gjennomføring på normert tid
Kandidatproduksjon
Hvorvidt studentene har lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for
studieprogrammet

Karakterfordelingen på emnene har normal spredning. At det er lite stryk, må ses i sammenheng med
frafall, alder og at mange bruker lengre tid enn normert. De fleste leverer heller ikke masteroppgave
før den ligger på en C eller høyere.
Hva som kreves i masteroppgaven er vagt formulert. Dette kan være problematisk og en kilde til
misforståelser ved sensureringen i det man kan velge å vektlegge ulike momenter. Et tiltak for å
minske vilkårlighet og gi studentene bedre innsikt i hva som kreves, kan være å innføre en mer
spesifikk og detaljert sensorveiledning. Dette er blitt enda mer aktuelt nå som veileder ikke lenger
sitter i kommisjonen og kan avklare spørsmål det råder usikkerhet omkring. Ved NTNU utarbeides en
sensorveiledning for den enkelte masteroppgave, som inneholder relevant informasjon til sensorene.
Dette kan for eksempel være informasjon om hva som har vært vektlagt, begrunnelse for valg av
metode, struktur osv. Dette bør man vurdere å innføre også ved Institutt for fremmedspråk og
oversetting (eller ved UiA som helhet).
Om man velger en mer generell tilnærming, vil man kunne innføre en uformell veileder-sensor
samtale ved innlevering av oppgaven, der disse sakene avklares. Kriteriene til MTN-fagene kan være
et utgangspunkt. Det er uansett viktig at kriteriene gjøres kjent for studentene slik at de vet hva som
vektlegges.
Kandidatproduksjonen er lav. Vi bør derfor fokusere enda mer på gjennomstrømning på normert tid.
Det foreslås å gjennomføre en spørreundersøkelse om progresjon og frafall. Vi vet en del om
omkringliggende faktorer som jobb, familie, økonomi etc. Det er imidlertid like viktig å kartlegge hva
slags vansker som oppstår ved oppstart og gjennomføring av masteroppgaven, og om det er mulig
for instituttet å iverksette tiltak som kan hjelpe studentene til å gjennomføre på normert tid.
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Antatte grunner til lav gjennomføringsprosent:
–
–
–

Mange studenter begynner på masterstudiet mens de venter på lærerjobb. Når de så har fått
jobb, velger de å ta studiene over lengre tid
Mange studenter opplever at arbeidet med masteroppgaven stopper opp, og at de har
problemer med å komme videre.
Mange studenter bruker for mye tid i den tidlige fasen av oppgaveskrivingen.

Mulige tiltak (innført med hell ved NTNU):
Samle masterstudentene I midten/mot slutten av 2. semester i et seminar som er fokusert mot
masteroppgaven. Studentene kan i begynnelsen trenge mer kursing i valg av emne, akademisk
skriving, metode og strukturering av oppgaven, slik at de ikke faller av tidlig.
NTNU opplever samme problem med gjennomføring, men har gjort administrative endringer som
utvalgsmedlemmene mener har hjulpet en del. Det er nå ikke lenger studentenes ansvar å gå rundt
og banke på dører for å finne en veileder. Det er innført faste frister i vårsemesteret av første år: I
februar leverer studentene inn en kort beskrivelse til instituttet av et fagområde/tema og en
problematikk de kunne tenke seg å utforske. Instituttet peker deretter ut en egnet veileder. Ved å
sette dette i system vil studentene kunne få oppfølging på et tidlig stadium, samtidig som de kan
fordeles bedre på veilederstaben. I juni, etter å ha diskutert med veileder, leverer studenten inn en
mer inngående prosjektbeskrivelse slik at de er klare til å starte opp med skrivingen i august.
Andre tiltak ved NTNU:
–
–

Studentene får klar informasjon om hvor mye veiledning de kan forvente, samt beskjed fra
administrativt hold hvis de ikke bruker sin veiledningstid effektivt.
Studiekonsulenten innkaller til samtale med hver student midt i oppgavetiden for å høre
hvordan arbeidet går. (Dette kunne eventuelt tillegges studiekoordinator på instituttet.) Ved
NTNU oppleves denne ordningen som svært positiv ved at ikke alt veiledningsansvaret blir
lagt til den enkelte veileder.

De eksterne utvalgsmedlemmene anbefaler at instituttet bidrar til å finne felles møteplasser for
studentene. Det bør gis mer informasjon om mulighetene for å ta Ph.D. Masterstudenter bør
involveres sterkere, og kan bl.a. inviteres til Ph.D-seminarer osv.

Styringskvalitet
betegner institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av egen virksomhet.
Elementer i vurderingen:
a) Antall emnerapporter
b) Antall studiumrapporter
c) Oppfølging av emne- og studiumrapporter (spesielt i forhold til foreslåtte endringer)
Instituttet har fokus på at det skal leveres emnerapporter i alle emner, og det skrives studiumrapport
som følges opp i henhold til kvalitetssikringssystemet.
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Relevans
omhandler hvorvidt en utdanning har de “rette” kvaliteter i forhold til den virksomhet den utdanner
til og de behov som samfunnet har.
Elementer i vurderingen:
a)
b)
c)
d)

Samarbeid med partnere som er relevant for studiet
Antall bachelor- og masteroppgaver formidlet via kompetansetorget
Yrkesrelevans – kandidatenes muligheter på arbeidsmarkedet og samfunnets behov
Studieprogrammet som grunnlag for videre studier

Det bør ses nærmere på muligheten for å innføre et didaktikkemne, særlig sett i sammenheng med
lektorutdanningen og GLU-master.
FORSLAG TIL TILTAK – HOVEDPUNKTER
1) Fastere rammer omkring masteroppgaven. Vurdere å innføre et system med innlevering av
prosjektbeskrivelse før sommeren à la NTNU. Midtveissamtale med studiekoordinator.
2) Vurdere omfanget av fellesemnene. Vurdere å gjøre dem mer fokusert. Ikke legge emner i
høstsemesteret som krever mest teoretisk/metodisk innsikt.
3) Tydeliggjøre for sensorer og studenter hvilke kriterier som vektlegges ved vurdering av en
masteroppgave. Legge info om dette ut i Fronter. Vurdere å innføre sensorveiledning for alle
emner.
4)
2. Rapport fra programevaluering
Programevalueringen gjennomføres som følger (jfr. kvalitetssikringssystemet kapittel 2.3.3):
1. Evalueringspanelet gjør en vurdering av hvert enkelt punkt i sjekklisten så langt det er relevant og
mulig. Panelet skriver en rapport på bakgrunn av disse vurderingene.
2. Egenevalueringen gjennomføres ved å kommentere evalueringspanelets rapport for hvert av
kvalitetsområdene. Rapporten avsluttes med forslag til tiltak, herunder eventuelle forslag til
endringer i fag-/studieplan.
Rapport fra programevaluering innledes med en kort beskrivelse av prosess samt grunnlagsmateriale
som er brukt i evalueringen

3.

Oppfølging etter programevaluering

Rapport fra programevaluering behandles i studieråd og fakultetsstyret/Styret for
lærerutdanningene og legges fram for Studieutvalget til orientering.
Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene vedtar forslag til revidert fag-/studieplan etter
programevaluering. Forslaget legges deretter fram for Studieutvalget til godkjenning (jfr. forskrift om
studier og eksamen ved UiA § 12a). I oversendelsen av saken skal det fra fakultetet/Avdeling for
lærerutdanning vises til foreslåtte tiltak i rapport fra programevaluering, og gis en begrunnelse for
tiltak som ikke er fulgt opp.
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Grunnlagsdokumentasjon for programevalueringen:
-

-

-

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (NOKUT´s studietilsynsforskrift)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20130228-0237.html
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050622-0833.html
Strategiplan for Universitetet i Agder og fakultetet/avdeling
http://www.uia.no/om-uia/tall-og-fakta/universitetets-strategi
Kvalifikasjonsrammeverket
https://intra.uia.no/InfoService/dokumentsenter/Dokumenter/Studiesekretariatet/Kvalifikasjons
rammeverket-veiledning%20for%20arbeidet%20ved%20UiA.doc
Studie-/fagplan for studieprogrammet
Studie-/fagplan fra sammenlignbart studium fra minst én ekstern institusjon
Emnerapporter
Studiumrapporter
Eventuelle praksisrapporter
Rapporter fra evalueringer av utvekslingsopphold
Utdanning + FoU = Sant
http://www.uhr.no/documents/utdanningogfou_ferdigrapport_260810.pdf
Grunnlagsdata fra «Statistikk og rapportering»
https://intra.uia.no/InfoService/arbeidsstotte/Studieadministrasjon/Studiedata/Sider/default.as
px
Studiebarometeret (NOKUT)
http://www.studiebarometeret.no/
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EGENEVALUERING
Masterprogram i engelsk, 2014 (ved instituttleder Charles I. Armstrong)

1. Innledende bemerkninger
Programevaluering ble foretatt en komite med seks medlemmer, på bakgrunn av heldagsmøte
04.09.14. I etterkant har evalueringen blitt lagt frem for studieråd (31.10.14), og den har også vært
drøftet på et engelsk fagmøte der instituttleder var tilstede (03.12.14). Instituttleder har videre hatt
en dialog med studiekoordinator Signe Mari Wiland. Formatet på dette dokumentet vil følge UiAs
norm: det vil «kommentere evalueringspanelets rapport for hvert av kvalitetsområdene», etterfulgt
av avsluttende «forslag til tiltak, herunder eventuelle forslag til endringer i fag-/studieplan».
I utgangspunktet kan det være viktig å understreke at dagens master i engelsk planlegges
supplert, i løpet av de kommende årene, av masterløp i Engelsk GLU og integrert lektorutdanning.
For å skille disse, omtales av og til førstnevnte som «disiplinmaster».
Det er også verdt å bemerke at studieåret 2014/5 er det første der studentene i dette
masterprogrammet har en utvidet portefølje av emner å velge mellom, som tillater spesialisering i
enten litteraturvitenskap eller språkvitenskap på en måte som tilsvarer masterprogrammet i nordisk
og masterprogrammer i engelsk ved andre universiteter i Norge. Dette er en viktig endring som
forhåpentligvis vil fungere positivt både på rekrutteringen og på studentenes faktiske utbytte av
programmet. Sett i lys av at dette signifikante grepet nettopp er innført, er det forståelig at denne
evalueringen kun munner ut i mindre justeringer.

2. Inntakskvalitet
Programevalueringen poengterer at selv om søkingen til masterprogrammet i engelsk er bra, så er
dessverre mange av søkerne ikke kvalifiserte. Dette er et relevant poeng. Samtidig så forventes det at
masterprogrammet vil styrkes ved at det i fremtiden vil kunne samkjøres med GLU master og
masterdelen av den nye integrerte lektorutdanningen. Selv om programevalueringens frykt for at
sistnevnte kan fungere som en konkurrent for det ordinære masterprogrammet ikke er ubegrunnet,
er det nok mer nærliggende å tenke seg at samkjøring av emner i de forskjellige programmene vil
kunne styrke den økonomiske bærekraften.

3. Rammekvalitet
Programevalueringen konstaterer at det faglige nivået er høyt, samtidig som man i små miljøer er
sårbare. Denne sårbarheten merkes nå spesielt innenfor engelsk lingvistikk, hvor et generasjonsskifte
har blitt etterfulgt av en fase der faglige bærebjelker har søkt seg vekk til andre norske universiteter.
I en overgangsfase kan noen av utfordringene her løses ved at man gjør bruk av relevant kompetanse
ved Institutt for nordisk og mediefag, men på sikt er det viktig at man igjen får to professorer i
engelsk lingvistikk på plass.
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Programevalueringen diskuterer krav om norskkunnskaper i enkelte av stillingsutlysningene
ved instituttet. Det er nok viktig å understreke at instituttet har en bred undervisningsportefølje, der
både lærerutdanning, undervisning på lavere nivå og engelskemner innenfor bachelorprogrammet i
oversettelse og interkulturell kommunikasjon inngår. På denne bakgrunn er det urealistisk å forvente
at man kan sette til side et reelt behov – i noen stillinger – for gode norskkunnskaper fra og med
tiltredelsesdato.

4. Programkvalitet
Programevalueringen anbefaler å redusere arbeidsomfanget i de to fellesemnene på 7,5
studiepoeng. Dette forslaget ble godt tatt i mot i studieråd, og virker som en konstruktiv måte å løse
studentenes utfordringer mht for store og krevende undervisningsopplegg på akkurat disse emnene.
For øvrig kan det være grunn til å ta disse emnene opp til gjentatt diskusjon i fagmiljøet, gitt
endringer i bemanningen (med resulterende endringer i kompetanse og teoretisk innfallsvinkel) og
mer overgripende omstillinger og tendenser innenfor akademia når det gjelder den rollen mer
allmenne teorier spiller innenfor språk- og litteraturvitenskapen.
Forslaget om at «studenter kan velge inn et didaktisk emne fra lektorprogrammet» er
interessant. Når disiplinmasteren samkjøres med GLU master og integrert lektorutdanning, vil det
oppstå interessante muligheter for gjensidig berikelse. Det er også viktig at studentene får tilbud om
emner som føles som nyttige. Samtidig skal man være forsiktig med å viske ut forskjellene mellom
de forskjellige programmene og masterløpene: tilfeldig overlapping kan i noen tilfeller true eller
potensielt sett undergrave den faglige progresjonen som det legges opp til innenfor de forskjellige
programmene, og blandete studentgrupper kan også gjøre det vanskelig å gjennomføre faglig
forsvarlig undervisning. Oppslutningen på ordinære masteremner kan også bli for lav, dersom for
mange studenter velger andre, importerte alternativer. Videre eksisterer det allerede et didaktisk
tilbud for masterstudenter innenfor disiplin som vil bli lærere, nemlig PPU. Men det legges allerede
opp til at studenter innen disiplinmaster og profesjonsmasterene skal ta noen av de samme emnene,
og det er absolutt grunn til å ha en fleksibel innstilling til innholdet i disse emnene: hvis det
samsvarer med de relevante lærernes kompetanse, kan det ikke utelukkes at didaktisk orienterte
vinklinger kan integreres i ordinære emner innen disiplinmasteren.
Programevalueringen inneholder også kommentarer angående emner som tar for seg én
enkelt forfatter, eller gjør bruk av film. Det er viktig at det faglige miljøet fortløpende drøfter
undervisningsopplegg og innhold i de forskjellige emnene: dette er et felles anliggende som må ses
innenfor helheten av de tilbudene som hvert studentkull tilbys. Samtidig kan for stivbente normer
med hensyn til innhold svekke fleksibiliteten, og også gå utover den nødvendige koblingen mellom
emnenes innhold og den pågående forskningen ved instituttet.

5. Undervisningskvalitet
Her er det verdt å bemerke at samkjøring av disiplinmasteren med masterløpene i GLU og integrert
lektorutdanning vil kunne føre til større studentmasser i hvert enkelt emne, og at dette vil kunne løse
dagens utfordringer med hensyn til påstått svekket studiekvalitet pga. små studentgrupper. Samtidig
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er det en myte at små studentgrupper nødvendigvis innebærer svak kvalitet: innenfor det engelske
universitetssystemet, for eksempel, ses mindre studentgrupper som en forutsetning for tett og god
oppfølging av studentene.

6. Resultatkvalitet
Sensorveiledning for hver individuelle masteroppgave, utformet av veileder, er ikke ønskelig, all den
tid dette kan tolkes som at veileder i for stor grad kan komme til å påvirke bedømmingen av
oppgaven. Dagens ordning, der veileder er tilgjengelig for å konsulteres av komiteen i forkant av
karaktersetting og muntlig eksamen, er god nok i dette henseende. En generell sensorveiledning for
masteroppgavene er imidlertid påkrevd i tillegg, og skal utarbeides av instituttet.
Programevalueringen har flere gode forslag når det gjelder gjennomstrømming. Flere av
tiltakene har også vært anvendt tidligere ved UiA, på den tiden da man hadde større studentkull.
Dagens positive tendens mht større opptak av studenter gjør det hensiktsmessig å trappe opp
oppfølgingen av masterstudentenes arbeid med masteroppgaven, spesielt i forkant av det siste
studieåret. Å innføre flere samlinger, som munner ut i prosjektbeskrivelse for masteroppgaven, i 2.
semester av masterprogrammet, er et godt grep. Obligatorisk oppfølgingssamtale mellom 3. og 4.
semester virker imidlertid ikke åpenbart som et grep som gir like sikker gevinst: dette vil være
ressurskrevende, og vil også kunne fungere forstyrrende for studenter som kommer noe sent i
«flytsonen» på oppgaven sin.
Programevalueringen anbefaler generelt at instituttet finner flere «felles møteplasser» for
studentene. Forhåpentligvis vil dette i mindre grad oppleves som et problem, hvis den nye, positive
tendensen med hensyn til opptak fortsettes – all den tid flere studenter naturligvis vil gi mer kontakt
studentene i mellom. Instituttleder anbefaler at miljøet går sammen om å etablere faglige seminarer:
her vil ikke bare masterstudenter presentere utkast til deler av avhandlingen sin, men også
doktorgradsstudenter, gjesteforelesere og fast ansatte kunne inngå i programmet. Dette vil også
fungere styrkende for det generelle arbeidsmiljøet på instituttet, noe som har blitt funnet
kritikkverdig i Arbeidsmiljø – og klimaundersøkelsen høsten 2014, og vil også kunne motvirke
overdreven fragmentering av den vitenskapelige aktiviteten som resultat av opprettelsen av flere
mindre forskningsgrupper. Formalisering av dettes seminaret, og eventuell innføring av obligatoriske
krav om innlegg, innføres ikke med det første: det blir en uformell prøveordning i studieåret
2015/16.

7. Styringskvalitet
Det er viktig at programmet fortsetter å gjøre bruk av UiAs kvalitetssikringssystem.

8. Relevans
Se punkt 4, over, for en kort drøfting av forslaget om å innføre et didaktikkemne.
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9. Tiltak
Programevalueringen munnet ut i de tre følgende tiltak:
(a) Forslaget om å levere inn prosjektbeskrivelse for masteroppgaven etter to semestre tas til
følge, og gjøres obligatorisk. Dette medfører en mindre endring av studiebeskrivelsen.
Midtveisevaluering av arbeidet med oppgaven– etter tre semestre i masterstudiet - med
studiekoordinator innføres ikke.
(b) Omfanget i fellesemnene reduseres, slik at innholdet står i et riktigere forhold til 7,5
studiepoeng per emne. Fagmiljøet bes om å følge tettere opp fordelingen av emner over
studentenes første år i masterprogrammet. Fellesemnenes rolle og innhold tas opp til jevnlig
vurdering.
(c) Generell sensorveiledning for masteroppgaver utarbeides.
I tillegg vil det
(d) Innføres fremleggingsseminar, der masterstudentene kan presentere utkast til deler av
avhandlingene sine.
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Studiebeskrivelse: MASTENG Engelsk, masterprogram
Opptakskrav
Opptak til mastergradsstudiet forutsetter bestått:
- bachelorgrad med engelsk fordypning med minst 80 studiepoeng engelsk, hvorav minimum 20
studiepoeng skal være på nivå 2, eller
- cand.mag.-grad med engelsk mellomfag.
Studentene må ha karakteren C fra fordypningen (80 stp) i bachelorprogrammet eller 2,7 i
gjennomsnitt fra mellomfaget for å begynne på mastergradsstudiet i engelsk. Se utfyllende regler:
http://www.uia.no/opptakskrav
Generell beskrivelse av studiet
Mastergradsstudiet er på til sammen 120 studiepoeng og er sammensatt slik:
- 2 obligatoriske teoretiske emner, hvert på 7,5 stp
- 3 eller 4 emner, hvert på 15 stp
- Masteroppgave på 60 stp (alternativ 1) eller 45 stp (alternativ 2)
Studiet innledes med to obligatoriske teoretiske emner som gir en innføring i litteraturteori og i
språkteori.
Spesialiseringsmuligheter:
Det er mulig å velge enten litteratur- eller språkvitenskapelig spesialisering.
Studenter som skal skrive litteraturvitenskapelig masteroppgave må legge opp minst 2 emner i
litteraturvitenskap. Studenter som skriver språkvitenskapelig masteroppgave må legge opp minst 2
emner i språkvitenskap/lingvistikk.
Pensum i hvert litteraturemne omfatter vanligvis ca. 8 større verker, eller et tilsvarende utvalg
kortere tekster. Et litteraturemne skal hovedsakelig bestå av litterære primærtekster samt enkelte
fagtekster, men kan ha innslag av andre kulturelle uttrykksformer av dokumentarisk/kunstnerisk art,
avhengig av emnekategorien det undervises i. Pensum i alle mastergradsemner omfatter også et
avgrenset utvalg teoretiske og/eller metodologiske tekster. Pensumomfanget i de
språkvitenskapelige emnene varierer etter tekstenes karakter og vanskelighetsgrad, men omfatter
vanligvis en eller flere lærebøker, et utvalg artikler, samt et spesifisert antall sider selvvalgt pensum.
Masteroppgaven
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene lære å utforme problemstillinger, få øvelse
i å bruke vitenskapelige arbeidsmetoder og gi et selvstendig bidrag til faget. Masteroppgaven er et
selvstendig arbeid om et emne innenfor enten engelskspråklig litteratur eller engelsk språkvitenskap.
Temaet for oppgaven bør fortrinnsvis knyttes til ett av mastergradsemnene. Arbeidet med oppgaven
innenfor Alternativ 1 er beregnet til 2 semestres konsentrert innsats. Oppgaven innenfor Alternativ 2
er også stipulert til 2 semestre, men her tar studentene et emne i 3. semester samtidig med at det
arbeides med oppgaven. Samtidig som oppgaven i Alternativ 2 er mer kortfattet enn i Alternativ 1,
egner den seg for utforsking av et mer avgrenset emne. Før studenten starter på masteroppgave
inngås avtale om veiledning og gjennomføring av denne.

13

Læringsutbytte
Kunnskaper
Etter fullført studium skal studenten
- ha avansert kunnskap om engelsk språk- og litteraturvitenskap i en kulturell og kommunikativ
sammenheng
- ha inngående kunnskap om grunnleggende fagspesifikke vitenskapelige teorier, metoder og
problemstillinger
- ha generell kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og utvikling i samfunnet
Ferdigheter
Etter fullført studium skal studenten
- kunne beherske engelsk språk muntlig og skriftlig på et avansert nivå
- kunne analysere litterære/kulturelle og språklige problemstillinger og vurdere dem kritisk og
selvstendig
- kunne analysere problemstillinger og virkemidler i tekster av ulike sjangre
- kunne anvende sentrale begreper, metoder og teorier innen litteratur- og språkvitenskap
Generell kompetanse
Etter fullført studium skal studenten
- kunne identifisere og analysere faglige problemstillinger på et avansert nivå
- kunne formulere og kommunisere faglig innsikt i ulike fora
- kunne bidra med faglig nytenkning om litteratur/kultur og språk
Arbeidsformer
Undervisningen skjer i form av seminargrupper, muntlige presentasjoner, studentledede diskusjoner
og veiledning. Undervisningsspråket er engelsk.
Skriftlig språkferdighet oppøves gjennom skriving av kortere seminarinnlegg og veiledede essays
samt masteroppgaven. Muntlige ferdigheter oppøves kontinuerlig gjennom deltakelse på
seminarene.
PC-bruk øvrige studier
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.
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.
Vurderingsformer
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Vurderingsformene varierer mellom skriftlig eksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgave.
Opplysninger om eksamensform fremkommer i de enkelte emnebeskrivelsene. Muntlig eksamen
arrangeres etter at masteroppgaven er sensurert.
Fører til grad
Studiet gir rett til tittelen Master i engelsk.
Vilkår for å gå videre i studiet
Emnene EN-410 Litteraturteori og EN-411Språkteori må være bestått før man tar eksamen i
valgemnene i andre semester. Formell veiledning av masteroppgaven innledes først når godkjent
prosjektbeskrivelse er innlevert, fortrinnsvis i løpet av andre semester. Masteroppgaven kan ikke
leveres til sensur før alle øvrige emner er bestått.
Yrkesmuligheter og videre utdanning
Studiet gir grunnlag for å arbeide med engelsk språk og litteratur i undervisning, forskning og
kulturformidling. Også andre arbeidsområder som krever gode engelskspråklige ferdigheter vil være
aktuelle, for eksempel forlagsvirksomhet, media, reklame, oversettelse, utenrikstjenesten og
reiselivsbransjen.
Studiet kvalifiserer for opptak på doktorgradsstudier innen litteratur- eller språkvitenskap.
Studentutveksling
Det legges til rette for studieopphold i utlandet etter nærmere avtale med
instituttleder/internasjonal koordinator.
Kontaktperson
Anne M. Foss, instituttkonsulent, tel: (+47) 38141033, e-post: anne.m.foss@uia.no
Andre opplysninger
Før studenten starter på masteroppgave inngås avtale om veiledning og gjennomføring av denne.
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EN-410 Litteraturteori
Innhold
Emnet skal gi mastergradsstudenter et felles teoretisk og faghistorisk grunnlag som skal danne
utgangspunkt for å velge spesialisering i programmet samt å skrive masteroppgave.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
 kunne gjøre rede for utviklingen av litterære forskningsteorier
 kunne drøfte emner relatert til utvalgte modeller
 forstå sammenhenger og forskjeller mellom teoriene
 ha innsikt i hvordan teoriene kan anvendes ved analyse av litterære tekster

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Seminarer. Undervisningsspråk: Engelsk. Arbeidsomfanget er beregnet til ca. 200 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov
Vilkår for å gå opp til eksamen
Ett essay (med veiledning) må være vurdert til bestått. Lengde 2000-3000 ord.
En muntlig presentasjon av et oppgitt tema.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen. Det er tillatt med engelsk-engelsk ordbok på eksamenen. Gradert
karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet.
Tilgang for privatister
Nei
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

EN-410 Litteraturteori
7,5 sp
Læringsaktiviteter

……………………… Forelesninger
……..
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
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, skriftlig og muntlig
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)
Sum

Beregnet
arbeidsomfang

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

26

140

25
5

4
200
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EN-411 Språkteori
Innhold
Emnet gir mastergradsstudenter et felles teoretisk og faghistorisk grunnlag som danner
utgangspunkt for å velge spesialisering i programmet og mastergradsoppgave.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studentene
 kunne gjøre rede for utviklingen av lingvistiske forskningsteorier
 kunne drøfte ulike temaer innenfor utvalgte teoretiske modeller
 ha en forståelse for analyse av språklige data innenfor fonologi, morfologi, syntaks,
semantikk og pragmatikk
 kunne anvende moderne forskningsmetodikk på disse
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger og gruppearbeid. Regelmessig og aktiv deltakelse. Undervisningsspråk: Engelsk.
Arbeidsomfanget er beregnet til ca. 200 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov
Vilkår for å gå opp til eksamen
Ett essay (med veiledning) må være vurdert til bestått. Lengde 2000-3000 ord.
En muntlig presentasjon av et oppgitt tema.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja.
Tilgang for privatister
Nei .
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

EN-411 Språkteori
7,5 sp
Læringsaktiviteter

……………………… Forelesninger
……..
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
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 skriftlig og muntlig
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)
Sum

Beregnet
arbeidsomfang

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

26

140

25
5

4
200
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EN-424 Kulturelle myter og amerikansk nasjonal identitet
Forkunnskapskrav
EN-410 og EN-411 eller tilsvarende må være bestått.
Innhold
Nasjonale myter gjør rede for en nasjons opprinnelse og nåværende tilstand samtidig som de
indikerer en retning for fremtidig utvikling gjennom fortellinger. Dette emnet tar for seg kulturelle
myter basert på historisk og/eller vitenskapelig diskurs. Analyser av kanonisk litteratur og
populærlitteratur fra kolonitiden til i dag skal belyse ulike nasjonale myter, blant annet "the myth of
the garden", "the myth of the American West" og progressive myter om rase, erobring og
økonomisk/teknologisk fremskritt.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
 kunne beskrive og forklare hvordan vitenskapelig diskurs transformeres til kulturelle myter
gjennom gjentakelse og forenkling
 kunne analysere spillet mellom historiske hendelser og mytologisering gjennom media og
diskutere dette i forhold til litteratur, film, TV og musikk
 kunne identifisere og forklare den økende skepsis til normdannende nasjonale myter
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Seminarer. Filmer og eventuelle TV episoder vises utenom undervisningstiden.
Undervisningsspråk: Engelsk
Arbeidsomfanget er beregnet til ca. 400 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
En kort oppgave (ca 700 ord) og ett essay må være vurdert til bestått.
Eksamen
2-ukers hjemmeeksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja
Tilgang for privatister
Nei
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

EN-424 Kulturelle myter og amerikansk nasjonal identitet
15
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
…………………………….. Forelesninger
Seminardeltakelse
55
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
160
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt
25
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
70
Eksamen
70
Annet (må spesifiseres)
Sum
400
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EN-431 Utvalgte emner i engelsk språkvitenskap
Forkunnskapskrav
EN-410 og EN-411 eller tilsvarende må være bestått.
Innhold
I dette emnet tar vi for oss ett eller flere temaer innen engelsk lingvistikk. Dette kan være temaer
relatert til syntaks, morfologi, fonologi, pragmatikk, leksikologi osv. Det kan være aktuelt å se på et
tema fra et nåtidsperspektiv, fra et historisk perspektiv eller begge deler. Studentene skal, i tillegg til
de spesifiserte tekstene, velge ut et individuelt tilleggspensum, som omhandler et spesifikt aspekt
innen det relevante temaet. Dette pensumet skal utgjøre grunnlaget for semesteroppgaven.
Læringsutbytte
Kunnskap
Etter fullført emne har studenten:
 grundig kjennskap til de temaer og problemstillinger som omhandles i emnet
 spesialkunnskap om ett aspekt ved temaet eller temaene som omhandles i emnet
 kunnskap om ulike lingvistiske teorier og tilnærminger
Ferdighet
 Etter fullført emne kan studenten:
 gjøre rede for sentrale aspekter ved temaet eller temaene som omhandles i emnet
 skrive en relativt omfattende oppgave innen språkvitenskap
Generell kompetanse
Etter fullført emne kan studenten:
 bruke sine kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for videre studier i (engelsk) lingvistikk
 anvende sine kunnskaper og ferdigheter i undervisning, formidling og/eller
informasjonsarbeid
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Valgte arbeidsformer kan inkludere seminarer, forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og
selvstendig arbeid, blant annet med semesteroppgaven. Det forventes regelmessig og aktiv
deltakelse.
Det kan bli aktuelt med visning av filmer og tv-serier utenom undervisningstiden.
Undervisningsspråk: Engelsk
Arbeidsomfanget er beregnet til ca. 400 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk veiledning på semesteroppgaven skal være gjennomført.
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En muntlig presentasjon av semesteroppgaven skal være vurdert til bestått.
Eksamen
Semesteroppgave (6500-8000 ord). Tema avtales med faglærer. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

EN-431 Utvalgte emner innen engelsk språkvitenskap
15
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
…………………………….. Forelesninger
39
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
236
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, muntlig
20
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
5
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen, semesteroppgave
100
Annet (må spesifiseres)
Sum
400
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EN-432 Englishness: Negotiating Images of Identity and Belonging
Innhold
I emnet vil det blir arbeidet med
 å analysere narrative prosesser som frembringer bilder på identitet og tilhørighet.
 å analysere ulike tekster i deres sosio-politiske kontekster (nasjonalitet, sosial klasse, kjønn).
 å analysere ulike tekster i lys av litterære konvensjoner.
 å analysere sammenhenger mellom Englishness og ideologiske oppfatninger og formål.
 å studere et utvalg teoretiske/metodiske tekster
Læringsutbytte
Etter fullført emne
 har studenten inngående innsikt i hvordan engelsk litteratur (hovedsakelig romaner fra det
20. århundre) søker å skape forestillinger om identitet og tilhørighet i en kompleks verden
 har studenten inngående innsikt i hvordan identitet og tilhørighet kan ses som
konstruksjoner som definerer seg mot annerledeshet
 kan studenten anvende relevante metoder for å analysere ulike teksters fremstilling av
Englishness i forhold til ideologiske oppfatninger og formål.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Seminarer. Undervisningsspråk: Engelsk
Arbeidsomfanget er beregnet til ca. 400 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov
Vilkår for å gå opp til eksamen
Ett essay (med veiledning) må være vurdert til bestått. Lengde 2000-3000 ord.
En muntlig presentasjon av et oppgitt tema.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen. Det er tillatt med engelsk-engelsk ordbok på eksamenen. Gradert
karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

EN-432 Englishness: Negotiating Images of Identity and Belonging
15
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
…………………………….. Forelesninger
Seminardeltakelse
52
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
120
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt
20
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i skole/sykehus/kulturskole
osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
20
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
20
Bearbeiding av faglærers
8
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
100
Eksamen
60
Annet (må spesifiseres)
Sum
400
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EN-433 Engelsk litteratur i skiftende kontekster
Forkunnskapskrav
EN-410 og EN-411 eller tilsvarende må være bestått.
Innhold
Emnet skal gi innsikt i hvordan litteratur formidler menneskers virkelighetsoppfatning, identitet,
verdisyn og kultur. Problemstillinger knyttet til kulturelle strømninger og overganger, kontinuitet,
forandring og innovasjon vil stå i fokus.
Læringsutbytte
Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten ha
- inngående kunnskaper om viktige litterære temaer og problemstillinger i en relevant
litteraturhistorisk og kulturell kontekst
- innsikt i ulike litterære analysemetoder
- kunnskap om normer for akademisk tekstproduksjon og ansvarlig kildebruk
Ferdighet
Etter fullført emne skal studenten kunne
- kritisk søke seg frem til viktige problemstillinger i tekster
- vurdere og prøve ut ulike metoder for litterær tekstanalyse
- vurdere kritisk sekundærmateriale på en innsiktsfull måte
- skrive egne tekster basert på kritisk kildebruk etter gjeldende akademiske normer
- benytte et avansert ordforråd, med nyanserikdom og stilistisk variasjon
Generell kompetanse
Etter fullført emne kan studenten
- bruke sine kunnskaper som grunnlag for videre studier i litteraturvitenskap
- kritisk anvende sine kunnskaper og ferdigheter i undervisning, formidling og/eller
informasjonsarbeid
- formidle sine kunnskaper og ferdigheter for en gitt målgruppe på adekvat engelsk
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Seminarer med regelmessig og aktiv studentdeltakelse. Undervisningsspråk: Engelsk. Emnet har et
forventet arbeidsomfang på ca 400 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Ett essay (med veiledning) må være vurdert til bestått. Lengde 2000-3000 ord.
En muntlig presentasjon av et oppgitt tema.
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Eksamen
Eksamen består at to deler: Ett revidert essay som teller 30 % av endelig karakter, samt en to-ukers
hjemmeeksamen som teller 70% av karakteren. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

EN-433 Engelsk litteratur i skiftende kontekster
15
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
…………………………….. Forelesninger
Seminardeltakelse
52
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
120
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt
20
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i skole/sykehus/kulturskole
osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
20
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
20
Bearbeiding av faglærers
8
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
100
Eksamen
60
Annet (må spesifiseres)
Sum
400
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EN-434 Engelsk prosodi
Forkunnskapskrav
EN-410 og EN-411 eller tilsvarende må være bestått.
Innhold
Emnet gir en innføring i lydsystemer med fokus på prosodiske egenskaper og mønstre, og på hvordan
disse kan beskrives i moderne lingvistiske teorier. Vi skal se at prosodi kan påvirke morfologiske
prosesser og omvendt. Emnet vil fokusere særlig på noen utvalgte prosesser som har påvirket det
engelske språket, og hvordan moderne fonologiske teorier forklarer disse prosessene.
Læringsutbytte
Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
- de viktigste fonologiske forandringene som har skjedd i engelsk språkhistorie
- hvordan fonologi og morfologi kan påvirke hverandre
- engelsk rytme og metrikk, og hvordan de prosodiske mønstrene kan forklares innen ulike teoretiske
rammeverk
Ferdighet
Etter fullført emne skal studenten kunne:
- lese lingvistiske artikler, og muntlig presentere og diskutere ulike aspekter og problemstillinger som
drøftes i disse artiklene
- skrive en oppgave om ett aspekt ved temaet eller temaene som omhandles i emnet
Generell kompetanse
Etter fullført emne kan studenten:
- bruke sine kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for videre studier i (engelsk) lingvistikk.
- anvende sine kunnskaper og ferdigheter i undervisning, formidling og/eller informasjonsarbeid
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger, gruppe- og individuelle arbeid, inkludert semesteroppgaven. Undervisningsspråk:
engelsk. Arbeidsomfanget er beregnet til ca 400 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
- obligatorisk veiledning på semesteroppgaven skal være gjennomført
- en muntlig presentasjon av semesteroppgaven skal være vurdert til bestått
Eksamen
Semesteroppgave (6500-8000 ord). Tema avtales med faglærer. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om ledig kapasitet.
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

EN-434 Engelsk prosodi
15sp
Læringsaktiviteter

…………………………….. Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
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, muntlig
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen, semesteroppgave
Annet (må spesifiseres)
Sum

Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
39

236

20
5

100
400
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EN-500 Masteroppgave (Alternativ 1, 60sp)
Forkunnskapskrav
EN-410 og EN-411 eller tilsvarende, samt 45 studiepoeng i engelsk på mastergradsnivå. 30
studiepoeng må være innen samme spesialisering som masteroppgaven (litterær eller språklig).
Innhold
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid om et emne innenfor enten engelskspråklig litteratur eller
engelsk lingvistikk. Temaet for oppgaven kan med fordel knyttes an til et av mastergradsemnene.
Masteroppgaven innenfor Alternativ 1 er stipulert til to semestre og vil normalt være på ca. 30.000
ord (±10%). Forord, tabeller, diagrammer og bibliografi kommer i tillegg. Oppgaven skrives med
dobbel linjeavstand, og den følger vanlige litteratur- og språkvitenskapelige konvensjoner for sitering
og bibliografi (se for eksempel Modern Humanities Research Association Style Sheet (MHRA)
(http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/download.shtml) eller Modern Language
Association Style Manual (MLA) (http://www.mla.org/style) for litteratur, of English Language and
Linguistics (http://assets.cambridge.org/ELL/ELL_ifc.pdf) for språkvitenskap).
Læringsutbytte
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene
- lære å utforme problemstillinger
- få øvelse i å bruke vitenskapelige arbeidsmetoder
- gi et selvstendig bidrag til faget
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Obligatorisk individuell veiledning (ca 15 timer). Skrivekurs. Arbeidsomfanget er beregnet til ca. 1600
timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk veiledning (ca 15 timer) må gjennomføres. Formell veiledning av masteroppgaven
innledes først når godkjent prosjektbeskrivelse er innlevert, fortrinnsvis i løpet av andre semester.
Masteroppgaven kan ikke leveres til sensur før alle øvrige emner er bestått.
Eksamen
Egen vurdering av masteroppgaven. Gradert karakter.
Muntlig mastergradseksamen arrangeres etter sensuren på masteroppgaven. I første del av muntlig
eksamen skal kandidaten gi en kort presentasjon av argumentasjonen i masteroppgaven. Deretter
deltar kandidaten i en diskusjon om oppgaven. Muntlig eksamen er vanligvis på omkring 45 minutter.
Muntlig eksamen har justerende virkning på karakteren for masteroppgaven.
Tilbys som enkeltemne
30

Nei
Tilgang for privatister
Nei

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

EN-500 Masteroppgave (alt 1)
60
Læringsaktiviteter

…………………………….. Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
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
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)
Skriving av Masteroppgave
Sum

Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
10

725
60

25

780
1600
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EN-501 Masteroppgave (Alternativ 2, 45 sp)
Forkunnskapskrav
EN-410 og EN-411 eller tilsvarende, samt 60 studiepoeng i engelsk på mastergradsnivå. 30
studiepoeng må være innen samme spesialisering som masteroppgaven (litterær eller språklig).
Innhold
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid om et emne innenfor enten engelskspråklig litteratur eller
engelsk lingvistikk. Temaet for oppgaven kan med fordel knyttes an til et av mastergradsemnene.
Masteroppgaven innenfor Alternativ 2 på inntil 20.000 ord (±10%). Forord, tabeller, diagrammer og
bibliografi kommer i tillegg. Oppgaven skrives med dobbel linjeavstand, og den følger vanlige
litteratur- og språkvitenskapelige konvensjoner for sitering og bibliografi (se for eksempel Modern
Humanities Research Association Style Sheet (MHRA)
(http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/download.shtml) eller Modern Language
Association Style Manual (MLA) (http://www.mla.org/style) for litteratur, of English Language and
Linguistics (http://assets.cambridge.org/ELL/ELL_ifc.pdf) for språkvitenskap).
Læringsutbytte
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene
- lære å utforme problemstillinger
- få øvelse i å bruke vitenskapelige arbeidsmetoder
- gi et selvstendig bidrag til faget
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Obligatorisk individuell veiledning (ca 12 timer). Skrivekurs. Arbeidsomfanget er beregnet til ca. 1200
timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk veiledning (ca 12 timer) må gjennomføres. Formell veiledning av masteroppgaven
innledes først når godkjent prosjektbeskrivelse er innlevert, fortrinnsvis i løpet av andre semester.
Masteroppgaven kan ikke leveres til sensur før alle øvrige emner er bestått.
Eksamen
Egen vurdering av masteroppgaven. Gradert karakter.
Muntlig mastergradseksamen arrangeres etter sensuren på masteroppgaven. I første del av muntlig
eksamen skal kandidaten gi en kort presentasjon av argumentasjonen i masteroppgaven. Deretter
deltar kandidaten i en diskusjon om oppgaven. Muntlig eksamen er vanligvis på omkring 45 minutter.
Muntlig eksamen har justerende virkning på karakteren for masteroppgaven.
Tilbys som enkeltemne
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Nei
Tilgang for privatister
Nei

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

EN-501 Masteroppgave (alt 2)
45
Læringsaktiviteter

…………………………….. Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
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
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)
Skriving av Masteroppgave
Sum

Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
10

530
60

20

580
1200
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22/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering:
Kunstfag, masterprogram
Arkivsak-dok. 15/01118-3
Arkivkode.
412
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
22/15

Forslag til vedtak:
1. Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Kunstfag, masterprogram, revidert
etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.
2. Universitetets studieutvalg vedtar at siste strekpunkt i pkt. 1 i utfyllende regler for opptak til
Kunstfag, masterprogram, skal lyde:

- lærerutdanning (allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, PPU eller
førskolelærerutdanning) med 60 studiepoeng i et av fagene drama, kunst og håndverk
eller musikk, eller barnehagelærerutdanning med fordypning i kunstfag.
Greta Hilding

Hva saken gjelder
Masterprogrammet i kunstfag gjennomgikk programevaluering i 2014. Rapportene fra
evalueringen legges fram i dette møtet som del av annen sak. Det er på bakgrunn av
evalueringen gjennomført endringer i programmet. Revidert studieplan legges nå fram for
Studieutvalget til godkjenning.
I notat fra Fakultet for kunstfag framgår hvilke justeringer som er gjort etter at forslaget til
revidert studieplan ble behandlet i fakultetsstyret 4. mars d.å.

26

Saksunderlag
Høsten 2014 ble det foretatt en programevaluering av Kunstfag, masterprogram. Evalueringen er
fulgt opp gjennom revisjon av studieplanen. I saksframlegget til fakultetsstyret ved Fakultet for
kunstfag redegjøres det for de foretatte endringer på følgende måte:
Endringene bygger i hovedsak på instituttledere Merete Elnans og rådgiver Tonje Kløkstads tolkninger av
programevalueringen, men er også farget av den løpende formelle og uformelle dialogen med studenter, ansatte,
gjestelærere og sensorer på programmet, samt strategidokument og et økende krav fra organisasjonen om å tilby
attraktive studieprogram med god gjennomstrømming.
For å ivareta panelets kommentarer var det mest hensiktsmessig å bevare hovedstrukturen i programmet, men det
foreslås noen endringer i de to emnene KF-401 Kunstfagformidling og KF-400 Tverrfaglig prosjekt. Videre er
innholdet og læringsmålene presisert.
Følgende endringer er gjort:
• Det er endret litt i opptakskravet. Barnehagelærerutdanningen er lagt til, kravet for dem er 60 studiepoeng med
kunstfag.
• Det legges inn krav om at kunnskaper og ferdigheter skal synliggjøres i form av en motivasjonstekst i
opptakskravet.
• Det er foretatt en oppjustering og bearbeiding av læringsutbyttene, både på programnivå og på emnenivå.
• Studieplanen er veldig generell, det kommer ikke tydelig nok frem at man tar med seg sitt fagområde gjennom
hele studieforløpet. I revisjonen er det forsøkt å få frem de ulike fagområdene både på program- og emnenivå.
• Omarbeiding av innhold og endringer av emnebeskrivelser til KF-400 Kunstfagformidling og KF-400
Tverrfaglig prosjekt
• I KF-403 er karakteruttrykket omgjort til bestått/ ikke bestått.
• I KF-402 er karakteruttrykket omgjort til graderte karakterer.

Sekretariatets merknader
Det er sekretariatets vurdering at den fremlagte studieplanen er velstrukturert og gir en god
beskrivelse av programmet. Programevalueringen synes tilfredsstillende fulgt opp.
Det er foretatt enkelte justeringer i forslaget til studieplan i dialog mellom fakultetet og
sekretariatet.
Sekretariatet ber fakultetet vurdere å supplere læringsutbyttet på programnivå med punkt om å
kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og kommunisere om faglige problemstillinger, jf.
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning – Generell kompetanse.
Fakultetet bør vurdere om det er aktuelt med Forkunnskapskrav og/eller Anbefalte
forkunnskaper i de ulike emnene. Slik planen nå framstår, er det kun emnebeskrivelsen for
masteroppgaven som har forkunnskapskrav.
I emnet KF-400 Tverrfaglig prosjekt stiller sekretariatet spørsmål ved formuleringen «emnet
inneholder praktiske erfaringer og teoretisk refleksjon» under Arbeidsformer og arbeidsomfang.
Dette bør vurderes strøket eller omformulert.
I emnet KF-402 Vitenskapsteori og vitenskapelig metode synes strekpunkt fire under
læringsutbytte noe uklart. Formuleringen etter komma synes ikke å følge naturlig av punktet for
øvrig.
I emnet KF-500 Masteroppgave bør første prikkpunkt under Læringsutbytte justeres. Dette
gjelder frasen «ha avansert kompetanse og refleksjonsnivå».
Opptak
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Fakultetet foreslår to endringer i opptakskrav: krav om at kunnskaper og ferdigheter skal
synliggjøres i form av en motivasjonstekst og utvidelse av opptaksgrunnlaget til også å gjelde
barnehagelærerutdanningen. Det siste er en konsekvens av overgang fra førskolelærerutdanning
til barnehagelærerutdanning. Endringen må også innarbeides i utfyllende regler for opptak til
Kunstfag, masterprogram. Utdrag fra gjeldende utfyllende regler:

1. I opptaksgrunnlaget skal ett av følgende inngå:
- fordypningsenhet i musikkpedagogikk eller kunst og håndverk eller drama/teater på
minimum 80 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng skal være på nivå 2.
- faglærerutdanning i musikk eller drama
- utøvende bachelorutdanning i ett av de tre kunstfagene musikk, teater, visuelle fag
- bachelorgrad i litteratur, film og teater
- lærerutdanning (allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, PPU eller
førskolelærerutdanning) med 60 studiepoeng i et av fagene drama, kunst og håndverk
eller musikk.
Andre bachelorprogram kan etter særskilt vurdering godkjennes som grunnlag for
opptak.
Sekretariatet foreslår at siste strekpunkt lyder:

- lærerutdanning (allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, PPU eller
førskolelærerutdanning) med 60 studiepoeng i et av fagene drama, kunst og håndverk
eller musikk eller barnehagelærerutdanning med fordypning i kunstfag.
Etter avtale med fakultetet foreslås det at Studieutvalget vedtar endring i utfyllende regler på
dette punktet selv om slik endring ikke er behandlet som egen sak i fakultetsstyret.
I følge studieplanen kan bachelorprogrammet i litteratur, film og teater danne grunnlag for
opptak. Dette er ikke særskilt nevnt i utfyllende regler, men vil falle inn under «andre
bachelorprogram».
I studieplanen er det foreslått følgende tekst: Søkere rangeres på grunnlag av studiepoeng og
karakterer, samt dokumenterte kunnskaper og ferdigheter som synliggjøres i form av en
motivasjonstekst.
Rangering av søkere til masterprogram er regulert av forskrift om opptak til studier og emner
ved Universitetet i Agder, vedtatt av universitetsstyret. Forskriftens § 25 lyder:
§ 25. Rangering av søkere til masterprogram og påbyggingsstudier på høyere grads nivå
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende
grunnlag:
a) Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for emner som inngår i det faglige grunnlaget som
er fastsatt for det enkelte masterprogram.
b) For søkere med bokstavkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning
av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. «Bestått» gis tallverdi 3. For søkere som
har karakteren «Bestått» i 50 % eller mer av studiepoengene som inngår i
beregningsgrunnlaget, fastsettes vektet gjennomsnittskarakter etter en skjønnsmessig
vurdering.
c) Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis etter avsluttet utdanning som utgjør
søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 0,2 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng for eventuell
praksis som inngår i opptaksgrunnlaget.
d) Ved poenglikhet etter poengberegning i samsvar med pkt. a–c prioriteres det
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underrepresenterte kjønn dersom disse utgjør mindre enn 40 % av søkerne. Ved fortsatt
poenglikhet rangeres søkere på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter i eventuelle emner i
opptaksgrunnlaget som ikke inngår i det faglige grunnlaget for det aktuelle masterprogrammet,
deretter på grunnlag av antall studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget. Ved fortsatt poenglikhet
rangeres søkerne etter loddtrekning.
e) Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat
for søkeren.
f) Styret kan fastsette andre rangeringsregler for program som finansieres ved egenbetaling fra
studentene.
g) Rangeringsreglene i denne paragrafen kan fravikes i den grad det er nødvendig for å oppfylle
eventuelle bestemmelser om kvoter, jf. § 5.

Forskriften åpner ikke for å la den foreslåtte motivasjonsteksten telle ved rangering. Den
aktuelle setningen må derfor tas ut.
Vedlegg:
Master kunstfag etter behandling i fakultetsstyret
Kunstfag-revidert etter programevaluering-til Studieutvalget.docx

Vedlegg til sak
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Kunstfag
2-årig masterprogram
Påbyggingsstudium – 120 sp – 2 år – Kristiansand
Opptakskrav
Søkere til studiet må tilfredsstille ett av følgende krav:
- bestått bachelorgrad i musikkpedagogikk
- bestått bachelorgrad i visuelle fag
- bestått grunnskolelærerlærerutdanning eller PPU med 60 studiepoeng i ett av
fagene drama, kunst og håndverk eller musikk
- bestått barnehagelærerutdanning med fordypning i kunstfag
- bestått faglærerutdanning i musikk eller drama
- bestått bachelorgrad i litteratur, film og teater
- bestått utøvende bachelorutdanning i ett av de tre kunstfagene, f. eks. musikk,
teater, visuelle fag
Andre bachelorgrader kan etter særskilt vurdering godkjennes som grunnlag for
opptak.
Opptak skjer i henhold til forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i
Agder.
Søkere rangeres på grunnlag av studiepoeng og karakterer, samt dokumenterte
kunnskaper og ferdigheter som synliggjøres i form av en motivasjonstekst.
Generell beskrivelse av studiet
I løpet av studiet utvikler studenten spesialiserte kunnskaper, ferdigheter og
kompetanse innenfor det kunstfeltet hun/han har bakgrunn i, samt betydelig
tverrfaglig kompetanse.
Kjernen i studiet er utviklingen av egen kunstfaglig praksis. Denne praksisen kan
både finne sted som kunstnerisk utviklingsarbeid (eget kunstnerisk virke), som
forskning på kunsten eller som kunstdidaktisk forskning.
Studiet legger vekt på måten kunst inngår i ulike kunstfaglige og samfunnsmessige
kontekster, med særlig fokus på samtidens kunstneriske praksiser. Foruten utviklingen
av eget prosjekt, vektlegges evnen til kritisk refleksjon og kunstfaglig formidling.
Masteroppgaven kan være en kunstnerisk undersøkelse, et kunstdidaktisk
utviklingsprosjekt, en vitenskapelig avhandling eller kombinasjoner av disse.
Masterprogrammet gir kandidatene anledning til å fordype seg i rollen som pedagog,
formidler eller kunstner. Masterstudiet gir grunnlag for eget kunstfaglig virke
innenfor eget fordypningsområde. Gjennom masterprogrammet får du innsikt i
kunstneriske prosesser og arbeidsformer som styrker dine kvalifikasjoner for
kunstfaglig arbeid i og utenfor skolesektoren. Studiet kvalifiserer for kunstpedagogisk
formidlingsvirksomhet på forskjellige arenaer, som f.eks. museer. Videre gir studiet
muligheter til å arbeide med ulike kunstfaglige, kulturelle og sosiale problemstillinger
innen ulike deler av offentlig forvaltning.

Masterstudiet i kunstfag gir mulighet for fordypning i fagområdene:
• musikk
• teater
• visuell kunst
• eller kombinasjoner av disse
Studiets oppbygging
1. semester
2. semester

3. semester
4. semester

KF-402
Vitenskapsteori og vitenskapelig metode
(15 sp)
KF-403
Kunstnerisk utviklingsarbeid
(15 sp)

KF-500
Masteroppgave
(60 sp)

Læringsutbytte
Etter fullført studium skal studenten:

KF-400
Tverrfaglig prosjekt
(15 sp)
KF-401
Kunstfagformidling
(15 sp)

Kunnskap
• ha avansert kunnskap om diskurser og problemstillinger innen eget kunstfag
• ha kunnskap om kunstfaglige og kunstdidaktiske teorier, metoder og
problemstillinger
• kunne analysere kunstens og kunstfagenes rolle og funksjon i skole, kultur og
samfunn, både historisk og i et samtidsperspektiv
Ferdigheter
• kunne planlegge, gjennomføre og vurdere kunstfaglige utviklings- og
forskningsoppgaver i en samfunnsmessig kontekst
• ha kjennskap til et bredt spekter av uttrykksformer og virkemidler, og kunne
benytte relevante teorier og metoder for å gjennomføre kunstfaglige prosjekter
• ha praktisk kompetanse på høyt faglig nivå innen eget spesialfelt
• kunne gjennomføre et selvstendig kunstfaglig prosjekt i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer
• kunne planlegge, gjennomføre og vurdere kunstfaglige utviklings- og
forskningsoppgaver
Generell kompetanse
• kunne anvende ulike kunstfaglige og vitenskapsteoretiske perspektiver
• kunne utvikle og anvende kunstfaglig kompetanse i ulike kontekster
• kunne anvende relevante kunnskaper og ferdigheter i nyskapende prosjekter
Arbeidsformer
Det forutsettes at studentene arbeider selvstendig og systematisk, at de deltar i
gruppearbeid, seminarer og forelesninger, at de gir og får evaluering av eget og andres
arbeid, både teoretisk og praktisk, og at de oppretter kollokvier og holder disse
kontinuerlig i gang under studiet. Alle studenter er forpliktet til å ha veiledning i løpet
av arbeidet med masteroppgaven.
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Gjennom alle 4 semester vil det gå en delvis studentstyrt seminarrekke hvor deres
egne prosjekter presenteres og utvikles. Her vil studentene møtes på tvers av kull,
fagtradisjoner og emner. Her vil de skape et tverrestetisk fagmiljø hvor de får erfaring
med å sette sitt og andres prosjekt inn en større kontekst, og de trenes i å gi
tilbakemeldinger og å ta medansvar for andres faglige utvikling.
Det blir gjennomført en obligatorisk studietur på 4-5 dager i løpet av
studieprogrammet, vanligvis til en større europeisk by.
Vurderingsformer
Ulike former for vurdering blir brukt. Det er angitt vurderingsform for hvert emne, se
den enkelte emnebeskrivelse. Masteroppgaven kan enten bli vurdert som et
kunstnerisk utviklingsarbeid eller som en kunstfaglig/kunstdidaktisk avhandling.
Studentutveksling
Fakultet for kunstfag har en rekke partnerinstitusjoner, og flere av de større
nettverkene og forskningsprogrammene man er involvert i gir gode muligheter for
studentutveksling. Ta kontakt med fakultetet og Internasjonal avdeling for mer
informasjon.
Yrkesmuligheter og videre utdanning
Skoleverket, kulturskole, skolefritidsordninger, Rikskonsertene, Den kulturelle
skolesekken, kunst- og kulturinstitusjonene osv. vil være naturlige arbeidsfelt for
kunstfagkandidater.
I kombinasjon med faglærerutdanning (innen musikk, drama/teater eller formgiving)
kan man oppnå lektorkompetanse innen sitt fag. For kandidater uten lærerutdanning
kreves i tillegg PPU for å få fast stilling i skoleverket.
Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier innenfor områder som
musikk, teater, visuell kunst og kunstfagdidaktikk.
Fører til grad
Studiet fører fram til graden Master i kunstfag.
Studentevaluering
Det gjennomføres sluttevaluering jfr. kvalitetssikringssystemet 2.1.1. i alle emner på
Institutt for visuelle og sceniske fag. Det gjennomføres også en midtveisevaluering i
muntlig form i alle emner.
Ansvarlig fakultet
Fakultet for kunstfag

3

KF-401

Kunstfagformidling

15 sp – 1 semester – vår – Kristiansand

Studium
Kunstfag, masterprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
• ha innsikt i forholdet mellom kunstnerisk praksis, formidling, pedagogikk og
fagdidaktikk, spesielt innen eget fagfelt
• ha kunnskap om didaktiske begreper og kunne anvende disse i tenkning og
argumentasjon omkring egen kunstfaglig formidling
• ha inngående kunnskap om ulike formidlingsperspektiver i og utenfor
utdanningssektoren, særlig innen eget fag
• ha kunnskap om kunstfaglig formidlingspraksis innenfor et utvalg kunst- og
kulturinstitusjoner og formidlingsarenaer
• kunne gjennomføre selvstendige prosjekter og reflektere over bruk av kunstnerisk
praksis (egen eller andres) i en formidlingssammenheng
Innhold
Emnet skal gi innsikt i forholdet mellom kunstfagene og kunstfagformidling i ulike
sammenhenger. I hovedsak konsentrerer emnet seg om kunstfagdidaktiske
problemstillinger knyttet til kunstfagenes rolle og virksomhet i utdanning og kulturliv.
Endringer i yrkes-, kultur- og samfunnsliv gir stadige utfordringer og krever fornying
av kunstfagdidaktikkens selvforståelse og praksis. Didaktiske grunnlagsspørsmål,
læreplanspørsmål og oppgaver i endring innenfor og på tvers av kunstfagene vil være
viktige. Didaktikkens område søkes utvidet fra et snevert undervisnings- og
institusjonsfokus, til å se på den kunstfaglige formidlerens ulike oppgaver i
samfunnet. Både studentenes egen og andres kunstfaglige praksis vil være sentral i
arbeidet med og i refleksjonen rundt kunstfagdidaktiske problemstillinger.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Emnet legger vekt på teoretisk og praktisk arbeid. Det veksles mellom forelesninger,
seminarer og praksis. Planlegging, gjennomføring og refleksjon rundt et
formidlingsprosjekt med utgangspunkt i egen praksis er sentralt i emnet. Videre er
store og små kultur- og kunstinstitusjoner arena for utforskning av andres
formidlingspraksis innenfor og på tvers av de kunstneriske uttrykkene. Avsluttende
prosjekt kan om ønskelig fungere som en pilotoppgave for masteroppgaven.
Studentene får veiledning til gjennomføring av prosjektet.
Forventet arbeidsomfang er ca. 400 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
- Godkjent observasjonsoppgave fra andres kunstfaglige formidlingspraksis
- Godkjente innleveringsoppgaver/fremlegg underveis i emnet
- Gjennomført et kunstfaglig formidlingsprosjekt, som legges frem til eksamen
Utfyllende informasjon gis ved semesterstart.
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Eksamen
Eksamen er dokumentasjon av og refleksjon over et gjennomført kunstfaglig
formidlingsprosjekt, i form av:
• Innlevert individuell oppgave som kombinerer dokumentasjon av prosjektet (i
valgt format), med refleksjon over faglige problemstillinger og erfaringer. Teller
60 %.
• 15 minutters muntlig presentasjon av prosjektet med basis i innlevert oppgave
etterfulgt av 5-10 minutters utdypende samtale med kommisjonen. Teller 40 %.
Karakteruttrykk: Gradert karakter.
Litteratur
Gitt pensum ca. 400 sider. Selvvalgt pensum ca. 400 sider.
Tilbys som enkeltemne
Nei
Åpent for privatister
Nei
Ansvarlig fakultet
Fakultet for kunstfag
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Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

Kunstfagformidling
15
Læringsaktiviteter

……………………………..

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
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
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

6

Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
20
60
40
80
20

40
40
5
20
50
25

400

KF-400

Tverrfaglig prosjekt

15 sp – 1 semester – høst – Kristiansand

Studium
Kunstfag, masterprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
•
•
•
•
•

ha inngående kunnskap om tverrfaglige problemstillinger og prosjekter
ha inngående kunnskap om prosjektarbeid og kreative gruppeprosesser
ha avansert kunnskap om kunstneriske uttrykksformer og virkemidler, og kunne
anvende denne for å gjennomføre kunstfaglige prosjekter
kunne skape og evaluere tverrfaglige kunstfaglige prosjekt
kunne benytte seg av et begrepsapparat for å reflektere over og beskrive
forskjellige relasjoner mellom kunstartene

Innhold
Emnet gir innføring i tverrfaglig samarbeid og prosjektarbeid hvor deltakerne
kommer fra ulike kunstfag. Studentene får erfaring med å anvende sin kunstfaglige
ekspertise i kreative prosesser og tverrfaglige prosjekter. Studentene tar med seg sin
kompetanse inn i tverrfaglige grupper, der de presenterer og får tilbakemeldinger på
sine individuelle prosjekter i et flerfaglig miljø, samt samarbeider i og evaluerer
kreative tverrfaglige prosesser/prosjekter. Emnet gir også en innføring i
prosjektarbeid (arbeidsform, organisering, tilrettelegging, planlegging,
konseptutvikling, økonomi, samarbeid, prosjektledelse, gjennomføring og
evaluering). Sentrale spørsmål som diskuteres er:
Hva skal til for at flerfaglige prosjekter skal lykkes?
Hva gjør et tverrfaglig samarbeid kreativt?

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Emnet inneholder praktiske erfaringer og teoretisk refleksjon. Undervisningen i emnet
gis i form av forelesninger, praktisk undervisning, seminarer og veiledning. Det
forutsettes aktiv studentmedvirkning i form av seminar og prosjektframlegg.
Forventet arbeidsomfang er ca. 400 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
-

Godkjent deltakelse i gruppeprosjekt
Godkjente fremlegg/refleksjonsoppgaver underveis i emnet

Utfyllende informasjon gis ved semesterstart.
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Eksamen
Utvikling og gjennomføring av et tverrfaglig prosjekt i gruppe. Prosjektvisningen
etterfølges av en gruppesamtale. Med utgangspunkt i visningen kan samtalen dreie
seg om prosessen, om estetiske valg og om teoretiske perspektiver knyttet til
tverrfaglig arbeid.
Individuell vurdering basert på samtale og studentens individuelle bidrag til
prosjektet.
Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått.
Begge deler må vurderes til bestått for at eksamen samlet sett skal være bestått.
Litteratur
Gitt pensum ca. 300 sider. Selvvalgt pensum ca. 300 sider.
Tilbys som enkeltemne
Nei
Åpent for privatister
Nei
Ansvarlig fakultet
Fakultet for kunstfag
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Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Laringsutbytte

Tverrfaglig prosjekt
15
Læringsaktiviteter

……………………………..

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
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
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

9

Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
20
20
40
80
20
20

40
55
5
20
50
30

400

KF-403 Kunstnerisk utviklingsarbeid
15 sp – 2semester – vår– Kristiansand

Studium
Kunstfag, masterprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
• ha inngående kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid i teori og praksis
• kunne utvikle og formidle omfattende selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
• beherske begrepsapparatet for å analysere eget og andres kunstneriske arbeid, i lys
av estetiske og kunstteoretiske perspektiver
• kunne plassere og kontekstualisere eget kunstnerisk utviklingsarbeid i forhold til
samtidens tendenser i kunstfaglige praksiser
Innhold
Emnet inneholder fordypning i kunstnerisk utviklingsarbeid med utgangspunkt i
studentens spesialfelt. Med kunstnerisk utviklingsarbeid menes i denne
sammenhengen skapende og reflekterende aktiviteter innenfor eller på tvers av
kunstfagene, som bidrar til å utvikle avansert kunstfaglig kunnskap og/eller erfaring.
Emnet gir studentene anledning til å analysere egen kunstneriske praksis i relasjon til
sentrale teorier og metoder innen estetikk og kunst.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Emnet er sentrert rundt studentens kunstneriske utviklingsarbeid og er i hovedsak
studentstyrt, med lærerveiledning. Arbeidet kan foregå individuelt eller i gruppe.
Underveis i prosessen skal studentene fremlegge foreløpige overveielser og resultater
for veiledere, emneansvarlige og medstudenter. Emnet inneholder også seminarer og
forelesninger knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, samtidskunst og estetisk teori.
Dessuten gjennomgås eksempler på kunstneriske utviklingsarbeider innenfor
forskjellige kunstformer. Behov for veiledningstimer, verksted, rom etc. avtales
mellom studenter og faglærere.
Forventet arbeidsomfang er ca. 400 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Studenten leverer en konseptbeskrivelse på ca. 5 sider. Denne skal ta for seg arbeidets
kunstneriske idé, formidlingsidé og metodiske tilnærminger, samt inneholde
refleksjon over arbeidsprosess og tilknytning til estetisk- og kunstfaglig teori.
Eksamen
- Studenten holder en visning av resultatet av det kunstneriske utviklingsarbeidet.
Teller 70 %.
- En individuell muntlig prøve følger etter presentasjonen, med utgangspunkt i
fremvist arbeid og konseptbeskrivelse. Teller 30 %.
Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått.
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Litteratur
Et selvvalgt pensum på ca. 250 sider som godkjennes av faglærer. Gitt pensum på ca.
250 sider.
Tilbys som enkeltemne
Nei
Åpent for privatister
Nei
Fakultet
Fakultet for kunstfag

Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

Kunstnerisk utviklingsarbeid
15
Læringsaktiviteter

……………………………..

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
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
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

11

Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
20

40
40
80

80
10
50
70
10

400

KF-402

Vitenskapsteori og vitenskapelig metode

15 sp – 1 semester – høst – Kristiansand

Studium
Kunstfag, masterprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
- ha inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver og vitenskapelige
metoder, og deres relevans og begrensninger
- kunne bruke vitenskapelige teorier og metoder i vitenskapelig argumentasjon
- ha inngående kunnskap om tilnærmingsmåter i kunstfaglig og estetisk teori og
kunne sette disse i relasjon til vitenskapsteori og vitenskapelig metode
- kunne bruke relevante etiske retningslinjer som gjelder for vitenskap og forskning,
samt forskerens ansvar overfor medmennesker og samfunn
- ha avansert kunnskap om ulike forskerroller og kunnskap om hvordan forskning
kan utvikle praksisfeltet
- kunne utvikle et selvstendig undersøkelsesdesign for eget FoU-arbeid basert på
metoder og teorier som er relevante for feltet
Innhold
Emnet skal gi studentene forutsetninger for å kunne utføre et masterarbeid i kunstfag
gjennom å gi inngående kunnskap og forståelse for det kunst- og vitenskapsteoretiske
grunnlaget for ulike typer kunstfaglig forskning. Dessuten skal emnet gi studenten
solid kunnskap om forskjellige metoder som kan anvendes i kunstfaglig forskning og
om bruken av disse på en etisk og vitenskapelig forsvarlig måte. Emnet skal gi
studenten de nødvendige teoretiske og metodiske redskapene for å kunne beskrive og
utvikle praksisfeltet og for å kunne velge og anvende relevante kunstfaglige, estetiske
og vitenskapelige diskurser i relasjon til masterarbeidet.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen organiseres som felles forelesninger, veiledning og gruppearbeid. Det
opprettes kollokvier. Utvikling av prosjektbeskrivelse til egen masteroppgave
vektlegges. Prosjektbeskrivelsen skal definere masteroppgavens felt, metodikk og
teori.
Forventet arbeidsomfang er ca. 400 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Godkjente obligatoriske oppgaver. Nærmere opplysninger gis ved semesterstart.
Eksamen
Eksamen er en individuell skriftlig semesteroppgave med veiledning. Studenten skal
utarbeide den endelige prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven med redegjørelse for
undersøkelsesfeltet, problemstilling(er) og forskningsdesign, samt drøfting av
vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske spørsmål. Prosjektbeskrivelsen skal
dessuten inneholde utkast til fremdriftsplan, kommentert oversikt over relevant
faglitteratur og evt. budsjett. Veiledende omfang: ca. 4000 ord.
Karakteruttrykk: Gradert karakter.
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Litteratur
Pensum: ca. 800-1000 sider
Tilbys som enkeltemne
Nei
Åpent for privatister
Nei
Ansvarlig fakultet
Fakultet for kunstfag
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
……………………………..

Sum

Vitenskapsteori og vitenskapelig metode
15
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
Forelesninger
20
Seminardeltakelse
40
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
80
Timeplanlagt gruppearbeid med
40
eller uten veiledning
Uformelt
60
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
40
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
20
Bearbeiding av faglærers
30
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
60
Eksamen
10
Annet (må spesifiseres)
400
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KF-500

Masteroppgave

60 sp – 2 semester – høst/vår – Kristiansand

Studium
Kunstfag, masterprogram
Forkunnskapskrav
Studenten må ha bestått minst to emner (minimum 30 studiepoeng) på nivå 4 eller 5
før emnet ”Masteroppgave” kan gjennomføres. Ett av emnene må være
Vitenskapsteori og vitenskapelig metode.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
• ha avansert kompetanse og refleksjonsnivå innenfor et avgrenset område som gjør
han/henne i stand til å praktisere, undervise, veilede eller lede kunstfaglig
virksomhet
• kunne bruke relevante vitenskapelige forskningsmetoder, og kunne kombinere
vitenskapelig metodikk med kunstnerisk utviklingsarbeid eller formidlingspraksis
• kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
• ha kunnskap om sitt spesialfelts vitenskapelige teorier og metode
• kunne analysere og forholde seg kritisk til kilder
• kunne anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder
• kunne gjennomføre et selvstendig prosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske
normer
• kunne bygge et resonnement og presentere faglige problemstillinger både skriftlig
og muntlig
Innhold
Emnet består av en masteroppgave som knytter seg til kunstfaglig praksis. Oppgaven
kan enten baseres på studentens eget kunstneriske utviklingsarbeid, et didaktisk
formidlingsprosjekt, på utforsking av andres kunstfaglige praksis eller en
kombinasjon av disse. Det bærende prinsippet for masteroppgaven er at den tar
utgangspunkt i kunstfaglig praksis, og kombinerer empiri og refleksjon. Arbeidet
baserer seg på en godkjent prosjektplan.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Hver student får en veileder. Det skal inngås forpliktende veiledningsavtaler, og
studentene får veiledning både individuelt og på fellessamlinger. Det skal utarbeides
en obligatorisk prosjektplan, med mål og delmål. Planen skal godkjennes av veileder.
I samarbeid med veileder skal prosjektplanens delmål realiseres, og det er forventet at
studenten gjør de nødvendige valg av undersøkelsesmetoder, kunstfaglige metoder og
dokumentasjonsmåter for å nå sine mål. Deler av det praktiske arbeidet kan
gjennomføres i grupper. Hver student leverer individuell skriftlig besvarelse.
Forventet arbeidsomfang er ca. 1600 timer.
Eksamen
Emnet åpner for to ulike vurderingsformer. Studenten velger, i samråd med veileder,
én av variantene, ut fra hva som passer arbeidets form og innhold best:
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Variant 1 – Kunstnerisk utviklingsarbeid:
Studenten leverer en skriftlig refleksjon på 50-70 sider tre uker før visningen av sitt
kunstneriske prosjekt. Selve visningen kan ha form av utstilling, konsert, forestilling
eller være en demonstrasjon av den skapende prosessen.
I etterkant av visningen holder studenten et offentlig muntlig fremlegg (på ca. 20 min)
med påfølgende samtale med sensorkommisjon.
De tre delene skriftlig-visning-muntlig teller 30-40-30 %.
Variant 2 - Avhandling:
Studenten leverer en masteroppgave på 80-110 sider.
Studenten holder et offentlig muntlig fremlegg (på ca. 20 min) med påfølgende
samtale med sensorkommisjon.
De to delene skriftlig-muntlig teller 60-40 %.
Karakteruttrykk: Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Nei
Åpent for privatister
Nei
Ansvarlig fakultet
Fakultet for kunstfag
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Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

Masteroppgave
60
Læringsaktiviteter

……………………………..

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
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
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

16

Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
40

400
190

700
40
120
90
100

1600

Fra:

Fakultet for kunstfag
Tonje Kløkstad

Til:

Anne Marie Sundberg/ Studiesekretariatet

Dato: 06.03.2015
Saksnr.: 15/01118-2

Kopi
til:

Master kunstfag etter behandling i fakultetsstyret
Følgende er gjort etter behandling i Fakultetsstyret:
•
•

Versjonen av KF-401 som ble lagt frem på møtet er lagt til i dokumentet
Det er lagt til forslag om studentstyrt seminarrekke i løpet av hele
masterprogrammet

Det er sett på alle eksamensordningene:
• I KF-402 Vitenskapsteori og vitenskapelig metode (15 sp) er det redusert fra
veiledende 5000 til 4000 ord (mulig den kan mer ned)
• I KF-400 Tverrfaglig prosjekt (15 sp)er det redusert omfanget (fra individuell til
gruppesamtale) i det opprinnelige forslaget, den blir stående
• I KF-403 Kunstnerisk utviklingsarbeid syns instituttleder det ikke ser for ambisiøst ut i
beskrivelsen, mulig man må inn å se på semesterplan?
• I KF-500 – praktisk variant er det snudd om sånn at det praktiske teller 40%, mens
fremlegg og muntlig teller 30% hver, samt redusert oppgaven ned til 50-70 sider.
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23/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering:
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
Arkivsak-dok. 15/01423-1
Arkivkode.
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
23/15

Forslag til vedtak:
Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å gi endelig godkjenning av studieplan for
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram, revidert etter programevaluering, når vedtak
fra fakultetsstyret ved Handelshøyskolen ved UiA foreligger. Godkjenningen må gis under
forutsetning av at de merknader som framgår av foreliggende saksframlegg imøtekommes.

Greta Hilding

Hva saken gjelder
Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gjennomførte
programevaluering av masterprogrammet i innovasjon og kunnskapsutvikling høsten 2014. Det
er på bakgrunn av evalueringen gjennomført endringer i programmet. Revidert studieplan legges
nå fram for Studieutvalget til godkjenning. Rapportene fra programevalueringen legges fram i
annen sak i dette møtet.
Ettersom fakultetsstyret ved Handelshøyskolen ved UiA ikke har behandlet studieplanen før den
nå legges fram for Studieutvalget, anbefales det at utvalgets leder får fullmakt til å gi den
endelige godkjenningen når fakultetsstyrets vedtak foreligger.
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Saksunderlag
Evalueringspanelets rapport peker i stor grad på enkeltpunkter i masterprogrammet som kan
forbedres. I hovedsak gjelder det å få til en bedre kobling til praksis, større valgmulighet og
internasjonalisering. Instituttet mener at man i forslaget til revidert studieplan har tatt høyde for
innspillene fra evalueringspanelet.
I revidert studieplan har man foretatt tilpasninger til masterprogrammet i industriell økonomi og
teknologiledelse, og delvis også til masterprogrammet i økonomi og administrasjon når det
gjelder omleggingen til emner på 7,5 studiepoeng. Av tema som ble tatt opp i evalueringen, har
instituttet særlig arbeidet videre på to punkter:
• studentene bør få mer konkrete «verktøy» de kan ta med seg ut i arbeidslivet
• det bør være tettere og mer fast samarbeid med praksis
Hva angår andre prikkpunkt, vil det bl.a. bety videreutvikling av forholdet til Eyde-nettverket,
samt relasjoner til andre bedriftsnettverk og offentlig virksomhet.
I forslaget til revidert studieplan er to emner i 1. semester samt metodeemnet i 2. semester felles
med masterprogrammet i industriell økonomi og teknologiledelse. Videre er det lagt inn to felles
valgemner: Innovasjonsledelse og entreprenørskap og Tjenesteinnovasjon.
Det er også utarbeidet en engelsk versjon av studieplanen. Instituttet vurderer å legge studiet helt
eller delvis over til engelsk for å stimulere til utveksling og inntak av internasjonale studenter.
Sekretariatets merknader
Det er sekretariatets vurdering at den fremlagte studieplanen er velstrukturert og gir en god
beskrivelse av programmet. Programevalueringen synes tilfredsstillende fulgt opp.
Sekretariatet vil påpeke at i mange av emnene er vilkår for å gå opp til eksamen oppmøte til 80
% av undervisningen. Så utstrakt bruk av obligatorisk undervisning er uvanlig på et
masterprogram. Slik det er presentert, er det mer oppmøtet enn de ulike konkrete arbeidene i
emnene som er vilkår for å gå opp til eksamen. Fakultetet bør vurdere om dette er
hensiktsmessig.
I flere emner (Innovasjonsledelse og entreprenørskap, Tjenesteinnovasjon, Innovasjonspolitikk
og Kunnskapsutvikling) er deltakelse i gruppediskusjoner et vilkår for å gå opp til eksamen.
Hvordan tenker fakultetet at dette skal «måles» og registreres?
I IND4xx Teamledelse og organisasjon heter det i tredje prikkpunkt under Læringsutbytte:
«… forstå noen av de utfordringene som ligger i det å bygge og utvikle effektive team…»
(sekretariatets understreking).
Formuleringen bør justeres slik at det kommer tydelig fram hvilke utfordringer man her snakker
om.
Til tredje prikkpunkt stiller sekretariatet spørsmål om hvordan dette skal testes («tanker, følelser
og atferd»).
I ME-4xx Vitenskapsfilosofi og etikk bør tredje prikkpunkt under Læringsutbytte justeres.
Under Eksamen heter det at term paper teller 60 %. Det stilles spørsmål om dette er et
individuelt arbeid eller i gruppe. Dette spørsmålet gjelder for flere emner som har todelt
eksamen. Fakultetet bes ta en gjennomgang og presisere dette i emnebeskrivelsene.
Det stilles spørsmål om de to siste prikkpunktene i læringsutbyttet i ORG4xx
Organisasjonsutvikling kan testes gjennom skriftlig eksamen.
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I ORG5xx Innovasjonsledelse og entreprenørskap bør andre prikkpunkt under Læringsutbytte
justeres, for eksempel ved at «både egenskaper ved» strykes. Teksten etter komma kan
istedenfor lyde som følger: «herunder entreprenørenes og omgivelsenes betydning for å
stimulere eller hemme entreprenørskap».
Skjema for kvantifisering av studentenes arbeidsomfang er ikke lagt fram for godkjenning.

Vedlegg:
Innovasjon og kunnskapsutvikling-studieplan revidert etter programevaluering-til
Studieutvalget.docx

Vedlegg til sak
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Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
Påbyggingsstudium - 120 Studiepoeng - 2 år
MASTINNOV

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 sp) eller tilsvarende der det inngår et toårig integrert studium eller
fordypning på minst 80 studiepoeng i økonomi, ledelse eller samfunnsfag. Se utfyllende
regler på www.uia.no.

Generell beskrivelse av studiet

Masterprogrammet i Innovasjon og kunnskapsutvikling vil gi studentene solid kompetanse
innenfor innovasjon og regional utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Programmet gir
studentene forskningsbasert kunnskap på dette feltet både i privat næringsliv og i offentlig
virksomhet. Gjennom tett kontakt med forskningsmiljøer kvalifiseres studentene til kritisk
analyse og refleksjon samt til en forskningsmessig tilnærming til innovasjon og regional
utvikling.
Kjerneområdet i studiet er teorier for innovasjon. Sentralt står teorier for læring, både i og
mellom organisasjoner, så vel som i private og offentlige virksomheter. Når det gjelder
anvendelsen av innovasjonsteori rettes oppmerksomheten særlig mot innovasjoners
betydning for regional utvikling. Studiet vil også gi studenter et nødvendig grunnlag i
vitenskapsteori og metode.

Studiets oppbygging
Semester
1. semester

2. semester

3. semester

IND 4XX G
Teamledelse og
organisasjon
7,5 sp

IND 4XXG
Prosjektledelse
og -planlegging
7,5 sp

ORG 4XX G
ME 4XX G
Innovasjonsteori Vitenskaps7,5 sp
filosofi og etikk
7,5 sp

ORG 4XX G
Organisasjonsutvikling
7,5 sp
Valgemne
7,5 sp

SV 4XX G
Lokalisering og
næringsutvikling
7,5 sp
Valgemne
7,5 sp

SV 4XX G
Institusjonell
økonomi
7,5 sp
Valgemne
7,5 sp

ME 4XX G
Metode
7,5 sp
Valgemne
7,5 sp

4. semester
ME 513 G Masteroppgave
I tredje semester er det lagt til rette for utveksling til utenlandske studiesteder.
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Valgemner som tilbys 3. semester:


ORG5XX G Innovasjonsledelse og entreprenørskap 7,5 sp



ORG 5XX G Tjenesteinnovasjon 7,5 sp



SV 5XX G Innovasjonspolitikk 7,5 sp



ORG 5XX G Kunnskapsutvikling 7,5 sp

I tillegg kan det etter søknad være mulig å få godkjent alternative valgemner f.eks. fra
masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved UiA.

Læringsutbytte
Etter fullført studium skal kandidaten:
Kunnskap
• ha avanserte kunnskaper om innovasjonsprosesser
• kunne anvende kunnskap om samfunnsendringer som har betydning for innovasjon
• ha inngående kunnskap om hvordan innovasjonsaktiviteter i en bedrift eller i en region
kan organiseres
• kunne evaluere og anvende relevante teorier om innovasjonspolitikk
• kunne analysere og utvikle kunnskapsutviklingsprosesser i bedrifter og i samfunnet
Ferdigheter
• kunne planlegge, lede og evaluere utviklings- og endringsprosesser i organisasjoner,
virksomheter og regionale og nasjonale institusjoner med ansvar for innovasjonspolitikk
og regional utvikling
• kunne utøve selvstendig refleksjon, kritisk vurdering, læring og personlig mestring
• kunne arbeide på tvers av fag og sektorer
• kunne reflektere om hvordan kunnskap kan være praktisk anvendbar og ha nytteverdi i
arbeidslivet
• kunne gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid på de feltene studiet
omhandler
Generell kompetanse
• være i stand til å identifisere og analysere viktige internasjonale dimensjoner knyttet til
sentrale temaer i programmet
• være i stand til å identifisere og analysere hvordan nye ideer, konsepter eller produkter
blir utviklet innen relevante fagfelt
• kunne anvende etisk tekning i arbeidslivet og forstå hvordan organisasjoner kan opptre
ansvarlig
• være i stand til å bidra til selvstendig og kritisk tenkning
• ha utviklet muntlig og skriftlig formidlingsevne
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•

ha utviklet evner til samarbeid i grupper og felles problemløsning

Arbeidsformer

Studiet legger opp til varierte undervisnings- og arbeidsmåter. Det vil bli benyttet ulike
former for studentaktive metoder som gruppearbeid av forskjellige typer, seminar- og
veiledningsgrupper med innlevering og tilbakemeldinger.
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.

Vurderingsformer

Vurderingsformene i studiet fremgår av emnebeskrivelsene. Vurderingsformene er varierte
og nært knyttet til arbeidsformen i hvert enkelt emne. Det benyttes både skoleeksamen og
hjemmeeksamen (for eksempel mappevurdering, essays, artikkel). Det er hovedsakelig lagt
opp til individuelle vurderinger, men gruppeeksamen benyttes også. Det benyttes graderte
karakterer.
Masteroppgaven utføres individuelt. Oppgaven presenteres og drøftes gjennom en muntlig
avsluttende eksamen (med varighet på ca. en time). Det benyttes gradert karakter på
masteroppgaven. Karakteren kan justeres etter muntlig høring.

Studentutveksling

Det er lagt opp til mulighet for internasjonal utveksling. Det vil være mulig for studentene å
gjennomføre 3. og eventuelt 4. semester i utlandet ved ett av våre mange
samarbeidsuniversiteter. Det henvises til fakultetets nettsider og Internasjonal avdeling for
detaljert informasjon.

Vilkår for å gå videre i studiet

Alle emnene i første studieår må være bestått før studenten kan få veiledning på
masteroppgaven.

Yrkesmuligheter og videre utdanning

Kandidatene vil ha relevant kunnskap for å arbeide med innovasjons- og læreprosesser i
større organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Kandidatene er også attraktive for
arbeid i et voksende regionalt og nasjonalt virkemiddelapparat som har til oppgave å
fremme innovasjonsaktivitet i samfunnet og utvikle samhandling mellom offentlige og
private aktører i kunnskapsutvikling og nyskaping.
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Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudium ved Handelshøyskolen ved
UiA eller andre doktorgradsstudier i inn- og utland.

Fører til grad

Programmet fører fram til graden Master i innovasjon og kunnskapsutvikling.

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.

Ansvarlig fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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IND 4XX-G Teamledelse og organisasjon
7,5 stp – Starter høst - Varighet 1 semester - Grimstad

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
• kunne anvende problemløsningsmetoder for håndtering av komplekse situasjoner som
kan løses i team
• forstå hvordan endring og læring skjer i organisasjoner samt sammenhengen mellom
dialog, organisasjonslæring og innovasjon
• kunne utvikle gode og effektive prosjektteam og forstå noen av de utfordringene som
ligger i det å bygge og utvikle effektive team
• være bevisst på hvordan egne tanker, følelser og atferd virker inn på egen leder- og
teamrolle og bli mer bevisst etiske aspekter i lederskap og prosjektarbeid
• kunne utvikle organisasjoner som lærende strukturer og forebygge og håndtere
konflikter i team og organisasjoner

Innhold

Sentrale tema i emnet er: Teamutvikling; kommunikasjon, dialog og persepsjon; motivasjon;
konflikt og konflikthåndtering. Studentene vil lære grunnleggende teorier om organisatorisk
læring og kreativitet i team og basert på det, problemløsning av oppgaver og håndtering av
mellommenneskelige problemstillinger. Videre vil man se læring i forhold til roller og
rolleforventninger, medarbeiderutvikling, lederrollen og etiske utfordringer.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Emnet gjennomføres som hele dager med både forelesninger, gruppearbeid og praktisk
øving. Det kreves oppmøte på 80 % av undervisningen. Nærmere informasjon vil bli gitt i
Fronter. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Det kreves oppmøte på 80 % av undervisningen for å kunne ta eksamen.

Eksamen

To papers: En gruppeoppgave som teller 50 % og en individuell innlevering som teller 50 %.
Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter. 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.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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IND 4XX-G Prosjektledelse og -planlegging
7,5 stp - 1. semester høst - Varighet 1 semester - Grimstad

Anbefalte forkunnskaper

Teamledelse og organisasjon tas før eller parallelt med emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
• ha tilegnet seg inngående kunnskap om forskjellige typer prosjekter og prosjektbasert
produksjon
• ha inngående kunnskap om prosjektgjennomførings- og entreprisemodeller og
anskaffelsesmodeller
• kunne anvende tradisjonelle metoder for prosjektplanlegging, oppfølging og
rapportering
• ha tilegnet seg kunnskap om prosjektøkonomi

Innhold

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppgaver og produksjon som best gjennomføres som prosjekter
Prosjektbegreper
Generiske prosjektmodeller, eksempelvis waterfall modellen og stage gate
Innføring i anskaffelsesstrategi og entrepriseformer
Organisering av prosjekter, prosjektroller, prosjekt og linjeorganisasjon
Oppstart og gjennomføring av prosjekter, planlegging av prosjektprosesser
Nettverksplanlegging, kritisk vei metoden
Skråstegsplanlegging, inndeling i faser og kontrollområder
Utarbeidelse og evaluering av anbud
Risiko og usikkerhet i prosjekter
Kontroll av kostnader, kvalitet og tid, rapportering, tjent verdimetoden
Bemanningsplanlegging

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Forelesninger, bedriftsbesøk og arbeid med innleveringsoppgave. Nærmere informasjon vil
bli gitt i Fronter. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe som teller 45 %, og en muntlig individuell eksamen som teller 55 %
av total karakter. Gradert karakter.
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Evaluering

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved
semesterstart.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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ORG 4XX-G Innovasjonsteori
7,5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester – Grimstad

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
• ha inngående kunnskap om sentrale innovasjonsteorier
• kunne identifisere sammenhengen mellom innovasjon og nærings- og samfunnsutvikling
• ha innsikt i innovasjonsaktivitet som foregår i ulike typer av virksomheter
• kunne analysere omfang og innretning på innovasjonsvirksomhet i ulike typer av
virksomheter og næringer
• ha kompetanse om forhold internt i virksomheter og samfunnsmessige forhold som
fremmer og hemmer innovasjonsvirksomhet

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale begreper, tilnærmingsmåter og teoretiske angrepsvinkler
innen innovasjonsteori. Emnet tar for seg
• innovasjonsbegrepet og ulike modeller for hvordan innovasjonsaktivitet gjennomføres
• sentrale utviklingstrekk i innovasjonsteori fra Schumpeter til dagens teorier
• teorier om innovasjonssystemer og samarbeid næringsliv - akademia
• læringsbegrepet og innovasjonsmåter som tar for seg hvordan innovasjon foregår i ulike
typer av virksomheter
• teorier om innovasjon i organisasjoner og innovasjonsledelse

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Forelesninger, arbeid med to innleveringsoppgaver, diskusjoner/seminarer. Det vil være
ekskursjoner til bedrifter eller organisasjoner. Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Det kreves oppmøte på 80 % av undervisningen for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Et gruppebasert paper (40 %) og et individuelt paper (60 %). 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.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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ME 4XX-G Vitenskapsfilosofi og etikk
7,5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Grimstad

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
• ha innsikt i de viktigste teoriene om samfunnsvitenskapelig forskning
• være i stand til å skille mellom ulike paradigmer innenfor samfunnsvitenskapen, hva slags
filosofisk fundament de bygger på og hva dette innebærer med tanke på å anvende
teorier
• kunne velge og bruke ulike teoretiske perspektiver i samfunnsvitenskapelig forskning og
deres konsekvens i forhold til praktiske spørsmål
• kunne gjøre rede for etiske sider ved forskningen

Innhold

Emnet tar som et utgangspunkt generell teori om «philosophies of the social sciences». Det
legges vekt på ulike teoretiske/disiplinære tilnærminger til samfunnsvitenskapelige tema
(paradigmer). Vektleggingen her vil gjøre at man får en dypere forståelse av betydningen av
ulike paradigmatiske forankringer som ulike disipliner har og å oppøve studenten i egen
resonnering rundt disse temaene og anvendelse av dem i eget arbeid. Det legges også vekt
på etikk i forskning og den økte oppmerksomheten mot etikk og samfunnsansvar i den
foretaksstrategiske litteraturen.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminar, gruppearbeid og skriving
av term paper. Studenten skal delta aktivt og legge frem fagstoff som oppspill til diskusjoner
i studentgruppen. Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter. Emnet har et forventet
arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Det kreves oppmøte på 80 % av undervisningen for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Eksamen er todelt:
Term paper teller 60 %. Informasjon i Fronter.
4 timers individuell skriftlig eksamen teller 40 %. 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.

Tilbys som enkeltemne
Nei
9

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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ORG 4XX-G - Organisasjonsutvikling
7,5 sp – Starter vår - Varighet 1 semester- Grimstad

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
• ha innsikt i organisasjonsteorier og modeller som drøfter forholdet mellom
organisatorisk læring og innovasjon og vite hvordan organisasjoner fungerer og hvordan
man skaper ansvarlige og lærende organisatoriske miljø
• kunne analysere den norske arbeidslivsmodellen i et komparativt perspektiv
• kunne gjøre en analyse av en organisasjon med bruk av teori fra emnet og planlegge en
dialogkonferanse med sikte på å forbedre en organisasjons evne til læring og innovasjon
• kunne lede og gjennomføre en dialogkonferanse og utforme en analyse fra en
dialogkonferanse

Innhold

Målet med emnet er å introdusere og presentere teorier som
diskuterer absorpsjonskapasitet, læring, kollektiv refleksjon, endring og innovasjon og koble
dette til mer tradisjonell organisasjonsteori og teorier for organisatorisk endring. Emnet skal
også belyse hvordan refleksjon om praksis i organisasjoner kan bidra til forbedringer av
eksisterende praksis, utvikling av ny praksis og forståelse av sammenheng mellom læring,
refleksjon over praksis og endring og innovasjon. Gjennom forelesningsrekken vil
studentene bli kjent med ulike teorier og modeller for
organisatorisk læring, absorpsjonskapasitet, dialog og refleksjon. Man vil koble dette til
diksjonen om den norske arbeidslivsmodellen med vekt på medvirkning og se dette i et
internasjonalt perspektiv. Emnet gir studentene en bevissthet om viktigheten av å
organisere organisatoriske læringsprosesser som skaper ansvarlighet og som er
tilpasset organisasjonens behov og betydningen av å utforme arenaer for dialog og utvikling.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og
presentasjoner. Forelesningene introduserer studentene til teorien, mens diskusjonen
forbereder studentene til å gjennomføre studier i en organisasjon og å planlegge og å
gjennomføre en dialogkonferanse. Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter. Emnet har et
forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Det kreves oppmøte på 80 % av undervisningen for å kunne ta eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
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Evaluering

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved
semesterstart.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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SV 4XX-G Lokalisering og næringsutvikling
7,5 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Grimstad

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
•
ha innsikt i ulike teorier for regional næringsutvikling og spesielt betydningen av
innovasjonsaktivitet for regional utvikling
•
ha inngående kunnskap om faktorer som leder til at regional næringsutvikling skjer
langs beste baner (sti-avhengig utvikling)
•
ha innsikt i forhold som fremmer og hemmer langsiktig regional utvikling i ulike typer
av regioner
•
kunne beskrive og analysere næringsutviklingen i ulike regioner

Innhold

Emnet tar for seg sentrale teorier for regional næringsutvikling, som
•
teorier om regionale næringsklynger og innovasjonssystemer
•
lokaliseringsteorier for næringer, inkludert teori om den kreative klasse
•
teorier for evolusjonær regional utvikling og entreprenørskap
•
teorier for regional innovasjonsdynamikk, dvs. hva som fremmer og hemmer
innovasjon i ulike typer av regioner

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger, arbeid i grupper med analyseoppgave, diskusjoner/seminarer. Nærmere
informasjon vil bli gitt i Fronter. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Det kreves oppmøte på 80 % av undervisningen for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Eksamen er todelt: En presentasjon etter gruppearbeid som teller 40 %. Individuelt paper
som teller 60 %. Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter. 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.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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SV-410-G Institusjonell økonomi
7,5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Grimstad

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
• ha innsikt i hvordan økonomien internasjonalt er forankret i kulturelle og institusjonelle
forhold
• kunne anvende teorier, modeller og begreper fra faget til å gjøre egne vurderinger og
analyser av relevant empiri for næringsstrategiske og politiske formål
• kunne anvende kunnskapen aktivt gjennom å reflektere kritisk og selvstendig om
hvordan institusjonelle forhold influerer innovasjonsatferd

Innhold

Et hovedtema i emnet er hvordan ulike nasjonale økonomier er kulturelt og institusjonelt
forankret. Dette er et tema som bl.a. er diskutert innenfor feltet «Variety of capitalism». Her
snakker man om ulike institusjonelle nasjonaløkonomiske systemer, og om hvordan disse gir
seg utslag bl.a. i forhold til globalisering og samhandling og endringer innenfor og mellom
land og regioner. Diskusjonen om det som er kalt «den nordiske modell» føyer seg inn i den
internasjonale debatten om betydningen av ulike nasjonale modeller.
Emnet presenterer prinsipper, teorier og modeller som basis for å diskutere disse temaene.
Emnet vil ha en historisk del der man ser på debattene mellom politikk og økonomi knyttet
opp mot ulike teoritradisjoner. Videre vil emnet diskutere dagens debatt om betydning av
institusjoner i økonomien, diskusjonen om innovasjonssystemer, betydningen av ulike
nasjonale økonomiske systemer og debatten om den nordiske modellens status i dag.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Forelesninger og gruppediskusjoner. Studenten skal skrive et term paper og legge fram tema
fra pensum for gruppediskusjoner. Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter. Emnet har et
forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Det kreves oppmøte på 80 % av undervisningen for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Eksamen er todelt:
•
Term paper teller 40 %.
•
4 timers individuell skriftlig eksamen teller 60 %.
Gradert karakter.
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Evaluering

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved
semesterstart.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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ME 4XX G - Metode
7,5 stp – Varighet 1 semester - Grimstad

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
• kunne planlegge og gjennomføre en teoretisk informert empirisk undersøkelse
• ha innsikt i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og deres muligheter og
begrensinger når det gjelder generalisering
• ha innsikt i hvordan ulike metoder og teknikker kan brukes til å generere ulike typer data,
og ulike etiske dilemmaer i denne sammenheng
• ha tilegnet seg kunnskap til å kunne velge en egnet metode i forhold til tema for en
vitenskapelig undersøkelse og problemløsning, som f.eks. en masteroppgave
• kunne gi en kritisk vurdering av forskningsmetoder i teori og praksis

Innhold

Målene med emnet er å forberede studentene for planlegging, gjennomføring og
rapportering fra sitt eget forskningsprosjekt, gi en innføring i kvalitative og kvantitative
forskningsmetoder og trening i vitenskapelig argumentasjon. Gjennom forelesningsrekken vil
studentene bli kjent med og kritisk drøfte hvordan en empirisk studie kan planlegges og
gjennomføres.
Kvalitative metoder: Innføring i case studier, observasjon, intervjuer og fokusgrupper
Kvantitative metode: Innføring i dataassisterte verktøy for innsamling og analyse av data,
eksempelvis spørreundersøkelse, statestikkanalyse og regresjonsanalyse
Forelesningene vil også gi en innføring i hvordan en akademisk tekst bør struktureres og
hvordan en argumenterer vitenskapelig. Studentene vil bli utfordret til å skrive korte,
vitenskapelige tekster (refleksjonsnotater).

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Undervisningen er organisert som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og
refleksjonsnotater. Det arbeides med eksempler både på kvalitative og kvantitative metoder.
Studentene forventes å presentere sine egne refleksjonsnotater og delta aktivt i
diskusjonene. Refleksjonsnotater er tekster på maks to sider hvor studentene reflekterer
over problemstillinger knyttet til metode og datagenerering. Målet med refleksjonsnotater
er å trene studentene i å skrive korte vitenskapelige tekster. Nærmere informasjon vil bli gitt
i Fronter. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen:
Det kreves oppmøte på 80 % av undervisningen samt to beståtte refleksjonsnotater for å
kunne ta eksamen.

Eksamen
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Individuell innlevering av term paper og muntlig eksamen. Studenten får først en gradert
karakter på innlevert paper. Denne kan justeres med inntil én karakter etter muntlig
presentasjon og samtale om oppgaven.

Evaluering

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved
semesterstart.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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ORG 5XX-G Innovasjonsledelse og entreprenørskap
7,5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Grimstad

Anbefalte forkunnskaper

IND4xx G Teamledelse og organisasjon og/eller ORG4xxG Organisasjonsutvikling, eller
liknende emne(r).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
•
ha inngående kunnskap om de mest sentrale teorier om innovasjonsledelse og
entreprenørskap
•
ha innsikt i entreprenør- og nyskapingsprosesser, både egenskaper ved
entreprenørenes og omgivelsenes betydning for å stimulere eller hemme
entreprenørskap
•
ha innsikt i utfordringer ved utvikling av innovasjonsstrategi for nye og etablerte
virksomheter
•
kunne delta i strategiske diskusjoner om tilretteleggelse for innovasjon i
organisasjoner og entreprenørskap

Innhold

Emnet vil diskutere bedriftsstrategier for innovasjon, herunder tema som forretningsplan og
-modeller, strategier for innovasjonsledelse, "disruptive innovation" og "open innovation".
Emnet vil gi innsikt i hvordan man kan legge opp strategier for å få gjennomført
nyskapingsprosjekter. Emnet gir innføring i teorier om entreprenørskap og nyskaping,
inkludert kunnskap om kontekstuelle faktorer som kan påvirke disse. En del av
undervisningen i emnet vil bli gitt i samarbeide bl.a. med Eyde-nettverket i form av
gjesteforelesninger og bedriftsbesøk.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger og gruppediskusjoner, herunder eksterne foredragsholdere. Nærmere
informasjon vil bli gitt i Fronter. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse i gruppediskusjoner. Bestått muntlig fremføring for klassen.

Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen teller 100 %. 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.

Tilbys som enkeltemne
Nei
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Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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ORG 5XX-G - Tjenesteinnovasjon
7,5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Grimstad

Anbefalte forkunnskaper

IND4xx G Prosjektledelse og -planlegging og/eller SV-4xx G Lokalisering og næringsutvikling,
eller liknende emne(r).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
•
ha inngående kunnskap om sentrale teorier for innovasjon i tjenesteytende næringer
og i offentlig virksomhet
•
ha innsikt i innovasjonsprosesser i ulike tjenestetyper
•
kunne bidra til organisering og gjennomføring av utviklingsprosesser for
tjenesteinnovasjon i organisasjoner
•
ha kunnskap om ledelse og organisering av innovasjonsprosesser i offentlig sektor
•
forstå betydningen av innovasjonsnettverk og samhandling i og mellom offentlige
enheter og private virksomheter
•
kunne identifisere forhold som fremmer og hemmer utvikling av
tjenesteinnovasjoner i tjenesteytende og andre næringer

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teorier for tjenesteinnovasjoner og sammenlikner med
generelle teorier for innovasjonsledelse som ofte indirekte konsentreres om
produktinnovasjoner. Offentlig sektor står overfor et betydelig innovasjonspress, men har
samtidig andre rammevilkår enn privat sektor for å realisere innovasjoner. Det legges vekt
på organisering av medarbeiderdrevet innovasjon, og eksterne forhold, spesielt
kunderelasjoner. Videre vektlegges organisasjonens evne til å gjennomføre
tjenesteinnovasjoner, herunder ledelse og organisering av innovasjonsprosesser,
medarbeidernes rolle, samhandling i nettverk innenfor og mellom offentlige virksomheter
samt mellom offentlige og private virksomheter. Studenter skal arbeide med prosjekter for
tjenesteinnovasjon i en organisasjon.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger og gruppediskusjoner, arbeid med innovasjons-/analyseprosjekt. Nærmere
informasjon vil bli gitt i Fronter. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse i gruppediskusjoner. Bestått muntlig fremføring for klassen.

Eksamen
Individuelt paper teller 100 %. Gradert karakter.
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Evaluering

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved
semesterstart.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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SV 5XX-G Innovasjonspolitikk
7,5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Grimstad

Anbefalte forkunnskaper

ORG4xx G Innovasjonsteori og/eller SV-4xx G Institusjonell økonomi, eller liknende emne(r).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
•
ha innsikt i sentrale teorier, metoder og begreper som beskriver
innovasjonspolitikken og dens effekter for virksomheter, nettverk og regioner
•
kunne anvende kvantitativ metode i analyse av nettverk
•
ha innsikt i hvordan og hvorfor ulike typer av innovasjonsnettverk vokser frem,
hvordan de kan styres/ledes og kunne vurdere deres effekter
•
kunne reflektere kritisk over fremveksten av den nye innovasjonspolitikken og dens
effekter

Innhold

Emnet består av fire hoveddeler:
1) Innovasjonspolitikk; der fokus er på dens teoretiske fundament, historisk utvikling og som
praksis i virksomheter, nettverk og regioner.
2) Nettverksteori; introduksjon av ulike relasjonelle perspektiver på innovasjon og
samfunnsutvikling, inklusive nettverksteori, sosialkapitalteori og sosial nettverksanalyse.
3) Nettverksstyringsteori; introduksjon til ulike teorier om styring av nettverk,
nettverksstyring som innovasjonspolitisk virkemiddel og praksis, herunder regional ledelse
og ledelse av regionale klynger.
4) Nettverk og demokrati; med vekt på å synliggjøre demokratiske utfordringer og andre
kritiske faktorer ved ulike former for nettverksstyring.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningsopplegget er en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, seminarer og
veiledning av innleveringsoppgaver. Forelesningene gjennomgår sentral teori og empiri.
Seminarene tar for seg metode og framgangsmåte for å utarbeide paper. Nærmere
informasjon vil bli gitt i Fronter. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse i gruppediskusjoner. Bestått muntlig fremføring for klassen.

Eksamen
Eksamen er todelt:
Individuelt eller gruppebasert termpaper teller 40 %.
4 timers individuell skriftlig eksamen teller 60 %.
Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter. Gradert karakter.
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Evaluering

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved
semesterstart.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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ORG 5XX-G Kunnskapsutvikling
7,5 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - Grimstad

Anbefalte forkunnskaper

ME-4xx G Vitenskapsfilosofi og etikk og/eller ME-4xx G Metode, eller liknende emne(r).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
•
forstå hvordan kunnskap er blitt en utviklingsfaktor i samfunnsutviklingen
•
forstå hvordan kunnskap utvikles og endres
•
forstå hvordan organisasjoner kan arbeide med kunnskapsutviklende prosesser
•
kunne legge til rette for kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner og i samfunnet

Innhold

Kunnskap er i økende grad blitt fremhevet som en viktig produksjonsfaktor. Man snakker om
kunnskapsbedrifter, kunnskapsledelse og kunnskapsøkonomi. I et kunnskapssosiologisk
perspektiv sees kunnskapen som noe som er samfunnsmessig skapt og utviklet. Dette
perspektivet avviker fra et mer teknologisk perspektiv på kunnskap og informasjon. Videre
vil vi diskutere hvordan kunnskapsutvikling kan danne basis for å forstå
kunnskapsøkonomien, kunnskapsbedrifter og organisasjoner.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger og gruppediskusjoner. Studenten skal skrive et term paper og legge fram tema
fra pensum for gruppediskusjoner. Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter. Emnet har et
forventet arbeidsomfang på 200 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse i gruppediskusjoner. Bestått muntlig fremføring for klassen.

Eksamen
Eksamen er todelt:
•
Term paper teller 40 %
•
4 timer individuell skriftlig eksamen teller 60 %.
Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter. 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.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
24

ME 513-G Masteroppgave i innovasjon og kunnskapsutvikling
30 sp - Starter vår - Varighet 1 semester - Grimstad

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
• kunne kombinere fag- og metodekunnskap gjennom et selvstendig arbeid
• kunne gjøre rede for metodiske utfordringer et samfunnsvitenskapelig arbeid møter
• kunne bidra til nytenking innenfor innovasjonsfeltet
• kunne gjennomføre en vitenskapelig studie

Innhold

Masteroppgaven skal anvende teorier fra studiet. Det blir forutsatt at man bruker teorier fra
flere enn ett fag. Oppgaven skal være empirisk basert men drøfte praktiske/empiriske
spørsmål ut fra to eller flere faglige perspektiver. Det åpnes for både kvantitative og
kvalitative metoder.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Arbeidsformen omfatter feltarbeid, case-data, selvstudium og eventuelt
gruppearbeid/kollokviearbeid i tillegg til veiledning. Det gis tilbud om skrivesamlinger for
studentene med vekt på scientific writing. Case-arbeidet kan gjennomføres i samarbeid med
andre eller som delprosjekter innenfor samme hovedprosjekt. Nærmere informasjon vil bli
gitt i Fronter. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 810 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen
For å få vurdert masteroppgaven må 90 studiepoeng (alle forutgående emner) være bestått.

Eksamen
Individuell masteroppgave med muntlig høring som vurderes med gradert karakter.
Studenten får først en gradert karakter på innlevert masteroppgave. Denne kan justeres med
inntil én karakter etter muntlig presentasjon og samtale om oppgaven.

Evaluering

Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved
semesterstart.

Tilbys som enkeltemne
Nei

Fakultet

Handelshøyskolen ved UiA
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24/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: Ledelse,
erfaringsbasert masterprogram
Arkivsak-dok. 15/01424-1
Arkivkode.
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
24/15

Forslag til vedtak:
Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å gi endelig godkjenning av studieplan for
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram, revidert etter programevaluering, når vedtak fra
fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap foreligger. Godkjenningen må gis under
forutsetning av at de merknader som framgår av foreliggende saksframlegg imøtekommes.

Greta Hilding

Hva saken gjelder
I 2013 ble det gjennomført programevaluering av erfaringsbasert masterprogram i ledelse.
Rapportene fra evalueringen ble lagt fram for Studieutvalget i møte 21.02.14. Det er på
bakgrunn av evalueringen gjennomført endringer i programmet. Revidert studieplan legges nå
fram for Studieutvalget til godkjenning.
Ettersom fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap ikke har behandlet studieplanen før
den nå legges fram for Studieutvalget, anbefales det at utvalgets leder får fullmakt til å gi den
endelige godkjenningen når fakultetsstyrets vedtak foreligger.
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Saksunderlag
I etterkant av programevalueringen har programkoordinator og emneansvarlige gått gjennom
studieplanen for erfaringsbasert masterprogram i ledelse. Det er gjort følgende justeringer:
- Alle emner er revidert i hht vedtatte maler.
- Programmet er gjennomgående vurdert i forhold til vektlegging av ledelsesfeltet. Dette er
justert i enkelte emner, spesielt gjelder det for obligatoriske emner, og spesialiseringene
rettet mot barnehage og skole.
- Programmet er gjennomgående vurdert i forhold til vektlegging av kunnskap og ferdigheter.
Det er i flere emner lagt inn gjennomføring av kartlegginger og analyser for å fremme
ferdighetsaspektet.
- Programmet har fått flere vitenskapelig ansatte som bidrar inn i emnene, dette for å redusere
sårbarhet og favne større bredde i fagfelt.
Sekretariatets merknader
Det er sekretariatets vurdering at den fremlagte studieplanen er velstrukturert og gir en god
beskrivelse av programmet. Programevalueringen synes i hovedsak tilfredsstillende fulgt opp.
Under punktet Læringsutbytte på programnivå heter det at «studentene skal i tillegg ha tilegnet
seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til valgt spesialisering». Sekretariatet
finner denne formuleringen noe problematisk. Enten bør man anse læringsutbyttet slik dette er
formulert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som dekkende også for de ulike
spesialiseringene, eller så bør man kanskje vurdere å justere læringsutbyttet slik at
spesialiseringene i større grad omtales. Fakultetet bes se nærmere på hvordan man mest
hensiktsmessig kan løse denne utfordringen.
I samtlige emnebeskrivelser angis forkunnskapskrav som tilsvarer opptakskravet til
programmet. Fakultetet begrunner dette med at emnene tilbys som enkeltemner. Det anses da
som praktisk at opptakskravene framgår også av emnebeskrivelsene. Sekretariatet har ingen
spesielle innvendinger til dette.
Sekretariatet stiller spørsmål ved de anbefalte forkunnskapene som framgår av
emnebeskrivelsene. Disse omhandler engelskkunnskaper og kunnskap og erfaring fra relevant
sektor/tjenesteområde. Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde anses å ligge
inne i kravet om 2 års praksis for opptak til programmet. I programevalueringen ble det påpekt
at de obligatoriske emnene burde vurderes som forutsetninger for å starte på valgt spesialisering.
Da dette ikke er fulgt opp i foreliggende planforslag, anmodes fakultetet om å se på dette på
nytt.
Det legges fram skjema for kvantifisering av studentenes arbeidsomfang for samtlige emner.
Kommentarer til de enkelte emnebeskrivelser
I emnet SV-907 Fagdidaktisk tilnærming i barnehagen er det under punktet Innhold et avsnitt
som bør justeres, nemlig
«Kontekstualisering av barnehagen som institusjon, og samfunnsmandatets betydning for den fagdidaktiske
utforming.
- Emnet innledes med en drøfting av barnehagens samfunnsmessige oppgave med ansvar for oppdragelse,
danning, omsorg og læring.
- Videre belyses endring av barnehagens samfunnsmandat; fra ”omsorg og læring” til ”utdanning og omsorg”.»

Det er uklart om første setning utgjør en innledning til dette avsnittet som så beskrives nærmere
i de to strekpunktene eller om dette skal være tre likeverdige punkter som er ulikt formulert i
fullstendige og ufullstendige setninger. Fakultetet bes se på dette på nytt.
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I emnet ORG947 Karriereveiledning heter det under Vilkår for å gå opp til eksamen at
obligatorisk individuell arbeidsoppgave må være godkjent for å gå opp til eksamen. I de aller
fleste andre emnene skal vilkår for å gå opp til eksamen være bestått. Det vises til forskrift om
studier og eksamen ved UiA § 16 nr. 1 siste ledd:
«For vilkår for å gå opp til eksamen (jf. § 1 f) benyttes bestått/ikke bestått for prøver og
aktiviteter som er gjenstand for vurdering, mens godkjent/ikke godkjent benyttes der det ikke
kreves vurdering.»
Denne merknaden over gjelder også for emnene IS-908 eDialog og IS-909eForvaltning.

Fakultetet bes vurdere vurderingsuttrykk for vilkår for å gå opp til eksamen på nytt.
I emnebeskrivelsen for masteroppgaven skal det framgå hvor mange timer obligatorisk
veiledning studentene skal ha.

Vedlegg:
Ledelse-studieplan revidert etter programevaluering-til Studieutvalget.doc

Vedlegg til sak
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MASTERPROGRAM I LEDELSE, ERFARINGSBASERT
MASTLED

Påbyggingsstudium – 90 studiepoeng – deltid – Kristiansand
Opptakskrav
Opptaksgrunnlag er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs
omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Som relevant
yrkespraksis regnes ledererfaring eller erfaring fra andre stillinger med selvstendig ansvar
innen offentlig forvaltning, privat næringsliv eller frivillige organisasjoner. Se utfyllende
regler for opptak til masterprogrammet.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.
Generell beskrivelse av studiet
Masterprogram i ledelse er et erfaringsbasert studium i ledelse med ulike
spesialiseringsretninger. Studiet tar for seg de utfordringer en leder står overfor, og studentene
får en lederutdanning som gir kunnskap og ferdigheter i økonomistyring, ledelse, strategisk
tenkning og jus. Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner,
samfunnsliv og i det politiske liv. Hva er ledelse og hvordan styre atferd i organisasjoner er
sentrale spørsmål i studiet.
Studentene vil få et faglig, praktisk og metodisk grunnlag for å lede, planlegge, administrere
og gjennomføre tiltak, både i offentlige og private virksomheter. Studentene vil lære å
utforme undersøkelser samt å ta i bruk samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av
empiriske data. Gjennom studiet utvikler studentene praktisk kunnskap og innsikt ut fra en
forskningsbasert kunnskapsplattform.
Studiets oppbygning
Studiet omfatter 90 studiepoeng (sp). Av disse er 40 sp obligatoriske fellesemner. Utover
dette velger studentene en spesialisering på 20 sp. De siste 30 sp omfatter en masteroppgave
der en bygger videre på den valgte spesialiseringen.
De obligatoriske emnene er felles for alle spesialiseringsretningene i erfaringsbasert
masterstudium i ledelse. Disse er:
• BE-900 Økonomisk styring, 10 sp
• JU-907 Arbeids- og avtalerett, 10 sp
• ORG916 En offentlig sektor i endring: Betydning for ledelse, organisering og styring, 10
sp
• ORG929 Styringsverktøy i offentlig sektor: Muligheter og utfordringer, 10 sp
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ORG916 En offentlig
sektor i endring (10 sp)

ORG929 Styringsverktøy i
offentlig sektor (10 sp)

JU-907 Arbeids- og
avtalerett (10 sp)

Spesialiseringsretning;
BE-900 Økonomisk styring
(10 sp)
• BARNEHAGELEDELSE
SV-907 Fagdidaktisk tilnærming i barnehagen
ORG955 Ledelse og organisering i
kunnskapsorganisasjoner
•

SKOLELEDELSE
ORG956 Læring, evaluering og endring i
utdanningssektoren
ORG955 Ledelse og organisering i
kunnskapsorganisasjoner

•

KOMMUNALLEDELSE
ORG-935 Ledelse i kommunal sektor: Mot et
refleksivt lederskap
ORG934 Ledelse i en nettverkspreget forvaltning

•

KULTURLEDELSE
ST-901 Kulturinstitusjoner i endring – mellom lokale
og globale rammebetingelser
ST-902 Kultur som politisk strategi i regionalutvikling

•

HELSELEDELSE
ORG 936 Endringsledelse i helsetjenesten
ORG937 Ledelse og reformer i helsetjenesten

•

ARBEIDSLIV OG KARRIEREVEILEDNING
ORG946 Arbeidsliv i endring
ORG947 Karriereveiledning (Career Guidance)

•

E-FORVALTNING
IS-908 eDialog
IS-909 eForvaltning

ORG917 Masteroppgave inkl. metode (30 sp)
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Læringsutbytte
Etter fullført studium skal studenten
Kunnskap
- ha inngående kunnskaper om organisasjon, ledelse og strategi
- ha innsikt i økonomisk styring og økonomiske beregninger
- ha innsikt i sentrale juridiske metoder og rettsregler
Ferdigheter
- kunne vurdere, og ta i bruk ulike styringsverktøy
- kunne organisere og utøve effektivt lederskap i komplekse og sammensatte
organisasjoner
- kunne planlegge, lede og gjennomføre strategiske endrings- og utviklingsprosesser
- kunne bruke relevante metoder for faglig arbeid på en selvstendig måte
Generell kompetanse
- kunne bidra til nytenkning og innovasjon i egen organisasjon og i samfunnet
- kunne gjennomføre analyser av strukturer og prosesser i egen organisasjon og i
samfunnet
- kunne gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
- kunne kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
Studenten skal i tillegg ha tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet
til valgt spesialisering.
Arbeidsformer
Undervisningen i de ulike emner gis som samlinger à to til tre dager innenfor ett semester.
Undervisningen legges til dagtid (ukedag), etter nærmere avklaring. Studenten gjennomfører
normalt ett emne pr. semester, i enkelte tilfeller kan studenten gjennomføre flere enn et emne
pr. semester, og studieforløpet for den enkelte kan derfor variere noe.
Studiet består av forelesninger, gruppearbeid, utviklingsarbeid i ekstern virksomhet,
veiledning og rapportskriving. Det legges stor vekt på egeninnsats og evne til selvstendig
arbeid.
Det vil i studiet vektlegges og tilrettelegges for en læringsprosess som tar utgangspunkt i å
bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen for å lære av hverandre. Dette
vil forsterkes gjennom gruppediskusjoner, arbeid med oppgaver og samarbeid om
masteroppgaven.
Undervisningsspråket er norsk og engelsk.
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
Studentene vil bli vurdert ved hjelp av individuelle og/eller gruppebaserte skriftlige
eksamener.
Studentutveksling
Studentene vil bli tilbudt et ukes studieopphold ved UC Berkeley i løpet av studietiden.
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Vilkår for å gå videre i studiet
De obligatoriske emnene må normalt være gjennomført før man kan få veiledning i
forbindelse med masteroppgaven.
Yrkesmuligheter og videre utdanning
Det erfaringsbaserte masterstudiet vil gi kompetanse for å arbeide i ulike stillinger inklusiv
lederstillinger både i offentlig, privat og frivilling sektor.
Studiet alene kvalifiserer ikke for opptak til doktorgradsprogram
Fører til grad
Ved gjennomført og bestått studium tildeles graden Master i ledelse.
Andre opplysninger
Studiet tilbys som betalingsstudium. Emnene som inngår i studiet (med unntak av
masteroppgaven) tilbys også som enkeltemner. Lokalt opptak ved UiA.
Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
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OBLIGATORISKE EMNER
BE-900 Økonomisk styring
Financial management

10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand/desentralisert
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- ha innsikt i økonomisk teori som er relevant for styring og ledelse
- ha kunnskap om sentrale temaer som tilbuds-, etterspørsels- og markedsteori, planlegging,
regnskap, budsjettering og resultatvurdering samt finansmatematikk og
lønnsomhetsberegninger i forbindelse med lån, investeringer og prosjekter
- ha inngående kunnskap om styringsutfordringer i offentlig sektor og om tiltak og reformer
som kan implementeres for å opprettholde eller bedre produktivitet og effektivitet i offentlig
sektor
Innhold
Trinn 1: Grunnleggende økonomisk teori
- Hva er ”økonomi”?
- Kostnadsbegreper og -teori
- Produksjon og tilbud av varer og tjenester
- Etterspørsel
- Markedsteori – fullkommen konkurranse
- Samfunnsøkonomisk optimalisering
Trinn 2: Offentlig sektor og styringsutfordringer
- Hvorfor har vi en offentlig sektor?
- Karakteristika ved produksjon av offentlige goder
- Økonomistyringsutfordringer i offentlig sektor
Trinn 3: Økonomisk styring og beslutningsprosesser
- Hva er ”økonomisk styring”
- Produktivitet og effektivitet
- Planlegging og budsjettering
- Regnskap
- Resultatvurdering
- Balansert målstyring
- Kostnadskalkulasjon/kostnadsfordeling
- Investeringsanalyse
- Nytte-/kostnadsanalyse
- Reformer - jakten på bedre løsninger
- Styring og metoder for beslutning
Arbeidsformer og arbeidsomfang
2 samlinger à to-tre dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet
undervisning i Fronter. Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå til eksamen
Bestått obligatorisk gruppeoppgave. Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter
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Eksamen
5 timers skriftlig individuell eksamen. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Studiepoengreduksjoner
BE-412 Økonomisk styring, 10 sp
SE-902 Økonomisk styring i barnehagen, 10 sp
SE-9100 Økonomi og økonomistyring, 10 sp
SE-9110 Økonomisk styring i skolen, 10 sp
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved UiA
Pensumliste (antall sider fastsettes senere og oppgis i Fronter ved oppstart)
Finansdepartementet: NOU 1998:16 Nytte-kostnadsanalyser. Veiledning i bruk av
lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor. Statens Forvaltningstjeneste 1998.
Publikasjonen kan lastes ned fra: http://odin.dep.no/fin/norsk/publ/utredninger/NOU/006005020019/index-dok000-b-n-a.html
Hansen, Svein Kolstad og Arve Negaard (2006): Økonomi på tvers. Gyldendal Akademiske
Kommunal og Regionaldepartementet (2000): Forskrift om årsbudsjett. Kommunal- og
Regionaldepartementet 2000. Publikasjonen kan lastes ned fra:
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1423.html
Kommunal og Regionaldepartementet (2000): Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Kommunalog Regionaldepartementet 2000. Publikasjonen kan lastes ned fra:
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1424.html
Kommunal og Regionaldepartementet: Veileder - Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i
kommunal sektor. Rundskriv H-2130. Publikasjonen kan lastes ned fra:
http://odin.dep.no/filarkiv/148013/Veileder_BMS.pdf
Opstad, Leiv (2006): Økonomistyring i offentlig sektor. Gyldendal Akademiske
Ringstad Vidar (2000a): Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk. Cappelen akademisk forlag. 2000.
Ringstad Vidar (2000b): Oppgaver og løsninger. Cappelen akademisk forlag, Oslo 2000
Ringstad, Vidar (1998): Samfunnsøkonomi 1 – Mikro- og markedsøkonomi. Cappelen akademisk
forlag. 1998.
Robertsen, Karl og Theis Theisen (2002): Budsjetteringsteori for offentlig sektor. Institutt for
økonomi, Høgskolen i Agder. Relevante deler av publikasjonen blir lagt ut i Fronter
Statskonsult: Rapport 2001:23 Balansert målstyring i offentlig sektor. Publikasjonen kan lastes ned
fra: http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/fulltekst/r2001-23.pdf
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

BE-900 Økonomisk styring
10
Læringsaktiviteter

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Ha innsikt i økonomisk teori
som er relevant for styring og
ledelse
Ha kunnskap om sentrale
temaer som tilbuds-,
etterspørsels- og markedsteori,
planlegging, regnskap,
budsjettering og
resultatvurdering samt
finansmatematikk og
lønnsomhetsberegninger i
forbindelse med lån,
investeringer og prosjekter.
Ha kunnskap om
styringsutfordringer i offentlig
sektor og om tiltak og
reformer som kan
implementeres for å
opprettholde eller bedre
produktivitet og effektivitet i
offentlig sektor
Sum

Beregnet
arbeidsomfang
45

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

75
10
10
40
50
15
10
10

5

270
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JU-907-2 Arbeids- og avtalerett
Labour and contract law

10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- ha innsikt i grunnleggende juridisk metode og arbeidsrett
- ha innsikt i sentrale rettsregler om inngåelse av avtaler, regler om fullmakt og ugyldighet,
samt reglene om tolking av avtaler
- ha innsikt i kontraktsrettslige problemstillinger som knytter seg til kontrakters innhold,
oppfyllelse av kontrakter og virkninger av at kontrakter ikke oppfylles - knyttet opp til de
individuelle og kollektive avtalene i arbeidsretten
Innhold
- Regler om arbeidsmiljø og arbeidsmiljøutvikling
- Regler knyttet til ansettelsesprosessen, reglene om midlertidig ansettelse og forhold under
ansettelsen slik som lønn, arbeidstid, permisjoner og ferie
- Regler om oppsigelse, avskjed og arbeidsrettslige forhold i forbindelse med overdragelse av
virksomhet/konkurranseutsetting
- Sentrale rettsregler om inngåelse av avtaler, regler om fullmakt og ugyldighet samt reglene om
tolking av avtaler
- Kontraktsrettslige problemstillinger
Arbeidsformer og arbeidsomfang
2 samlinger à to-tre dager over ett semester. Undervisningen vil være i form av forelesninger,
gruppearbeid med praktiske oppgaver og gjennomgang av oppgaver i plenum. Nettstøttet undervisning
i Fronter. Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå til eksamen
Bestått obligatorisk gruppeoppgave. Nærmere informasjon vil bli gitt i Fronter.
Eksamen
4 timers skriftlig individuell eksamen. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Studiepoengreduksjoner
JU-403 Arbeids- og avtalerett, 10 sp
JU-9000 Arbeidsrett II, 6 sp
JU-906 Rett og urett i barnehagen, 10 sp
JU-9400 Rett og urett i skolen, 10 sp
JU-910 Juss i skolen, 10 sp
JU-907-1 Juss, 10 sp
JU-915 Utdannings- og arbeidsrett
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Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved UiA
Pensum (ca. 800 sider):
Geir Woxholth: Avtalerett, 2013. ISBN 9788205395787. Hele boken er pensum med unntak av Del II
kap. 3, kap. 8, kap. 13 pkt. 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 og 9.0 samt Del V
Gerd Engelsrud, Styring og vern. Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner, 2013 (siste utgave),
Cappelen Akademisk Forlag 2013. ISBN: 9788202399863
Ole Dag Rike, Kim Robert Danielsen, Trygve Bjerkås (2005): Rettslige problemstillinger med
løsningsforslag I, Høgskolefolaget. Utvalgte deler legges i Fronter.
Forelesningene og annet materiale som deles ut eller legges ut i Fronter.
I tillegg vil det bli lagt ut lenker til lover, forskrifter, andre relevante offentlige publikasjoner og
tariffavtaler som studentene selv kan laste ned fra nettet.
Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

JU-907-2 Arbeids- og avtalerett
10
Læringsaktiviteter

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Ha opparbeidet kompetanse i
grunnleggende juridisk metode
og arbeidsrett.
Ha et kunnskapsgrunnlag som
gir oversikt over sentrale
rettsregler om inngåelse av
avtaler, regler om fullmakt og
ugyldighet, samt reglene om
tolking av avtaler.
Videre skal studenten kunne
ha oversikt over
grunnleggende
kontraktsrettslige
problemstillinger som knytter
seg til kontrakters innhold,
oppfyllelse av kontrakter og
virkninger av at kontrakter
ikke oppfylles - gjerne knyttet
opp til de individuelle og
kollektive avtalene i
arbeidsretten.
Sum

Beregnet
arbeidsomfang
45

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

81

10
40
55
15
10
10

4

270
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ORG916 En offentlig sektor i endring
Transformation and management in public sector

10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
• ha inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og empiri som kan kaste lys over
utviklingstrekkene i offentlig sektor
• kunne identifisere hvordan offentlige reformer og utviklingstrekk fremstår som teoretiske og
praktiske utfordringer
• kunne benytte handlingsrommet som ligger for ledere i offentlig sektor
• kunne analysere, forstå og lede utviklingsarbeid i offentlig sektor
Innhold
Emnet er bygd opp gjennom en todeling der vi i den første delen trekker opp noen teoretiske rammer
og begreper, som i den andre delen vil bli satt inn i en kontekst med tanke på å utvikle den enkelte
students refleksjonsnivå omkring sentrale utviklingstrekk i offentlig sektor.
Del I
• Utviklingstrekk når det gjelder den kommunale sektoren i Norden – hvor peker pila?
• Grunnleggende forståelse av organisasjons- og ledelsesteori og hvordan disse kan sees i
sammenheng med det å forstå en offentlig sektor i endring
• Kommunal/regional autonomi - hvor stort er spillerommet? Fra styring til desentralisering og
tilbake igjen?
• Lederskap i offentlig sektor: Om det å være leder i politisk styrte organisasjoner
• Jakten på den dynamiske forvaltningen: En evig kamp mellom innovasjon og forutsigbarhet
(«innovation» – «high reliabillity»)
Del II
• Strukturelle reformer i offentlig sektor (Does size matter?)
• Fra politisk selvstyrte enheter til samarbeidende klynger?
• Norske kommuner og regioner i regionenes Europa og det globaliserte samfunn
• Henger det hele i hop - ser vi egentlig kimen til noe nytt? Linjer og paradokser i lokal politikk og
organisering
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som 2 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning
i Fronter. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Tilbud om undervisning og studieopphold ved UC Berkeley, San Francisco.
Undervisningsspråk: Engelsk
Vilkår for å gå til eksamen
Arbeidsoppgave (individuell eller i gruppe) må være bestått for å gå opp til eksamen. Nærmere
informasjon gis i Fronter.
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Eksamen
En ukes individuell hjemmeeksamen. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Studiepoengreduksjoner
OR-9000 Ledelse og organisasjon under omstilling, 10 sp
ORG426 Organisasjon, innovasjon og ledelse, 10 sp
ORG903 Organisasjonskunnskap og ledelse, 10 sp
ORG909 Omstillingsledelse – Arena for den politiske fornuft, 10 sp
ORG913 Styring og ledelse i barnehagen/offentlig sektor, 10 sp
PED1151 Organisasjon og ledelse i barnehagen, 10 sp
Ansvarlig fakultet: Fakultet for samfunnsvitenskap
Pensum
Bøker:
Baldersheim, H. & Rose, L.E. (red.)(2005/2013): Det kommunale laboratorium. Teoretiske
perspektiver på lokal politikk og organisering. Bergen: Fagbokforlaget (Kap 1, 2, 3, 6,
7, 9, 10, 11)(163 s.)
Baldersheim, H., A.V. Haug & M. Øgård (2011): The Rise of the Networking Region. The
Challenges of Regional Collaboration in a Globalized World. Farnham: Ashgate (Kap 1, 3, 4,
5, 9, 12) (74 s.)
Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik (2013)(4. utgave): Hvordan organisasjoner fungerer. (Kap 1,11, 12)(11
s.). Bergen Fagbokforlaget. NB! Denne boken anbefaler vi som støttelitteratur, og vil være
relevant for andre kurs og masteroppgaveskriving

Weick, K. E. & K.M. Sutcliff (2007) (second edition): Managing the Unexpected. San
Francisco: Jossey Bass (191 s.)

Artikler (gjøres tilgjengelige på Fronter)

Baldersheim, H, m.fl (2003) Er smått så godt? Er stort så flott? analyser av kommunestrukturens
betydning, Oslo: Department of Political Science, University of Oslo Unipub Kapittel 1, 2, 3,
4, 5 og 6. (86 s.)
Baldersheim, H, (1993): Kommunal organisering: Motar sel, men ressursar avgjer? I

Lægreid, P. &

Olsen, J.P. (red.): Organisering av offentlig sektor. Oslo: Tano (13 s.)
Borins, S. (2000): Loose cannons and rule breakers, or enterprising leaders? I Van Wart, M. and
Dicke, L. (2007): Administrative Leadership in the Public Sector, An ASAP Classics Volume
(21 s.)
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Cameron, K.S. (2006): Competing Values Leadership. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. (kap 1,
2, 3)(49 s.).
Hartley, J. (2007): “The innovation landscape for public service organizations”. I Hartley, J. m.fl.
(eds.): Managing to Improve Public Services. Cambridge: Cambridge University Press (20 s.)
Moore, M.H. (2009): Networked Government: Survey of Rationals, Forms and Techniques. I Stephen
Goldsmith, Donald F. Kettl, editors (2009): Unlocking the power of networks : keys to highperformance government” Washington, D.C Ash Institute for Democratic Governance and
Innovation Brookings Institution Press. (36 s.)
Osborne, S. (2010): The (New) Public Governance: a suitabel case for treatment? I Osborne, S.
(2010): The New public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of
public governance, London Routledge (16 s.)
Sullivan, H. & Skelcher, C. (2002): Working Across Boundaries. Collaboration in public services.
(Kap. 3). London: Palgrave (30 s.)
Ståhlberg, K. (1998): Serviceforbindelser I kommunernas utvecklingspolitik (s. 7-19). I Kommunal
ekonomi och politik. Volum 2 Nr. 2 juni 1998 (12 s.)
Teigen, H. T. Ringholm, og N. Aarsæther (2013): Innovatør frå alders tid. I Ringholm, T. m.fl.(red.):
Innovative kommuner. Oslo Cappelen Damm Akademiske. (14 s.)
Teigen, H.(2013): Kommunane som innovatørar. I Ringholm, T. m.fl.(red.): Innovative kommuner.
Oslo Cappelen Damm Akademiske. (20 s.)
Van Vart, M.(2003): Public-Sector Leadership Theory. I Perry, J. (red) (2009): The Jossey-Bass
Reader on Nonprofit and Public Leadership, Jossey-Bass Publishers (32 s.)
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal
studenten:
Ha kunnskap om ulike
teoretiske tilnærminger og
empiri som kan kaste lys over
de utviklingstrekkene som vi i
dag er vitne til i offentlig
sektor.
Kunne vise hvordan offentlige
reformer og utviklingstrekk
fremstår som teoretiske og
praktiske utfordringer.
Ha tilegnet seg ferdigheter
som gjør studenten i stand til å
forstå og handle i forhold til
det handlingsrommet som i
dag ligger for ledere i offentlig
sektor.
Være i stand til å analysere,
forstå og lede utviklingsarbeid
i offentlig sektor

Sum

ORG916 - En offentlig sektor i endring - betydning for ledelse, organisering
og styring
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
Forelesninger/Seminar
40
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
70
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
40
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
50
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
10
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
10
Bearbeiding av faglærers
10
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
40
Annet (må spesifiseres)
270
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ORG929 Styringsverktøy i offentlig sektor
Tools of government

10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- ha inngående kunnskap om de styringsmulighetene og begrensningene som gjelder i offentlig
sektor
- kunne identifisere styringsutfordringer knyttet til framveksten av nye styringsstrukturer
- ha inngående kunnskap om et utvalg av styringsverktøy som benyttes i offentlig sektor (f.eks.
strategi, konkurranseutsetting, ”benchmarking”, kvalitet, resultatstyring, organisasjonsdesign,
organisasjonskultur og informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
- kunne identifisere de mulighetene og utfordringene som hefter ved et utvalg av styringsverktøy
- ha utviklet en praktisk forståelse av styringsverktøy i offentlig sektor
Innhold
Emnet er tredelt:
-

Første del tar for seg hvordan samfunnsutviklingen skaper behov for nye former for
problemløsning for å håndtere mer sammensatte problemer («wicked problems»). Dette igjen
skaper press på eksisterende styringsstrukturer som igjen åpner opp for søking etter nye
styringsverktøy.

-

Andre del av emnet går inn på konkrete styringsverktøy som f.eks. strategi, benchmarking,
kontraktstyring, organisasjonskultur, organisasjonsdesign osv.

-

Tredje del tar opp utfordringer knyttet til det å realisere styringsverktøy i en organisasjon. Med
utgangspunkt i iverksetting av IKT-prosjekt i kommunal sektor viser man og drøfter hvordan det
kan ha seg at så mange prosjekter mislykkes. Dette går så over i en diskusjon om det er slik at
styringsverktøyene holder det de lover med tanke på resultatoppnåelse. Hva skal eventuelt til for å
lykkes?

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisning blir gitt som 2 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning.
Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang 270 timer.
Vilkår for å gå til eksamen
Arbeidsoppgave (individuell eller i gruppe) må være bestått for å gå opp til eksamen. Nærmere
informasjon gis i Fronter.
Eksamen
En ukes individuell hjemmeeksamen. Bokstavkarakter.
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Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Studiepoengreduksjon
ORG908 Administrasjon og ledelse i offentlig sektor, 10 sp
Ansvarlig fakultet: Fakultet for samfunnsvitenskap
Pensum
Obligatorisk litteratur merkes med Oblig.
Støttelitteratur merkes med Støtte
Bøker
Baldersheim og Øgård (1997): Evaluering i kommunal organisasjonsutvikling. Oslo:
Kommuneforlaget. Kap
1, 2, 3, 4, 5, 6,7 (Elektronisk bok tilgjengelig på Fronter) Oblig
Bovaird, T. & E. Löffler (eds.)(2009/2015): Public Management and Governance. London: Routledge.
Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22. Oblig.- hovedbok
Artikler/kapittel i bøker (gjøres tilgjengelig elektronisk på Fronter):
• Andrews, R., G.A. Boyne, & R.M. Walker (2006): ”Subjective and objective measures of
organizational performance: An empirical exploration”. I Boyne, G.A m.fl. (eds.):
Public Service Performance. Cambridge: Cambridge University Press. Støtte
•

Baldersheim, H. M.fl. (red)(2008): Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og eforvaltning. Bergen: Fagbokforlaget (Kap 1, 9,10). Oblig

•

Baldersheim & Rose (red.) (2014) Det kommunale laboratorium (3. utgave). Bergen:
Fagbokforlaget. (Kap 1 og 5). Oblig

•

Bevir, M. (2009): Key Concepts in Governance (Part I): University of California, Berkeley.
Oblig

•

Bozeman, B. & J.D. Straussman (1990): Public Management Strategies (Kap. 6).
York: Free Press. Oblig

•

Bryson, John M. (2010): “The Stratey Change Cycle”. I Perry, J.L. (ed.): The Jossey-Bass
Reader on Nonprofit and Public Leadership. San Francisco, California : Jossey-Bass. Oblig

•

Galbraith, J, D., Downey, A. Kates (2002)(Kap 1): Designing Dynamic Organizations.
N.Y.:AMACOM. Oblig

•

Johnsen, Å., I. Sletnes & S.I. Vabo (2004): Konkurranseutsetting i kommunene. (Kap 1, 12,
og konklusjon). Oslo: Abstrakt forlag. Oblig

•

Joyce, P. (1999): Strategic Management for the Public Service. (Kap 1). London: Open
University. Oblig

•

Mulagan, G. (2009): The Art of Public Strategy. Mobilizing Power and Knowledge For the
Common Good. (Kap 1 og 2). Støtte

New

16

•

Sahlin-Anderssen (2002): National, International and Transnational Constructions of New
Public Management. I Christensen, T. & P. Lægreid (eds): New Public Management.
The transformation of ideas and practice. Aldershot: Ashgate. Oblig

•

Salamon, L.M. (2002) The Tools of Government. (Kap 1, 9, 10, 14, 19). London: Oxford
University Press. Oblig

Norsk støttelitteratur:
• Johnsen, Åge (red.). En strategisk offentlig sektor. Bergen: Fagbokforlaget. Støtte
•

Johnsen, Å. (2007): Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked. Bergen:
Fagbokforlaget. Støtte

•

Strand, Torodd (2007) Ledelse, organisasjon og kultur, Bergen: Fagbokforlaget. Støtte
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Etter gjennomført emne skal
studenten:
Ha kunnskap om de
styringsmulighetene og
begrensningene som ligger i
offentlig sektor.
Styringsutfordringer knyttet til
framveksten av nye
styringsstrukturer. Dette
innebærer blant annet en
begrepsmessig avklaring av
styringsbegrepet.
Ha kunnskap om et utvalg av
styringsverktøy som i dag
benyttes i offentlig sektor
Ha kunnskap til å forstå de
mulighetene og fallgruvene
som hefter ved et utvalg av
styringsverktøyene.

ORG929 Styringsverktøy i offentlig sektor: Muligheter og utfordringer
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
Forelesninger/Seminar
40
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
70
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
40
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
50
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
10
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
10
Bearbeiding av faglærers
10
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
40
Annet (må spesifiseres)

Kunne orientere seg og finne
fram i det vi vil betegne som
"styringsverktøyjungelen".
Sum

270
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ORG917 Masteroppgave i ledelse
Master thesis

30 studiepoeng - 3 semester – Kristiansand / desentralisert
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
De obligatoriske emnene i masterprogrammet skal normalt være gjennomført før man kan få
veiledning i forbindelse med masteroppgaven.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- gjennom bruk av teoretisk kunnskap og ved hjelp av egnede vitenskapelige metoder, kunne
analysere empiriske fenomener
- kunne koble teori og empiri i forsknings- og utviklingsprosjekter
- ha innsikt i hvordan et vitenskapelig arbeid planlegges og gjennomføres, herunder hvilke legale og
etiske rammebetingelser som gjelder for slike prosjekter
- kunne gjennomføre et selvstendig FoU-prosjekt
- kunne formidle resultater av forsknings- og utviklingsprosjekter
Innhold
I forbindelse med masteroppgaven skal studenten gjennomføre et selvstendig analysearbeid som er tett
knyttet opp til et prosjekt i egen bedrift. Studentene kan selv samle inn data, eller benytte seg av
allerede eksisterende datakilder. Masteroppgaven må inneholde problemstilling, relevant teori, grundig
metoderedegjørelse og metodediskusjon, en bearbeidet empirisk analyse og drøfting av resultater og
implikasjoner.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Masteroppgaven gjennomføres gjennom tre semestre med to samlinger à to til tre dager med
metodeundervisning, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid, samt presentasjon av skisse til
masteroppgave. Nettstøttet undervisning i Fronter. Totalt arbeidsomfang er 810 timer.
Vilkår for å gå til eksamen
Alle eksamener i studiet må være bestått før masteroppgaven kan vurderes.
Obligatorisk deltakelse på metodeseminar og godkjent prosjektskisse for masteroppgaven. Nærmere
informasjon gis i Fronter.
Eksamen
Masteroppgaven teller 100 %. Bokstavkarakter.
Masteroppgaven kan skrives alene eller av en gruppe studenter (1- 3 studenter). Ved
gruppeinnlevering vurderes besvarelsen samlet.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne: Nei
Åpent for privatister: Nei
Ansvarlig fakultet: Fakultet for samfunnsvitenskap
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Litteratur (ca. 800 sider):
Jacobsen, D. I. (2010) Hvordan gjennomføre undersøkelser? – innføring i samfunnsvitenskapelig
metode(2.ed), Høyskoleforlaget, Kristiansand
Hjerm. M.. (2011) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig analyse. Gyldendal akademisk. Oslo
Yin, R. K. (2009) Case study research: design and methods Sage, Los Angeles.
Van De Ven, A. H. (2007): Engaged Scholarship. A Guide for Organizational and
Social Research. Oxford: Oxford University Press
Grønmo, S. (2004) Samfunnsvitenskapelige metoder, Bergen, Fagbokforlaget
Del 1 - kap 2, del 2,3,4.5 til sammen ca 375 sider.
Grimen H.(2004) Samfunnsvitenskapelige tenkemåter (3. utg) Osl, Univrsitetsforlaget
kap 6,7 9, 10 og 13, til sammen ca 145 sider
Bryman, A. (2004). Social Research Methods,(2.ed.) Oxford, Oxford University Press
Kap 21 og 22 til sammen ca 32 sider
McNiff J.A. & Whitehead J.( 2005) All you need to know about action Research, London, Sage 280
sider
Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

ORG917 Masteroppgave i ledelse
30
Læringsaktiviteter

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Evne til å settes seg grundig
inn i teoretiske felt og ved
hjelp av egnede vitenskapelige
metoder analysere empiriske
fenomener
Evne til å koble teori og empiri
i forsknings- og
utviklingsprosjekter
Ha grundige kunnskaper og
ferdigheter om hvordan et
vitenskapelig arbeid
planlegges og gjennomføres,
herunder hvilke legale og
etiske rammebetingelser som
gjelder for slike prosjekter
Evne til å kunne formidle
resultater av forsknings- og
utviklingsprosjekter

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
45

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

20
75

40
50

20

560

810
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SPESIALISERING I BARNEHAGELEDELSE
(2. emne undervises sammen med Skoleledelse – se under spesialisering for skoleledelse; ORG955
Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner)
SV- 907 Fagdidaktisk tilnærming i barnehagen
Subject Approach to Early Education in Kindergarten

10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- kunne anvende relevante metoder og tilnærminger for læring i barnehagen
- kunne koble sammen sosialiseringsteori med omsorgsforståelse, barns kunnskapstilegnelse og
utforming av barnehagen som sosialiseringsarena
- kunne binde sammen organisasjonsutvikling og fagdidaktisk forståelse for å skape læringsmiljøer
der barn blir medskapere i eget læringsmiljø
Innhold
Barnehagen som organisasjon utvikles i krysspress mellom ulike forventninger og betingelser. Denne
forståelsen danner utgangspunktet for en teoretisk tilnærming til fagdidaktiske problemstillinger som
berører organisasjonens tilpasning til et delvis endret mandat. Fagdidaktikken vil i første rekke bli
eksemplifisert gjennom rammeplanens fagområde ”Nærmiljø og samfunn”. Fagområdet trekker
veksler på fagdisiplinene sosiologi, statsvitenskap og samfunnsgeografi. Forutsetning for
erfaringsbasert læring i barnehagen er kunnskap om barns egen tilegning av verden, mål, målenes
intensjoner og metoder, noe som skal gjenspeiles i emnets tematikk knyttet til læringsmiljø og
organisasjonsutvikling.
Kontekstualisering av barnehagen som institusjon, og samfunnsmandatets betydning for den
fagdidaktiske utforming.
- Emnet innledes med en drøfting av barnehagens samfunnsmessige oppgave med ansvar for
oppdragelse, danning, omsorg og læring.
- Videre belyses endring av barnehagens samfunnsmandat; fra ”omsorg og læring” til ”utdanning og
omsorg”.
Tema som inngår i emnet:
- Didaktikk mellom fag og omsorg. Barnehagens mandat
- Fagområdenes plass i barnehagen
- Førskolelærerens rolle knyttet til posisjon og utøvelse
- Strukturering ut fra erfaring, observasjon og refleksjon
- Interaksjon mellom familie, barnehage og nærmiljø
- Relasjonens medium og innhold
- Sosialiseringsteori med vekt på imitasjon, roller og læring via modeller
- Intersubjektivitet og fellesviten
- Demokrati og danning
- Identitet, selvdanning og tilhørighet
- Sted, lokalkunnskap, nettverk og læring
- Alt skjer lokalt, livsverden
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Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen vil bli gitt som 2 samlinger med forelesninger og fellesarbeider.
I løpet av semesteret skal studentene arbeide selvstendig med en individuell semesteroppgave. Tema
for semesteroppgave vil bli gitt av faglærer ved semesterstart. Nettstøttet undervisning. Arbeid med
oppgaver mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Eksamen
Individuell semesteroppgave. Bokstavkarakter.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Pensum
Det forutsettes at studentene kjenner:
Kunnskapsdepartementet: Stortingsmelding nr 24 (2012-2013) Framtidens barnehage.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-2420122013.html?id=720200
Lovdata (2011) Lov om barnehager samt forskrifter. Cappelen Akademisk forlag
Bok

Horrigmo K. J (2013): Barnehagebarn i nærmiljø og samfunn. Fagbokforlaget
Artikler
Alvestad M m.fl(2009) Status og utfordringer i norsk barnehageforskning. Nordisk
barnehageforskning. NECER vol 2 nr 1 2009 (15s)
Andersen J, Gundelach og Rasmussen (2009) Lederen gør en forskel. Rapport fra prosjekt ledelse,
faglighed, pædagogisk kvalitet. UdviklingsForum, Danmark (32 s)
Aubert V(1981) Sosial Rolle kap 6 i Sosiologi. Universitetsforlaget
Baklien, B (2009): ”Skole, barnehage, barneverntjeneste – bilder av ”de andre” hindrer samarbeid”. I
Norges Barnevern nr 4, vol 86, s 236-245
Barne- og likestillingsdepartementet & Kunnskapsdepartementet (2009): Til barnets beste – samarbeid
mellom barnehagen og barneverntjenesten. Veileder. Q 1162 (ca 30 sider)
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Til%20barnets%20beste%20%20samarbeid%20mellom%20barnehagen%20og%20barneverntjenesten.pdf
Brante, T., (2013) , The Professional Landscape: The Historical Development of Professions in
Sweden, Professions & Professionalism, Volume 3, NO 2, 2013, http://dx.doi.org/10.7577/pp.558 (18
s)
Buli-Holmberg, J. (2012): «Tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnehagen». I Bjørnsrud, H. og S.
Nilsen (red.): Tidlig innsats. Bedre læring for alle? Cappelen Damm Akademisk
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Bøe M (2011) Ledelse som reflektert aktivitet og handling i lys av barnehagen som lærende
organisasjon. Kap 5 i Otterstad AM og Rhedding-Jones J: Barnehagepedagogiske diskurser.
Universitetsforlaget (10s)
Børhaug K (2011) Barnehageorganisasjonen – autonomi eller standardisering. Tidsskrift FoU i praksis
nr 2/2011
Børhaug K og Lotsberg (2010), Barnehageledelse i endring, i Nordisk Barnehageforskning 2010, Vol
3- Nr. 3, ISSN 1890-9167, (16 s)
Dahl B og Evenstad R(2012) Arkitektur og pedagogikk kap9 i Krogstad m.fl(red) Rom for barnehage.
Fagbokforlaget
Gausdal B (2005) Læring i organisasjonar. I Nordhaug (red) Strategisk Personalledelse.
Universitetsforlaget (22s)
Granerusten PT og Hoås Moen K(2011) Nye lederroller i et utvalg kommunale barnehager med fokus
på enhets- og fagledere. Dronning mauds minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Gruenewald D (2003) The best of both world. Educational Researcher, Vol. 32, No. 4, pp. 3–12 (10s)
Gullestad M (1989) Hverdagslivet som symbol. Kap 10 i Kultur og hverdagsliv. Det blå bibliotek
universitetsforlaget.(12 Sider)
Gullestad M (1996) Selvforståelsens forankringspunkter. Kap 8 i Hverdagsfilosofer.
Universitetsforlaget (23 sider)
Halvorsen K, Stjernø S og Øverby E(2013) Profesjonene – velferdsstatens iverksettere og portvakter.
Kapittel 4 i Innføring i helse-og sosialpolitikk. Universitetsforlaget
Haugli T (2008): Hensynet til barnets beste. Kap 3 i Høstmælingen m.fl(red) Barnekonvensjonen.
Barns rettigheter i Norge. Et samarbeid med bl.a Redd barna. Universitetsforlaget (15s)
Helgøy I, Homme A og Ludvigsen K (2010) Mot nye arbeidsdelingsmønstre og autoritetsrelasjoner i
barnehagen? Tidsskrift for velferdsforskning vol 13 No 1 2010 s 43 – 57. fagbokforlaget (14 s)
Horrigmo, K. J. og Nylehn, B., (2004), Utvikling av en velferdsprofesjon (Kap 6, s 57- 66) og
Utviklingen av førskolelærerprofesjonen (Kap 7, s. 67- 91), Samfunnsfaglige perspektiver på
barnehagen, Fagbokforlaget, 2004 (totalt 34 s)
Hoås Moen K og Granerusten PT (2011) Demokrati – et mangesidig begrep til inspirasjon og
utfordring. I Glaser m.fl barnehagens grunnsteiner. Universitetsforlaget (10s)
Jensen, H. C og Nilsen, A.C.E (2012), Cooperation and coordination around children with individual
plans i Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 14, No. 1, March 2012, 1-14.
Kjønstad, A. (2009): Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten,
skoleetaten, sosialtjenesten og barnevernet. Oslo: Kommuneforlaget (kap. 1 og 2)
Kjørholt A T and Seland M (2012): Kindergarten as a Bazaar in james & James (ed) The moderen
child and the flexible labour market. Palgrave (17s)
Kjørholt AT (2004) Barnehagen som forskningsfelt. Barnehagen nr. 2. Opptrykk i kap 10 i Nuland
mfl. Hjernen er alene. Universitetsforlaget (17 s)
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Kjørholt, E. S (2008), Prinsippet om barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling, Kap 4 i
Høstmælingen m.fl(red) Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Et samarbeid med bl.a Redd
barna. Universitetsforlaget (15s)
Knudsen, H. (2004): «Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser». I Repstad, P. (red.): Dugnadsånd
og forsvarsverker – tverretatlig samarbeid i teori og praksis. 2. Utgave. Oslo: Universitetsforlaget
Kunnskapsdepartementet: Stortingsmelding nr 24 (2012-2013) Framtidens barnehage.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-2420122013.html?id=720200
Leira A(2012) Omsorgens institusjoner, omsorgens kjønn. Kap 4 i Ellingsæter og Widerberg(red)
Velferdstatens familier. Gyldendal akademiske (20s)
Lovdata (2011) Lov om barnehager samt forskrifter. Cappelen Akademisk forlag
Ogden T(2008) Motviljen mot evidens I utdanningssystemet. Debatt Bedre skole 4/2008
Rønning R og Starrin B (2009): Sosial kapital – et nyttig begrep. I Sosial kapital i et
velferdsperspektiv. Gyldendal akademisk. Oslo (14 s)
Sandberg K(2008) Barns rett til å bli hørt. Kap 5 i Høstmælingen m.fl(red) Barnekonvensjonen. Barns
rettigheter i Norge. Et samarbeid med bl.a Redd barna. Universitetsforlaget (15s)
Seland M (2010)Barndomsforskning i dag, med særlig vekt på «Politics of Childhood». BARN nr 2
(12s)
Senge P (2004) Building learning organizations. Kap 9.3 I De Wit & Meyer R(ed) strategy. Process,
Content, Context.. Thomson learning. (7s)
Skivenes M (2008): Forvaltning og politikk – om den nødvendige forbindelsen mellom
brukermedvirkning og borgermedvirkning. I Willumsen E: brukernes medvirkning.
Universitetsforlaget
Skoglund T (2011) Kritiske lesninger av førskolelærerutdanningens faglige tekster om ledelse. I
Otterstad og Rhedding-Jones barnehagepedagogiske diskurser. Universitetsforlaget (12s)
Somerville M (2010) A place Pedagogy for ”global Contemporaneity. Educational Philosophy and
Theory, vol 42, No 3 (18s)
Sommer, D., Samuelsson, I.P & Hundeide, K. (2013), Early Childhood care and education: a child
perspective paradigm, European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 21, No.4, 459475, 2013 (16 s)
Stefansen, Kari (2012), Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom? i Nordisk
Barnehageforskning 2012, Vol 5- Nr. 8, ISSN 1890- 9167 (13 S)
Steinnes GS og Haug P (2013) Conequences of staff composition in Norwegian kindergarten. Nordic
early Childhood education Research journal. Vol 6. no 13 (12s)
Sunde, J. og Fuglestad, O. L (2006), Ledelse og beslutningstaking i et relasjonelt perspektiv, i Norsk
Pedagogisk Tidsskrift, Årgang 90, nr. 2/2006, s. 133- 144 (11 s)
Togsverd, L og Rothuizen, J.J. (2012), Argumenter for en utviklingsbasert førskolelærerutdanning,
kronikk i Første steg nr. 1, 2012 (6 s)
Tønnessen M og Tønnessen R(2007) kap 1 og 3 i Demokratisk dannelse: Fagbokforlaget (30s)
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Vassenden A m.fl (2011) barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet.
Rapport IRIS. Stavanger (10s)
Wollebæk D og Bock Segaard S (2011) Sosial kapital – hva er det og hvor kommer det fra? I
Wollebæk og Bock segaard (red) Sosial kapital. Universitetsforlaget (10s)

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

SV-907 Fagdidaktisk tilnærming i barnehagen
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
arbeidsomfang

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Være i stand til å gi faglige
begrunnelser for valg av
læringsfelt, metoder og
materiell som er relevant for
det enkelte fagområde i
barnehagen, i denne
sammenheng eksemplifisert
gjennom fagområdet
"Nærmiljø og samfunn".
Kunne koble sammen
sosialiseringsteori med
omsorgsforståelse, barns
kunnskapstilegnelse og
utforming av barnehagen som
sosialiseringsarena.
Ha en forståelse av å binde
sammen
organisasjonsutvikling og
fagdidaktisk forståelse for å
skape læringsmiljøer der barn
blir medskapere i eget
læringsmiljø.
Sum

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

40

70
10

40
50

10
10

40

270
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SPESIALISERING I SKOLELEDELSE
ORG956 Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren
Learning, evaluation and change in the education sector

10 studiepoeng - Vår – Deltid - Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Den nasjonale rektorutdanningen
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
• ha inngående kunnskap om utviklingstrekk og reforminitiativer i utdanningssektoren
• ha innsikt i ulike organisasjonsteoretiske rammer for å forstå utdanningsinstitusjoner
• ha inngående kunnskap om lærende organisasjoner
• kunne kartlegge og analysere egen organisasjons virkemåte og prestasjoner
Innhold
• Utdanning som politikkområde; utviklingstrekk og reforminitiativer
• Organisasjonsteoretiske rammer for å forstå utdanningsinstitusjoner som verdiskapende
systemer;
o Politikk: individuell vs gruppemakt
o Sosiale relasjoner; individets behov og motiver
o Struktur; målklarhet, ansvar og arbeidsdeling/koordinering
o Symbol; kultur, mening, oppfatninger, normer og verdier
• Skolen som et lærende system; hva hemmer og hva fremmer? Læring på individ, gruppe,
organisasjon og samfunnsnivå
• Evaluering som kime til læring og utvikling i skole
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisning blir gitt som 2-3 samlinger à to dager med forelesninger og fellesarbeid. Nettstøttet
undervisning i Fronter. Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Arbeidsoppgave (individuell) må være bestått for å gå opp til eksamen. Nærmere informasjon gis i
Fronter.
Eksamen
En ukes hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (1-3 personer). Ved gruppeinnlevering vurderes
besvarelsen samlet. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
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Nei
Studiepoengreduksjon
Nei
Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Vedlegg
Bøker:
Roald, Knut (2010) Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring, Bergen Fagbokforlaget
Bolman, Lee. G and Deal, Terrence E (2010) Reframing the path to School Leadership Corwin, San
Francisco California
Macbeath, J. and N. Dempster (ed) (2009) Connecting leadership and learning; principles for practice
Routledge, London
Robinson, Viviane (2011) Student-Centered Leadership, Jossey Bass, San Francisco
Artikler;
Kelley, Carolyn and Halverson, Richard (2012) "The Comprehensive Assessment of Leadership for
Learning: A Next Generation Formative Evaluation and Feedback System," Journal of Applied
Research on Children: Informing Policy for Children at Risk: Vol. 3: Iss. 2, Article 4.
Kelley, C., Halverson, R. & Camburn, E. (2012). “The Design and Validation of the Comprehensive
Assessment of Leadership for Learning (CALL) Formative School Leader Assessment” Annual
Conference of the American Educational Finance and Policy Associatio”. Boston MA, March 2012.
Earl, Lorna & Fullan, Michael (2003)”Using Data in Leadership for Learning” Cambridge Journal of
Education Vol. 33, No. 3, November 2003
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal
studenten:
Ha innsikt og kunnskap om
utviklingstrekk og
reforminitiativer i
utdanningssektoren
Ha inngående kunnskap om
ulike organisasjonsteoretiske
rammer for å forstå
utdanningsinstitusjoner
Ha inngående kunnskap om
lærende organisasjoner
Ha ferdigheter til å kunne
kartlegge og analysere egen
organisasjons virkemåte og
prestasjoner

Sum

ORG956 Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
Forelesninger/Seminar
40
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
70
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
40
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
50
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
10
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
10
Bearbeiding av faglærers
10
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
40
Annet (må spesifiseres)
270
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ORG955 Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner
Organization and management of knowledgebased organizations
10 studiepoeng - Høst – Deltid - Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram, spesialisering Skoleledelse og Barnehageledelse
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
• ha innsikt i det nye integrerte oppvekst- og utdanningsfeltet
• ha inngående kunnskap om ledelse som kunst, håndverk og vitenskap
• ha innsikt i «Governance» som begrep, organiserende prinsipp og ledelsessett
• kunne håndtere nettverksformers vilkår og utfordringer
• kunne skape unike resultater i samspill mellom ulike tjenesteprodusenter innen oppvekst- og
utdanningsfeltet
Innhold
• Linjer og samarbeidstrekk i det norske oppvekst- og utdanningsfeltet
• Ledelse; et mangslungent begrep, men hvordan utøves det i norske utdanningsinstitusjoner?
o Holistisk ledelsesteori som utgangspunkt for å nærme seg ledelse som begrep og
praksis
o Er lederne i utdanningsinstitusjoner som andre ledere?
• Ledelse som kunst, håndverk og vitenskap
o Transaksjons versus transformasjon (visjon, karismatiske ledelse)
o Om å realisere «mission impossible» gjennom andre og nettverk/samarbeid
o Kunnskapsbasert ledelse - vilkår og fallgruver
o Strategi i kunnskapsbaserte organisasjoner
• Governance begrepets inntog og effekter i norsk oppvekst- og kunnskapsfelt
o Governance som begrep
o Verken marked eller hierarki men nettverk som grunnlag for verdiskaping
o Nettverkformens vilkår og effekter innenfor oppvekst- og utdanningsfeltet
• Nye insentiver og organisasjonsformer i utdanningsinstitusjoner – veien videre
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisning blir gitt som 2-3 samlinger à to dager med forelesninger og fellesarbeid. Nettstøttet
undervisning. Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Arbeidsoppgave (individuell) må være bestått for å gå opp til eksamen. Nærmere informasjon gis i
Fronter.
Eksamen
En ukes hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (1-3 personer). Ved gruppeinnlevering vurderes
besvarelsen samlet. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
29

Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Studiepoengreduksjon
Nei
Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Pensum
Bøker
Agranoff, R. (2012): Collaborating to manage; a primer for the public sector. Washington DC
Georgetown University Press
Børhaug, K., I. Helgøy, A. Homme, D.Ø. Lotsberg, K. Ludvigsen (2011): Styring, organisering og
ledelse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget
Cameron, K. and M., Lavine (2006): Making the impossible possible; leading extraordinary
performance. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher Inc
Irgens, E.J. og G. Wennes (red.) (2011): Kunnskapsarbeid : om kunnskap, læring og ledelse i
Bergen : Fagbokforl..

organisasjoner.

Møller, J. og E. Ottesen (2011): Rektor som leder og sjef; om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i
skolen, Oslo Universitetsforlaget

Artikler
Agranoff, R. og M. McGuire (2001): “After the Network is Formed: Process, and Performance.”
Kapittel 2 i Myrna P. Mandell (red.): Getting Results Through Collaboration: Networks and
Network Structures for Public Policy and Management. USA, Westport: Quorum Books. (19
sider)
Agranoff , R (2004): “Leveraging Networks: A Guide for public Managers Working across
Organizations”. I Kamensky, J.M. & T.J. Burlin (eds): Collaboration Using Networks and
partnerships. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers,
Alvesson, M. & D. Kärreman (2001): Odd couple: Making sense of the curious concept of knowledge
management. Journal of Management Studies 38:7 Nov 2001
Powell, Walter W. (1990): “Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization”. In B.M.
Staw and L.L. Cummings (eds.). Research in Organizational Behavior. Greenwich. CN: JAI
Press
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal
studenten:
Ha innsikt i, og kunnskap om
det nye integrerte oppvekst- og
utdanningsfeltet
Ha inngående kunnskap og
kompetanse om ledelse som
kunst, håndverk og vitenskap
Ha kunnskap og forståelse om
"Governance" som begrep,
organiserende prinsipp og
ledelsessett
Ha utviklet kunnskap og
ferdigheter til å kunne
håndtere nettverksformers
vilkår og utfordringer
Ha utviklet leder ferdigheter
med det for øyet å skape unike
resultater i samspill mellom
ulike tjenesteprodusenter innen
oppvekst- og utdanningsfeltet
Sum

ORG955 Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
Forelesninger/Seminar
40
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
70
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
40
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
50
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
10
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
10
Bearbeiding av faglærers
10
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
40
Annet (må spesifiseres)
270

31

SPESIALISERING I KOMMUNALLEDELSE
ORG935 Refleksivt lederskap i kommunal sektor
Reflexive management of local government
10 studiepoeng - 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- gjennom refleksjon kunne håndtere utfordringer som man vil stå overfor som leder
- ha inngående kunnskap om praksisorienterte generiske modeller av organisatorisk lederskap
- kunne anvende «Competing Values Framework» for å kartlegge ledelseskompetanser
- kunne gjennomføre og analysere kartlegginger i egen organisasjon
Innhold
Dette emnet har en todeling der vi i den første delen legger vekt på å gi teoretisk og begrepsmessig
forståelse av kritiske lederkunnskaper som makt, konflikt, kommunikasjon, teamarbeid,
gruppedynamikk, beslutningstaking, kreativitet, motivasjon, organisasjonspolitikk osv. Det
underliggende temaet er hva som hemmer og fremmer effektivt lederskap. Kunnskapsutviklingen
settes inn i kjente lederutviklingsmodeller. Modellene vil danne rammer for hvordan vi vil nærme oss
stoffet. Det vil hele tiden bli lagt vekt på casegjennomganger og aktiv deltakelse fra studentenes side.
Studentene skal selv samle inn og analysere et empirisk materiale ved hjelp av nevnte
lederutviklingsmodeller.
I emnets andre del vil vi arbeide med det empiriske materialet som studentene selv har samlet inn.
Ideen er å vise hvordan man kan jobbe med lederkompetanser gjennom såkalt speiling av vektlegging
av lederfunksjoner. På hvert ledernivå vender vi tilbake til begrepene ferdigheter, prioriteringer og
arbeidsverdier og utfordringer som vi dro opp innledningsvis i emnet. Målet er å vise hvordan man
kan lykkes som leder på ulike nivåer, og på den måten skape en plattform for karriereutvikling.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
To samlinger à to dager. Forelesninger og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Totalt
arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Innsamling av empirisk data som godkjennes av faglærer. Nærmere informasjon gis i Fronter.
Eksamen
Individuell semesteroppgave. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
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Åpent for privatister
Nei
Studiepoengreduksjon
Ansvarlig fakultet: Fakultet for samfunnsvitenskap
Pensum
Bøker;
Cameron, K.S. og R.E. Quinn (2011): Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on
the Competing Values Framework, Jossey Bass, San Francisco
Dahl, K. og T. Molly-Søholm (2012) (2 utgave): Leadership pipeline i den offentlige sektor.
København: Dansk psykologisk forlag
Denhardt, R.B., J.V. Denhardt, & M.P. Aristigueta (2009): Managing Human Behavior in Public and
Nonprofit Organizations. London: Sage (Kap 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14) (363 s.)
Artikler/kapitler til trykk;
Van Wart (2008): Leadership in Public Organizations. An Introduction. N.Y. M.E. Sharpe (Kap 2, 3,
4, 5, og 6 (70 s))
Støttelitteratur
Ferlie, E., L.E. Lynn, C. Pollitt (2005): The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford
University Press
Lüsher, L.S. (2012): Ledelse gennem Paradokset. Om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk
kompleksitet. København: Dansk Psykologisk forlag
Northouse, P.G. (2012): Leadership Theory and Practice. London: Sage
Quinn, R. (1988): Beyond Rational Management. Mastering the Paradoxes and Competing Demands
of High Performance. San Francisco: Jossey- Bass Publishers
Quinn, R. E., S.R. Faerman, S.R., M.P. Thompson, M.R. McGrath, L.S., Clair (2011): Becoming a
Master Manager. A Competing Values Approach. New Yoek: Wiley

33

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal
studenten:
Ha inngående kunnskap om
praksisorienterte generiske
modeller av organisatorisk
lederskap
Ha inngående kunnskap om
hvordan styring kan fremmes
gjennom organisasjonsdesign,
og organisasjonskultur
Ha inngående teoretisk og
begrepsmessig forståelse av
kritiske lederkunnskaper som
makt, konflikt,
kommunikasjon, teamarbeid,
gruppedynamikk,
beslutningstaking, kreativitet,
motivasjon,
organisasjonspolitikk m.m.
Utvikle ferdigheter i det å
kunne identifisere
organisasjonskultur

ORG935 Ledelse i kommunal sektor: Mot et refleksivt lederskap
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
Forelesninger/Seminar
40
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
70
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
40
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
50
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
10
Bearbeiding av faglærers
10
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
50
Annet (må spesifiseres)

Ha utviklet kunnskap og
ferdigheter til å skape
resultater gjennom læring på
individ- team-, organisasjonsog samfunnsnivå.

Sum

270
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ORG934 Ledelse i nettverk
Network management
10 studiepoeng - 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- ha innsikt i nettverksorganisering slik den arter seg i offentlig sektor
- ha inngående kunnskap om organisering og ledelse av nettverk
- kunne analysere aktuelle case
- ha inngående kunnskap om hvordan evaluere og måle effekter av nettverk
- ha kompetanse som kan anvendes i etablering, drift og evaluering av nettverksbaserte
organisasjonsformer
Innhold
Oppmerksomheten omkring nettverksorganisering har vært stor både i privat og offentlig sektor de
siste årene. Interessen har ikke bare vært rettet mot nettverk som analytisk konsept, men også som et
verktøy for å foreslå alternativer til tradisjonelle former for organisering og koordinering av
politikkområder, iverksetting og serviceproduksjon. I dette emnet vil vi sette fokus på dannelse av,
kategorisering av og prosesser knyttet til såkalte nettverksstrukturer. Vi vil være opptatt av å formidle
kunnskap om hvordan man organiserer og leder nettverk.
I tillegg vil vi gå et steg videre ved å gi studentene innblikk i hvordan man kan evaluere og måle
effekter av nettverksorganisering. Gjennom et utviklingsarbeid skal studentene arbeide med å få fram
evalueringsindikatorer som de selv skal anvende på et utvalg av nettverk. Gjennom emnet skal vi bl.a.
berøre følgende spørsmål:
- Hvorfor velger flere og flere kommuner å organisere og drive aktiviteter og serviceproduksjon
gjennom nettverk?
- Kan nettverk erstatte hierarki og marked?
- Variasjoner i organisatoriske og ledelsesmessige løsninger knyttet til nettverksorganisering
- Hvordan lede nettverk?
- Hvordan skape effektive nettverk?
- Makt i nettverk
- Innovasjon gjennom nettverk
- Spørsmål om demokratisk legitimitet og forankring knyttet til nettverksorganisering i offentlig
sektor
Arbeidsformer og arbeidsomfang
To samlinger à to dager. Kombinasjon av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og presentasjoner av
gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Arbeidsoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen. Nærmere informasjon gis i Fronter.
Eksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.
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Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Studiepoengreduksjon
Ansvarlig fakultet: Fakultetet for samfunnsvitenskap
Pensum:
Bøker:
Agranoff , R (2012)(270 s.): Collaborating to Manage. A Primer for the Public Sector. Washington:
Georgetown University Press
Jacobsen, Dag Ingvar (2014) Interkommunalt samarbeid i Norge; former, funksjoner og effekter.
Fagbokforlaget, Oslo
Mandell, M, Keast, R and Agranoff, R(2014) Network Theory in the Public Sector Building; new
Theoretical Framework, Routledge, USA

Artikler:
Agranoff, R. og M. McGuire (2001b): After the Network is Formed: Process, and Performance.
Kapittel 2 i Myrna P. Mandell (red.): Getting Results Through Collaboration: Networks and
Network Structures for Public Policy and Management. USA, Westport: Quorum Books. (19
sider)
Agranoff , R (2004): “Managing within networks; adding value to public organizations. Georgetown
university press.
Benington and Moore (2011); kapittel 2 og 3 i Public Value: Theory and Practice; Palgrave
Macmillan, UK
Haug, Are Vegard (2009): Kapittel 1, 3 og 4 i Lokaldemokratiet på nett og i nett. Oslo, Dr. polit.
avhandling, Universitetet i Oslo. (ca. 160 sider)
Kersbergen, K. og F. Waarden (2004): ’Governance’ as a bridge between disciplines: Crossdisiplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability,
accountability and legitimacy. European Journal of Political Research, vol. 43, 143 – 171. (28
sider)
Kim, S. (2010): Collaborative Leadership and Local Governance. I O’Leary, R. m.fl. (eds): The Future
of Public Administration Around the World. Washington D.C.: Georgetown University Press
Klijn, H. E. (2008): Governance and governance networks in Europe. An assessment of ten years of
research on the theme. Public Management Review. Vol. 10 issue 4 2008, p. 505 525. (20 sider)
Koppenjan, J. og E. H. Klijn (2004): Managing Uncertainties in Networks. London og New York:
Routledge, kap 1 og 11. (36 sider)
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Lowndes, V. og C. Skelcher (1998): The Dynamic of Multi- Organizational Partnerships: An Analysis
of Changing Modes of Governance. Public Administration, vol. 76, 313 – 333. (20 sider)
Mandell, M.P. & R. Keast (2009): “A New look at leadership in collaborative networks: process
catalysts”. I Raffel, J.A m.fl. (red): Public Sector Leadership. International Challenges and
Perspectives. London Edward Elgar
Moore, M.H. (2009): Networked Government: Survey of Rationals, Forms and Techniques. I Stephen
Goldsmith, Donald F. Kettl, editors (2009): Unlocking the power of networks : keys to highperformance governmen” Washington, D.C Ash Institute for Democratic Governance and
Innovation Brookings Institution Press. (36 s.)
Morse, R.S. (2008): “Developing Public Leaders in an Age of Collaborative Governance”. I Morse,
R.S. & T.F., Buss (eds): Innovations in Public leadership Development. New York: M.E. Sharpe
Nohria, N. (1992): Is a network perspective a useful way of studying organizations? I N. Nohria og
R.G. Eccles (red.), Networks and Organizations Structure, Form, and Action, Boston: Harvard
Business School Press. (20 sider)
Podolny, J. M. og K. L. Page (1998): Network forms of organization. Annual Review of Sociology,
vol. 24, 57–76. (19 sider)
Powell, W.W. (1991): Neither Market nor Hierarchy – Network Forms of Organization. I Thompson
G., J. Frances, R. Levacic, J. C. Mitchell (red.): Markets, Hierarchies and Networks. The
coordination of social life. London: Sage Publications. (12 sider)
Provan, K.G. og Sydow, J. (2008): Evaluating inter-organizational relationships. Kapittel 26 i
Cropper,S., Ebers C. og Ring, P. S. (eds.): The Oxford Handbook of Inter-Organizational
Relations. Oxford University Press. (15 sider)
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

ORG934 Ledelse i en nettverkspreget forvaltning
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
arbeidsomfang

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Tilegnet seg innsikt i
nettverksorganisering slik den
arter seg i offentlig sektor i
dag.
Opparbeidet seg kunnskap om
organisering og ledelse av
nettverk.
Analysere aktuelle case for å
opparbeide seg ferdigheter i
det å kunne lede nettverk.
Ha kunnskap om hvordan
evaluere og måle effekter av
nettverk.
Tilegne seg en kompetanse
som kan anvendes i
forbindelse med etablering,
drift og evaluering av
nettverksbaserte
organisasjonsformer.
Sum

40

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

85

10
40
60
10
10
10

5

270
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SPESIALISERING I KULTURLEDELSE
ST-901 Kulturinstitusjoner i endring – mellom lokale og globale rammebetingelser
Cultural institutions in change– between local and global environment
10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
• ha inngående kunnskap om kulturinstitusjoners endrede rammebetingelser lokalt, regionalt,
nasjonalt og globalt
• kunne analysere og evaluere kulturinstitusjonenes betydning ut fra ulike politiske,
institusjonelle og markedsbaserte krav og interesser
• kunne ta strategiske valg og lede utvikling av ulike typer kulturinstitusjoner
Innhold
• Kulturfeltet i endring: Teoretiske og praktisk dimensjoner
• Kultursfærens bransjer og institusjoner
• Kultur og teknologi
• Kultur og opphavsrett
• Kulturinstitusjonenes rolle i folkeopplysning vs. kommersiell forbrukerkultur
• Kulturell globalisering, kulturell arv, identitet og tilhørighet
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Samlingsbasert undervisning med 2 samlinger à 2-3 dager med forelesninger, gruppearbeid og
oppgavegjennomgang samt nettbaserte innleveringer og veiledning. Nettstøttet undervisning i Fronter.
Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Bestått individuell skisse til semesteroppgaven. Nærmere informasjon gis i Fronter.
Eksamen
Individuell semesteroppgave. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Studiepoengreduksjon
Nei
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Ansvarlig fakultet: Fakultetet for samfunnsvitenskap
Pensum
Bakhshi, H. & Throsby, D. (2010) Culture of innovation: an economic analysis of innovation in arts
and cultural organisations., London, Nesta, (Research report : June 2010).
Bennett, O. (2005) Beyond machinery: the cultural policies of Matthew Arnold. History of political
economy, vol. 37, nr. 3, s. 455-482
Bourdieu, P. (2006): Habitus og livsstilenes rom (utdrag fra “Distinksjonen”), i Agora nr. 1-2, 2006.
Bilton, C. (2006) Management and creativity: from creative industries to creative management,
Oxford, Blackwell
ISBN 978-1-4051-1996-2
Bjørnsen, Egil, Publikumsutviklingens begrensninger i Danielsen, Kristin (red.), Om
Publikumsutvikling (Bergen, Norsk Publikumsutvikling, 2010.
Bjørnsen, E., Lind, E. & Hauge, E.S. (2012) Kunstkonsum i storbyene : en studie av brukere og ikkebrukere av det offentlig finansierte kunsttilbudet i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og
Kristiansand., Kristiansand, Agderforskning, (FoU - rapport ; nr. 7 / 2012).
Brekke, Å.A. (2010) Jo fleire kokkar, jo betre søl., Oslo, ABM-Utvikling, (ABM-skrift ; #62). [Lest
03.12.2013]
ISBN 978-82-8105-080-8
Carey, J. (2006) What good are the arts?., London, Faber and Faber
ISBN 978-0-571-22603-0
Crane, Diana ‘Culture and Globalization: Theoretical Models and Emerging Trends’ in Crane, Diana;
Kawashima, Nobuko and Kawasaki, Ken’ichi (eds.): Global Culture: Arts, Policy and Globalization
(London: Routledge, 2002).
Kawashima, N (2000) Beyond the Division of Attenders vs non-Attenders: a study into audience
development in policy and practice, (Coventry: Centre for the Study of Cultural Policy, Working
Paper 6, University of Warwick, 2000).
Rosenbaum-Elliott, R. & Percy, L. (2011) Strategic brand management. 2. utg., Oxford, Oxford
University Press
ISBN 978-0-19-956521-4
Ryan, D. & Jones, C. (2012) Understanding digital marketing : marketing strategies for engaging
thedigital generation. 2. utg., London, Kogan Page
ISBN 978-0-7494-6427-1
Skarpenes, O. (2007): Den ”legitime kulturens” moralske forankring, Tidsskrift for
samfunnsforskning, 4/2007.
Wennes, G. (2006) Kunstledelse : om ledelse av og i kunstneriske virksomheter, Oslo, Abstrakt
ISBN 978-82-7935-215-0
Williams, Raymond, Keywords: A vocabulary of culture and society, (London, Fontana Press, 1976)
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal
studenten:
Tilegnet seg et
kunnskapsgrunnlag for å forstå
kulturinstitusjoners endrede
rammebetingelser lokalt,
regionalt, nasjonalt og globalt.
Være i stand til å analysere og
evaluere kulturinstitusjonenes
betydning ut fra nasjonal og
regional kulturpolitikk, ut fra
rollen som offentlig
servicetilbyder og
folkeopplyser, sett opp mot
økonomiske inntjeningskrav
og kommersielle interesser.
Ha tilegnet seg
kunnskapsunderlag for å
vurdere strategiske valg og
lede utvikling av ulike typer
kulturinstitusjoner
Sum

ST-901 Kulturinstitusjoner i endring - mellom lokale og globale
rammebetingelser
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
Studentens
arbeidsomfang evaluering av
arbeidsomfang
Forelesninger/Seminar
40
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
70
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
40
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
50
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
10
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
10
Bearbeiding av faglærers
10
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
40
Annet (må spesifiseres)
270
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ST-902 Kultur som politisk strategi i regionalutvikling
Culture as a political strategy in regional development
10 studiepoeng – 1 semester - Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
• ha inngående kunnskap om samfunnsendringer og teoretiske tilnærminger til kulturøkonomi,
opplevelsesindustri, kulturbasert næringsutvikling og innovasjon
• kunne analysere og evaluere hvordan kultur fungerer som endringsagent i regionale
utviklingsprosesser
• ha innsikt i hvordan byer og regioner bruker kulturbegrepet og kultursektoren i
politikkutforming, planlegging og strategiske utviklingsprosesser
• kunne utforme strategiske planer og lede endringsprosesser innenfor feltet by- og
regionalutvikling med særlig fokus på kulturens rolle
Innhold
• Regionale endringsprosesser
• Kulturens rolle og kulturteoretiske perspektiver i regional endring
• Kulturøkonomi, opplevelsesindustri og den ”kreative klasse”
• Framvekst av kulturbaserte næringer
• Næringsutvikling og kulturens betydning for regional verdiskapning og innovasjon
• Kultur som endringsagent i offentlig politikk og planlegging
• Kultur, livsstil og stedsidentitet som tema i by- og regionalutvikling
• Stedsprofilering som utviklingsstrategi
• Kulturplanlegging
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Samlingsbasert undervisning med 2 samlinger à 2-3 dager med forelesninger, gruppearbeid og
oppgavegjennomgang samt nettbaserte innleveringer og veiledning. Nettstøttet undervisning i Fronter.
Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Bestått individuell skisse til semesteroppgaven. Nærmere informasjon gis i Fronter.
Eksamen
Individuell semesteroppgave. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
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Åpent for privatister
Nei
Ansvarlig fakultet: Fakultetet for samfunnsvitenskap
Pensum:
Aagedal, O, Egeland, H & Villa M. (2009) Lokalt kulturliv i endring, Norsk kulturråd. Kap 1 &6
(51s).
Andersen, K., Bugge, M., Hansen, H., Isaksen, A. & Raunio, M. (2010a) One Size Fits All? Applying
the Creative Class Thesis onto a Nordic Context. European Planning Studies, 18 (10), s 591- 609
(18s).
Andersen, K., Bugge, M., Hanse, H., Isaksen, A. & Raunio, M. (2010b) Nordic City Regions in the
Creative Class Debate – Putting the Creative Class Thesis to a Test. Industry and Innovation, 17
(2), s 215-240 (25s).
Arnaud, L (2008) Identity as a project: art and sport in the service of urban development policies.
International Journal of Cultural Policy, 14 (4), s 431- 444 (14s).
Bianchini, F. & Parkinson, M. (red.) (1993) Cultural policy and urban regeneration. Manchester/New
York: Manchester University Press Kap 1(20s)
Bianchini, F. (2007) A crisis in urban creativity and local distinctiveness? Reflections on some of the
cultural consequences of globalisation for European cities, and on the potential of urban cultural
policies. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 10 (2), s 18-39 (21s).
Bille, T & Schulze, G. (2006) Culture in Urban Regional Development i Throsby, D & Ginsburgh V.
(eds) Handbook of the economics of art and culture. Amsterdam. (54s).
Bille, T. (2010) Cool, funky and creative? The creative class and preferences for leisure and culture.
International Journal of Cultural Policy, 16 (4), s 466- 496, (30s).
Bille, T. (2011) The Scandinavian approach to the experience economy – does it make sense?
International Journal of Cultural Policy, DOI:10.1080/10286632.2011.561924 (18s).
Etzkowitz, H. (2010) Innovation in Innovation: The Triple Helix of University- Industry- Government
Relations. Social Science Information Sur Les Sciences Sociales, 24 (3), s 293-337 (44s).
Evans, G & Shaw P. (2004) The contribution of culture to regeneration in the UK: A review of
evidence. Report DCMS, London Met. (77s)
Evans, G. (2003) Hard- branding the Cultural City – From Prado to Prada. International Journal of
Urban and Regional Research, 27 (2), s. 417-440 (23s).
Evans, G. (2009) Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy. Urban Studies, 46 (5&6) s 10031040 (36s).
Garcia, B (2004) Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons from
Experience, Prospects fort he Future. Local Economy, 19 (4), s 312- 326 (14s).
Gomez, M.V. (1998) Reflective images: The case of urban regeneration in Glasgow and Bilbao.
International Journal of Urban & Regional Research, 22 (1), s. 106-121 (16s).
Griffith, R. (1995) Cultural strategies and new modes of urban intervention. Cities, 12 (4), s 253- 265
(12s).
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Grodach, C & Loukaitou- Sideris (2007) Cultural development strategies and urban revitlization. A
survey of US cities. International Journal of Cultural Policy, 13 (4) s349 – 370 (21s).
Haraldsen, T., Flygind, S., Overvåg, K.& Power, D. (2004) Kartlegging av kulturnæringene i Norge –
økonomisk betydning, vekst- og utviklingspotensial. Rapportnr 10/2004, Østlandsforskning (88s).
Harvey, D. (1989) From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance
in late capitalism. Geografiska annaler 71 B (1), s. 3-17 (16s).
Hesmondhalgh, D. & Pratt, A. (2005) Cultural Industries and Cultural Policy. International Journal of
Cultural Policy, 11 (1), s1-13 (12s)
Hjemdahl, K (2011) Twisted field working. Fighting for the relevance of being connected. Ethnologia
Europea, 41 (1), s 64-79 (14s).
Horrigmo, A.M.J (2011) Kulturhus er ikke næring. Stat&Styring, 3, s30-32 (2s).
Horrigmo, A.M.K (2011) Fornuftig utviklingspolitikk? Stat&Styring, 3, s40-45 (8s).
McGuigan, J. (2009) Doing a Florida thing: the creative class thesis and cultural policy. International
Journal of Cultural Policy, 15 (3), s291-300 (9s).
Plaza, B. (1999) The Guggenheim-Bilbao museum effect: A reply to Maria V. Gomez’ ´reflective
images: The case of urban regeneration in Glascow and Bilbao´. International Journal of Urban &
Regional Research, 23 (3), s. 589-592 (3s).
Power, D (2003) The Nordic ‘Cultural Industries’: A Cross National Assessment of the Place of the
Cultural Industries in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Geografiska Annaler, 85 B (3), s.
167- 180 (13s).
Power, D (2009) Culture, creativity and experience in Nordic and Scandinavian cultural policy.
International Journal of Cultural Policy, 15 (4) s 445- 460 (15s).
Pratt, A., (2008) Creative Cities: The Cultural Industries and The Creative Class. Geografiska
Annaler: Series B, Human Geography, 90 (2), s 107-117 (10s).
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

ST-902-1 Kultur som politisk strategi i regional utvikling
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
arbeidsomfang

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Tilegnet seg et
kunnskapsgrunnlag for å forstå
samfunnsendringer og
teoretiske tilnærminger til
kulturøkonomi,
opplevelsesindustri,
kulturbasert næringsutvikling
og innovasjon.
Skal kunne analysere og
evaluere hvordan kultur
fungerer som endringsagent i
regionale utviklingsprosesser,
og hvordan byer og regioner
bruker kulturbegrepet og
kultursektoren i
politikkutforming, planlegging
og strategiske
utviklingsprosesser.
Skal ha tilegnet seg
kunnskapsunderlag som setter
han/henne i stand til å utforme
strategiske planer og lede
endringsprosesser innenfor
feltet by- og regionalutvikling
med særlig fokus på kulturens
rolle.
Sum

40

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

70

40
50
10
10
10

40

270

45

SPESIALISERING I HELSELEDELSE
ORG 936 Endringsledelse i helsetjenesten
Change management in healthcare
10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- ha inngående kunnskap om endringer i ekspertorganisasjoner
- ha innsikt i ulike perspektiver og forståelsesrammer for hvordan endringer skjer, og hvordan
og i hvilken grad endringer kan gjennomføres på planlagte måter
- kunne håndtere ulike endringsprosesser og endringsstrategier
Innhold
Emnet vil dekke følgende sentrale tema:
- Ulike perspektiver på å forstå organisatorisk endring
- Endringsprosesser og endringsstrategier
- Endringens innhold og omfang: Konkrete eksempler på nye styringsmodeller i helsetjenesten
(f.eks. enhetlig ledelse, bestiller – utførermodell, mål- og resultatstyring, innsatsstyrt
finansiering, desentralisering m.m.), (styrings)dilemmaer sektoren står overfor
- Strategisk helseledelse (håndtering av usikkerheten i sektoren, omdømmehåndtering m.m.)
- Endringsledelsesmodeller knyttet til planlagt endring
Arbeidsformer og arbeidsomfang
To samlinger à to dager. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer,
plenumsdiskusjoner og presentasjon av gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Total
arbeidsbelastning er 270 timer.
Eksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Ansvarlig fakultet Fakultetet for samfunnsvitenskap
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Pensum:
Berg, Ole (2005) Fra politikk til økonomikk. Den norske helsepolitikks utvikling det siste sekel. Oslo:
Tidsskriftets skriftserie. Bok
Jacobsen, Dag.I. (2012) ”Organisasjonsendringer og endringsledelse” 2. utgave. Bergen,
Fagbokforlaget (Kap 1, 2, 5, 6, 7, 8, og 9). Bok
Røvik, Kjell.A. (2007) ”Trender og Translasjoner. Ideer som former det 21. Århundrets
organisasjoner” Oslo, Universitetsforlaget (kap. 4, 5 ,6, 7 og 10). Bok
Romøren, Tor.I., Landmark, Brynjar.and Dag Olaf Torjesen (2011)”Promoting Coordination in
Norwegian Health Care”. International Journal of Integrated Health Care. Artikkel- Fronter
Torjesen Dag.Olaf., Byrkjeflot, Haldor. Og Lars Erik Kjekshus (2011) ”Ledelse i helseforetakene – en
gjennomgang av norske studier av ledelse i sykehus”. I Askvik, Steinar, Bjarne Espedal og Hallgeir
Gammelsæter (red.) Kunnkap om ledelse – Festskrift til Torodd Strand. Artikkel- Fronter
Kvåle, Gro og Dag Olaf Torjesen (2014) Sjukehusrørsla – kampen for tryggleiken til individ og stader.
I Bukve, Oddbjørn og Gro Kvåle (red.) Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar, Oslo,
Universitetsforlaget. Artikkel- Fronter
Støttelitteratur
Ferlie, Ewan, Fitzgerald, Louise, Wood, Martin and Chris Hawkins (2005) The Nonspread of
Innovations: The Mediating Role of Professionals. Academy of Management Journal 2005. Vol. 48
No 1, 117–134.
Gröne, Oliver (2001) Integrated Care. A position paper of the WHO European office for integrated
health care services. International Jounal of Integrated Care. 2001 April-Jun; 1:e21
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1525335/
Shortell and Kaluzny (2006) ”Health Care Management. Organization Design and behavior” 5th
edition. NY. Thompson, Delmar Learning. (Kan lastes ned som E-bok)
Van de Ven, Andrew.H.and Marshall Scott Poole (1995) Development and Change in Organizations.
The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3, pp. 510–540.
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

ORG936 Endringsledelse i helsetjenesten
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
arbeidsomfang

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Tilegnet seg et
kunnskapsgrunnlag for å forstå
endringer i
ekspertorganisasjoner.
Tilegne seg kunnskaper om
ulike perspektiver og
forståelsesrammer som gjør at
man har opparbeidet seg
innsikt i og forstå hvordan
endringer skjer, og hvordan og
i hvilken grad endringer kan
gjennomføres på planlagte
måter.
Ha utviklet
endringskompetanse på ledelse
knyttet til å håndtere ulike
endringsprosesser og
endringsstrategier.

Sum

45

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

85

40
55
15
15
10

5

270
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ORG937 Ledelse og reformer i helsetjenesten
Management and reforms in healthcare
10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- ha innsikt i ledelse av primær- og spesialisthelsetjenesten
- kunne reflektere kritisk om dagens ledelsesutfordringer og reformer i helsesektoren
- ha inngående kunnskap om reformbildet i helsesektoren
Innhold
Gjennom de siste årene har et omfattende reformarbeid og store endringer i styring og ledelse av
helsetjenesten funnet sted. Det etterspørres nå mer enhetlige, ansvarliggjorte og responsive lederroller.
På denne bakgrunn vil en vesentlig del av emnet omhandle utfordringer knyttet til introduksjon av mer
profesjonelle (fagnøytrale) lederroller i helsetjenesten. Her vil lederroller, reformer og nye betingelser
for ledelse spesielt bli studert i sammenheng. Emnet vil ta utgangspunkt i aktuell forskning og
litteratur i Norden som omhandler helsetjenestereformer og ledelse. I emnet vil følgende tema dekkes:
- Ledelse i spesialiserte kunnskapsorganisasjoner (ekspertorganisasjoner)
- Fra faglig ledelse til nye enhetlig ledelse i helsetjenesten
- Profesjon, ledelse og hybride ledelsesformer i helsetjenesten
- Helseforetaksreform og ledelse i spesialisthelsetjenesten
- Sømløs helsetjeneste, samordning, nye pasientroller og ledelse
- Utfordringer knyttet til ledelse i primærhelsetjenesten
- New Public Management, pasientrettigheter, innsatsstyrt finansiering og ledelse i
helsetjenesten
Arbeidsformer og arbeidsomfang
To samlinger à to dager. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer,
plenumsdiskusjoner og presentasjon av gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Total
arbeidsbelastning er 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Arbeidsoppgave (individuell eller i gruppe) må være bestått for å gå opp til eksamen. Nærmere
informasjon gis i Fronter.
Eksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
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Nei
Ansvarlig fakultet
Fakultetet for samfunnsvitenskap
Pensum
Litteratur market med K er kjernepensum, litteratur market med F er fordypningslitteratur.
Litteraturen er også tiltenkt som bakgrunnslitteratur til masteroppgaven.

Ledelseslitteratur

Byrkjeflot (2002) Ledelse på norsk. I Skogstad, A. og Einarsen, S. Ledelse på god og vondt.
Effektivitet og trivsel, Fagbokforlaget, Bergen (F)
Strand, T (2007) Ledelse, organisasjon og kultur (2.utgave), Fagbokforlaget, Bergen
Kap 1, 9, 10, 12 (K)

Hybridledelse/Ledelse i sykehus/spesialisthelsetjeneste

Berg L.N., Byrkjeflot, H. og Kvåle, G. (2010) Hybridledelse i sykehus — en gjennomgang av
litteraturen. Nordiske Organisasjonsstudier, Fagbokforlaget 12 (3) 30-49 (K)
Berg, O. (1997) Meta-Medicine: The Rise and Fall of the Norwegian Doctor as Leader and Manager.
In Larsen, Ø. (ed.) The Shaping of a Profession. Physicians in Norway, Past and Present (F)
Kjekshus, L.E., Byrkjeflot, H. og Torjesen, D. O. (2013) Organisering og ledlelse i sykehus etter NPM
– legenes tilbaketrekning. I Tjora, A. og Melby, L. (red.) Samhandling for helse. Kunnskap,
kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk. (K)
Torjesen, D. O. (2007) Foretak, management og medikrati. Dr. polit avh. UIB (F)
http://www.polis.no/Avhandling_Dag%20Torjesen.pdf
Torjesen, D. O. (2007) Kunnskap, profesjon og ledelse. Kunnnskapsperspektiver på ledelse i norsk
helsetjeneste. Tidsskrift for Samfunnsforskning. Vol 48, Nr 2, 275-290. (K)
Torjesen, D. O, Byrkjeflot og Kjekshus, L. E. (2011) Ledelse i helseforetakene — en gjennomgang av
norske studier av ledelse i sykehus. I Askvik S. mfl. (red.) Kunnskap om Ledelse. Festskrift til Torodd
Strand, Fagbokforlaget. (K)

Reformer og endring i helsetjenesten

Byrkjeflot, H. (2010) Healthcare States and Medical Professions: The Challenges from New Public
Management. In Christensen, T. and P. Lægreid (eds.). 2010. The Ashgate Research Companion to
New Public Management pp.147-161 Aldershot: Ashgate (F)
Byrkjeflot, H. and S. Neby. (2008) The end of the decentralized model of healthcare
governance? Comparing developments in the Scandinavian hospital sectors. Journal for Health
Organization and Management 22:4 (2008): 331–49. (K)
Berg, O. (2010) Sykehusene og den legelige selvstendighet – historien fra 1900 til ca. 2000. I Finset
mfl.(red) (2010) Utfordring og mulighet – En helsetjeneste i endring, Unipub forlag,Oslo (F)
Berg, O. (2005) Fra politikk til økonomikk. Den norske helsepolitikks utvikling det siste sekel.
Oslo: Tidsskriftets skriftserie. (K)
Byrkjeflot, H. and Torjesen, D.O. (2010) Managerial Innovation in Health Care. The
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Introducton, Translation and Use of the American DRG System in the Hospital Sector in Norway and
Denmark. I Knudsen, (m.fl) Mysterion Strategike og Kaintotomia. Novus Forlag,Oslo. (F)
Gloubman, S. og Mintzberg H. (2001) Managing the Care of Health and the Cure of
Diseases––Part 1, Health Care Manage Rev, 2001, 26(1), 56–92 (F)
Kvåle, G. og Torjesen, D. O. (2014) Sjukehusrørsla – kampen for tryggleiken til individ og stader.
(kommende) I Bukve, O. og Kvåle G. (red.) Samhandling og kvalitet. Oslo: Universitetsforlaget. (K)
Magnussen, J., Vrangbæk, K. og Saltman, R. B. (2010) Nordic Health Care Systems. Recent Reforms
and Current Policy Challenges. Open University Press (F)

Transperans

Blomgren, M. (2007) The Drive for Transparencey: Organization Field Transformations in
Swedish Healthcare. In Public Administration Vol. 85, No. 1, 2007 (67–82) (F)

Kommunehelsetjeneste, reformer, ledelse og samhandling

Hellesø, R. and Fagermoen, M. S. (2010) Cultural diversity between Hospital and Community nurses
for continuity of care. International Journal of Integrated Care – ISSN 1568-4156 Volume 10, 18
February 2010 (K)
Grønlie, T. (2007) Fra velferdskommune til velferdsstat — et histiorisk perspektiv på 100 års
velferdsutvikling, Notat, UIB/ Rokkansenteret. (F)
Heløe, A. og Ånstad, H. (2007) Striden om kommunehelse (tjeneste)loven: Hvor ble det av
forebyggingen? I Michael 2007;4 567-90 (F)
Johansson, I.L., Noren, L. and E. Wikstrøm (ed.) Patient Centered Care: A Nordic
perspective. International Journal of Public Sector Management, Vol. 23, Iss. 4, start page 331. Kan
lastes ned på:
http://www.nohrnet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=74:patientcentredcare-a-nordic-perspective&catid=1:latest-news&Itemid=50 (F)
Midtbø, T og Kvåle, G (2010) Perspektiver på samspill, kontinuitet og kvalitet i
omsorgstenester for pasienter med demens i heimetenesten. NTSF 3. (K)
Rasmussen, B.(2010) Makt og frihet til å lede? Styring og ledelse i kommunal omsorg. Paper
Neon-dagene 25.-26. November, Bodø 2010. (F)
Romøren, T. I. (2008) Jakten på de mange hendene. Rekruttering av personale til kommunale
omsorgstjenester. I aldring og livsløp 3/2008 (F)
Romøren, T. I. (2007) Kommunale hjemmetjenester — Fra eldreomsorg til yngreomsorg. I aldring og
livsløp 1/2007 (F)
Romøren, T. I. (2006) Ledere I pleie- og omsorgstjenesten: kompetanse, yrkeskarriere og lokal
tilhørighet. I Aldring og livsløp 2/2006 (K)
Romøren, T. I., Torjesen, D. O. and Landmark, B. (2011) Promoting Coordination in Norwegian
Health Care. In International Journal of Integrated Care. Volume 11, 7. (K)
St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Kan
lastes ned på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20082009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201 (F)
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Torjesen, D. O. og Vabo, S. I. (2014) Samhandlingsreformen som sammensatt koordineringsmandat –
utfordringer knyttet til virkemiddelbruken. (kommer) I Vabø, M. og Vabo, S. I. (red.) Velferdens
organisering. Oslo, Universitetsforlaget (K)

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

ORG937 Ledelse og reformer i helsetjenesten
10
Læringsaktiviteter
Beregnet
arbeidsomfang

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Ha kunnskap og innsikt i
ledelse av primær- og
spesialisthelsetjenesten.
Utvikle kritisk refleksjon
gjennom å opparbeide seg
kunnskap om dagens
ledelsesutfordringer og
reformer i helsesektoren.

Sum

40

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

85

20
40
60

10
10

5

270
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SPESIALISERING – ARBEIDSLIV OG KARRIEREVEILEDNING
ORG946 Arbeidsliv i endring
Change in working life
10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
• ha innsikt i ulike trender og utviklingstrekk som er beskrivende for det som i dag omtales som ”det
nye arbeidsliv”
• ha inngående kunnskap om hvordan ulike aktører påvirker utviklingen av arbeidslivet og
utdanningssektoren
• kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike effekter endringene har for enkeltindividet
Innhold
Sentrale tema og problemstillinger i emnet er:
• Internasjonal sysselsetting og arbeidsmarkedspolitikk – hvilke internasjonale trekk står vi overfor
og hvordan påvirker dette oss?
• Utdanningssystemet – i en internasjonal og nasjonal sammenheng
• Nye organisasjonsformer – fra administrasjon til nettverk?
• Offentlige reformer – utvikling og endring av offentlig sektor
• Arbeid og velferdspolitikk - Singel purpose or multiple solving?
• Et nytt arbeidsliv – hire, fire og reassigne? Mellom fleksibilitet og sikkerhet
• Arbeidsliv – utfordringer og muligheter
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som 2-3 samlinger à to dager med forelesninger og fellesarbeid. Nettstøttet
undervisning. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Arbeidsoppgave (individuell eller i gruppe) må være bestått for å gå opp til eksamen. Nærmere
informasjon gis i Fronter.
Eksamen
En ukes hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (1-3 personer). Ved gruppeinnlevering vurderes
besvarelsen samlet. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
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Studiepoengreduksjon
Nei
Ansvarlig fakultet: Fakultet for samfunnsvitenskap
Pensum:
Saksvik, Per Øystein(2011) Arbeids- og organisasjonspsykologi; aktuelle tema til inspirasjon for et
bedre arbeidsliv, Cappelen Damm, Oslo
Artikler
Bjørnstad, Roger m.fl (2010) Demand and supply of labor by education towards 2030, Statistics
Norway. (44 sider)
Bratberg, Espen mfl (2006) Avtakende jobbstabilitet i Noreg? I Heum, Per mfl (2006) Arbeidsliv i
omstilling, Fagbokforlagt, Bergen. (15 sider)
Heum, Per m.fl (2006) Arbeidsliv i omstilling: introduksjon. I Heum, Per mfl (2006) Arbeidsliv i
omstilling, Fagbokforlagt, Bergen. (2 sider)
La Cour, Anders og Højlund, Holger (2008) ”Vælferd gjennom det superviserende samarbeid.” I Sløk,
Camilla og Villadsen (red) Velfærdsledelse – I den selvstyrende vælferdsstat Hans Reitzels Forlag,
København. (20 sider)
Løvendahl, Bente R (2006) «Når ressurser både tenker og beveger seg». I kunnskapsledelse – trender
og utfordringer»
Milward, H Brinton(1996) The Changing Character of the Public Sector. I Perry, James L (edi) (1996)
Handbook of Public Administration, The Jossey-Bass public administration series, San Francisco.
Nesheim, Torstein og Olsen, Karen M (2006) Nye grenser i arbeidslivet? ? I Heum, Per mfl (2006)
Arbeidsliv i omstilling, Fagbokforlagt, Bergen. (17 sider)
Nesheim, Torstein (2006) Grenseløse bedrifter? I Heum, Per mfl (2006) Arbeidsliv i omstilling,
Fagbokforlagt, Bergen. (14 sider)
Nordhaug, Odd mfl (2006) Kompetanse i omstilling? I Heum, Per mfl (2006) Arbeidsliv i omstilling,
Fagbokforlagt, Bergen. (18 sider)
Nordiske arbeidslivsmodell (2006)
Powell, W.W. ”Neither Marked Nor Hierarchy”: Network Forms of Organization”, Reserach in
Organizational behavior, 1990, 12, 295-336.
A report by the Expert Group on New Skills for New Jobs prepared for the European Commission
(2010). New Skills for New Jobs: Action Now (36 sider)
I tillegg kommer 300 – 400 sider selvvalgt pensum
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

ORG946 Arbeidsliv i endring
10
Læringsaktiviteter

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Grunnleggende innsikt i ulike
trender og utviklingstrekk som
er beskrivende for det som i
dag omtales som "det nye
arbeidsliv".
Kunnskap om hvordan ulike
aktører påvirker hvordan
arbeidslivet og
utdanningssektoren beveger
seg
Kunnskap om hvordan
arbeidslivet og
utdanningssektoren opererer i
dag, og hvordan dette
fremtidig estimeres

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
40

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

70

40
50
10
10
10

40

270
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ORG947 Karriereveiledning
Career Guidance

10 studiepoeng - 1 semester – vår/høst - Kristiansand/Desentralisert
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- ha inngående kunnskap om fremveksten av karriereveiledning som et teoretisk felt
- ha inngående kunnskap om ulike prinsipper og veiledningstradisjoner
- kunne drive strategisk yrkes- og utdanningsveiledning, både individuell og
organisasjonsmessig
Innhold
Emnet gir innsikt i teoretisk og praktisk karriereveiledning. Sentrale temaer vil være:
- Prinsipper og veiledningsmetoder
- Gruppe- og individuell veiledning
- Nye roller – fra informatør til tilrettelegger og veileder
- Karriereplanlegging og koordinering
- Viktige ferdigheter for karriereveiledning
- Ulike kartleggingsverktøy
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som 2-3 samlinger à to dager med forelesninger og fellesarbeid.
Nettstøttet undervisning i Fronter. Totalt arbeidsomfang 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk individuell arbeidsoppgave må være godkjent for å gå opp til eksamen. Nærmere
informasjon gis i Fronter.
Eksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Studiepoengreduksjon
ORG941 Veiledning og coaching, 10 sp
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Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Pensum
Bøker:
Zunker, Vernon G (2005) Career Counseling; a holistic approach, Wadsworth Publishing Co Inc
Gaarder, Ingjerd E og Gravås, Tonje F(red.) Karriereveiledning, Universitetsforlaget Oslo
Artikler:
Andreassen, Inga H. et al, (2008) Utdanningsvalg; identitet og karriereveiledning, Fagbokforlaget
(kapittel 3)
Hansen, Morten T, Nohria, Nitin og Tierny, Thomas(1999) Whats your strategy for managing
knowledge? Harvard Business Rewiew
Iyengar, Sheena m. fl (2000) When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much
of a Good Thing? Journal of Personality and Social Psychology, 2000, Vol. 79, No. 6, 995-1006
Krumboltz, John D, Levin, m. fl (1999) Planned happenstance; constructing unexpected career
opportunities, Journal of Counselling and development.
Krumboltz, John D, Levin (2007) Counsellor actions needed for the new career perspective British
Journal of Guidance & Counselling, Online: http://dx.doi.org/10.1080/03069889808253865
Krumboltz, John D, Levin(2009) The happenstance learning theor. Journal of Career Assessment
2009; 17; 135, Online: http://jca.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/2/135
Nathan, Robert og Hill, Linda(2006). Håndbog i karrierevejledning: vejledning af voksne om
uddannelse, job og karriere (oversaty af Anmari Lundegaard ; bearbejdet af Birgit Heie(2008))
Fredensborg, Danmark (Kapittel 2)
Wangen, Grete (red)(2010) Døråpner til arbeidslivet. Oslo, Universitetsforlaget (kapittel 1 og 2)
Offentlige rapporter:
OECD 2004 Career Guidance and Public Policy - Bridging the Gap
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

ORG947 Karriereveiledning
10
Læringsaktiviteter

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Ha inngående kunnskap om
fremveksten av
karriereveiledning som et
teoretisk felt
Ha inngående kunnskap om
ulike prinsipper og
veiledningstradisjoner
Utvikle ferdigheter til å drive
strategisk yrkes- og
utdanningsveiledning, både
individuell og
organisasjonsmessig.

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
45

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

80

45
60
10
12.5
12.5

5

270
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SPESIALISERING – E-FORVALTNING
IS-908 eDialog
eDialogue

10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand
Studium
Ledelse, erfaringsbasert masterprogram
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
- ha innsikt i forvaltningspolitikk og policy knyttet til åpenhet og dialog mellom det offentlige
og dets brukere
- ha innsikt i nettverksteorier som belyser tematikk knyttet til innbyggerdeltakelse
- ha inngående kunnskap om gjeldende muligheter og utfordringer ved nettbasert dialog i
offentlig sektor
- ha innsikt i ulike web-baserte løsninger som kan benyttes til å understøtte offentlig dialog, og
hvilke utfordringer dette medfører
- kunne anvende sine kunnskaper om sosiale medier, deres muligheter og begrensninger i møte
med forvaltningens kommunikasjonsbehov
Innhold
Et velfungerende demokrati er avhengig av effektiv kommunikasjon mellom innbyggere,
administrasjon, politikere og andre interessenter. Den eksplosive veksten i bruk av sosiale medier gir
offentlig sektor nye nettbaserte kommunikasjonsmuligheter som stiller nye krav til kompetanse og nye
utfordringer. Hvordan kan slike medier bidra til økt åpenhet og demokrati? Hvilke muligheter gir dette
for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale?
Emnet vil bidra til å belyse slike spørsmål. Studentene vil få innsikt i sentrale teorier om betydningen
av åpenhet og dialog i demokratiske samfunn. Videre vil studentene få innsikt i hvordan sosiale
medier kan benyttes som en integrert del av forvaltningens dialog med omverdenen, og hvilke
utfordringer dette medfører. Studentene skal oppnå kunnskap om hvordan nettbasert dialog kan
integreres i den politiske beslutningstakingsprosessen for på best mulig måte å bidra til en åpen dialog
hvor alle kan delta. Emnet vil også gi innsikt i problemstillinger knyttet til arkiveringsfunksjonen i
møte med sosiale medier, og balanse mellom åpenhet og vern om privatlivet. I tillegg diskuteres
problemstillinger knyttet til den enkeltes ulike roller, hvor en og samme person kan ha ulike roller som
for eksempel ansatt i offentlig sektor, folkevalgt, aktiv i foreningsliv, foresatt og privatperson.
Emnet består av:
-

Introduksjon av teorier om innbyggerdeltakelse i demokratiske systemer og sosiale nettverk
Introduksjon av sosiale medier
Introduksjon av sentrale strategidokumenter knyttet til forvaltningens
kommunikasjonsstrategier og utfordringer
Nettbasert dialog som en integrert del av forvaltningens kommunikasjonsstrategi
Nettbasert dialog som en integrert del av en politisk beslutningstakingsprosess
Eksempler og erfaringer fra ulike forvaltningsorganer

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som 2-3 samlinger à to dager med forelesninger og fellesarbeid. Nettstøttet
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undervisning i Fronter. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Arbeidsoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen. Nærmere informasjon gis i Fronter.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Studiepoengreduksjon
Nei
Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Pensum:
Bøker
•
•
•

Liker - liker ikke: sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Enjolras m.fl,
Cappelen Damm Akademisk 2013
Sosiale medier i all offentlighet, lytte, dele, delta. Brandtzæg m.fl, Kommuneforlaget 2011
Krisehåndtering 2.0, Sosiale medier i bruk før, under og etter Krisen. Fagerli m.fl,
Kommuneforlaget 2012

Artikler
• The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area, Ø Sæbø, J Rose, L
Skiftenes Flak - Government Information Quarterly, 2008
• Understanding the dynamics in e-Participation initiatives: Looking through the genre and
stakeholder lenses, Ø Sæbø, LS Flak, MK Sein - Government Information Quarterly, 2011
• Understanding twitterTM use among parliament representatives: A genre analysis Ø Sæbø Electronic participation, 2011
• Social media use by government: From the routine to the critical, Kavanaugha et al,
Government Information Quarterly, 2012
• Social media in Government, Chun and Reyes, Government Information Quarterly, 2012
• A Three-Stage Adoption Process for Social Media Use in Government, Mergel and
Bretschneider, Public Administration Review Volume 73, Issue 3, pages 390–400, May/June
2013
• Social media as public Sphere: A stakeholder perspective. Johannessen, Flak og Sæbø, i
review (tilgjengelig i Fronter)
• Models of e-democracy, T Päivärinta, Ø Sæbø Communication of the AIS (CAIS)- 2006:
http://brage.bibsys.no/hia/bitstream/URN:NBN:nobibsys_brage_19545/1/Päivärinta_2011_Models.pdf
• The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global
Governance, Manuel Castells, The ANNALS of the American Academy of Political and
Social Science March 2008 vol. 616 no. 1 78-93:
http://ann.sagepub.com/content/616/1/78.short
Rapporter og utredninger
• Stortingsmelding 23: Digital agenda for Norge, tilgjengelig:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-2320122013.html?id=718084
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•

Difi: veileder sosiale medier i offentlig sektor, tilgjengelig: http://www.difi.no/sosialemedier/veileder-i-sosiale-medier
• KS: veikart for sosiale medier i offentlig sektor (se både rapport og annen informasjon på
siden), tilgjengelig: http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/Veikart-for-sosialemedier/
Statens kommunikasjonspolitikk, tilgjengelig:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2009/statenskommunikasjonspolitikk.html?id=582088

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

IS-908 eDialog
10
Læringsaktiviteter

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Kjennskap til
forvaltningspolitikk og policy
knyttet til åpenhet og dialog
mellom det offentlige og dens
brukere
Kjennskap til nettverksteorier
som belyser tematikk knyttet
til innbyggerdeltakelse
Kunnskap om gjeldende
muligheter og utfordringer ved
nettbasert dialog i offentlig
sektor
Innsikt i ulike web-baserte
løsninger som kan benyttes til
å understøtte offentlig dialog,
og hvilke utfordringer dette
medfører
Forståelse for sosiale medier,
deres muligheter og
begrensninger i møte med
forvaltningens
kommunikasjonsbehov
Sum

Beregnet
arbeidsomfang
45

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

86
10

40
55
10
10
10

4

270
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IS-909eForvaltning
eGovernment

10 studiepoeng – 1 semester – Kristiansand
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis.
Anbefalte forkunnskaper
Kunnskap og erfaring fra relevant sektor/tjenesteområde.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
• ha innsikt i hva som menes med offentlig nytte
• ha innsikt i hvordan IKT har vært brukt i forvaltningen de siste 50 årene
• ha inngående kunnskap om hvordan IKT kan bidra til økt offentlig nytte
• ha inngående kunnskap om hvordan IKT bør innføres for å sikre høyest mulig grad av nytte
• kunne analysere sammenhenger mellom offentlig omstilling og reform og IKT
Innhold
Offentlig sektor har vært en betydelig bruker av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i
mer enn 50 år. Interessen for IKT økte på slutten av 1990-tallet, og man begynte å bruke begreper som
elektronisk forvaltning (e-Forvaltning) om dyptgripende forvaltningsreformer som ble muliggjort eller
drevet frem av IKT. IKT er i dag både en integrert del av infrastrukturen og tjenesteproduksjonen i
offentlig sektor. Bruk av ny teknologi har allerede ført til omfattende endringer i organisering og
arbeidsprosesser. Likevel har man bare så vidt begynt å realisere nyttepotensialet som ligger i effektiv
bruk av IKT.
Emnet skal gi studentene historisk innsikt i hvordan IKT har vært brukt i forvaltningen over tid og
hvilken lærdom man har dratt så langt. Den enkelte student skal videre opparbeide seg kunnskap om
sammenhenger mellom innføring av IKT og behov for prosess og organisasjonsendringer. I tillegg
skal studenten ha fått kunnskap om hvordan IKT kan innføres på en god måte, hvilke effekter som kan
forventes og hvordan man på best mulig måte realiserer nyttepotensialet.
Emnet består av:
•
•
•
•
•
•

Historisk tilbakeblikk på IKT-bruk i offentlig forvaltning
IKT som strategisk driver og virkemiddel
Sammenhenger mellom IKT og prosess og organisasjonsendringer
Eksempler på innføring av IKT i statlige og kommunale virksomheter
Sammenheng mellom offentlig nytteperspektiv og effekter av IKT
Gevinstrealisering som praktisk tilnærming til hvordan IKT-investeringer kan ledes for å
realisere størst mulig grad av nyttepotensialet

Arbeidsformer og arbeidsomfang
To samlinger à to til tre dager. Kombinasjon av aktuelle gjesteforelesninger, forelesninger, seminarer
og gruppearbeid med presentasjoner. Mellom samlingene vil det være utstrakt bruk av nettstøttet
undervisning i Fronter, oppgaveløsning og veiledning. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Arbeidsoppgaver må være godkjent som bestått for å gå opp til eksamen. Nærmere informasjon gis i
Fronter.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.
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Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og/eller sluttevaluering i tråd med
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Studiepoengreduksjon
IS-417 eForvaltning og eDemokrati (5 sp)
Tilbys som enkeltemne
Tilbys som videreutdanningsemne
Åpent for privatister
Nei
Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Pensum:
Bøker
Flak, L.S. (red) (2012). Gevinstrealisering i eForvaltningsprosjekter. Universitetsforlaget, Oslo.
Jansen, A. og Schartum, D.W. (red) (2008). Elektronisk forvaltning på norsk. Fagbokforlaget, Bergen,
kapittel 1 til 13.
Artikler
Heeks, R. and Bailur, S. (2007). Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies,
theories, methods, and practice, Government Information Quarterly, Volume 24, Issue 2, Pages 243265.
Yildiz, M. (2007). E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward,
Government Information Quarterly, Volume 24, Issue 3, Pages 646-665.
Wang, Y.-S. and Liao, Y.-W. (2008). Assessing eGovernment systems success: A validation of the
DeLone and McLean model of information systems success, Government Information Quarterly,
Volume 25, Issue 4, Pages 717-733.
Utredninger og rapporter
Horn, G., et. al. (2007). Felles IKT-arktaktur i offentlig sektor. Tilgjengelig online:
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Felles_IKT_arkitektur_off_sektor.pdf
Stortingsmelding nr 17 (2006- 2007) : Eit informasjonssamfunn for alle, tilgjengelig online:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/20062007/stmeld-nr-17-2006-2007.html?id=441497 (utvalgte deler)
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

IS-909 eForvaltning
10
Læringsaktiviteter

Etter fullført emne skal
studenten:

Forelesninger/Seminar
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt gruppearbeid
/kollokvier/samspill studentene
imellom
Feltarbeid
Praksis/utprøving (egen arbeidsplass)
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter (inkl. pensum)
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Kjennskap til hva som menes
med offentlig nytte,
Kunnskap om hvordan IKT
har vært brukt i forvaltningen
de siste 50 årene,
Inngående kjennskap til
hvordan IKT kan bidra til økt
offentlig nytte,
Inngående kjennskap til
hvordan IKT bør innføres for å
sikre høyest mulig grad av
nytte og
God forståelse av
sammenhenger mellom
offentlig omstilling og reform
og IK

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
45

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

86

10
40
55
10
10
10

4

270
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25/15 Revisjon av utfyllende regler for opptak til Økonomi og administrasjon
- siviløkonom, masterprogram
Arkivsak-dok. 15/01429-1
Arkivkode.
Saksbehandler Turid Høgetveit

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
25/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg godkjenner følgende utfyllende regler for opptak til Økonomi og
administrasjon - siviløkonom, masterprogram:
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.

Greta Hilding

36

Hva saken gjelder
Utfyllende regler for opptak til Økonomi og administrasjon – siviløkonom, masterprogram ble
sist revidert 5.12.2013. Handelshøyskolen ved UiA legger nå fram utfyllende regler for opptak
til Økonomi og administrasjon – siviløkonom, masterprogram for godkjenning i universitetets
studieutvalg. Endringsforslaget gjelder først og fremst punkt 5 i de utfyllende reglene.
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Saksunderlag
Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen ved UiA fattet følgende vedtak 4.2.2015 (sak 7/15)
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.
Tredje prikkpunkt i vedtaket gjelder forslag til endrede utfyllende regler for opptak til Økonomi
og administrasjon – siviløkonom, masterprogram. De to øvrige prikkpunkt gjelder Regnskap og
revisjon – siviløkonom, masterprogram som ble behandlet i studieutvalgets møte 13.2.2015 (sak
5/15 og 6/15).
Forslag til endringer i de utfyllende reglene for opptak til Økonomi og administrasjon –
siviløkonom, masterprogram, gjelder først og fremst punkt 5 som foreslås endret fra følgende:
Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng, men de kan kun
mangle inntil 10 studiepoeng innenfor de fastsatte fagkravene i pkt 2. Søkerne må ha
grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget.
Til følgende:
Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng, men søkerne må ha
grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget.
Forslaget innebærer et redusert krav for betinget opptak til studieprogrammet. Av de 15
studiepoengene som søker kan mangle for å få betinget opptak, vil det nå kun stilles krav om at
søker ikke mangler grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget.
I tillegg foreslås det i første setning i de utfyllende reglene å endre krav om utdanning på totalt
180 studiepoeng, til minimum 180 studiepoeng.
Med disse endringene vil de utfyllende reglene for Økonomi og administrasjon – siviløkonom,
masterprogram være identiske med de utfyllende reglene for Regnskap og revisjon –
siviløkonom, masterprogram. Handelshøyskolen ved UiA ønsker identiske utfyllende regler for
disse masterprogrammene da begge skal tilfredsstille krav til siviløkonom.
Sekretariatets merknader
Sekretariatet har ingen merknader til Handelshøyskolen ved UiAs forslag.

Vedlegg:
Vedtak i HH sak 7/15;Forslag til utfyllende regler fra Handshøyskolen ved UiA;Gjeldende
utfyllende regler

Vedlegg til sak
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26/15 Fordypninger i barnehagelærerutdanningen
Arkivsak-dok. 15/01445-1
Arkivkode.
Saksbehandler Anne Marie Sundberg

Saksgang
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
20.03.2015

Saknr
26/15

Forslag til vedtak:
Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å godkjenne planene for fordypninger i
barnehagelærerutdanningen når disse er ferdigstilt og kvalitetssikret av Avdeling for
lærerutdanning og Studiesekretariatet.

Greta Hilding

Hva saken gjelder
Studieutvalget godkjente i mars 2013 programbeskrivelse og emnebeskrivelser for ny
barnehagelærerutdanning. Emnebeskrivelser for fordypningene som skal tilbys i 5. semester var
på dette tidspunkt ikke klare.
Avdeling for lærerutdanning hadde lagt opp til at fordypningene skulle behandles i dette møtet i
Studieutvalget. Prosessene mellom fakultetene og LU har imidlertid tatt tid, så sekretariatet har
ikke hatt mulighet til å behandle denne saken på vanlig måte. Det foreslås derfor at utvalgets
leder får fullmakt til godkjenne planene når Avdeling for lærerutdanning og Studiesekretariatet
har bearbeidet og kvalitetssikret disse.
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Saksunderlag
I henhold til rammeplan skal barnehagelærerutdanningen bestå av seks kunnskapsområder,
bacheloroppgave og fordypning. Kunnskapsområdene er:
• Barns utvikling, lek og læring
• Natur, helse og bevegelse
• Samfunn, religion, livssyn og etikk
• Språk, tekst og matematikk
• Kunst, kultur og kreativitet
• Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Styret for lærerutdanningene vedtok i møte 04.12.13 at følgende fordypninger skal tilbys ved
UiA:
Kristiansand
Småbarnepedagogikk
Utefag
Norsk
Mat og helse
Drama, musikk, forming
SRLE-fordypning

Grimstad
Småbarnspedagogikk
Forming

I april 2014 sendte Avdeling for lærerutdanning ut «bestilling» på emnebeskrivelser som skal
inngå i fordypningene. Det ble satt frist til 15.10.14 for tilbakemeldinger fra fakultetene.
Fordypningene skal tilbys første gang høsten 2015.
Prosessene mellom fakultetene og Avdeling for lærerutdanning har vært omfattende og
tidkrevende. Det foreligger derfor ikke kvalitetssikrede planer for fordypningene som
Studieutvalget kan behandle i dette møtet. Det arbeides med følgende fordypninger:
Fra Fakultet for humaniora og pedagogikk:
Språk, litteratur og nye medier i barnehagen (30 sp)
Småbarnspedagogikk (30 sp)
Samfunn, religion, livssyn og etikk (15 sp)
Fra Fakultet for samfunnsvitenskap:
Samfunn, religion, livssyn og etikk (15 sp)
Fra Fakultet for kunstfag:
Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid (30 sp)
Forming (30 sp)
Fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap:
Utefag (30 sp)
Mat og måltid i barnehagen (30 sp)
Sekretariatet vil foreslå at Avdeling for lærerutdanning får mulighet til å foreta en grundig
kvalitetssikring av forslag til planer i samråd med Studiesekretariatet. Dersom Studieutvalgets
medlemmer ønsker det, kan bearbeidede forslag til planer sendes ut til gjennomgang og
kommentarer før disse legges fram for utvalgets leder til godkjenning. Sekretariatet ber om
utvalgets vurdering av fremgangsmåten her.
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