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masterprogram, til Sosiologi og sosialt arbeid, 
masterprogram 
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54/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Arkivsak-dok. 14/03773-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 54/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjent. 
 
 

Greta Hilding 
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55/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
 
Arkivsak-dok. 14/03773-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 55/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjent. 
 
 

Greta Hilding 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Studieutvalget 171014 - protokoll.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Møteprotokoll

Utvalg: Studieutvalget
Møtested: C4 095, Grimstad
Dato: 17.10.2014
Tidspunkt: 09:00-12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Forfall:

Navn Funksjon
Svein Rune Olsen Medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for 
Tom Viggo Nilsen Svein Rune Olsen

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Greta Hilding Underdirektør
Anne Marie Sundberg Seniorrådgiver



SAKSLISTE

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off.

ST 14/45 Innkalling og saksliste

ST 14/46 Referat fra forrige møte

ST 14/47 Referatsaker

Styreprotokoll 14.05.14 2014/581

Styreprotokoll 18.06.14 2014/581

Styreprotokoll 17.09.14 2014/581

Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 22.05.14 2014/581

Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 25.09.14 2014/581

Digital emnerapportering - oppsummering av pilotprosjekt 
- veien videre

2014/967

ST 14/48 Høring: Gjennomgang av UiAs studieportefølje - forslag 
om nedlegging og styrking av program

2012/390

ST 14/49 Godkjenning av studieplan for ph.d.-spesialisering: 
Religion, etikk, historie og samfunn

2013/1458

ST 14/50 Utfyllende regler for rangering av søkere til 
faglærerutdanning i musikk og faglærerutdanning i teater

2013/2454

ST 14/51 Søknad om navneendring: fra Development Management, 
masterprogram, til Global Development and Planning, 
masterprogram

2014/2720

ST 14/52 Søknad om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i 
Sosiologi, bachelorprogram

2014/2721

ST 14/53 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved 
Universitetet i Agder

2014/962



ST 14/45 Innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Professor Hans Kjetil Lysgård ble innvilget talerett under sak 14/51.

Det ble meldt én sak under Eventuelt: Overgangen til Public 360 og konsekvenser for 
Studieutvalget. 

Enstemmig vedtak:

Godkjent. 

ST 14/46 Referat fra forrige møte

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Enstemmig vedtak:

Godkjent. 

ST 14/47 Referatsaker

Styreprotokoll 14.05.14

Styreprotokoll 18.06.14

Styreprotokoll 17.09.14

Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 22.05.14

Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 25.09.14

Digital emnerapportering - oppsummering av pilotprosjekt - veien videre

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.



ST 14/48 Høring: Gjennomgang av UiAs studieportefølje - forslag om 
nedlegging og styrking av program

Forslag til vedtak:
Utformes på grunnlag av diskusjonen i møtet. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Uheldig tidspunkt for denne saken, like etter at spørsmålet om fusjon med Høgskolen i

Telemark er lagt bort

- Lite dialog i prosessen

- Hva innebærer KDs signal om 20 studenter/kandidater? 

- Utvalget uttaler seg ikke til de konkrete forslagene om nedlegging.

- Til spørsmålet om samlokalisering: Dette bør utredes nærmere.

Enstemmig vedtak:

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

ST 14/49 Godkjenning av studieplan for ph.d.-spesialisering: Religion, etikk, 
historie og samfunn

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

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Enstemmig vedtak:

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



ST 14/50 Utfyllende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i 
musikk og faglærerutdanning i teater

Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i musikk:

1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere 
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram rangeres på grunnlag av 
skolepoeng og tilleggspoeng, samt opptaksprøve. Bestått opptaksprøve bedømmes etter en 
skala f.o.m. 20 t.o.m. 70 poeng.
For de beste 50 % av søkerne etter opptaksprøven, vektes opptaksprøven med 75 % og 
skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 25 %. For de øvrige søkerne vektes opptaksprøven
med 50 % og skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 50 %.
3. Rangering skjer innenfor hvert instrument eller gruppe av instrumenter.
4. Søkere som har bestått spilleprøven kan gis betinget opptak når det kan forventes at 
kravet til generell studiekompetanse blir oppfylt før studiestart.

2. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i musikk:
1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere 
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i teater, bachelorprogram rangeres på grunnlag av 
skolepoeng og tilleggspoeng, samt dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i drama/teater. 
Dette skal synliggjøres i form av et videoopptak og et motivasjonsbrev. De dokumenterte 
kunnskaper og ferdigheter i drama/teater rangeres på en skala fra 1-5 og vektes 25 % ved 
rangering av søkere.
3. Fakultet for kunstfag fastsetter nærmere krav til innhold i videoopptak og 
motivasjonsbrev.

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Det er en feil i første setning i vedtakets punkt 2. «Musikk» erstattes med «teater». 

- Et medlem mente at det bør være likebehandling hva angår vekting av skolepoeng og 

opptaksprøve for søkere til faglærerutdanning i musikk.  Til dette mente resten av utvalget at 

foreliggende forslag er i overensstemmelse med en praksis som har vist seg å fungere. 

Vedtatt mot én blank stemme:

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



med 50 % og skolepoeng og tilleggspoeng vektes med 50 %.
3. Rangering skjer innenfor hvert instrument eller gruppe av instrumenter.
4. Søkere som har bestått spilleprøven kan gis betinget opptak når det kan forventes at 
kravet til generell studiekompetanse blir oppfylt før studiestart.

2. Studieutvalget fastsetter følgende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i 
teater:
1. Søkere må oppfylle krav til studiekompetanse i henhold til forskrift om opptak til høyere 
utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2. Søkere til faglærerutdanning i teater, bachelorprogram rangeres på grunnlag av 
skolepoeng og tilleggspoeng, samt dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i drama/teater. 
Dette skal synliggjøres i form av et videoopptak og et motivasjonsbrev. De dokumenterte 
kunnskaper og ferdigheter i drama/teater rangeres på en skala fra 1-5 og vektes 25 % ved 
rangering av søkere.
3. Fakultet for kunstfag fastsetter nærmere krav til innhold i videoopptak og 
motivasjonsbrev.

ST 14/51 Søknad om navneendring: fra Development Management, 
masterprogram, til Global Development and Planning, masterprogram

Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget anser ikke denne saken som kun en søknad om navneendring, men som 

etablering av et nytt studium.
2. Fakultet for samfunnsvitenskap anmodes om å vurdere å fremme søknad om etablering av 

nytt studium innen neste ordinære søknadsfrist, det vil si 15. april 2015.   

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Sekretariatet bemerket innledningsvis at NOKUT signaliserer økt fokus på programnivået. Som 
universitet har UiA rett til å etablere nye studier, men også et stort ansvar i forbindelse med 
selvakkrediteringen. 

Professor Hans Kjetil Lysgård redegjorde for prosessen på instituttet og hvordan 
navneendringen er å anse som resultatet av en naturlig faglig utviklingsprosess innenfor et 
fagområde. Utviklingen av masterprogrammet i Development Management handler for 
instituttet om å posisjonere seg i en global konkurranse. Instituttets bachelorprogram utgjør en 
solid faglig plattform for det reviderte masterprogrammet.  

Studieutvalget diskuterte sekretariatets innstilling med forslag om å se på dette som etablering 
av et nytt studium opp mot professor Lysgårds redegjørelse med vekt på faglig utvikling. 

Utvalget konkluderte som følger:
- Det er viktig at man har rom for utvikling innenfor et fagområde, og at ikke 

systemet/byråkratiet legger unødvendige hindre i veien. 

- Når fagmiljøet anser endringene som naturlig faglig utvikling og ikke som etablering av et 

nytt program, ønsket Studieutvalget å legge fagmiljøets vurdering til grunn. 



Enstemmig vedtak:

1. Studieutvalget godkjenner søknad om navneendring: fra Development Management, 
masterprogram, til Global Development and Planning, masterprogram. 

2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptaket til studieåret 2015-2016.

ST 14/52 Søknad om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i 
Sosiologi, bachelorprogram

Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget avslår søknaden om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i 

Sosiologi, bachelorprogram.   
2. Studieutvalget ber sekretariatet foreslå endring i forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder som tar høyde for den type dispensasjon det her er søkt om. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Vedtatt mot to stemmer:

1. Studieutvalget innvilger søknaden om dispensasjon fra kravet om examen facultatum i 

Sosiologi, bachelorprogram. 

2. Studieutvalget ber sekretariatet foreslå endring i forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder som tar høyde for den type dispensasjon det her søkes om.  

ST 14/53 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 
Agder

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

Saksprotokoll i Studieutvalget - 17.10.2014 

Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Utvalget uttrykte støtte til forslag vedr. sensur av masteroppgaver.

- Utvalget var skeptisk til ny bestemmelse vedr. overlapping i bachelorprogram.

- Dersom klage på formelle feil skal behandles i fakultetsstyret, risikerer man ulik praksis. 

- Kan Studieutvalget behandle slike saker? 



Enstemmig vedtak:

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

Eventuelt

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



56/14 Referatsaker til Studieutvalget 03.12.14 
 
 
Arkivsak-dok. 14/03773-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 56/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 

Greta Hilding 
 
Hva saken gjelder 
Følgende referatsaker legges fram for Studieutvalget: 
• Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 01.10.14 
• Styreprotokoll 22.10.14 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat-011014.doc 
Styreprotokoll 22.10.14.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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R E F E R A T 
   
 fra møte i Læringsmiljøutvalget   
 Møtedato: 01.10.14 kl. 14.15-16.00  
    
 Til stede: viserektor Marit Aamodt Nielsen, universitetslektor Arne Leland, 

førstelektor Francine Girard, førsteamanuensis Magnhild Høie, student Kim 
Richard Henden Klem, student Mari Vågslid, student Tine Borg 
Observatører: Eli Stålesen, Per Anders Nygaard  

Referent: 
Greta Hilding  

   

LMU-sak 14/8 Innkalling og saksliste 
 
Godkjent. 
 
 

LMU-sak 14/9 
 
 
 

Referat fra møte i LMU 24.02.14 
 
Godkjent. 
 

  
LMU-sak 14/10 
 

Konstituering av utvalget  
 
Viserektor Marit Aamodt Nielsen leder utvalget. 
Student Mari Vågslid er nestleder.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

LMU-sak 14/11 Erfaringer fra studiestart høsten 2014   
 
Leder for Servicetorget, Beate Andreassen, orienterte om erfaringer fra studiestart. 
Hun viste til at for mange nye studenter er første semester den mest ensomme 
perioden i livet, og at fadderordningen derfor er svært viktig. UiA hadde i år 
rekordmange faddere - 700 - men det har likevel vært problemer med å skaffe 
faddere til enkelte studier. 20 faddere var MOT-faddere, det kunne gjerne ha vært 
flere. Det legges vekt på å ha et variert program der en forsøker å ha tilbud til alle.  
 
Fra diskusjonen: 
• Endringen fra rolig fadder til MOT-fadder er en forbedring. 

 
 



 
 
 
 

• Det bør informeres bedre om muligheten til å bytte faddergruppe. 

• Faddervaktene, dvs. de som er til stede i byen på kvelds-/nattestid, var et positivt 
innslag men bør bli mer synlige. 

• Det var dårligere kontakt mellom fadderstyret og UiA/SiA i år enn tidligere. 

• Opplæring av fadderne er viktig. 

• Det var mindre rus på campusene enn tidligere år. Det er mest drikking før 
arrangementene. 

• De fleste studentene er fornøyde med semesterstarten. 

Tatt til orientering.  
 
 

LMU-sak 14/12 Helse- og trivselsundersøkelsen bøamt stidemter 2014  
 
Eli Staalesen informerte om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT). 
Undersøkelsen ble gjennomført våren 2014 blant heltidsstudenter under 35 år med 
norsk statsborgerskap. 13663 studenter svarte. Studenter fra UiA deltok ikke i 
undersøkelsen, men det er ikke grunn til å tro at våre studenter ville ha svart 
annerledes.  
 
Noen funn fra undersøkelsen: 
• 7 av 10 studenter svarer at de har god eller svært god fysisk helse. 

• 19 % rapporterer alvorlige psykiske symptomplager, mot 10 % blant 
befolkningen ellers. Andelen er dobbelt så høy blant kvinnelige studenter (24 %) 
som blant mannlige studenter (12 %). Den har økt for begge kjønn siden forrige 
SHOT i 2010. 

• Mannlige studenter opplever større grad av mestring i studiesituasjonen enn 
kvinnelige studenter. 

• Studentene drikker mindre. Andelen studenter med risikofylt drikkemønster har 
gått ned fra 2010. Mannlige studenter er overrepresentert i denne gruppen. 

Fra diskusjonen: 
• Ressurssenteret har 1,8 stillinger. Det er for lite til å betjene ca. 11000 studenter. 

• Terskelen for å ta kontakt med ressurssenteret har blitt lavere. Det ble stilt 
spørsmål ved om dette betyr at studentene har blitt mer uselvstendige. 

• Flere mannlige studenter kommer til samtale. Det er positivt. 

• Linjeforeningene må ha aktiviteter som ikke innebærer bruk av alkohol. 

 

 Side 2 
 



 
 
 
 

• Kropps- og lykkepresset merkes også blant studentene, særlig blant jenter. 

• God fysisk helse gir ikke nødvendigvis god psykisk helse. 

Tatt til orientering. 
  
 

LMU-sak 14/13 
 

Referatsaker  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Orientering: Rapport om skade, ulykke eller nestenulykke; Studenter 
• Referat fra møte i referansegruppa for LMU 03.06.14 
• Nyheter fra Universell:  

* Rusforebyggende arbeid blant studenter 
* Kunnskap gir innflytelse 
* Studenter med usynlige funksjonsnedsettelser  

• Protokoll Studieutvalget 21.02.14 
• Protokoll Studieutvalget 21.03.14 
• Protokoll Studieutvalget 05.05.14 
• Protokoll Studieutvalget 04.06.14 
 
I forbindelse med rapport om skade, ulykke eller nestenulykke for studenter ble det 
stilt spørsmål om studentenes muligheter til å få dekket utgifter til f.eks. transport til 
og fra campus ved skader. Øvrige referatsaker ble tatt til orientering. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

Eventuelt 
 

Det ble gitt en kort orientering om vedtak i Arbeidsmiljøutvalget om å forby e-
sigaretter. 
 
LMU ønsker at seksuell trakassering skal tas opp som sak i utvalget. 
 

 

 

 Side 3 
 



 

 

 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Universitetsstyret 
Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand 

Dato: 22.10.2014 

Tidspunkt: 09:15 – 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Torunn Lauvdal LEDER  

Heidi Kristensen MEDLEM  

Dag Nordbø MEDLEM  

Kathrine Skretting MEDLEM  

Frøydis Nordgård Vik MEDLEM  

Amna Drace MEDLEM  

Helene Falch Fladmark MEDLEM  

Bjørn Stordrange MEDLEM  

Marianne Skreden MEDLEM  

Morgan Konnestad MEDLEM  

Ole Thomas Grimsli MEDLEM  

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

 

   

 

Merknader 

Kathrine Skretting deltok på møtet via «Skype» 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

Tor A. Aagedal Universitetsdirektør 

Kristian Jørgensen 

Paal Pedersen 

Elin Gauslaa 

Budsjettsjef  

Kommunikasjonsdirektør 

Sekretariat 

  

 

 

 



SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

S 91/14 Godkjenning av innkalling   

S 92/14 Godkjenning av saksliste   

S 93/14 Protokoll fra forrige møte   

S 94/14 Regnskapsrapport per 2. tertial 2014 (regnskap per 31.8.14) 2014/1442  

S 95/14 Evaluering av toppsatsingsområdene ved UiA, Fornybar 

Energi og Multimodalitet og kulturell endring 

2014/1108  

S 96/14 Akkreditering av Handelshøyskolen ved UiA gjennom 

AACSB International 

2014/2323  

S 97/14 Planlagt studieportefølje for studieåret 2015 - 2016 ved 

Universitetet i Agder 

2014/2860  

S 98/14 Orientering om Statsbudsjettet 2015 2014/2834  

S 99/14 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 - 2019 - 

høring 

2014/2247  

S 100/14 Budsjettforslag 2016 - Satsinger utenfor rammen 2014/2857  

S 101/14 Møtedatoer 2015 2014/20  

S 102/14 Referat og rapportsaker 22.10.14 2014/20  

S 103/14 Forlengelse av tilsetting i midlertidig 20 % stilling som 

professor II (kallelse) ved Fakultet for teknologi og realfag 

2009/2107  

S 104/14 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og 

høyskolesektoren 

2014/1347  

S 105/14 Informasjonsutveksling og oppfølging   

 

 



S 91/14 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Innkallingen ble godkjent 

 

 

S 92/14 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Ettersendt på e-post: 

S-sak 104/14: «Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode», 08.10.14  

 

Enstemmig vedtak: 

Sakslista ble godkjent 

 

 

S 93/14 Protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen ble godkjent 

 

 

S 94/14 Regnskapsrapport per 2. tertial 2014 (regnskap per 31.8.14) 

Forslag til vedtak: 

Styret tar regnskapet per 2.tertial 2014 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt 

følge opp de enhetene som har akkumulert merforbruk. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 



S 95/14 Evaluering av toppsatsingsområdene ved UiA, Fornybar Energi og 

Multimodalitet og kulturell endring 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vil takke fagmiljøene og fakultetene for deres bidrag til evalueringene av 

satsingsområdene Fornybar energi og MULTIKUL. 

2. Styret tar saken til etterretning 

 Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Rektor fremmet følgende forslag til endring i vedtakets pkt. 2: 

«Styret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak om universitetets prioriteringer til 

neste styremøte» 

 

Styret sluttet seg enstemmig til forslaget. 

Enstemmig vedtak: 

1. Styret vil takke fagmiljøene og fakultetene for deres bidrag til evalueringene av  

satsingsområdene Fornybar energi og MULTIKUL 

2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak om universitetets 

prioriteringer til neste styremøte 

 

 

S 96/14 Akkreditering av Handelshøyskolen ved UiA gjennom AACSB 

International 

Forslag til vedtak: 

1. Styret stiller seg positiv til at Handelshøyskolen søker akkreditering i AACSB International. 

2. Styret vil komme tilbake til spørsmål om særtilskudd for dekning av kostnader i forbindelse 

med akkrediteringsprosessen i budsjettbehandlingen de kommende årene.  

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 



S 97/14 Planlagt studieportefølje for studieåret 2015 - 2016 ved Universitetet i 

Agder 

Forslag til vedtak: 
1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret 2015-2016 i henhold til vedlegg 1 som viser innspill fra 

fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, inkludert antall studieplasser.  

2. Eventuelle endringer i statsbudsjett og rammetilskudd til Universitetet i Agder som går direkte på 

antall studieplasser må effektueres i revidert budsjett i marsmøtet 2015.  

3. Styret viser til at det kan bli aktuelt å trekke enkelte søknadsalternativer som følge av manglende 

etableringsvedtak, sviktende søkergrunnlag eller sviktende finansiering. Styret legger til grunn at 

universitetsdirektøren i første omgang følger opp disse forholdene ved utarbeidelse av endelig budsjett 

for 2015, og eventuelt som egen sak til styret. 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Aamodt Nielsen gjorde styret oppmerksom på noe feil data i vedlegg 1. På denne bakgrunnen 

ble pkt. 1 i vedtaket endret fra ««…i henhold til vedlegg 1..» til «..i henhold til korrigert vedlegg 

1» 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret 2015-2016 i henhold til korrigert vedlegg 1 som viser 

innspill fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, inkludert antall studieplasser.  

2. Eventuelle endringer i statsbudsjett og rammetilskudd til Universitetet i Agder som går direkte på 

antall studieplasser må effektueres i revidert budsjett i marsmøtet 2015.  

3. Styret viser til at det kan bli aktuelt å trekke enkelte søknadsalternativer som følge av manglende 

etableringsvedtak, sviktende søkergrunnlag eller sviktende finansiering. Styret legger til grunn at 

universitetsdirektøren i første omgang følger opp disse forholdene ved utarbeidelse av endelig budsjett 

for 2015, og eventuelt som egen sak til styret. 
 

S 98/14 Orientering om Statsbudsjettet 2015 

Forslag til vedtak: 

Styret tar universitetsdirektørens orientering om Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 

til orientering. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

 



S 99/14 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 - 2019 - høring 

Forslag til vedtak: 

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

2. Styret vedtar at nåværende inndeling og organisering av fakultetene, samt 

matriseorganisering av lærerutdanningene, videreføres i neste styreperiode. Styret ber 

universitetsdirektøren komme tilbake med en sak med en gjennomgang av 

mandat/instruks for Styret for lærerutdanningene 

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

navnendring som foreslått av Det sentrale forskningsutvalget og Studieutvalget. Styret 

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

saker med konkret ressursfordeling mellom fakultetene. 

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

senterorganisering. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 20.10.14. Det var ingen merknader til saken. 

 

 

Til vedtakets pkt. 1: 

Stordrange foreslo å utsette saken til neste styremøte. 

 

Det ble votert over Stordranges forslag som ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 

 

 

Til vedtakets pkt. 2: 

Universitetsdirektøren fremmet på bakgrunn av styrets vedtak under pkt 1 forslag om å stryke: 

«… og organisering…». 

 

Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag til endring vedtakets pkt 2. 

 

 

Punktene 3 og 4: 

Som følge av endret vedtak i pkt. 1 vedtok styret enstemmig å utsette behandlingen av punktene 

3 og 4 til neste styremøte.  

 

Vedtak: 

1. Styret vedtar å utsette saken om styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2015-

19. 

2. Styret vedtar at nåværende inndeling av fakultetene, samt matriseorganisering av 

lærerutdanningene, videreføres i neste styreperiode. Styret ber universitetsdirektøren 

komme tilbake med en sak med en gjennomgang av mandat/instruks for Styret for 

lærerutdanningene 

3. Styret vedtar å utsette behandlingen av saken om struktur for faste styrer, råd og utvalg, 

med navnendring som foreslått av Det sentrale forskningsutvalget og Studieutvalget.  

4. Styret vedtar å utsette behandlingen av saker knyttet til EVU og senterorganisering. 



 

S 100/14 Budsjettforslag 2016 - Satsinger utenfor rammen 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret vedtar for 2016 følgende satsingstiltak utenfor rammen: 

 

1. Sørlandslab – vitenskapelig utstyr 

2. Nye rekrutteringsstillinger 

a. Profesjonsfag – Nettverk for profesjonsforskning 

b. MNT-fag 

c. Frie rekrutteringsstillinger 

3. Nye studieplasser 

a. Sykepleievitenskap – Master i spesialsykepleie 

b. Lærerutdanning 

c. Ingeniørutdanning 

d. Frie studieplasser 

4. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene: 

a. Mekatronikk 

b. Utøvende rytmisk musikk 

c. Helse- og idrettsvitenskap 

 

2. Rektor får fullmakt til å utforme en kort beskrivelse av satsingsområdene med tilhørende 

kostnadsberegninger. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Universitetsdirektørens foreslo til endring i pkt. 1 at det engelske navnet til Sørlandslab skulle 

settes i parantes. Et enstemmig styre sluttet seg til forslaget. 

 

Sørlandslab (Mecatronic Innovation Lab, MIL) – vitenskapelig utstyr 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

 

S 101/14 Møtedatoer 2015 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar universitetsdirektørens forslag til møtedatoer i 2015.  

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Et par av møtedatoene for 2015 ble endret i tråd med styremedlemmenes ønsker. Øvrige datoer 

ble vedtatt som foreslått. 

Enstemmig vedtak: 

- Onsdag 11. februar, Campus Kristiansand 

- Torsdag 19. mars, Campus Grimstad 



- Onsdag 22. april, Campus Kristiansand 

- Onsdag 20. mai, Campus Grimstad 

- Torsdag 25. juni, Campus Kristiansand 

 

- Torsdag 10. september, Campus Grimstad 

- Onsdag 21. oktober, Campus Kristiansand 

- Onsdag 25. november, Campus Grimstad 

 

 

S 102/14 Referat og rapportsaker 22.10.14 

Forslag til vedtak: 

Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

 

S 103/14 Forlengelse av tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II 

(kallelse) ved Fakultet for teknologi og realfag 

Forslag til vedtak: 

John Oommens midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for 

teknologi og realfag forlenges for perioden 01.04.15-31.03.19. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

S 104/14 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og 

høyskolesektoren 

Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret slutter seg til utkastet til innspill til KDs strukturmelding for UH-

sektoren, med de endringer og tillegg som er framkommet i styremøtet. Rektor gis 

fullmakt til endelig godkjenning av universitetets innspill. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 20.10.14. Det var ingen merknader til saken. 

 

I styremøtet ble foreslått å presisere at UiA vil følge opp initiativ som er tatt og eventuelt ta nye 

initiativ hvis man finner det nødvendig. Konkret ble foreslått at samarbeidet med UiS og UiN 



burde forsterkes i innspillet til strukturmeldingen. Det var enstemmig tilslutning til disse 

forslagene. 

 

På bakgrunn av Kunnskapsdepartementets henvendelse datert 08.10.14 (vedlegg 3) vedtok styret 

enstemmig å be universitetsdirektøren om å melde tilbake til KD at styret stiller seg positiv til en 

forlengelse av funksjonsperioden fra 01.08 til 31.12.2015.  

Enstemmig vedtak: 

1.Universitetsstyret slutter seg til utkastet til innspill til KDs strukturmelding for      

UH-sektoren, med de endringer og tillegg som er framkommet i styremøtet. Rektor 

gis fullmakt til endelig godkjenning av universitetets innspill. 

2.Universitetsstyret stiller seg positiv til en forlengelse av funksjonsperioden fra 01.08 til  

31.12.2015 som tilbakemelding på KDs brev datert 08.10.  

 

 

S 105/14 Informasjonsutveksling og oppfølging 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Rektor informerte: 

- UiA, UiS og UiN driver lobbyvirksomhet om budsjettsituasjonen. Rektorene ved UiS og 

UiA møtte partileder Knut Arild Hareide (KrF) fredag 17. oktober.  

- Det er ønskelig å møte næringskomitéen om Sørlandslab og samarbeid med 

næringsklyngene om virkemidler tillagt Næringsdepartementet. 

Pedersen informerte : 

- Det planlegges et møte for nye universitetene med statsråden eller stortingsrepresentanter 

om statsbudsjettet. 

 

 



57/14 Fastsetting av opptakskrav for arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning 
 
 
Arkivsak-dok. 14/03717-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 57/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Studieutvalget fastsetter følgende opptakskrav for arbeidsplassbasert barnehagelærer-
utdanning (ABLU): 
- Generell studiekompetanse eller realkompetanse 
- Minst to års relevant yrkespraksis 
- Dokumentert ansettelsesforhold i barnehage 40-60 % stilling gjennom hele studietiden 
- Forpliktende samarbeidsavtale mellom Universitetet i Agder og barnehageeier 
 
 

Greta Hilding 
 
Hva saken gjelder 
Universitetet i Agder og Universitetet i Nordland skal sammen tilby 80 studieplasser til 
arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Studieplassene er finansiert av 
Utdanningsdirektoratet. Studiet skal være samlingsbasert og nettstøttet. ABLU er en utdanning 
som retter seg mot assistenter og fagarbeidere i barnehage og legger opp til at studentene tar 
med seg sin egen yrkeserfaring og bruker denne aktivt i studiet.  
 
Avdeling for lærerutdanning søker om godkjenning av opptakskrav til arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning (ABLU).  
 
Forslag til opptakskrav legges herved fram for Studieutvalget for godkjenning. 
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Saksunderlag 
Bakgrunn  
Avdeling for lærerutdanning søker om godkjenning av opptakskrav for arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning (ABLU). ABLU skal være et deltidsstudium over fire år, 
samlingsbasert og nettstøttet («blended learning»). UiA og UiN er sammen tildelt 80 
studieplasser til studiet. I arbeidet med opptakskriterier har Avdeling for lærerutdanning basert 
seg på erfaringer fra andre studiesteder som tilbyr dette studiet, blant annet Høyskolen i Oslo og 
Akershus.  
 
ABLU er en utdanning som retter seg mot assistenter og fagarbeidere i barnehage. Det legges 
opp til at studentene tar med seg sin egen yrkeserfaring og bruker denne aktivt i studiet. 
Avdeling for lærerutdanning ønsker derfor å kreve minst to års relevant yrkespraksis for opptak. 
Et annet viktig prinsipp i ABLU er at arbeidsplassen er en viktig læringsarena. Det er derfor en 
forutsetning at studentene har arbeid i en barnehage mens de studerer. Det legges også opp til et 
nært samarbeid mellom universitetet og barnehageeier. Studenten skal blant annet ha en 
mentor/veileder i egen barnehage, og barnehagen må forplikte seg på å følge opp studenten 
gjennom studietiden. Dette er bakgrunnen for at studenten må jobbe i en barnehage som har 
avtale med UiA/UiN for å kunne tas opp på studiet. Hjemmel for å fastsette spesielle 
opptakskrav for dette studiet finnes i forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-11, som lyder: 
§ 4-11.Desentralisert utdanning og deltidsutdanning 
For opptak til desentralisert og/eller deltidsutdanning kan institusjonene fastsette spesielle 
opptakskrav i form av relevant yrkeserfaring og arbeidstilknytning i studietiden. For opptak til 
deltidsstudium kan det i tillegg stilles krav om tilknytning til utdanningsstedet. 
 
Frist for å søke opptak settes til 15. mars gjennom lokalt opptak. Søknadsfristen har i følge LU 
vært drøftet med Opptakskontoret.  
 
Styret for lærerutdanningene behandlet forslag til opptakskriterier i møte 29. oktober d.å. Styret 
sluttet seg til forslag.  
 
Sekretariatets merknader 
Avdeling for lærerutdanning har gjort oppmerksom på at man har glemt å stryke Universitetet i 
Nordland fra forslag til opptakskriterier. For UiA sitt vedkommende skal punktet lyde 
«forpliktende samarbeidsavtale mellom Universitetet i Agder og barnehageeier».  
 
Sekretariatet har ingen merknader til de foreslåtte opptakskravene og anbefaler at Studieutvalget 
godkjenner disse.  
 
 
Vedlegg:  
Opptakskrav ABLU.msg 
Opptakskriterier for ABLU.docx 
 

Vedlegg til sak 
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From: Ingeborg Eidsvåg Fredwall 
Sent: 17. november 2014 11:36 
To: Anne Marie Sundberg 
Cc: Arne Breistein 
Subject: Opptakskrav ABLU 
Attachments: Opptakskriterier for ABLU.docx 
 
Hei. 
 
Sender som avtalt saken om opptakskrav ABLU til studieutvalget. Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. 
Saken om realkompetanse kommer. 
 
Vennlig hilsen 
 
Ingeborg Eidsvåg Fredwall 
Studieleder barnehagelærerutdanningen 
Avdeling for lærerutdanning 
Universitetet i Agder 
Tlf. 38141092/99013376 

 
 



Opptakskriterier for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) 

  

UiA og UiN har gått sammen om å tilby 80 studieplasser til ABLU. 
Studieplassene er finansiert av udir, og det vil være 40 studieplasser på hvert 
studiested. Studiet er et deltidsstudie som går over fire år og fører til graden 
bachelor barnehagelærer. Det skal være samlingsbasert og nettstøttet (blended 
learning). I arbeidet med å utvikle opptakskriterier for ABLU har vi basert oss 
på erfaringer fra andre studiesteder som tilbyr dette studiet, blant annet HiOA.  

ABLU er en utdanning som retter seg mot assistenter og fagarbeidere i 
barnehage og legger opp til at studentene tar med seg sin egen yrkeserfaring og 
bruker dette aktivt i studiet.Vi vil derfor kreve minst to års relevant yrkespraksis. 
Et annet viktig prinsipp i ABLU er at arbeidsplassen er en viktig læringsarena. 
Det er derfor en forutsetning at studentene har arbeid i en barnehage mens de 
studerer. Det legges også opp til et nært samarbeid mellom universitetet og 
barnehageeier. Studenten skal blant annet ha en mentor/veileder i egen 
barnehage, og barnehagen må forplikte seg på å følge opp studenten gjennom 
studietiden. Dette er bakgrunnen for at studenten må jobbe i en barnehage som 
har avtale med UiA/UiN for å søke studiet. Vi foreslår på bakgrunn av dette 
følgende opptakskriterier for ABLU: 

  

Generell studiekompetanse eller realkompetanse 
Minst to års relevant yrkespraksis 
Dokumentert ansettelsesforhold i barnehage 40-60 prosent stilling gjennom hele studietiden 
Forpliktende samarbeidsavtale mellom UiA /UiN og barnehageeier 
Søknadsfrist 15. mars, lokalt opptak 
 
Søknadsfristen har vært drøftet med opptakskontoret. 
 
29. oktober var saken oppe i Styret for lærerutdanning. Opptakskriteriene ble vedtatt av styret. 



 

58/14 Programevaluering av studieprogram i 2014 
 
 
Arkivsak-dok. 14/03823-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Turid Høgetveit 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 58/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Velferdsstudier, masterprogram, til 
orientering.   
 
 

Greta Hilding 
 
Hva saken gjelder 
Det skal gjennomføres programevaluering av alle studieprogram (bachelor- og masterprogram 
og lærerutdanningene) minst hvert 5. år. Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning bestemmer 
selv tidspunkt for når det skal gjennomføres slik evaluering. I 2014 er det gjennomført 
programevaluering for totalt 14 studieprogram. Frist for rapport fra programevaluering var 20. 
november. 
 
I dette møtet legges det kun fram rapport for programevaluering av Velferdsstudier, 
masterprogram. De øvrige rapportene vil bli lagt fram for Studieutvalget i første møte over 
nyttår.  
 
Rapport fra programevaluering skal følges opp på fakultetet ved behandling i studieråd og 
fakultetsstyre, og legges fram for Studieutvalget 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 

 
Det skal gjennomføres programevaluering av alle studieprogram minst hvert 5. år. 
Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning bestemmer tidspunkt for når det skal gjennomføres slik 
evaluering. 
 
Fakultetene meldte i februar 2014 at de skulle gjennomføre programevaluering av følgende 
studieprogram i 2014: 
• Folkehelsevitenskap, masterprogram  
• Idrettsvitenskap, masterprogram  
• Engelsk, masterprogram  
• Religion, etikk og kultur, bachelorprogram  
• Music Management, masterprogram 
• Kunstfag, masterprogram 
• Bioingeniør, bachelorprogram  
• Byggdesign, bachelorprogram  
• Elektronikk, bachelorprogram  
• Sosiologi, bachelorprogram  
• Velferdsstudier, masterprogram  
• Statsvitenskap, bachelorprogram  
• Informasjonssystemer, masterprogram  
• Innovasjon og kunnskapsledelse, masterprogram 
 
Ved Avdeling for lærerutdanning ble det ikke meldt inn aktuelle studieprogram for 
programevaluering i 2014.  
 
I forbindelse med programevalueringen ble det 3. april 2014 avholdt informasjonsmøte for 
aktuelle instituttledere, studiekoordinatorer, instituttkonsulenter og studieadministrative 
kontaktpersoner på fakultetene. Viserektor Marit Aamodt Nielsen innledet om hensikt/mål med 
programevaluering og instituttleder Hanne Haaland og førsteamanuensis Hege Wallevik 
innledet om sine erfaringer med programevaluering av Utviklingsstudier, bachelorprogram. 
 
Programevalueringen i 2014 skulle gjennomføres med utgangspunkt i sjekkliste vedtatt av 
Studieutvalget. Sjekklisten er strukturert etter de sju kvalitetsområdene i 
kvalitetssikringssystemet.  
 
I dette møtet legges det kun fram rapport fra programevaluering av Velferdsstudier, 
masterprogram. De øvrige rapportene vil bli lagt fram for Studieutvalget i første møte over 
nyttår. Siden Fakultet for samfunnsvitenskap ønsker å legge fram forslag til navneendring av 
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studieprogrammet og revidert studieplan for godkjenning av Studieutvalget i dette møtet, legges 
også rapport fra programevaluering fram slik at disse kan ses under ett. 
 
Oppsummering av rapport fra programevaluering av Velferdsstudier, masterprogram 
Masterprogrammet ble etablert i 2009 og dette er første programevaluering som gjennomføres 
for programmet. Evalueringspanelet gjennomførte sin evaluering i et møte 1.9.2014. Forslag til 
ny studieplan (behandlet i fakultetsstyret i oktober 2014) ble lagt fram for evalueringspanelet 
med ønske om tilbakemelding på forslag.  
 
En ekstern representant i evalueringspanelet mener grunnlagsmateriale og dataene ikke gir et 
klart bilde av opptak og antall studenter som gjennomfører og det savnes en bedre analyse. På 
grunnlag av lave opptakstall mener representanten det er risikofylt å dele studiet i to 
masterprogram. Det stilles også spørsmål til utvidet opptaksgrunnlag og om dette er for å få et 
mangfold i det faglige grunnlaget eller for å rekruttere fler? Ekstern representant anbefaler å gå 
for én felles master. Det stilles også spørsmål til forslag om navneendring kort tid etter 
etablering. Når det gjelder forslag om økning av masteroppgaven fra 40 til 60 studiepoeng, viser 
ekstern representant til at masteroppgaven er en akilleshæl for gjennomstrømming og ikke tror 
en slik endring vil gi økt gjennomstrømming. Det foreslås å gi studentene valg mellom en 
oppgave på 40 eller 60 studiepoeng. En ekstern representant mener studiet virker ambisiøst og 
framstår som nokså makroorientert og etterlyser mer vekt på det nordiske og norske. Det 
foreslås også et nytt SO-emne på 20. Studentene stiller imidlertid spørsmål ved hvor interessant 
et slikt emne er for studentene. 
 
Studentene tror master i velferdsstudier kan bli mer populært om det får en tydeligere profil og 
ikke er inndelt i spesialisering i sosialt arbeid og sosiologi (heller valgfritt emne). Studentene 
tror også bolkundervisning kan være en årsak til frafall. Slik undervisning er utfordrende i 
forhold til et godt studentmiljø/identitet.  
 
I egenevalueringen pekes det på et behov for større innsats for å unngå frafall. Blant annet vil en 
mer utjevning av undervisningen utover hele semesteret bli vurdert. Instituttet ønsker å endre 
navn til master i sosiologi og i sosialt arbeid til tross for at eksterne medlemmer av panelet ikke 
er enig i dette. Det vises i den forbindelse til et omfattende faglig fellesskap og et utstrakt 
forskningssamarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid. Av faglige og økonomiske grunner 
ønskes masteroppgaven utvidet til 60 studiepoeng. Forslaget om å etablere ett SO-emne på 20 
studiepoeng vil bli fulgt opp. Det foreslås også andre ressursbesparende tiltak. 
 
Studieplanen er for øvrig sammenlignet med Master i sosiologi ved UiB og Master i sosialt 
arbeid ved NTNU. 
 
Sekretariatets kommentarer 
Sekretariatet registrerer at det er ulike synspunkt i evalueringspanelet og at flere av innspillene 
fra paneldeltakerne ikke anbefales fulgt opp i egenevalueringen.  
 
Rapporten fra programevalueringen legges fram for Studieutvalget til orientering. For øvrig 
kommenteres forslag til endringer i navn og studieplan i egen sak til Studieutvalget.  
 
 
Vedlegg:  
Rapport programevaluering i Velferdsstudier, masterprogram 
Kvalitetssikringssystemet kap. 2.3.3 
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Vedlegg til sak 
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59/14 Søknad om godkjenning av studieplan etter programevaluering og 
navneendring: Fra Velferdsstudier, masterprogram, til Sosiologi og sosialt 
arbeid, masterprogram 
 
 
Arkivsak-dok. 14/03900-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 59/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Velferdsstudier, masterprogram, til 

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

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

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

 
 

Greta Hilding 
 
Hva saken gjelder 
Fakultet for samfunnsvitenskap legger fram studieplan for Velferdsstudier, masterprogram, 
revidert etter programevaluering for Studieutvalgets godkjenning. Det søkes også om 
navneendring på programmet, fra Velferdsstudier til Sosiologi og sosialt arbeid.  
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Saksunderlag 
 
Bakgrunn  
Masterprogram i velferdsstudier har gjennomgått programevaluering i 2014. Det vises til egen 
sak om programevalueringen.  
 
Revidert studieplan legges fram for godkjenning. Fakultet for samfunnsvitenskap søker også om 
godkjenning av navneendring på programmet, fra Velferdsstudier til Sosiologi og sosialt arbeid. 
Ønsket om navneendring begrunnes som følger: 
a) Navnet er riktig med tanke på innholdet i masterprogrammet.  
b) Det stemmer overens med instituttets navn og navn på ph.d.-program - og med kompetansen 

på instituttet. 
c) Det er gjenkjennbart og søkbart på nettet. Velferdsstudier anses ikke som et opplagt søkeord 

for potensielle studenter. 
d) Studentene har signalisert gjennom flere år at de ønsker et annet navn fordi masterprogram i 

velferdsstudier er ukjent og ikke gir gode nok signaler om hva programmet inneholder. 
 
Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap behandlet i møte 16. oktober d.å. endringer i 
studieplanen og godkjente tre nye emner. Disse er Kunnskapsformer, tjeneste- og fagutvikling i 
sosialt arbeid, 20 studiepoeng, Anvendelse og formidling av forskning, 10 studiepoeng, og 
Sosiologisk analyser, 10 studiepoeng. Andre endringer som ble lagt fram er økning i antall 
studiepoeng til masteroppgaven – fra 40 til 60. Programmet struktureres tydeligere i to ulike 
spesialiseringer, én i sosiologi og én i sosialt arbeid. Spesialiseringene utgjør 80 studiepoeng. 
Studentene skal søke seg direkte til valgt spesialisering.  
 
Følgende studiemodell legges til grunn i forslag til revidert studieplan:  
 
Spesialisering i sosialt arbeid 
Høst 
år 1 

ME416 
Vitenskapsteori og 
kvalitativ metode 

SV401 
The Nordic Welfare 

State in Comparative 
Perspective 

SO40x  
Kunnskapsformer, 

tjeneste- og 
fagutvikling i sosialt 

arbeid   
20 sp. 

Vår 
år 1 

ME417 
Vitenskapsteori og 
kvantitativ metode 

SV402  
Tverrprofesjonelt og 
interorganisatorisk 

samarbeid 
Høst 
år 2 

ME509 Masteroppgave 60 sp. 

Vår 
år 2 

 
Spesialisering i sosiologi 
Høst 
år 1 

ME416 
Vitenskapsteori og 
kvalitativ metode 

SV401 
The Nordic Welfare 

State in Comparative 
Perspective 

ME508  
Anvendelse og 

formidling av forskning 

Vår 
år 1 

ME417 
Vitenskapsteori og 
kvantitativ metode 

SV402  
Tverrprofesjonelt og 
interorganisatorisk 

samarbeid 

SV40x  
Sosiologiske analyser  

Høst 
år 2 

ME509 Masteroppgave 60 sp. 

Vår 
år 2 

 
Gjeldende programbeskrivelse for Velferdsstudier, masterprogram, følger vedlagt.  
 
Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap skal i møte 3. desember behandle forslag om 
navneendring og forslag til revidert studieplan. Det er lagt fram følgende forslag til vedtak: 
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Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap slutter seg til den fremsendte søknaden om  
• å endre navnet på Master i velferdsstudier til Master i sosiologi og sosialt arbeid og  
• godkjenner den nye reviderte studieplanen for Master i sosiologi og sosialt arbeid 

Endringene vil gjelde fra og med høsten 2015. 
 
Sekretariatets merknader 
Sekretariatet konstaterer at masterprogrammet i sosiologi og sosialt arbeid i realiteten like gjerne 
kunne vært to program – ett i sosiologi og ett i sosialt arbeid. Rekrutteringen til 
masterprogrammet i velferdsstudier gir imidlertid ikke grunnlag for å etablere to program. 
Sekretariatet er ikke kjent med at andre norske institusjoner har masterprogram som omfatter 
både sosiologi og sosialt arbeid. I forslaget til revidert studieplan er fordypningene i hhv 
sosiologi og sosialt arbeid på 80 studiepoeng. Den felles delen er på 40 studiepoeng, hvorav 20 
studiepoeng er metodeemner. Studenter som har hhv. sosiologi og sosialt arbeid både i 
bachelorgraden og som valgt fordypning i masterprogrammet vil altså få et relativt lite innslag 
av det andre fagområdet. Sekretariatet konstaterer at de eksterne deltakerne i evalueringspanelet 
som gjennomførte programevalueringen, var negative til den foreslåtte navneendringen. De to 
(professorer ved hhv HiOA og UiS) mente at velferd er et begrep som vil bli brukt mer 
framover, og at det vil være positivt at dette framgår av navnet på studiet. Det framkommer ikke 
noen innvendinger mot den foreslåtte navneendringen begrunnet i det faglige innholdet i studiet. 
I instituttets kommentarer til evalueringspanelets synspunkter henvises det bl.a. til et omfattende 
faglig fellesskap mellom sosiologi og sosialt arbeid. Ut fra dette anbefaler sekretariatet den 
foreslåtte navneendringen.  
 
Masteroppgaven ønskes omgjort fra 40 til 60 studiepoeng. I programevalueringen antas det at en 
viktig grunn til frafall er at studentene ikke mestrer det selvstendige arbeidet som 
masteroppgaven innebærer. Studentene forsvinner i det de går videre fra det strukturerte 
emnetilbudet. På denne bakgrunn finner sekretariatet det underlig at man ønsker å gjøre 
masteroppgaven større, og det stilles spørsmål om dette på noen måte vil bidra til bedre 
gjennomstrømming.  
 
I forslag til revidert plan utvides opptaksgrunnlaget til også å omfatte sykepleiere og 
vernepleiere. Tidligere var opptaksgrunnlaget sosialt arbeid, barnevernspedagog eller liknende 
studier. Sekretariatet stiller spørsmål om begrunnelsen for dette som ser ut som en relativt 
omfattende utvidelse. Dersom dette utelukkende er for å rekruttere flere, anses det uheldig i og 
med at studentgruppen blir svært bred og sekretariatet frykter at det kan bli problematiske å få til 
reell fordypning på masternivå.  
 
Utfyllende regler for opptak til masterprogram fastsettes av Studieutvalget. Fakultetet har ikke 
lagt fram konkret sak om slik endring. Sekretariatet har innvendinger mot det endringsforslag 
som er lagt inn i forslag til revidert studieplan, se over. Dersom fakultetet ønsker å utvide 
opptaksgrunnlaget på denne måten, mener sekretariatet at det må fremmes egen søknad om 
endringer av gjeldende utfyllende regler med en drøfting av det faglige grunnlag for de nye 
søkergruppene i forhold til det faglige innholdet i masterprogrammet. Inntil de utfyllende 
reglene er endret, må informasjonen i studieplanen være i samsvar med gjeldende utfyllende 
regler.  
 
Det kan være utfordrende å formulere læringsutbytte på programnivå for et studieprogram som 
består av ulike spesialiseringer. NOKUT forutsetter at hvert studieprogram skal ha ett felles 
læringsutbytte. For å dekke ulike spesialiseringer kan læringsutbyttet på programnivå bli i 
overkant generelt. Sekretariatet har en del konkrete innspill til læringsutbytteformuleringene i 
studieplanen, både på program- og emnenivå. Det stilles for eksempel spørsmål om 
læringsutbyttet på programnivå er noe lavt («kunnskap om») for et masterprogram. Når det 
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under Kunnskap heter «spesialisert innsikt i et nærmere spesifisert område», stiller sekretariatet 
spørsmål om det her er masteroppgavens tema det vises til. I så fall bør det framgå. I emnet 
Sosiologiske analyser heter det at studenten skal ha «innsikt i noen spesialiserte sosiologiske 
analyseformer». Det anses ønskelig med noe mer presisering her. I emnet The Nordic Welfare 
State in Comparative Perspective skal studenten ha «kjennskap til vanlige klassifiseringer av 
velferdsstater…». Det stilles spørsmål om dette er lavt for et masteremne («kjennskap»). 
Sekretariatet har også en del endringsforslag av mer korrekturmessig art. Det foreslås at 
Studieutvalget godkjenner at disse og ytterligere kommentarer formidles til fakultetet i etterkant 
av Studieutvalgets møte.  
 
Under punktet Arbeidsformer i programbeskrivelsen åpner fakultetet for at man ved lavt 
studenttall kan gi tilbud om andre arbeidsformer, for eksempel lesekurs. Sekretariatet ber 
studieutvalget vurdere om dette er tilfredsstillende.  
 
Litteraturliste er lagt fram for de nye emnene.  
 
Skjema for kvantifisering av studentenes arbeidsomfang er lagt fram for alle emnene.  
 
Kommentarer til de enkelte emnebeskrivelsene 
 
Vedr. masteroppgaven: 
I emnebeskrivelsen for masteroppgaven skal det under punktet Arbeidsformer og arbeidsomfang 
framgå hvor mange time obligatorisk veiledning studentene skal ha, jf. § 7 nr. 2 i forskrift om 
studier og eksamen ved Universitetet i Agder.  
 
Sekretariatet mener at teksten under punktet Vilkår for å gå opp til eksamen ikke hører hjemme 
her. Obligatoriske seminarer bør omtales under Arbeidsformer og arbeidsomfang. 
Presentasjonen av masteroppgaven er vel ikke et vilkår for å gå opp til eksamen, men muligens 
en forutsetning for å levere oppgaven til sensur. Fakultetet bes vurdere disse punktene på nytt.  
 
Vedr. Kunnskapsformer, tjeneste- og fagutvikling i sosialt arbeid: 
Sekretariatet merker seg at man har fulgt opp forslag til evalueringspanelet om et emne på 20 
studiepoeng. Sammenslåingen av to 10 studiepoengs emner framstår imidlertid ikke 
gjennomarbeidet. Det opereres med to delemner, hvert delemne har sitt læringsutbytte og 
innhold. Dette må bearbeides videre fra forslaget som nå foreligger.  
 
Det stilles spørsmål om eksamen er en hjemmeeksamen, og i så fall over hvor mange dager. 
Videre stiller sekretariatet spørsmål om et essay på 12-15 sider er lite omfattende prøving i et så 
stort emne.  
 
Vedr. Vitenskapsteori og kvantitativ metode 
Eksamen er todelt og består av «en skriftlig individuell oppgaveinnlevering…». Sekretariatet 
stiller spørsmål om dette er en hjemmeeksamen og i så fall over hvor mange dager.  
 
Generell kommentar:  
I emnet Anvendelse og formidling av samfunnsvitenskapelig forskning er en bestått individuell 
oppgave er vilkår for å gå opp til eksamen. I de fleste andre emnebeskrivelsene skal vilkårene 
kun være godkjent. Bestått/ikke bestått innebærer en vurdering og godkjent/ikke godkjent 
brukes der det ikke kreves vurdering, jf. forskrift om studier og emner § 16 nr. 1. Fakultetet bes 
gjennomgå bruken av bestått/godkjent i de ulike emnebeskrivelsene  
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Vedlegg:  
Sosiologi og sosialt arbeid - til Studieutvalget.docx 
Velferdsstudier masterprogram - gammel modell.pdf 
Søknad navneendring Velferdsstudier masterprogram.doc 
 
 

Vedlegg til sak 
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Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram 

Påbyggingsstudium - 120 Studiepoeng - 2 år -  

MASTSOS 

Opptakskrav 

1. I opptaksgrunnlaget skal det inngå enten  

a) bachelorgrad som inneholder en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i sosiologi eller 
andre samfunnsvitenskapelige fag, der minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten skal være på 
nivå 2. 

eller 

b) en integrert bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst tre års omfang (180 
studiepoeng), som for eksempel sosialt arbeid, sykepleie, vernepleie eller lignende studier 

2. Det skal inngå minst 10 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget.  

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

4. Søkere som tas opp på grunnlag av fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng, kan ikke gis 
betinget opptak dersom fordypningsenheten ikke er fullført.  

Anbefalte forkunnskaper  

Det er en fordel med gode engelskkunnskaper, da enkelte emner kan bli forelest på engelsk og deler 
av pensum vil være på engelsk.  

Generell beskrivelse av studiet  

Det overordnede målet for studiet er å gi kandidatene kunnskap om samspillet mellom individ og 
samfunn. Dette innebærer både innsikt i store samfunnsmessige endringsprosesser og kompetanse 
om forskning eller profesjonsutøvelse knyttet til endringer i velferdens organisering. Noen endringer 
er internasjonale og krever et bredt komparativt perspektiv.  

Studiet er basert på et samarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid, og integrerer ulike perspektiver 
på flere analysenivå.  Sosiologi og sosialt arbeid har tradisjonelt hatt mye felles både når det gjelder 
temaområder, forskningsmetoder og til dels også når det gjelder teoretisk fundament, men har over 
tid utviklet seg i ulike retninger som henholdsvis disiplin- og profesjonsfag. Sosiologi konsentrerer seg 
i større grad om makrostruktur og endringer i denne og samspill mellom individ og samfunn, mens 
sosialt arbeid har sterkere fokus på praktisk profesjonsutøvelse. Studiet presenterer innfallsvinkler 
som fokuserer på samspill mellom individ, samfunn og sosial endring. 
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Masterprogram i sosiologi og sosialt arbeid med spesialisering i sosialt arbeid 

Høst 
år 1 

ME416 
Vitenskapsteori og 
kvalitativ metode 

SV401 
The Nordic Welfare 

State in Comparative 
Perspectives 

SO40x 20 sp. 
Kunnskapsformer, 

tjeneste- og 
fagutvikling i sosialt 

arbeid   
Vår 
år 1 

ME417 
Vitenskapsteori og 
kvantitativ metode 

SV402  
Tverrprofesjonelt og 
interorganisatorisk 

samarbeid 
Høst 
år 2 

ME509 Masteroppgave 60 sp. 

Vår 
år 2 

 
Masterprogram i sosiologi og sosialt arbeid med spesialisering i sosiologi 
Høst 
år 1 

ME416 
Vitenskapsteori og 
kvalitativ metode 

SV401 
The Nordic Welfare 

State in Comparative 
Perspective 

ME508  
Anvendelse og 

formidling av forskning 

Vår 
år 1 

ME417 
Vitenskapsteori og 
kvantitativ metode 

SV402  
Tverrprofesjonelt og 
interorganisatorisk 

samarbeid 

SV40x  
Sosiologiske analyser  

Høst 
år 2 

ME509 Masteroppgave 60 sp. 

Vår 
år 2 

 

Det første året i masterprogrammet i sosiologi og sosialt arbeid består av 40 studiepoeng emner som 
er felles for de to spesialiseringene. Det omfatter emner på avansert nivå i vitenskapsteori og i 
kvalitativ og kvantitativ metode, et emne som tar opp den norske velferdsstaten i komparativt 
perspektiv og et emne om samarbeid på tvers av profesjoner og organisasjoner. I tillegg kommer 20 
studiepoeng spesialiseringsemner i sosiologi eller i sosialt arbeid/barnevern, avhengig av hvilken 
spesialisering studenten er tatt opp på. Spesialiseringsemnene er knyttet til studiets hovedtema, men 
representerer en fordypning innenfor et fagfelt. Det forutsettes at arbeidet innenfor 
spesialiseringsemnene bidrar til studentenes masteroppgave.  

Dersom antallet studenter er lavt kan enkelte spesialiseringsretninger bli gitt noe sjeldnere enn hvert 
studieår. Det tas forbehold om at enkelte emner kan bli erstattet med andre emner. 

Læringsutbytte  

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse:  

KUNNSKAP 

Kandidaten skal ha  

• omfattende kunnskap om velferdsbegrepet og velferdens grunnlag, utvikling og fordeling, 
samt ulike prinsipper for produksjon og organisering av velferd 

• spesialisert innsikt i et nærmere spesifisert område 

• inngående kunnskap i relevante vitenskapelige teorier og metoder 
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FERDIGHETER 

Kandidaten skal kunne 

• anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide 
selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning 

• beherske relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte i 
private så vel som offentlige og frivillige virksomheter 

• forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og 
formulere faglige resonnementer 

• gjennomføre selvstendige, avgrensete forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning  

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten skal 

• ha kunnskap om relevante forskningsetiske problemstillinger 

• kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer 

• kunne kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, 
både med spesialister og til allmennheten 

• kunne bidra til nytenkning, utvikling og innovasjonsprosesser i private, offentlige og frivillige 
organisasjoner og i samfunns- og næringsliv 

Arbeidsformer  

Undervisnings- og arbeidsformene tar utgangspunkt i samhandling og egenaktivitet, og det blir i 
enkelte emner lagt særlig vekt på dialogbasert undervisning. Det blir gitt undervisning i tre emner i 
hvert av de to første semestrene. Tredje og fjerde semester er beregnet til arbeid med 
masteroppgaven. Undervisningen vil bestå i forelesninger, seminarer og veiledning. Det blir forventet 
betydelig egeninnsats og at studentene engasjerer seg i individuelt og gruppebasert studiearbeid. Vi 
bruker Fronter som elektronisk studiestøttesystem. Ved lavt studentantall kan det bli gitt tilbud om 
andre arbeidsformer, for eksempel lesekurs.  

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  
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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 skal avlegges eksamen i hvert obligatorisk emne og i de to emnene i valgt spesialisering. 
Vurderingsformene i studiet fremgår av emnebeskrivelsene. Vurderingsformene kan variere etter 
arbeidsformen i hvert enkelt emne. 

Studentutveksling 

I løpet av studiet er det mulig med et utenlandsopphold av inntil ett semesters varighet, hvor 2. 
semester er det mest aktuelle. Det er viktig at oppholdet som utvekslingsstudent er 
forhåndsgodkjent og passer inn i studentens utdanningsplan. Ta kontakt med Internasjonal avdeling, 
studiekoordinator eller studieveileder for mer informasjon.  

Vilkår for å gå videre i studiet  

De obligatoriske emnene må normalt være gjennomført før studentene kan få veiledning i 
forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.  

Yrkesmuligheter og videre utdanning  

Studiet kvalifiserer til: 

- høyere stillinger i offentlig og privat sektor, som profesjonsarbeidere og samfunnsplanleggere, for 
eksempel i sosialsektoren, NAV, frivillige organisasjoner eller andre områder innenfor privat sektor 
- undervisningsstillinger innenfor spesialiseringsområdet 
- opptak til doktorgradsstudier 

Fører til grad  

Fullført studium fører frem til graden Master i sosiologi og sosialt arbeid.  
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EMNEBESKRIVELSE: ME-5xx Masteroppgave (nytt emne) 

60 sp - Starter vår, høst - Varighet 2 semester -  

Anbefalte forkunnskaper 

De obligatoriske emnene må normalt være gjennomført før man kan få veiledning i forbindelse med 
masteroppgaven. 

Læringsutbytte 

Gjennom arbeid med masteroppgaven vil studenten  

• Kunne utforme en problemstilling og svare på denne ved hjelp av forskningsmetoder og teori 

• Kunne tilegne seg kunnskaper knyttet til fagområdet, og den forskningsmessige konteksten til temaet  

• Ha kunnskaper og ferdigheter om hvordan et vitenskapelig arbeid planlegges og gjennomføres 

• Kunne formidle resultater fra forsknings- og utviklingsprosjekter muntlig og skriftlig 

Innhold  

Emnets innhold er i hovedsak knyttet til studentenes selvvalgte problemstilling og til studentenes arbeid med 
denne. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten ta i bruk den teoretiske, analytiske og 
metodiske kompetansen de har tilegnet seg gjennom studiet. Oppgaven skal være knyttet til spesialiseringen 
studenten er tatt opp på.  

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for masteroppgaven om omfang, innhold, gjennomføring, prosedyrer, 
veiledning, pensum, form, innlevering, vurdering, opphavsrett og offentlighetskrav m.m. Kopi av 
retningslinjene kan fås ved henvendelse til fakultetet, de er også tilgjengelige i emnerommet i Fronter.  

Masteroppgaven er i utgangspunktet et individuelt arbeid. To studenter kan etter søknad skrive 
masteroppgave sammen. Forholdet mellom student og veileder blir regulert i en veiledningskontrakt.  

Studentene har krav på veiledning og får oppnevnt en hovedveileder. 

Forventet arbeidsomfang er omtrent 1600 timer.  

Evaluering  

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

Vilkår for å gå opp til eksamen 

I forbindelse med masteroppgaven vil det bli holdt obligatoriske seminarer. Det skal utarbeides en 
prosjektskisse, som skal godkjennes som forutsetning for å få veiledning. Når arbeidet med oppgaven er 
ferdigstilt, skal masteroppgaven (arbeidsprosess og hovedfunn) presenteres på seminar.  

Eksamen 

Masteroppgave som teller 100 %. Gradert karakter. 
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Sensurfrist for masteroppgaven er 6 uker fra innlevering. Se også info om masteroppgaver på UiAs nettsider.  

 

Tilbys som enkeltemne Nei  

 
 

 

Emnekode/emnenavn ME 509 Masteroppgave  
Antall studiepoeng 60 
Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 
Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

 Forelesninger 12  
Seminardeltakelse 18  
Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   
Lesing av pensum/selvstudium 430  
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 1100  
Faglig veiledning 10  
Bearbeiding av faglærers 
tilbakemeldinger 

50  

Hospitering i bedrift, orkester osv.   
Eksamensforberedelse/lesetid   
Eksamen   
Annet (må spesifiseres)   

Sum   1620  
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SV-40x Sosiologiske analyser (nytt emne inkl. forslag til pensum) 

10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester -  

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten:  

• ha innsikt i noen spesialiserte sosiologiske analyseformer  

• forstå hvordan analyseformene kopler abstrakt teori med empirisk observasjon 

• kunne vurdere fordeler og begrensinger ved hver av tilnærmingene 

• kunne anvende analyseformene på ulike problemstillinger 

Innhold  

Emnet skal gi studentene forståelse for hvordan empirisk forskning utføres med konkrete eksempler. 
Eksemplene skal være generaliserbare slik at analyseformene de representerer kan anvendes i egen forskning i 
masteroppgaven. Eksemplene er:  

• ungdomskultur  
• arbeidsliv  
• fordeling og fattigdom  
• tidsbruk 
• sosiale felt 
• makt og sosiale relasjoner 
• risikosamfunn 

 
Arbeidsformer og arbeidsomfang  

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. 

Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer.  

Evaluering  

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

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjent individuell skriftlig oppgave.  

Eksamen  

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Gradert karakter.  

Tilbys som enkeltemne  

Ja, med forbehold om ledig plass/kapasitet.  

Fakultet  

Fakultet for samfunnsvitenskap  
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Forslag til pensum: 

Aassve, A., S. Mazzuko, and M. Mencarini (2005): Childbearing and well-being: a comparative analysis of 
European welfare regimes. Journal of European Social Policy, 15(4): s 283–299, 17 sider  

Beck, Ulrich (1997) Risiko og frihet, s. 109–138. Bergen: Fagbokforlaget, 30 sider 

Beck, Ulrich og Elisabeth Beck-Gernsheim, E. (1995) “Intruducion”, s 1–10, i The normal chaos of love. 
Cambridge UK: Polity Press, 10 sider 

Beyer, Peter (2010) “Preface. Experience the Paradox: Within and Beyond Secularization”, s 7–28 i Giuseppe 
Giordan (red.) Annual review of the sociology of religion. Boston:  Brill,  20 sider 

Bailey og Guy Redden (red.): Mediating faiths: Religion and socio-cultural change in the twenty-first century. 
Farnham: Ashgate, s 131–143, 9 sider 

Bourdieu, Pierre: «Er en interessefri handling mulig?» s. 131–148 i Symbolsk makt. Oslo: Pax 1996. 18 sider 

Bourdieu, Pierre et al. (1999): «Hanging by a thread», s. 370–380, og «A Life Lost», s. 381–391, i The Weight of 
the World. Polity Press, 11 sider 

Bourdieu, Pierre og Loic J. Waguant (1996): «Habitus, interesse og rationalitet», s 101–124  i Refleksiv sociologi, 
Hans Reitzler forlag, 24 sider 

Bradshaw, Jonathan og Naomi Finch (2003): "Oberlaps in dimensions of poverty", Journal of Social Policy, 32(4): 
s 513–525, 13 sider 

Ellingsæter, Anne Lise (2009): Vår tids moderne tider: det norske arbeidstidsregimet. Oslo: Universitetsforlaget, 
229 sider 

Foucault, Michel (1995/1975) "Panoptismen", i Overvåkning og straff. Oslo: Gyldendal 1995, s.176–201, 26 
sider 

Hervieu-Legèr, Daniéle (2006). In Search of Certainties: The Paradoxes of Religiosity in Societies of High 
Modernity, The Hegdehog Review, 8(1-2): 59–68, 10 sider 

Thorndal (2004): Kapittel 7 «Magt og politik», xx-xx, i Modernitetens politiske teoretikere.   København: 
Forlaget Columbus, xx sider 

Gershuny, Jonathan (2010): «An introduction, and a first summary», s  1–15, og «The individual’s and the 
society’s day: micro and macro theories in time use», s 76–104, i Changing times: work and leisure in 
postindustrial society, Oxford University Press, 44 sider 

NOU 2009:10. “Fordelingsutvalgets innstilling. Kapittel 3–5 (s 21–85). Oslo: Departementenes servicesenter, 65 
sider 
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Emnekode/emnenavn SV40x Sosiologiske analyser 
Antall studiepoeng 10 
Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 
Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

 Forelesninger 24  
Seminardeltakelse   
Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   
Lesing av pensum/selvstudium 110  
Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 
veiledning 

  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

66  

Feltarbeid   
Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   
Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 40  
Prosjektarbeid   
Faglig veiledning   
Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 10  
Hospitering i bedrift, orkester osv.   
Eksamensforberedelse/lesetid 20  
Eksamen 5  
Annet (må spesifiseres)   

Sum   275  
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SO- 406 Kunnskapsformer, tjeneste- og fagutvikling i sosialt arbeid (nytt emne inkl. forslag 
til pensum)   

20 sp - Starter høst - Varighet 2 semester   

Del I Høst: Kunnskapsformer og verdier i sosialt arbeid 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten ha:  

• Et analytisk perspektiv på utøving av sosialt arbeid i kontekst 
• Evne til å reflektere over ulike kunnskapsformer i sosialt arbeid 
• Evne til å identifisere og drøfte verdier i utøvingen av sosialt arbeid  
• Evne til å analysere betydningen av kjønn i utøvingen av sosialt arbeid  
• Evne til å anvende teorier om makt som analyseredskap i sosialt arbeid 

 

Innhold  

Emnet vil drøfte ulike kunnskapsformer i sosialt arbeid. Det vil bli lagt vekt på ulike spenningsfelt som fagfeltet 
er plassert i, for eksempel forholdet mellom hjelp/omsorg/støtte og kontroll, klient/bruker og 
tjenestesystemer. Emnet gir kunnskap om betydningen av verdier, makt og kjønn i samspillet mellom utøvere 
av sosialt arbeid og brukere. 

Sentrale temaer: 

• Sosialt arbeid i spenningsfeltet mellom system og klient/bruker  
• Sosialt arbeid som verdibasert fag 
• Profesjonsetikk i spenning mellom samfunnsansvar og møte med den enkelte 
• Makt og avmakt i sosialt arbeid 
• Betydning av kjønn i sosialt arbeid  
• Selvoppfatningens dynamikk mellom hjelp og kontroll 

 

Del II Vår: Tjeneste- og fagutvikling i sosialt arbeid 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten ha:  

• Oppøvd evne til å identifisere områder for forbedring og utvikling.   

• Kunnskap om faglig utvikling på ulike nivå i det profesjonelle arbeidet, og kunne identifisere og 
reflektere over etiske utfordringer.  

• Kunnskap om ulike tilnærminger for utvikling av den profesjonelle, tjenesten, organisasjonen og faget 

Innhold  

Dette emnet fokuserer på kunnskapsutvikling, tjeneste- og fagutvikling. Oppmerksomheten rettes mot utvikling 
av tjenestene gjennom innføring i ulike metoder for systematisering av erfaringer i praksis. Det legges vekt på 
de profesjonelles holdninger og betydningen av brukerinvolvering. Kjennetegn på god kvalitet er et 
gjennomgående tema. 

 

10 
 



Sentrale temaer: 

• Tjenesteutvikling i praksis ved samarbeidsforskning, aksjonsforskning, praksisforskning og 
praktikerforskning  

• Forholdet mellom kunnskap, holdning og handling 
• Lærende organisasjoner og utviklingsarbeid  
• Den profesjonelle samtalen som et utviklingsområde  
• Brukere som medvirkere i kunnskaps- og tjenesteutvikling 
• Kvalitet og verdibevissthet i tjenestene 
• Dømmekraft og etisk refleksjon 

 
Arbeidsformer og arbeidsomfang  

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. I del II kommer i tillegg arbeid med essay i veiledningsgrupper. 
Forventet arbeidsomfang er omtrent 540 timer. 

Evaluering  

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

Vilkår for å gå opp til eksamen  

Godkjent individuell oppgave som tar utgangspunkt i en problemstilling med relevans for sosialt arbeid. 
Teoretiske perspektiver fra pensumlitteraturen anvendes til drøfting av problemstillingen. Omfang ca. 5 000 
ord. Presenteres og drøftes i gruppe. 

Eksamen 

Et individuelt personlig/faglig essay på 12-15 sider med refleksjon over en hendelse fra eget arbeid eller 
praksiserfaring. Gradert karakter. 

Studiepoengreduksjon 

SO-403  
SO-404 
SO-405  
PSY905- A1 med 10 studiepoeng  
SV-916- 1 med 5 studiepoeng  

Tilbys som enkeltemne  

Ja 
Med forbehold om ledig plass/kapasitet.  

Fakultet  

Fakultet for samfunnsvitenskap  
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Forslag til pensum 

Del I: 

Angel, B. Ø. (2013). Children and Explorations of Self-Perception: Life Stories Related to Moves Between Home 
and Foster Home. Social Work and Society. International Online Journal, 11(1), 1-13.  

Eide, Solveig Botnen og Siv Oltedal (2014): Verdienes betydning for vår forståelse og våre handlinger.  Under 
utgivelse, 20 sider  

Eide, Solveig Botnen: Ansvar og sløvhet I profesjonsutøvelse. Etikk i praksis nr. 2 2012, 12 sider  
   
Engebretsen, Eivind og Kristin Heggen (red) (2012): Makt på nye måter. Kap.1,2, 3 og 11, 31 sider       

Foucault, M. and C. Gordon (1980): Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977. 
Lecture Two, pp. 92 - 108. Brighton: Harvester Press, 16 sider 

Grimen, Harald (2008): Profesjon og profesjonsmoral i Molander, Anders og Lars Inge Terum (red.): 
Profesjonsstudier.  Universitetsforlaget, 15 sider 

Henriksen, Lars Skov og Annick Prieur: Et nyt perspektiv på magt i det sociale arbejde, I Dansk Sociologi, 2005, 
15, nr. 3 side 101-111, 10 sider 

Hugmanm Richard (2005): New Approaches in Ethics for Caring Professions. Palgrave Macmillan 
Kap, 1,2,3,4, 7,8, 9 og 10, 120 sider 

Järvinen Margaretha, Jørgen Elm Larsen og Nils Mortensen(2005): Det magtfulde møde mellom system og 
klient. Aahus Universitetsforlag. kap. 1,4 og 8, 48 sider 

Martinsen, Kari (2005): Livsfilosofi og evidens i helsevesenet. I Martinsen, Kari: Samtalen, skjønnet og 
evidensen.  Akribe, 30 sider  

Nissen, Maria Appel (2010): Nye horisonter i socialt arbejde, en refleksionsteori. Akademisk forlag, København. 
Introduksjon, kap.4 samt efterordet, ca 30 sider. 

Pierson, John (2011): Understanding Social Work. MacGrawHill: Open University Press, 200 sider 
          
Reamer, Fredric G:"The Evolution of Social Work Ethics". In Gamibrill, Eileen (2009): Social Work Ethics. 
ASHGATE, Xx sider 

Sagatun, Solveig (2008): Kjønn i sosialt arbeid med ungdommer og deres foreldre. Oslo: Universitetsforlaget,  
190 sider 

Scheff, T. J. and David Fearon (2004): Social and Emotional Components in Self-Esteem. Journal for the Theory 
of Social Behavior. 34: 73-90, 17 sider 

Skjervheim, Hans (2002): Det instrumentelle mistaket og Deltakar og tilskodar i Skjervheim, Hans: Mennesket. 
Oslo: Universitetsforlaget, 23 sider          

Wyller, T. (2011):  Ethics and Phenomenology in the Context of Professional Practices and Theory. I Wyller, T. 
and H. G. Heimbrock: Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Resepctful Action. Göttingen: 
Vandenhoeck  & Ruprecht, 10 sider  
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Aasland, Dag (2014): Mellom menneske og system. I Eide, Solveig Botnen mfl.: Til den andres beste. Gyldendal 
akademisk, 15 sider 

Del II:  

Angel, B. Ø. (2012). Kurs som trening i selvstyringen av foreldre med barn i fosterhjem. I Barn. Forskning om 
barn og barndom i Norden (4), 73-87, 14 sider 

Askeheim, Ole Petter og Bengt Starrin (2008): Deltakerbasert forskning- forskningsstrategi for 
sosialarbeiderutdanningene. Fontene forskning 1/08, s. 18-26, 8 
sider http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/02311/fontene_forskning__2311022a.pdf
      

Alvsvåg, Herdis (2009): Kunnskapsbasert praksis er ikke noe nytt. I Sykepleien forskning 2009/4, 4 sider 
http://www.sykepleien.no/Content/282181/216-220.pdf      

Banks, Sarah (2012). Negotiating personal engagement and professional accountability: professional wisdom 
and ethics work.  In European Journal of Social Work, 15 sider 

Bech-Karlsen Jo, 2003: Gode fagtekster. Essayskriving for begynnere. Universitetsforlaget, 80 sider   

Døhlie og Støkken (red.), 2013: Fagutvikling i velferdstjenester. Universitetsforlaget, kap 1,2,3,5,6,  86 sider 

Eide, Solveig Botnen (2011): Professional Conversations and Verbal Annexing. I Wyller T. and H. G. Heimbrock: 
Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Resepctful Action. Göttingen: Vandenhoeck  & Ruprecht, 14 
sider   

Eide, Solveig Botnen (2011): Fra brukermedvirkning til sosialarbeidermedvirkning? I Jenssen, Anne Grete og 
Tronvoll, Inger Mari (red): Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Oslo: Universitetsforlaget, 12 sider 

Erstad, Inger Helen og Finn Torbjørn Hansen (red) (2013): Kunnskapsverkstedet- å se det levende i praksis. 
Universitetsforlaget, kap. 2, 4, 9 og 10, 60 sider      

Fossestøl, Bjørg; 2013: Evidens og praktisk kunnskap, Fontene Forskning 2/13, 11 sider 
https://www.buyandread.com/reader.htm?pub=fonteneforskning 

Gausdal, Børge, 2002: Læring i organisasjonar. I Nordhaug, Odd, Strategisk personalledelse.  
Universitetsforlaget. Kap. 8 s. 126-142, 16 sider 

 Grelland, Hans (2014): Følelse og medfølelse i Eide, Solveig Botnen mfl:  Fordi vi er mennesker. En bok om 
samarbeidets etikk. Fagbokforlaget, 10 sider 

Grimen, Harald (2008): Profesjon og kunnskap. I Molander, Anders og Lars Inge Terum (red): Profesjonsstudier. 
Universitetsforlagrt s. 71-85, 14 sider       

Grimen, Harald (2008): Profesjon og kunnskap. I Molander, Anders og Lars Inge Terum (red): Profesjonsstudier. 
Universitetsforlaget s. 71-85, 14 sider       

Grimen,  Harald og Lars Inge Terum (red) (2009): Evidensbasert profesjonsutøvelse. Abstract forlag. (Kap 4, 8, 9 
og 10), 102 sider 

Johannessen, Asbjørn, Sissel Netland og Anne marie Støkken (red): Samarbeidsforskning i praksis. 
Universitetsforlaget. Noen kapitler.                         
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Juhila, Kirsi , Åsa Mäkitalo and Martine Nordergraaf  (2014): Analysing social work interaction: premises and 
approaches. In Hall Christoffer ed. : Analysing Social Work Communication.  Routledge , 15 sider 

Krogh, Georg von, Ichijo Kazuo, Nonaka Inkujiro (2007): Slik skapes kunnskap. Hvordan   
frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenkning i organisasjoner. Kap 1, 43 sider  

Kristiansen, Aslaug (2014): Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer?  I Eide, Solveig Botnen  m.fl. 
(2014): Til den andres beste.  Gyldendal akademisk, 10 sider 

Lønning, Invild (2011): Room and Space in the Church City Mission. In Wyller Trygve and Hans- Günter 
Heimbrock: Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Resepctful Action. Göttingen: Vandenhoeck  & 
Ruprecht,14 sider 

Nordstoga og Grønningsæter (red.) 2014: Det kommunale barnevernet i utvikling, Fagbokforlaget, kap 2, 4 og 7, 
45 sider  

Sagatun, Solveig (2008): Kunnskapsforståelser i hjemmebaserte barneverntiltak. Nordisk sosialt arbeid Nr1 
2008 http://www.idunn.no/ts/nsa/2008/01 s. 29-41, 10 sider  

Sagatun, Solveig (2011): Dimensjoner ved omsorgen som gis oppmerksomhet i barnevernsundersøkelsen. I 
Karin Kildedal, Sigrid Nordstoga, Solveig Sagatun og Lars Uggerhøj: Å bli undersøkt- norske og danske foreldres 
erfaringer med barnevernundersøkelsen.  Universitetsforlaget, kap. 7. s. 129-142, 10 sider 

Shaw and Lunt, 2011: Navigating Practitioner research. British Journal of Social Work 41, 1548-1565, 16 sider 

Støkken, Anne Marie (2014): Innovasjon i velferdstjenester. I Støkken, Anne Marie (red): Innovasjon og 
utvikling i sosialt arbeid . Fagbokforlaget, ca. 200 sider 

Skærbæk. Eva (2013): Mer enn en øy. I Skærbæk, Eva og Lillian Lillemoen: Verdi og verdighet. Etikk i praksis.  
Cappelen akademiske, 15 sider 

Uggerhøj. Lars (2012): Theorizing practice research in social work. In Marthinsen, Edgar & Ilse Julkunen (ed): 
Practice research in Nordic social work. Knowledge production in transition. Witing & Birch. Kap. 4. s. 67-94, 25 
sider   http://www.whitingbirch.net/cgi-bin/indexer?product=9781861771308.  

Øverlid, B.: Etikk og brukerretting:- frihet eller styringsteknikk i Nordisk sosialt arbeid (kommer), 10 sider 

Aasland, Dag G., Eide, Solveig Botnen, Christiansen, Aslaug, Grelland, Hans Herlof (2011): Kvalitet og 
kvalitetsopplevelse: en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. Fagbokforlaget, 113 sider 
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Emnekode/emnenavn SO40x Kunnskapsformer, tjeneste- og fagutvikling i sosialt arbeid   
Antall studiepoeng 20 
Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 
Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

 Forelesninger 48  
Seminardeltakelse   
Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   
Lesing av pensum/selvstudium 200  
Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 
veiledning 

  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

48  

Feltarbeid   
Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   
Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 100  
Prosjektarbeid   
Faglig veiledning   
Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 20  
Hospitering i bedrift, orkester osv.   
Eksamensforberedelse/lesetid 60  
Eksamen 60  
Annet (må spesifiseres)   

Sum   536  
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ME-416-1 Vitenskapsteori og kvalitativ metode  

10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester -  

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten 

• ha innsikt i relevansen av ontologi og epistemologi for metodiske spørsmål 
• mestre overgangen fra teori rundt forskningsmetode til praktisk forskning 
• kunne vurdere og anvende egnede kvalitative metoder både i datainnsamlings- og analysefasen  
• ha innsikt i sentrale spørsmål knyttet til metodetriangulering og "mixed methods" 
• kunne arbeide både med primær- og sekundærdata på ulike nivå  
• ha innsikt i debatten knyttet til de-kolonialisering av metoder 
• kjenne kriterier for god forskning på internasjonalt nivå 
• ha innsikt i forskningsetikk i praktisk forskning inkludert tverrkulturell forskning  

Innhold  

Formålet med emnet er å lære studenten å utvikle faglig gode problemstillinger og å undersøke 
problemstillinger empirisk ved bruk av ulike metoder. Studenten skal også lære å arbeide med ulike typer både 
primær- og sekundærdata, og å ha god innsikt i kravene til forskning av høy kvalitet.  

Emnet dekker følgende sentrale temaer: 

• relevans og implikasjoner av ontologi og epistemologi for empirisk forskning og forskningspraksis  
• valg av metodologi og metoder  
• tverrkulturell forskning  
• feministisk og andre perspektiv på forskning 
• kvalitative databaser 
• kvalitative metoder som intervju, etnografi, tekst og dokumenter, naturlige data, og visuelle bilder og 

media 
• ulike typer analyser og hva de kan bidra med 
• E-forskning eller online forskning 
• triangulering/metodekombinasjoner 
• ulike måter å vurdere kvaliteten på forskning inkludert god innsikt i den internasjonale debatten om 

forskningskvalitet  
• referanseteknikk 
• forskningsdesign og hvordan man bygger opp en forskningsrapport 

 
Arbeidsformer og arbeidsomfang  

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Selvstendig oppgaveløsning vektlegges. Forventet arbeidsomfang er 
omtrent 270 timer.  

Evaluering  

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

Vilkår for å gå opp til eksamen  

Godkjent skriftlig individuell oppgave.  
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Eksamen  

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Gradert karakter.  

Tilbys som enkeltemne  

Ja 

Med forbehold om ledig plass/kapasitet.  

Fakultet  

Fakultet for samfunnsvitenskap  

Emnekode/emnenavn SV416 
Antall studiepoeng 10 
Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 
Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

 Forelesninger 24  
Seminardeltakelse   
Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   
Lesing av pensum/selvstudium 110  
Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 
veiledning 

  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

66  

Feltarbeid   
Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   
Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 35  
Prosjektarbeid   
Faglig veiledning   
Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 10  
Hospitering i bedrift, orkester osv.   
Eksamensforberedelse/lesetid 20  
Eksamen 5  
Annet (må spesifiseres)   

Sum   270  
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ME-417-1 Vitenskapsteori og kvantitativ metode  

10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester -  

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten 

• kunne redegjøre for sammenhenger mellom vitenskapsteori og metodevalg  
• mestre overganger mellom teori og empirisk forskning  
• kunne vurdere og anvende egnede kvantitative metoder både i datainnsamlings- og analysefasen  
• ha innsikt i spørsmål knyttet til å kombinere ulike metodiske tilnærminger (herunder 

metodetriangulering)  
• kunne arbeide med data på ulike nivå  
• kjenne kriterier for god forskning på internasjonalt nivå  
• være oppdatert på forskningsetikk i praktisk forskning  

Innhold  

Formålet med emnet er å lære studenten å utvikle faglig gode problemstillinger og å undersøke dem empirisk 
ved bruk av velegnede metoder. Studenten skal også lære å arbeide med ulike typer data, og å ha god innsikt i 
kvalitetskrav som stilles til forskning. 

Emnet dekker følgende temaer: 

• relevans og implikasjoner av vitenskapsteori i empirisk forskning 
• fordeler og begrensninger ved ulike metodiske valg 
• kvantitativ datainnsamling og analysemåter 
• bruk av nasjonale og internasjonale databaser, f. eks. Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG), 

European Social Survey (ESS), General Social Survey (GSS, USA) 
• tverrkulturell kvantitativ forskning 
• statistiske programpakker (SPSS) 
• triangulering/metodekombinasjoner 
• kvalitet på kvantitativ forskning fra et internasjonalt perspektiv 
• referanseteknikk 
• hvordan man bygger opp kvantitativ rapportering (artikkel, bokkapittel)  

 
Arbeidsformer og arbeidsomfang  

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Selvstendig oppgaveløsning vektlegges. Forventet arbeidsomfang er 
omtrent 270 timer. 

Evaluering  

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

 

Eksamen  

En skriftlig individuell oppgaveinnlevering som teller 40 % av endelig karakter.  
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4 timers individuell skriftlig skoleeksamen som teller 60 % av endelig karakter.  

Begge deler må være bestått for å bestå eksamen. 

Gradert karakter.  

Tilbys som enkeltemne  

Ja 
Med forbehold om ledig plass/kapasitet.  

Fakultet  

Fakultet for samfunnsvitenskap  

Emnekode/emnenavn SV417 
Antall studiepoeng 10 
Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 
Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

 Forelesninger 24  
Seminardeltakelse   
Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   
Lesing av pensum/selvstudium 110  
Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 
veiledning 

  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

66  

Feltarbeid   
Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   
Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 40  
Prosjektarbeid   
Faglig veiledning   
Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 16  
Hospitering i bedrift, orkester osv.   
Eksamensforberedelse/lesetid 20  
Eksamen 4  
Annet (må spesifiseres)   

Sum   275  
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SV-401-1 The Nordic Welfare State in Comparative Perspective  

10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester -  

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten 

• ha kjennskap til vanlige klassifiseringer av velferdsstater og dimensjonene de er basert på 
• kunne plassere konkret politikk i Norge og andre land i disse klassifiseringene 
• kunne diskutere drivkrefter bak velferdspolitikken  
• kunne drøfte mulige konsekvenser av ulike typer velferdspolitikk 
• kunne redegjøre for velferdspolitikk som viser sterk variasjon og store endringer 

 

Innhold  

Sentrale tema vil være nordiske velferdsstaters politiske tiltak innenfor seks hovedfelt: 

• arbeid og pensjonering 
• arbeidsløshet 
• omsorg for barn 
• likestilling / arbeidsdeling 
• preferanser for velferdspolitikk 
• sosial kapital 

 
Innenfor disse feltene vil det bli fokusert på stabilitet og endring og kontraster mellom land. 

Arbeidsformer og arbeidsomfang  

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 
timer.  

Evaluering  

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

Eksamen  

Individuell skriftlig oppgave som teller 40 % av endelig karakter.  

3 timers individuell skriftlig eksamen som teller 60 % av endelig karakter. Gradert karakter. 

Annen informasjon Emnet undervises på engelsk  

Tilbys som enkeltemne Ja 
Med forbehold om ledig plass/kapasitet.  

Fakultet  

Fakultet for samfunnsvitenskap  
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Emnekode/emnenavn SV40 The Nordic Welfare State in Comparative Perspective 
Antall studiepoeng 10 
Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 
Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

 Forelesninger 24  
Seminardeltakelse   
Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   
Lesing av pensum/selvstudium 110  
Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 
veiledning 

  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

58  

Feltarbeid   
Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   
Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 40  
Prosjektarbeid   
Faglig veiledning   
Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 10  
Hospitering i bedrift, orkester osv.   
Eksamensforberedelse/lesetid 20  
Eksamen 3  
Annet (må spesifiseres)   

Sum   270  
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SV-402-1 Tverrprofesjonelt og interorganisatorisk samarbeid  

10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester -  

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten 

• kunne anvende teorier og perspektiver på sosial endring og relatert til tverrprofesjonelt og 
interorganisatorisk samarbeid  

• kunne bruke et analytisk perspektiv på organisasjoners virkefelt og samspill relatert til profesjoner og 
andre yrkesutøvere, på mikro- og mesonivå og knyttet til strukturelle rammer 

• ha innsikt i organisatoriske og andre forhold, som kan hemme eller fremme samarbeid på tvers av 
etater og tjenester 

• kunne identifisere behovet for sammenhengende og helhetlige tjenestetilbud på tvers av 
organisasjoner og sektorer 

• ha evne til kritisk refleksjon rundt den enkelte bruker og brukergruppers styring av tjenestetilbudet, 
både når det gjelder omfang og innhold 

Innhold  

Dette emnet fokuserer på tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid. Søkelyset rettes mot barrierer og 
muligheter for å utvikle et mer helhetlig og differensiert tjenestetilbud overfor forskjellige brukergrupper. 
Dette omfatter forståelse av møter mellom ulike profesjoner og arbeidskulturer og nye former for samhandling 
med brukere. Emnet gir kunnskap som kan bidra til å etablere, videreføre og forsterke konkrete 
samarbeidsstrukturer i tjenestetilbudene. 

Sentrale tema: 

• Interorganisatorisk samarbeid, domene og nettverk 
• Profesjonssystemet  
• Profesjoner i organisasjoner 
• Kompetanse om samarbeid og samordning på tvers av både fag, forvaltningsgrenser og nivå med 

utgangspunkt i en offentlig velferdssektor i endring  
• Kunnskap om felles kompetanse, særkompetanse og ansvarsområder hos ulike faggrupper  
• Utvikling av helhetlige, koordinerte tjenester - tiltaksarbeid i praksis 
• Samspill offentlig - privat 
• Tverrfaglig samarbeid som prosjektorganisering 

 
Arbeidsformer og arbeidsomfang  

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og veiledning. Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer.  

Evaluering  

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

Vilkår for å gå opp til eksamen  

Godkjent skisse for prosjektarbeid, samt presentasjon av det pågående arbeidet på seminar.  
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Eksamen  

Prosjektarbeid i grupper à 3-4 studenter. Oppgavens lengde ca. 25 sider. Gradert karakter.  

Tilbys som enkeltemne Ja 
Med forbehold om ledig plass/kapasitet.  

Fakultet  

Fakultet for samfunnsvitenskap  

Emnekode/emnenavn SV402 Tverrprofesjonelt og interorganisatorisk samarbeid 
Antall studiepoeng 10 
Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 
Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

 Forelesninger 20  
Seminardeltakelse   
Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   
Lesing av pensum/selvstudium 110  
Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 
veiledning 

  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

60  

Feltarbeid   
Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   
Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 50  
Prosjektarbeid   
Faglig veiledning   
Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 10  
Hospitering i bedrift, orkester osv.   
Eksamensforberedelse/lesetid 20  
Eksamen   
Annet (må spesifiseres)   

Sum   270  
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ME-508-1 Anvendelse og formidling av samfunnsvitenskapelig forskning 

10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester - 

Anbefalte forkunnskaper 

ME-416 Vitenskapsteori og kvalitative metoder 
ME-417 Vitenskapsteori og kvantitative metoder 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten ha 

- god innsikt i ulike spørsmål rundt utfordringer og dilemmaer knyttet til forskningens rolle inn mot 
sosial endring 

- god kjennskap til ulike modeller og måter å arbeide på mht kobling mellom forskning og anvendelse 
på ulike nivå fra individ- (f. eks. de utforskede) til strukturnivå (f. eks. politisk), og på ulike stadier i 
forskningsprosessen (f. eks. underveis i prosjektet, i etterkant eller begge) 

- innsikt i nyere forskning knyttet til refleksivitet, forskerautoritet og forskningens legitimitet satt opp 
mot forskningens anvendelse 

- økt kunnskap om utfordringer og dilemmaer knyttet til forskning og det øvrige samfunn, inkludert 
med og for ulike målgrupper (f. eks. tverrkulturelle prosjekt, elitestudier osv.) 

Innhold 

Emnet dekker følgende sentrale temaer: 

- Aksjonsforskning generelt og innenfor kjønnsforskning spesielt 
- Evalueringsforskning i forhold til ulike typer brukere 
- Anvendt forskning innenfor bestemte disipliner og fag som sosiologi, utviklingsforskning og enkelte 

profesjonsfag 
- Forholdet mellom akademisk forskning og markedsforskning 
- Forskningsresultaters potensial som endringsgrunnlag 

Arbeidsformer og arbeidsomfang 

Bolkundervisning. Forelesninger, seminarer, individuell oppgave og gruppeoppgaver. Forventet arbeidsomfang 
er omtrent 270 timer. 

Evaluering 

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

Vilkår for å gå opp til eksamen 

For å gå opp til eksamen må studenten ha bestått en individuell oppgave. 

Eksamen 

Individuell skriftlig 3-timers eksamen og justerende muntlig eksamen. Gradert karakter. 
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Tilbys som enkeltemne 

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

Fakultet 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

 

 

Pensumliste  
 
Grimen, Harald & Terum, Lars Inge. Evidensbasert profesjonsutøvelse. 
2009. Oslo Abstrakt.  
ISBN: 978-82-7935-279-2. 
Type litteratur: Bok 
kap 2,8,9,10 
Obligatorisk pensumlitteratur 
Sist endret: 06.08.13 kl 12:53 

Nuland, Bjørn Richard 1977-. Hjernen er alene institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk 

velferdsforskning. 

2009. Oslo Universitetsforl..  

ISBN: 978-82-15-01368-8. 

Type litteratur: Bok 

kap 2, 8, 11 

Obligatorisk pensumlitteratur 

Sist endret: 06.08.13 kl 12:53 

St.meld nr 30 (2008-2009) Klima for forskning 

Type litteratur: Nettside 

Stmeld 30 2008-2009 Klima for forskning 

1 Innledning 6 Velferd og forskningsbasert profesjonsutøvelse 12 Effektiv utnyttelse av resultater og 

ressurser 

Sist endret: 06.08.13 kl 12:53 
  

25 
 

http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cql=isbn+%3D+%22978-82-7935-279-2%22
http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cql=isbn+%3D+%22978-82-15-01368-8%22
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-30-2008-2009-.html?id=556563


 

Emnekode/emnenavn ME-508 Anvendelse og formidling av samfunnsvitenskapelig forskning 
Antall studiepoeng 10 
Læringsutbytte Læringsaktiviteter Beregnet 

arbeidsomfang 
Studentens 
evaluering av 
arbeidsomfang 

 Forelesninger 24  
Seminardeltakelse   
Laboratoriearbeid med eller uten 
veiledning 

  

En-til-en undervisning   
Lesing av pensum/selvstudium 110  
Timeplanlagt gruppearbeid med eller uten 
veiledning 

  

Uformelt gruppearbeid/kollokvier/samspill 
studentene imellom 

65  

Feltarbeid   
Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.   
Forarbeid og etterarbeid til de forrige 
aktiviteter 

  

Innleveringsarbeid 40  
Prosjektarbeid   
Faglig veiledning   
Bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger 10  
Hospitering i bedrift, orkester osv.   
Eksamensforberedelse/lesetid 20  
Eksamen 4  
Annet (må spesifiseres)   

Sum   273  
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Søknad om å endre navn fra Master i velferdsstudier til Master i sosiologi og sosialt 
arbeid med spesialisering i sosialt arbeid/sosiologi 
 
Vi søker med dette om å endre navn på Master i velferdsstudier til Master i sosiologi og 
sosialt arbeid.  
 
Begrunnelse for navneendringen:  
 

a) Navnet er riktig med tanke på innholdet i masteren  
b) Det stemmer overens med instituttets navn og navn på ph.d. – og med kompetansen på 

instituttet 
c) Det er gjenkjennbart og søkbart på nettet – (velferdsstudier er ikke et opplagt søkeord for 

potensielle studenter)  
d) Studentene har signalisert gjennom flere år nå at de ønsker et annet navn fordi Master i 

velferdsstudier er ukjent og ikke gir gode nok signaler om hva masteren inneholder.   
 
Vi mener at Master i sosiologi og i sosialt arbeid et dekkende navn for masteren av grunner 
nevnt i punkt a over. Studentene vil søke opptak på sosiologi eller sosialt arbeid, og få en 
spesialisering tilsvarende 80 studiepoeng i hhv. sosiologi eller sosialt arbeid. De vil samtidig 
ha 40 studiepoeng felles emner, hvorav 20 vil være metode og vitenskapsteori som selvsagt 
er det samme for de to fagene. I tillegg vil de ha et felles emne om den nordiske 
velferdsstaten, SV401The Nordic Welfare State in Comparative Perspective, som omfatter 
teorier om velferd og velferdsstat, velferdspolitikk og konsekvenser av velferdspolitikk, samt 
tema som likestilling, arbeid, arbeidsløshet og omsorg for barn for å nevne noe.1 Dette er 
sentralt i både sosiologi og sosialt arbeid. Det samme gjelder teorier og tema som inngår i det 
andre fellesemnet, SV 402 Tverrprofesjonelt og interorganisatorisk samarbeid, og som blant 
annet omfatter profesjonssystemet, profesjoner i organisasjoner, domener og ansvarsområder, 
nettverk, samspill offentlig – privat mv. 2 Som nevnt i punkt b samsvarer det også med de 
øvrige studieprogrammene instituttet har ansvar for. Det er dessuten et omfattende faglig 
fellesskap mellom sosiologi og sosialt arbeid, og som har lang tradisjon. Det går blant annet 
tilbake til en felles opprinnelse ved University of Chicago rundt 1890. Til tross for at de to 
fagene skilte lag fra 1920-tallet er det fremdeles slik at det er stort sammenfall både i hvilke 

1 Se http://old.uia.no/no/portaler/student/studierelatert/studiehaandbok/14-15/emner/sv-401  
2 Se http://old.uia.no/no/portaler/student/studierelatert/studiehaandbok/14-15/emner/sv-402  
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tema de to fagene forholder seg til og forsker på, og også når det gjelder metoder og 
arbeidsmåter i forskning. Sosiologien regnes fremdeles som et av kjerne-fagene i sosialt 
arbeid, og det forskes i økende grad på spørsmål som sosiologien har vært opptatt av, ut fra et 
spesifikt sosialt arbeid perspektiv og/eller i samarbeid mellom sosiologer og sosialt arbeid 
(f.eks. barn i fattige familier). Sosiologiens plass i sosialt arbeid og forholdet mellom 
sosiologi og sosialt arbeid er også et tema som vies betydelig oppmerksomhet i en rekke 
publiseringer (liste kan legges fram), og internasjonale konferanser 
(http://www.ssw2014.com/).  
 
På instituttet er det et utstrakt forskningssamarbeid mellom ansatte med sosialfaglig og med 
sosiologisk bakgrunn. Det er all grunn til å tro at det også framover vil gi betydelig 
synergieffekter, både når det gjelder forskning og undervisning. Et av momentene som kom 
opp i programevalueringen av masteren, var nettopp potensialet som ligger i denne 
koblingen. Fra eksterne paneldeltakere ble det foreslått å utnytte dette enda bedre i masteren 
og eventuelt utvikle et emne som tar opp denne tematikken spesielt. Det er noe vi vil vurdere.  
 
Nærmere om masterstudiet 
Masterstudiet er endret senest i fakultetsstyremøte 16. oktober. Endringene som består i en 
utvidelse av masteroppgaven fra 40 til 60 studiepoeng og nedleggelse av et felles- og to 
spesialiseringsemner, var nødvendige både av faglige og ressursmessige grunner. Blant annet 
ble Master i velferdsstudier kategorisert som "bør vurderes nedlagt" i høringsnotat fra 
universitetsledelsen av 16.9.2014" (se for øvrig eget notat angående det). Instituttet var 
imidlertid allerede i gang med utarbeiding ny modell for dette studiet, og det var gjenstand 
for programevaluering nå i høst.  
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60/14 Møtedatoer for Studieutvalget våren 2015 
 
 
Arkivsak-dok. 14/03773-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Greta Hilding 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Studieutvalget 03.12.2014 60/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det fastsettes følgende møtedatoer for Studieutvalget våren 2015: 
- Fredag 13. februar 
- Fredag 20. mars 
- Onsdag 13. mai, campus Grimstad 
- Fredag 12. juni 
 
Møtestart kl. 9.15 
 
 
 
 

Greta Hilding 
 
Hva saken gjelder 
Fastsettelse av møtedatoer for våren 2015. 
  

 17  



Saksunderlag 
Styret har fastsatt følgende møtedatoer våren 2015:  
11. februar, 19. mars, 22. april, 20. mai og 25. juni 
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