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1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 1/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Godkjent.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 2/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Godkjent.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 13.02.15 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 3/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

- Styreprotokoll 26.11.14 

- Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 13.11.14 

- Forlengelse av styreperioden ved UiA, notat 23.01.15 

- Justering av utfyllende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i teater – 

fullmaktssak 

- Revisjon av mal for fakultetsrapport, del 1 - fullmaktssak 

 

Vedtak  

Tatt til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/15 Godkjenning av programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved 

Handelshøyskolen ved UiA 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 4/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Studieutvalget godkjenner programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen 

ved UiA med merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Studieutvalget godkjenner programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen 

ved UiA med merknader som framgår av saksframlegget.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/15 Godkjenning av studieplan for Regnskap og revisjon - siviløkonom, 

masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 5/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Regnskap og revisjon – siviløkonom, 

masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

Møtebehandling 

 

Studieutvalget hadde følgende merknader: 

- Det er lite variasjon i vurderingsformene i programmet. Fakultetet bes vurdere dette.   

- Når det gjelder masteroppgaven angis denne i skjema for kvantifisering til å være på 7,5 

studiepoeng. Dette må justeres. Det bør dessuten gis mer utfyllende informasjon i skjema 

for kvantifisering.   

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplanen for Regnskap og revisjon – siviløkonom, 

masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget og merknader som 

framkom i møtet.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/15 Godkjenning av utfyllende regler for opptak til Regnskap og revisjon - 

siviløkonom, masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 6/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg godkjenner følgende utfyllende regler for opptak til Regnskap og 

revisjon - siviløkonom, masterprogram: 

  

Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i økonomi og administrasjon, bachelorgrad i regnskap og 

revisjon eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng. 

 

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomi og administrasjonsemner. 

2. I opptaksgrunnlaget skal inngå 90 studiepoeng som spesifisert under: 

Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 

Grunnleggende regnskap 

Finansregnskap med analyse 

Driftsregnskap og budsjettering 

Investering og finansiering 

 

Administrasjonsfag 24-25 studiepoeng 

Markedsføring 

Grunnleggende organisasjonsfag 

Videregående organisasjonsfag 

Foretaksstrategi 

 

Samfunnsøkonomi 15-20 studiepoeng 

Makroøkonomisk teori og politikk 

Mikroøkonomi og anvendt mikro 

 

Metode 15-20 studiepoeng 

Grunnleggende matematikk 

Grunnleggende statistikk 

Samfunnsvitenskapelig metode 

 

3. Minimum 20 av de 90 spesifiserte studiepoengene må være på nivå 2. 

4. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 2 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved 

Universitetet i Agder § 24. 

5. Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng, men søkerne må 

ha grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget. 

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg godkjenner følgende utfyllende regler for opptak til Regnskap og 

revisjon - siviløkonom, masterprogram: 
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Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i økonomi og administrasjon, bachelorgrad i regnskap og 

revisjon eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng. 

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomi og administrasjonsemner. 

2. I opptaksgrunnlaget skal inngå 90 studiepoeng som spesifisert under: 

Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 

Grunnleggende regnskap 

Finansregnskap med analyse 

Driftsregnskap og budsjettering 

Investering og finansiering 

 

Administrasjonsfag 24-25 studiepoeng 

Markedsføring 

Grunnleggende organisasjonsfag 

Videregående organisasjonsfag 

Foretaksstrategi 

 

Samfunnsøkonomi 15-20 studiepoeng 

Makroøkonomisk teori og politikk 

Mikroøkonomi og anvendt mikro 

 

Metode 15-20 studiepoeng 

Grunnleggende matematikk 

Grunnleggende statistikk 

Samfunnsvitenskapelig metode 

 

3. Minimum 20 av de 90 spesifiserte studiepoengene må være på nivå 2. 

4. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 2 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved 

Universitetet i Agder § 24. 

5. Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng, men søkerne må 

ha grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/15 Programevaluering av studieprogram i 2014 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 7/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Universitetets studieutvalg tar rapport fra programevaluering av Engelsk, masterprogram, 

Bioingeniør, bachelorprogram, Byggdesign, bachelorprogram, Elektronikk, bachelorprogram, 

Sosiologi, bachelorprogram og Informasjonssystemer, masterprogram til orientering.  
 

 

 

Møtebehandling 

 

- Studieutvalget bemerket at rapportene fortsatt framstår ulike. Det er imidlertid viktigere at 

fagmiljøene får noe igjen for programevalueringen enn at rapportene fullt ut skal bli 

sammenliknbare.  

- Til tross for ulikheter mellom rapportene, framheves det i de fleste at man har 

arealutfordringer. Studieutvalget ønsket at denne utfordringen meldes videre i systemet.  

 

 

Vedtak  

1. Universitetets studieutvalg tar rapport fra programevaluering av Engelsk, 

masterprogram, Bioingeniør, bachelorprogram, Byggdesign, bachelorprogram, 

Elektronikk, bachelorprogram, Sosiologi, bachelorprogram og Informasjonssystemer, 

masterprogram til orientering.  

2. I mange av rapportene fra programevaluering utrykkes det at man har ulike utfordringer 

hva areal angår. Universitetets studieutvalg anmoder om at denne problematikken 

behandles videre av rette vedkommende.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 

Kommunikasjon, bachelorprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 8/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Kommunikasjon, bachelorprogram, 

revidert etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Kommunikasjon, bachelorprogram, 

revidert etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 

Sosiologi, bachelorprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 9/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Sosiologi, bachelorprogram, revidert 

etter programevaluering med de merknader som framgår i saksframlegget. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Sosiologi, bachelorprogram, revidert 

etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/15 Revisjon av instruks for eksamensinspektører 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 10/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg vedtar revidert instruks for eksamensinspektører i samsvar med 

sekretariatets forslag. 

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg vedtar revidert instruks for eksamensinspektører i samsvar med 

sekretariatets forslag.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/15 Opphevelse av utfyllende regler for eksamener og prøver 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 11/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg opphever utfyllende regler for eksamener og prøver. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg opphever utfyllende regler for eksamener og prøver.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/15Drøftingssak: Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og 

forskning 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 12/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innspill fra universitetets studieutvalg tas med i det videre arbeidet med kartlegging av 

sammenhengen mellom utdanning og forskning.  

 

 

Møtebehandling 

 

Studieutvalget kommenterte hvordan f eks rapporteringsrutiner i DBH signaliserer en annen 

tilnærming til forholdet mellom utdanning og forskning enn politiske signaler, da man i 

forbindelse med publisering bes oppgi om produktet er vitenskapelig eller rettet mot 

studenter. Dette undergraver «sammenhengstenkningen».  

 

Studieutvalget ønsket en mer entydig definisjon av hva man ved UiA legger i 

forskningsbasert utdanning slik at man ikke åpner for en begrepsdiskusjon. På denne 

bakgrunn ønsket man at det foreslåtte første prikkpunkt tas ut.  

 

Vedtak  

Innspill fra universitetets studieutvalg tas med i det videre arbeidet med kartlegging av 

sammenhengen mellom utdanning og forskning.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 


