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13/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 13/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Godkjent.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 14/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Godkjent.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 20.03.15 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 15/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Tatt til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/15 Studiekategorisering – drøftingssak 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 16/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg tar presentasjonen av modell for studiekategorisering til 

orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg tar presentasjonen av modell for studiekategorisering til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/15 Programevaluering av studieprogram i 2014 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 17/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Universitetets studieutvalg tar rapport fra programevaluering av Folkehelsevitenskap, 

masterprogram, Idrettsvitenskap, masterprogram, Music Management, masterprogram, Kunstfag, 

masterprogram, Statsvitenskap, bachelorprogram og Innovasjon og kunnskapsledelse, 

masterprogram til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Studieutvalget kommenterte at i samtlige av de framlagte evalueringsrapportene ble 

arealutfordringer nevnt under rammekvalitet.  

 

 

Vedtak  
Universitetets studieutvalg tar rapport fra programevaluering av Folkehelsevitenskap, 

masterprogram, Idrettsvitenskap, masterprogram, Music Management, masterprogram, Kunstfag, 

masterprogram, Statsvitenskap, bachelorprogram og Innovasjon og kunnskapsledelse, 

masterprogram til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/15 Endring av opptakskrav til revidert bachelorprogram i ernæring: 

Søknad til Kunnskapsdepartementet om endring av forskrift om opptak til 

høyere utdanning § 4-2 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 18/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg vedtar å søke Kunnskapsdepartementet om endring av forskrift om 

opptak til høyere utdanning § 4-2 Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag i 

samsvar med forslag fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg vedtar å søke Kunnskapsdepartementet om endring av forskrift om 

opptak til høyere utdanning § 4-2 Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag i 

samsvar med forslag fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/15 Godkjenning av fagplan revidert etter programevaluering: 

Byggdesign, bachelorprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 19/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg godkjenner fagplan for Byggdesign, bachelorprogram, revidert 

etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg godkjenner fagplan for Byggdesign, bachelorprogram, revidert 

etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: IKT, 

masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 20/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for IKT, masterprogram, revidert etter 

programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for IKT, masterprogram, revidert etter 

programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 

Engelsk, masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 21/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å gi endelig godkjenning av studieplan for 

Engelsk, masterprogram, revidert etter programevaluering, når de merknader som framgår av 

saksframlegget er innarbeidet på en tilfredsstillende måte.  

 

 

Møtebehandling 

Studieutvalget hadde følgende merknader: 

- Læringsutbyttet for masteroppgaven framstår kortfattet. Fakultetet bør vurdere å utvide 

dette. I tillegg bør læringsutbyttet ses i sammenheng med sensorveiledningen. 

- Planen må korrekturleses grundig.  

 

Vedtak  

Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å gi endelig godkjenning av studieplan for 

Engelsk, masterprogram, revidert etter programevaluering, når de merknader som framgår 

av saksframlegget og merknader som framkom i møtet er innarbeidet på en tilfredsstillende 

måte.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 

Kunstfag, masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 22/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Kunstfag, masterprogram, revidert 

etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

2. Universitetets studieutvalg vedtar at siste strekpunkt i pkt. 1 i utfyllende regler for opptak 

til Kunstfag, masterprogram, skal lyde:  

- lærerutdanning (allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, PPU eller 

førskolelærerutdanning) med 60 studiepoeng i et av fagene drama, kunst og 

håndverk eller musikk, eller barnehagelærerutdanning med fordypning i kunstfag. 
 

 

Møtebehandling 

Studieutvalgets merknad:  

Utvalget stilte spørsmål om hvorfor ikke faglærerutdanning i kunst og håndverk/formgiving 

er et opptaksgrunnlag på linje med musikk og drama. Dette tas opp med Fakultet for kunstfag 

før eventuell endring i opptaksreglene.  

 

Fakultet for kunstfag har i ettertid bekreftet at også faglærerutdanning i formgiving, kunst og 

håndverk gir opptak til masterprogrammet. Opptaksreglene kan derfor justeres på dette punkt.  

 

 

Vedtak  

1. Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Kunstfag, masterprogram, revidert 

etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget. 

2. Universitetets studieutvalg vedtar at siste strekpunkt i pkt. 1 i utfyllende regler for opptak 

til Kunstfag, masterprogram, skal lyde: 

- lærerutdanning (allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, PPU eller 

førskolelærerutdanning) med 60 studiepoeng i et av fagene drama, kunst og håndverk 

eller musikk, eller barnehagelærerutdanning med fordypning i kunstfag. 

3. Universitetets studieutvalg vedtar at justert pkt. 1 andre strekpunkt skal lyde: 

- faglærerutdanning i musikk, drama eller formgiving, kunst og håndverk 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 

Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 23/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å gi endelig godkjenning av studieplan for 

Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram, revidert etter programevaluering, når 

vedtak fra fakultetsstyret ved Handelshøyskolen ved UiA foreligger. Godkjenningen må gis 

under forutsetning av at de merknader som framgår av foreliggende saksframlegg 

imøtekommes.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å gi endelig godkjenning av studieplan for 

Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram, revidert etter programevaluering, når 

vedtak fra fakultetsstyret ved Handelshøyskolen ved UiA foreligger. Godkjenningen må gis 

under forutsetning av at de merknader som framgår av foreliggende saksframlegg 

imøtekommes.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 

Ledelse, erfaringsbasert masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 24/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å gi endelig godkjenning av studieplan for 

Ledelse, erfaringsbasert masterprogram, revidert etter programevaluering, når vedtak fra 

fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap foreligger. Godkjenningen må gis under 

forutsetning av at de merknader som framgår av foreliggende saksframlegg imøtekommes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å gi endelig godkjenning av studieplan for 

Ledelse, erfaringsbasert masterprogram, revidert etter programevaluering, når vedtak fra 

fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap foreligger. Godkjenningen må gis under 

forutsetning av at de merknader som framgår av foreliggende saksframlegg imøtekommes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/15 Revisjon av utfyllende regler for opptak til Økonomi og 

administrasjon - siviløkonom, masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 25/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Universitetets studieutvalg godkjenner følgende utfyllende regler for opptak til Økonomi og 

administrasjon - siviløkonom, masterprogram: 
 

Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanning på 

minimum 180 studiepoeng. 

 

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomi og administrasjonsemner. 

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

Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 

Grunnleggende regnskap 

Finansregnskap med analyse 

Driftsregnskap og budsjettering 

Investering og finansiering 

 

Administrasjonsfag 24-25 studiepoeng 

Markedsføring 

Grunnleggende organisasjonsfag 

Videregående organisasjonsfag 

Foretaksstrategi 

 

Samfunnsøkonomi 15-20 studiepoeng 

Makroøkonomisk teori og politikk 

Mikroøkonomi og anvendt mikro 

 

Metode 15-20 studiepoeng 

Grunnleggende matematikk 

Grunnleggende statistikk 

Samfunnsvitenskapelig metode 

 

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

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

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

24. 

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

grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget. 
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Møtebehandling 

Studieutvalget hadde følgende kommentar: 

Punkt 5 i utfyllende regler er noe uklart formulert. Menes temaene Grunnleggende 

matematikk og Grunnleggende statistikk slik det framgår i punkt 2? Da bør dette 

tydeliggjøres. Slik det nå står, mener Studieutvalget det kan leses som om matematikk- og 

statistikkunnskaper fra videregående skole er tilstrekkelig. En justering her må også gjelde 

Regnskap og revisjon, masterprogram.   

 

Revidert punkt 5 foreslås å skulle lyde: 

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

grunnleggende matematikk og grunnleggende statistikk som nevnt i pkt. 2.  

 

Handelshøyskolen ved UiA har i ettertid bekreftet at forslaget til revidert punkt 5 er dekkende. 

 

 

Vedtak  

A)  

Universitetets studieutvalg godkjenner følgende utfyllende regler for opptak til Økonomi og 

administrasjon - siviløkonom, masterprogram: 

Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanning 

på minimum 180 studiepoeng. 

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomi og administrasjonsemner. 

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

Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 

Grunnleggende regnskap 

Finansregnskap med analyse 

Driftsregnskap og budsjettering 

Investering og finansiering 

 

Administrasjonsfag 24-25 studiepoeng 

Markedsføring 

Grunnleggende organisasjonsfag 

Videregående organisasjonsfag 

Foretaksstrategi 

 

Samfunnsøkonomi 15-20 studiepoeng 

Makroøkonomisk teori og politikk 

Mikroøkonomi og anvendt mikro 

 

Metode 15-20 studiepoeng 

Grunnleggende matematikk 

Grunnleggende statistikk 

Samfunnsvitenskapelig metode 

 

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

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

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

Universitetet i Agder § 24. 

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

ha grunnleggende matematikk og grunnleggende statistikk som nevnt i pkt. 2. 
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B)  

Universitetets studieutvalg godkjenner at endringen i pkt. 5, over, skal gjelde tilsvarende for 

utfyllende regler for opptak til Regnskap og revisjon, masterprogram.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/15 Fordypninger i barnehagelærerutdanningen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.03.2015 26/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å godkjenne planene for fordypninger i 

barnehagelærerutdanningen når disse er ferdigstilt og kvalitetssikret av Avdeling for 

lærerutdanning og Studiesekretariatet. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å godkjenne planene for fordypninger i 

barnehagelærerutdanningen når disse er ferdigstilt og kvalitetssikret av Avdeling for 

lærerutdanning og Studiesekretariatet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 


