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Janne Vatnedalen Gundersen orienterte om og demonstrerte bruk av eMeetings. Mer 
info finnes her: http://www.uia.no/om-uia/arbeid-og-naeringsliv/360-emeetings 
 
For mer hjelp: Kontakt Janne på telefon 38142050 / e-post: 
janne.v.gundersen@uia.no 
  

http://www.uia.no/om-uia/arbeid-og-naeringsliv/360-emeetings
mailto:janne.v.gundersen@uia.no
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33/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 33/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Godkjent.  
 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
 
Godkjent.  
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34/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 34/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Godkjent. 
 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
 
Godkjent. 
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35/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 12.06.15 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 35/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Tatt til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
 
Tatt til orientering.  
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36/15 Rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 36/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Universitetets studieutvalg tar rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet til 

orientering. 

2. Leder av universitetets studieutvalg gis fullmakt til å utarbeide uttalelse til 

universitetsstyret på grunnlag av diskusjonen i møtet. 

 
 
Møtebehandling 
 
Følgende elementer var opp i diskusjonen: 

 

Studieutvalget diskuterte hvorvidt de fire punktene foreslått for videre utredning er de som 

best «speiler» rapporten i sin helhet.  

 

Det fokuseres (for) mye på ramme/form.  

 

Undervisningskvalitet bør fremheves i større grad.  

- den gode foreleser 

- vektlegging av undervisningskompetanse ved tilsetting 

- rekruttering 

- incentiver for å heve undervisningskvaliteten 

- opplæring av nye ledere 

 

Det ble uttrykt ulike syn når det gjelder behovet for et avvikssystem.  

 

Studierådenes rolle bør vurderes. Man bør også se nærmere på studiekoordinatorrollen. 

 

Sterkere fokus på studieprogramnivået er viktig. 

- helhet og sammenheng 

- studieprogramledelse 

- fra studiekoordinator til studieprogramleder 

- oppgaver som må ivaretas – av hvem? 

 
Vedtak  
 
1. Universitetets studieutvalg tar rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet 

til orientering. 

2. Leder av universitetets studieutvalg gis fullmakt til å utarbeide uttalelse til 

universitetsstyret på grunnlag av diskusjonen i møtet. 
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37/15 Søknad om dispensasjon for mulighet til gjenbruk av 
masteroppgave fra Økonomi og administrasjon – Siviløkonom, 
masterprogram til Regnskap og revisjon - Siviløkonom, 
masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 37/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Universitetets studieutvalg gir Handelshøyskolen dispensasjon fra forskrift om studier og 

eksamen ved Universitetet i Agder § 8-4. Dispensasjonen gjelder mulighet til å innvilge 

fritak for masteroppgave i Regnskap og revisjon – Siviløkonom, masterprogram på 

grunnlag av masteroppgave i Økonomi og administrasjon – Siviløkonom, masterprogram.  

2. Forutsetningen for å gi fritak er at masteroppgaven i Økonomi og administrasjon – 

Siviløkonom, masterprogram er skrevet innen relevant fagområde for Regnskap og 

revisjon – Siviløkonom, masterprogram, samt at karakteren er minimum C. 

3. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 

Agder § 2. 

 
 
Møtebehandling 
 
Studieutvalget hadde følgende kommentar: 

 

Studieutvalget stilte seg undrende til det faktum at masteroppgaven i de to 

masterprogrammene har samme emnekode. Dette må justeres. En slik justering vil innebære 

egne emnebeskrivelser for de to emnene, og læringsutbyttet i masteroppgaven for MRR vil 

kunne gi faglig grunnlag for å vurdere fritakssøknader.  

 
Vedtak  
 
1. Universitetets studieutvalg gir Handelshøyskolen dispensasjon fra forskrift om studier og 

eksamen ved Universitetet i Agder § 8-4. Dispensasjonen gjelder mulighet til å innvilge 

fritak for masteroppgave i Regnskap og revisjon – Siviløkonom, masterprogram på 

grunnlag av masteroppgave i Økonomi og administrasjon – Siviløkonom, masterprogram. 

2. Forutsetningen for å gi fritak er at masteroppgaven i Økonomi og administrasjon – 

Siviløkonom, masterprogram er skrevet innen relevant fagområde for Regnskap og 

revisjon – Siviløkonom, masterprogram, samt at karakteren er minimum C.  

3. Handelshøyskolen må utarbeide egen emnebeskrivelse for masteroppgaven i Regnskap og 

revisjon – Siviløkonom, masterprogram, med egen emnekode. 

4. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 

Agder § 2.  
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38/15 Programevaluering av ph.d.-spesialiseringene i 
litteraturvitenskap og språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 38/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Universitetets studieutvalg tar programevalueringen av ph.d.-spesialiseringene i 
litteraturvitenskap og språkvitenskap til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
 
Universitetets studieutvalg tar programevalueringen av ph.d.-spesialiseringene i 
litteraturvitenskap og språkvitenskap til orientering.  
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39/15 Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og 
egenbetalingsforskriften – høringsuttalelse 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 39/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Studieutvalgets leder får fullmakt til å utforme høringsuttalelse på grunnlag av 
saksframlegget og diskusjonen i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
 
Studieutvalget hadde følgende kommentarer: 
 
Når det gjelder nasjonale deleksamener, vises det til UiAs høringsuttalelse. 
 
Når det gjelder krav om lovlig opphold som vilkår for studierett, er det en del 
uklarheter. Det stilles spørsmål om hvordan man skal forholde seg i forbindelse med 
nettstudier, MOOCs og ph.d.-studier. 
 
Studieutvalget har ingen innvendinger mot at det skal kunne stilles krav til studentene 
om bærbar PC.  
 
Vedtak  
 
Studieutvalgets leder får fullmakt til å utforme høringsuttalelse på grunnlag av 
saksframlegget og diskusjonen i møtet. 
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40/15 Møtedatoer for universitetets studieutvalg høsten 2015 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 40/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Det fastsettes følgende møtedatoer for universitetets studieutvalg høsten 2015: 

- fredag 4. september 

- fredag 16. oktober 

- fredag 20. november 

 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak  
 
Det fastsettes følgende møtedatoer for universitetets studieutvalg høsten 2015: 

- fredag 4. september 

- fredag 16. oktober 

- fredag 20. november 
 

Møtestart er kl. 9.00. 

 
 
 
 
 


