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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets studieutvalg 20.11.2015 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Forslag til vedtak: 

Godkjent. 

 

 

Greta Hilding 
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Arkivsak.:  15/00399 

Saksbeh.:  Anne Marie Sundberg 

Dato:  11.11.2015 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets studieutvalg 20.11.2015 

 

Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC): 

Orienteringssak 

 

Forslag til vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

Greta Hilding 

 

 

Hva saken gjelder 

UiA fikk i 2013 sitt første senter for fremragende utdanning: MatRIC (Centre for Research, 

Innovation and Coordination of Mathematics Teaching).  

 

Line Eielsen Malde, prosjektleder for MatRIC, orienterer om virksomheten ved senteret.  
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Arkivsak.:  15/00399 
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Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets studieutvalg 20.11.2015 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 

Forslag til vedtak: 

Godkjent. 

 

 

Greta Hilding 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Universitetets studieutvalg 04.09.15.docx 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetets studieutvalg 
 

Dato: 04.09.2015 kl. 9:00-11:00 

Sted: Gimlemoen 

Arkivsak: 15/00398 

  

Tilstede:  Marit Aamodt Nielsen 

Anne Margit Løvland 

Kristin Dale 

Geir Øivind Kløkstad  

Amna Drace 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg for Svein Rune Olsen 

Erlend Falck for Jacob Handegard 

  

Forfall:  Svein Rune Olsen 

Jacob Handegard 

  

Andre: Greta Hilding 

Anne Marie Sundberg 

  

Protokollfører: Anne Marie Sundberg 
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SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

41/15 15/00399-31 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 

42/15 15/00399-32 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 4 

43/15 15/00399-33 Referatsaker til universitetets studieutvalg 04.09.15 5 

44/15 15/00418-13 
Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning 

- veien videre. Drøftingssak. 
6 
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41/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 04.09.2015 41/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

Vedtak  

 

Godkjent.  
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42/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 04.09.2015 42/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

Vedtak  

 

Godkjent.  
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43/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 04.09.15 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 04.09.2015 43/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

Vedtak  

 

Tatt til orientering.  
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44/15 Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning - 

veien videre. Drøftingssak. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 04.09.2015 44/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Universitetets studieutvalg takker fakultetene for gode innspill. 

2. Universitetets studieutvalg anbefaler at det arbeides videre med sammenhengen mellom 

utdanning og forskning i tråd med de forslag som framkommer i saksframlegget og i 

utvalgets møte. 

3. Saken sendes videre til universitetsstyret.  

 

 

Møtebehandling 

 

Følgende elementer kom fram i diskusjonen: 

 

Generelle kommentarer 

Det ble uttrykt en viss skepsis til hele kartleggingen. Det føles som kontroll og medfører et 

spørsmål om hva som kommer nå. At det skal være sammenheng mellom utdanning og 

forskning anses som en opplagt ting, og en kartlegging tolkes som en mistanke om at noe ikke 

fungerer. Det anses viktig at styret tenker strategi, men her må fokus være på instituttnivå. 

Man frykter byråkratisering av et felt som anses meningsfylt og fungerende.  

 

Det ble presisert at målet med kartleggingen er bedre utdanning og bedre forskning. 

Spørsmålet er hvordan man kan oppnå dette. Et ønske om erfaringsdeling ligger også bak 

kartleggingen. Det vises videre til signaler fra KD hvor sammenhengen mellom utdanning og 

forskning vektlegges.  

 

For å sikre best mulig / mest mulig hensiktsmessig sammenheng mellom utdanning og 

forskning må også forsknings- og utdanningsledelse ses i sammenheng. 

 

Universitetets studieutvalg mente at Avdeling for lærerutdanning burde fått anledning til å 

uttale seg i denne saken. Det framheves ofte at matriseorganiseringen av lærerutdanning er en 

utfordring, og i tillegg kan tverrfaglige utdanninger være en utfordring i en sammenheng som 

denne. I enkelte fagmiljø kan man møte en holdning om at man kun bidrar med en 

«leveranse» inn i lærerutdanningen, mens andre miljøer har lærerutdanning som en vesentlig 

og integrert del av sin virksomhet. UiA bør vurdere strategisk styring av forskning inn mot 

lærerutdanning.  

 

Utforming av stillingsbeskrivelser kan ha stor betydning når det gjelder sammenheng mellom 

utdanning og forskning.  

 

Forslag til tiltak  

Det ble fremmet et forslag om at man kan kartlegge sammenhengen mellom utdanning og 

forskning ved hjelp av FS-data og arbeidsplaner. Dette gir mulighet for statistisk analyse og 

kan være tema for masteroppgaver.  
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Studentene må møte forskning på en hensiktsmessig måte. Eksempler:  

- bruke studenter i forskningen 

- oppdaterte og forskningsbaserte lærebøker/ hvordan sette sammen en litteraturliste 

- bachelor- og masteroppgaver 

- eliteprogrammer – tilbud til spesielt interesserte studenter 

- info på introduksjonskurs for studenter – presentasjon av forskerne på instituttet 

- info om ph.d. i masterprogrammene 

 

På programnivå vises det til kvalifikasjonsrammeverket og de muligheter som ligger i 

formulering av læringsutbyttebeskrivelser.  

 

Sammenhengen mellom utdanning og forskning vurderes i programevalueringen.  

Det ble stilt spørsmål om dette også bør bli et tema i evalueringen av hvert enkelt emne.  

 

Viktigheten av diskusjoner i fagmiljøene omkring denne problematikken ble understreket, 

ikke minst ettersom mye sies å dreie seg om kultur. 

 

Organisering av og arbeid i forskergrupper kan bidra til å fokusere på sammenhengen mellom 

utdanning og forskning.  

 

Veilederkompetanse er et viktig element. 

 

Vedtak  

 

1. Universitetets studieutvalg takker fakultetene for gode innspill. 

2. Universitetets studieutvalg anbefaler at det arbeides videre med sammenhengen mellom 

utdanning og forskning i tråd med de forslag som framkommer i saksframlegget og i 

utvalgets møte. 

3. Saken sendes videre til universitetsstyret.  
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Arkivsak.:  15/00399 

Saksbeh.:  Anne Marie Sundberg 

Dato:  10.11.2015 

 

1 

 

   

 
Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets studieutvalg 20.11.2015 

 

Referatsaker til universitetets studieutvalg 20.11.15 

 

Forslag til vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

Greta Hilding 

 

 

Hva saken gjelder 

Følgende referatsak legges fram for universitetets studieutvalg: 

- Oppfølging av programevaluering av ph.d.-spesialiseringene i språkvitenskap og 

litteraturvitenskap, jf. ST-sak 38/15 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Oppfølging av programevaluering, ph.d.-spesialiseringene i språkvitenskap og 

litteraturvitenskap 
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Fra: Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Lise Moss 

 

Dato:  15.10.2015 

 

Saksnr.: 15/01653-11 

Til: 

 

Anne Marie Sundberg/ Studiesekretariatet, Øyvind 

Nystøl/ Forskningsadministrativ avdeling 

    

Kopi 

til: 

 

 

         

 

 

  

 

 

 

Oppfølging av programevaluering, ph.d.-spesialiseringene i språkvitenskap og 

litteraturvitenskap 

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og pedagogikk gjorde i møte 15. april følgende 

vedtak: 

Fakultetsstyret for humaniora og pedagogikk tar rapporten fra programevaluering av ph.d.- 

spesialiseringene i Litteraturvitenskap og Språkvitenskap til orientering. Fakultetsstyret ber 

ph.d.-utvalgene for de berørte spesialiseringene følge opp innholdet i rapporten. 

 

Universitetets Forskningsutvalg (UF) behandlet 11/6 rapporten etter programevaluering av 

spesialiseringene i språkvitenskap og litteraturvitenskap. De gjorde følgende vedtak: 

Universitetets forskningsutvalg forutsetter at fakultetet lager en plan for oppfølgingstiltak, 

som legges fram til Universitetets forskningsutvalg til orientering. 

 

Under vil dere finne en oversikt over tiltak som er iverksatt. Tiltakene er sortert på samme 

måte som rapporten fra programevalueringen: etter de 7 kvalitetsområder som fremkommer i 

UiAs Kvalitetssystem, og som er vedtatt 12.03.2015 i Universitetets Forskningsutvalg også 

skal gjelde ph.d.-området. 
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Oppfølging av programevaluering - Spesialiseringen i Språkvitenskap og Litteraturvitenskap H2015 

 

 

Oppsummering av rapporten fra evalueringskomiteen Kommentarer/tiltak 
Inntaks 

kvalitet:  

 

Det er viktig å etablere solide forskningsgrupper for å 

tiltrekke seg flere gode søkere i lingvistikk og 

litteratur. 

Spesialiseringen har nå godt samarbeid med to forskerskoler: 

Litteratur: TRANSACT (tidligere TBLR)  

Språkvitenskap: LingPhil 

Instituttene har nå organisert forskergruppene slik at absolutt alle faglig ansatte 

tilhører minst en forskergruppe.  
Det bør arbeides med å bedre integreringen av nye 

kandidater. 
 Det innføres fra og med høsten 2015 felleslunsj for ph.d.-kandidatene, 

deres veiledere og medlemmene av ph.d.-utvalget. 

 Bedre fysisk plassering av ph.d.-kandidatene (se punkt under om 

kontorplassering) 
Ramme 

kvalitet:  
Det er viktig å styrke koordinatorfunksjonen.  Det er klart uheldig at det har vært en del utskiftning av ph.d.-koordinator i 

evalueringsperioden. Nå er ny koordinator med sterk administrativ erfaring fast 

tilsatt fra mai 2014. Siden det er nye rutiner utarbeidet, og både gamle og nye 

rutiner nedfelt skriftlig. 
Det bør ses på problematikken med kontorplassering 

av ph.d.-kandidatene. 
Tidligere har stipendiater vært plassert i bygg 26. Nylig iverksatte tiltak: 

 Kontor E1-008 med 3 arbeidsplasser tidligere disponert av PULS 

disponeres nå av 3 stipendiater.  

 Det er blitt et eget kontorfellesskap for stipendiater i kjelleren i E-

bygget. 

 Instituttlederne disponerer minst ett kontor i sitt fagmiljø til 

stipendiater. 
Alle tre nevnte tiltak fører stipendiatene nærmere fagmiljøet. 

Det foreslåes å utvide stipendperioden til 4 år, 

inklusive 1 år arbeidsplikt. 
Dette er en ordning Fakultet for humaniora og pedagogikk har gått bort fra, og 

ikke vil gjeninnføre 
Program 

kvalitet: 

Det bør legges vekt på at alle spesialiseringene ved 

fakultet blir hørt og tatt hensyn til. 
Dette ivaretas gjennom det overordnede Forskerutdanningsutvalget, der alle 

spesialiseringene er representert, ved de respektive ph.d.-utvalgslederne 
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 Fagspesifikke perspektiv bør gis større plass i 

planleggingen av fellesemnene. 
Fellesemnene ble først innført i 2014 (altså siste året omfattet av 

programevalueringen). I tillegg har hver spesialisering egne emner. 

Hvert kurs blir evaluert, og det arbeides kontinuerlig med forbedring i samarbeid 

med alle spesialiseringene 
Undervisnings 

kvalitet: 

 

Betydningen av fremdriftsrapportene som verktøy for å 

kvalitetssikre kandidatenes fremdrift understrekes. 
Dette fungerer relativt godt i dag. Det arbeides likevel sentralt med å etablere et 

nytt system der framdriftsrapporter kan gjøres via Studentweb/FS. 
Potensielle veiledere bør vurderes og godkjennes av 

ph.d.-utvalgene 
Dette gjøres i dag 

De frie kursene i opplæringsdelen bør spisses mot 

kandidatenes avhandlingsprosjekter. 
Dette gjøres i dag 

Resultat 

kvalitet: 

 

Det bør arbeides aktivt med å øke 

gjennomstrømningen på spesialiseringen.  
Fakultetet har innført en ordning med 90 % seminar (kalt sluttseminar). LingPhil 

dekker nå kostnader for å gjennomføre midtveisevaluering for alle ph.d-

kandidatene som er tatt opp som medlemmer av forskerskolen.  

Dette tenkes å ha betydning for gjennomstrømmingen. 
Veileder bør være bevisst sitt ansvar for å hjelpe 

kandidaten gjennom på normert tid. 
Flere veiledere har de siste årene vært gjennom egen veilederopplæring, organisert 

av UiAs sentrale forskningsadministrasjon, en ordning fakultetet ønsker fortsetter.  
Styrings 

kvalitet: 
Utvalget anser organiseringen av spesialiseringene på 

tvers av to institutter som problematisk 
Fakultetets Forskerutdanningsutvalg gjorde 15.09.15 vedtak om å plassere det 

administrative ansvaret for spesialiseringen i litteraturvitenskap på Institutt for 

fremmedspråk og oversetting, og det administrative ansvaret for spesialisering i 

språkvitenskap ved Institutt for nordisk og mediefag. 
Relevans: 

 
Fakultetet bør vurdere å skaffe informasjon om ph.d.-

utdanningens relevans fra de som har disputert, samt å 

få oversikt over hvorvidt de får relevant arbeid etter 

endt utdanning. 

Dette har vært forsøkt tidligere (ved andre studier) uten hell. Det ville være 

enklere å få til dersom UiA hadde et fungerende Alumni-system 
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Arkivsak.:  15/00869 

Saksbeh.:  Anne Marie Sundberg 

Dato:  10.11.2015 

 

1 

 

   

 
Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets studieutvalg 20.11.2015 

 

Søknad om navneendring: Fra Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram, til Ernæring, 

bachelorprogram  

 

Forslag til vedtak: 

1. Universitetets studieutvalg godkjenner følgende navneendring: Fra Ernæring, mat og 

kultur, bachelorprogram, til Ernæring, bachelorprogram. 

2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptaket til studieåret 2016-2017. 

 

 

Greta Hilding 

 

 

Hva saken gjelder 

Bachelorprogrammet i ernæring, mat og kultur ble programevaluert i 2013. I etterkant av 

evalueringen ble det fremmet forslag om en omfattende revisjon, basert på innspillene i 

programevalueringen.  

 

Universitetet søkte våren 2015 Kunnskapsdepartementet om endring av opptakskrav til 

programmet, det vil si anledning til å kunne sette spesielle realfagskrav, jf. ST-sak 18/15 

behandlet i møte 20. mars.  

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap søker nå om navneendring.  
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Saksunderlag 

Programevalueringen av bachelorprogrammet i ernæring, mat og kultur har medført en 

betydelig revisjon av programmet. Endringene innebærer en tydeligere ernæringsprofil, mer lik 

de klassiske ernæringsutdanningene. Det er et mål at det reviderte programmet skal kvalifisere 

for opptak til masterprogrammer i ernæring ved andre institusjoner.  

 

Man ønsker nå å kreve realfag i opptaksgrunnlaget, og på denne bakgrunn ble det søkt KD om 

endrede opptakskrav.  

 

I revidert bachelorprogram legges det opp til et samarbeid med Fakultet for teknologi og 

realfag om emner som i dag inngår i bioingeniørutdanningen. Det er underskrevet en 

samarbeidsavtale mellom de to fakultetene.  

 

Revidert studieplan vil bli lagt fram for Studieutvalget på nyåret. På grunn av markedsføringen 

av studiet er det imidlertid viktig å få godkjent navneendringen nå. 

 

Sekretariatets merknader 

Sekretariatet har ingen innvendinger mot den foreslåtte navneendringen. Den er i tråd med det 

utviklingsarbeid fakultetet nå legger ned i revisjon av bachelorprogrammet, samt søknaden til 

KD om endrede opptakskrav.  

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Studieutvalget 201115 - Bytte av navn på BACEMK Helse-idrett.docx 
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 Fra: Marianne Vorraa 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

 

Til: Anne-Marie Sundberg, studiesekretariatet 

 

Kopi til: Veslemøy Rabe, Atle Slotnes, Geir Torstveit 

 

Dato: 10.11.2015 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.: 15/00869 

Sak til Studieutvalgsmøte 20. november 2015: 

Bytte av navn på Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram (BACEMK) 

 

Bachelorprogrammet i ernæring, mat og kultur ble programevaluert i 2013. I etterkant ble det 

laget forslag til en større revisjon, basert på innspillene fra programevalueringen. 

Forslag til ny studieplan (dvs. emneoversikt) ble lagt fram for Fakultetsstyret 18/2-15 (sak 

9/15), som anbefalte videre arbeid med studieplanen med tanke på innføring av ny bachelor i 

ernæring (dvs. en stor revisjon av dagens BACEMK) fom. høst 2016. Nytt navn - Ernæring, 

bachelorprogram – ble anbefalt av Fakultetsstyret 16/9-15 (HI-sak 38/15 Fakultetets 

studieportefølje studieåret 2016-17). 

 

Forslag til Ernæring, bachelorprogram, innebærer et samarbeid med Fakultet for teknologi og 

realfag, Institutt for naturvitenskapelige fag. En samarbeidsavtale er nylig underskrevet 

mellom våre to fakultet. 

 

Forslag til revidert studieprogram ble lagt fram for studieråd 2. november og vil endelig 

behandles i Fakultetsstyret 9. desember. Ernæring, bachelorprogram, vil legges fram for 

Studieutvalget i februar 2016. 

 

Nå ber vi om at selve navnesaken behandles i Studieutvalget 20. november. Nytt navn er 

veldig viktig ifm. markedsføring av revidert studieprogram. 

 

Se oversikt over studiet (studieplanramme) nedenfor. 
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Forslag til oppbygging av Ernæring, bachelorprogram  

1. 
semester 

 

ERN100 

Grunnleggende 

ernæring 

10 sp 

 

KJ-111 

Generell kjemi 

10 sp 

BIO104 

Human fysiologi 

og anatomi 

10 sp 

 

2. 
semester 

ERN104 

Ernæring i et 

folkehelseperspektiv 

10 sp 

 

 

KJ-113 

Organisk og 

analytisk kjemi 

10 sp 

KJ-212 

Biokjemi 

10 sp 

3. 
semester 

ERN102 

Praktisk matlaging 

10 sp 

 

ERN111 

Matvarekunnskap 

10 sp 

 

 

Valgemne 

10 sp 

4. 
semester 

ERN205 

Enæringsfysiologi 

og –biokjemi 

10 sp 

 

 

ERN127 

Mat, 

globalisering og 

bærekraft 

10 sp 

 

Valgemne 

10 sp 

 

5. 
semester  

Valgemner eller Utveksling 

30 sp 

 

6. 
semester 

 

ERN206 

Ernæringsepidemiologi 

15 sp 

 

ERN204 

Bacheloroppgave i ernæring 

15 sp 
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Arkivsak.:  15/05261 

Saksbeh.:  Anne Marie Sundberg 

Dato:  10.11.2015 

 

1 

 

   

 
Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets studieutvalg 20.11.2015 

 

Endring av utfyllende regler for opptak til Statsvitenskap og ledelse, masterprogram 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetets studieutvalg godkjenner endring i utfyllende regler for opptak til Statsvitenskap 

og ledelse, masterprogram, fra og med opptak til studieåret 2016-2017. Endrede utfyllende 

regler lyder: 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå ett av følgende: 

a) integrert studium av minst 2 års varighet eller fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng 

innen samfunnsvitenskapelige fag 

b) integrert studium av minst 2 års varighet i økonomisk-administrative fag  

c) integrert studium av minst 2 års varighet i rettsvitenskap, der offentlig rett inngår med 

minst 80 studiepoeng 

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

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

nevnt i pkt. 1 og 2 på C eller bedre, jf. forskrift om opptak til studier og emner ved 

Universitetet i Agder § 24. 
4. Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng. Søkere som tas 

opp på grunnlag av fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng, kan imidlertid ikke gis 

betinget opptak dersom ikke fordypningsenheten er fullført. Det er ikke mulig å få betinget 

opptak dersom en mangler samfunnsvitenskapelig metode.  

 

 

Greta Hilding 

 

 

Hva saken gjelder 

Fakultet for samfunnsvitenskap søker om endring av utfyllende regler for opptak til 

Statsvitenskap og ledelse, masterprogram. Saken ble behandlet i fakultetsstyrets møte 29. 

oktober d.å. De foreslåtte endringene innebærer en utvidelse av opptaksgrunnlaget til også å 

omfatte økonomisk-administrative emner og rettsvitenskap med fordypning i offentlig rett.  
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Saksunderlag 

Gjeldende utfyllende regler for opptak til masterprogram i statsvitenskap og ledelse lyder som 

følger: 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå 2-årig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80 

studiepoeng i organisasjons- og administrasjonsfag, som gir en grunnleggende innføring i 

både organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige emner. Minst 20 studiepoeng innen 

fordypningsenheten skal være på nivå 2, og det skal inngå minst 10 studiepoeng 

samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget. 

2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter av opptaksgrunnlaget på C eller bedre, jfr. 

forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder § 24. 

3. Søkere som tas opp på grunnlag av fordypningsenheten på minst 80 studiepoeng, kan ikke 

gis betinget opptak dersom ikke fordypningsenheten er fullført. 

 

Fakultet for samfunnsvitenskap begrunner de ønskede endringene med at nåværende 

bestemmelse er unødvendig smal. Den har også vist seg å være komplisert å praktisere 

konsekvent. Institutt for statsvitenskap og ledelsesfags erfaring med undervisning på 

masterstudiet er at det i større grad er studentenes generelle kunnskaper enn spesifikke 

kunnskaper i enkeltfag som er avgjørende for studentenes resultater. 

Opptaksgrunnlaget er samtidig utvidet til å omfatte økonomisk-administrative emner og 

rettsvitenskap med spesialisering i offentlig rett. Med denne endringen ønsker instituttet 

å fjerne en uhensiktsmessig forskjellsbehandling mellom samfunnsvitenskapelige emner og 

økonomisk-administrative og juridiske emner. Mange relevante emner er sammenfallende, og 

også her gjelder det at studentenes generelle kunnskaper er mer avgjørende enn de 

fagspesifikke. 

Kravet om at samfunnsvitenskapelig metode skal inngå i opptaksgrunnlaget opprettholdes. 

Endringene vil føre til at søkere fra flere studieprogram kan kvalifisere for opptak til 

masterprogrammet. Dette er mer i tråd med utfyllende regler for opptak til masterprogrammene 

i global utvikling og samfunnsplanlegging og i sosiologi og sosialt arbeid ved fakultetet.  

Endringene innebærer følgende: 

1. Fordypning i "samfunnsvitenskapelige emner" erstattes av den nåværende formuleringen 

"organisasjons- og administrasjonsfag, som gir en grunnleggende innføring i både 

organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige emner".  

 

2. Fordypning i økonomisk-administrative emner og rettsvitenskap med spesialisering i 

offentlig rett inngår i opptaksgrunnlaget. 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap fattet i møte 29. oktober følgende vedtak: 

 

Fakultetsstyret godtar endringene i utfyllende regler for opptak til Statsvitenskap og ledelse, 

masterprogram. 

 

Sekretariatets merknader 

Sekretariatet har merket seg den utvidelsen i opptaksgrunnlag som fakultetet ønsker og 

begrunnelsen for denne. De faglige vurderingene som ligger til grunn for endringsforslaget tar 

sekretariatet til etterretning.  
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Sekretariatet vil imidlertid vise til at andre universiteter med masterprogrammer i 

statsvitenskap i hovedsak synes å ha et smalere opptaksgrunnlag enn det som nå ønskes for 

Statsvitenskap og ledelse ved UiA. I de fleste tilfeller er opptaksgrunnlaget fordypning i 

statsvitenskap eller tilsvarende.  

 

Forskrift om opptak til mastergrad slår fast at i grunnlaget for opptak til masterprogram skal 

det inngå  

 fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor 

fagområdet for mastergraden eller 

 integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet 

for mastergraden 

Institusjonene kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt 

eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.  

 

Det vises spesielt til formuleringen «innenfor fagområdet for mastergraden». Sekretariatet har 

stilt spørsmål til bredden i opptaksgrunnlag det nå legges opp til. Fakultetet bekrefter at man 

har diskutert spørsmål knyttet til forskriftens formuleringer. Selv om man nå legger opp til en 

utvidelse av opptaksgrunnlaget, mener fakultetet at man imøtekommer forskriftens krav. 

Sekretariatet vil vise til at programmet ved UiA er Statsvitenskap og ledelse, og at dette kan 

være med å begrunne den ønskede endringen og bredden denne innebærer.  

 

I forhold til fakultetets forslag, foreslår sekretariatet en presisering hva angår søkere med 

bachelorgrad innenfor rettsvitenskap. Disse søkerne må dokumentere offentlig rett i et omfang 

av minst 80 studiepoeng. Endringen foreslås i samråd med instituttleder.   

 

I punkt 1 i reviderte opptaksregler foreslås også en endring av mer teknisk karakter for å gjøre 

det tydelig at søkere med økonomisk-administrativ utdanning eller rettsvitenskap må ha 

integrert studium av minst 2 års varighet. Studier innenfor disse fagområdene er integrerte 

studier, og er ikke organisert slik at de inneholder fordypningsenhet. Innenfor rettsvitenskap 

finnes det heller ikke 2-årig integrert studium, men kun 3-årig integrert løp. «2-årig integrert 

studium» foreslås derfor endret til «integrert studium av minst 2 års varighet». 

 

Formuleringen om at minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten skal være på nivå 2 foreslås 

strøket i og med at dette er fastsatt i forskrift om studier og eksamen ved UiA.  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Søknad fra Fakultet for samfunnsvitenskap med vedlegg.pdf 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets studieutvalg 20.11.2015 

 

Programevaluering av ph.d.-spesialisering i IKT ved Fakultet for teknologi og realfag 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetets studieutvalg tar programevaluering av ph.d.-spesialisering i IKT til orientering.  

 

 

Greta Hilding 

 

 

Hva saken gjelder 

Fakultet for teknologi og realfag gjennomførte høsten 2014 programevaluering av ph.d.-

spesialiseringen i IKT. 

 

I henhold til kvalitetssikringssystemet skal evalueringen legges frem for universitetets 

studieutvalg og universitetets forskningsutvalg til orientering. 

 

Det foreligger rapport fra to eksterne evaluatorer, sammenfatning av disse, fakultetets rapport, 

samt et oversendelsesnotat med blant annet tiltaksliste. 
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Saksunderlag 

I henhold til kvalitetssikringssystemet ved UiA kapittel 3.1.3, skal det minst hvert femte år 

gjennomføres en programevaluering av doktorgradsutdanningene. Høsten 2014 ble det 

gjennomført programevaluering av spesialiseringen i IKT ved Fakultet for teknologi og realfag.  

 

I kvalitetssikringssystemet heter det at rapport fra programevalueringen skal behandles i 

spesialiseringsutvalget, ph.d.-utvalget ved fakultetet og i fakultetsstyret. Rapport med 

fakultetets oppfølging av evalueringen legges frem for universitetets studieutvalg og 

universitetets forskningsutvalg til orientering.  

 

To eksterne evaluatorer har hver for seg vurdert ph.d.-spesialiseringen. I oppnevningsbrevet ble 

disse bedt om å vurdere følgende spørsmål: 

1. What is the quality of the PhD Education? 

2. What are the strengths and weaknesses of the PhD Education? 

3. How can we improve the programme? 

 

En sammenstilling av tilbakemeldingene lyder som følger: 

Assessment 

Overall, the quality is good. 

Strengths: 

a) Very clear and comprehensive regulations. 

b) Well-structured information to the students. 

c) Good quality assurance system. 

d) Good quality on the supervision of the PhD students from qualified supervisors 

e) The dropout rate is  low  

f) The throughput through the program is good. 

 

Weaknesses: 

a) The limited number of courses represents a weakness. The limited number of advisors and students makes it 

somewhat difficult to reach sufficient breadth in the research environment and also with regard to the courses 

on offer. A too large fraction of the credits is earned outside UiA. 

b) There is a potentially unhealthy relation between the usually huge number of publications and the often low 

quality of the conferences/journals at which they are published. 

c) There is an imbalance in the number of supervised students among the faculty in the program.  

d) Although the procedures are good, they are inconsistently applied in particularly in the evaluation reports and 

in the study plans.  

Programutvalget (REC) behandlet saken i møte 3. juni 2015. Det er utarbeidet en tiltaksliste for 

videre arbeid med ph.d.-spesialiseringen.  

 REC skal ha en gjennomgang av kursopplegget og kurstilbudet som er utarbeidet for 

instituttets ph.d.-studenter. Målsetning er å definere flere interne kurs, spesielt med vekt på 

generelle kurs (pedagogikk, skriving, prosjekter, etikk).  

 REC skal arbeide for en tettere oppfølging av veiledere og stipendiater i forhold til å bruke 

nivå 2 publikasjoner: Øket bevisstgjøring for begge parter gjøres ved å innføre krav i malen 

for prosjektbeskrivelsen. 

 REC satser på en jevnere fordeling av stipendiater mellom professorer, men gode 

prosjekter og gode resultater vil kunne gi en forfordeling. Dette kan igjen gi en skjevhet i 

fordelingen. 

 Vi har forbedret skjemaet som evalueringskomiteen bruker ved endelig evaluering av 

avhandling, prøveforelesning og disputas.  
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 REC har en viktig rolle som kvalitetssikringsorgan ved oppnevning av 

evalueringskomiteer. REC ser det uheldige i at enkelte opponenter går igjen i 

evalueringskomiteer, og REC vil stramme inn på utstrakt gjenbruk.  

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi og realfag fattet følgende vedtak i TR-sak 33/15: 

Fakultetsstyret tar den eksterne evalueringen av spesialisering i IKT (ph.d.-nivå) til 

etterretning. 

 

Sekretariatets kommentarer 

Det synes som om fakultetet på en tilfredsstillende måte har forholdt seg til de merknader som 

framkom fra evaluatorene. Det vises til tiltakslisten gjengitt over.   

 

Universitetets forskningsutvalg vil få seg forelagt denne saken i møte 10. desember.  

 

 

 

Vedlegg:  

Oversendelse av eksternevaluering gjennomført vedrørende spesialisering i IKT, ph.d.program 

ved Fakultet for teknologi og realfag 

evaluationEles.pdf 

Rapport Kure.docx 

uia_common assessment.docx 

Internal Evaluation report VO-.docx 

Transmittal  letter.pdf 
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Oversendelse av eksternevaluering gjennomført vedrørende spesialisering i IKT, 

ph.d.program ved Fakultet for teknologi og realfag 

I henhold til Kvalitetssikringshåndboka til UiA skal alle ph.d.-

spesialiseringer eksternevalueres hvert 5. år.  Spesialisering i IKT ble på 

bakgrunn av dette, vedtatt evaluert eksternt høsten 2014 (ref vedtak i 

REC 14/14).  

Det eksterne evalueringspanelet ble oppnevnt i brev av 26.11.14 (se 

vedlegg). Eksterne medlemmer:  

 Professor Øyvind Kure, NTNU 

 Professor Petru Eles, Universitetet i Linköping 

Interne medlemmer: 

 Professor Vladimir Oleshchuk (leder) 

 Ph.d.-kandidat Berglind Smaradottir 

Fra administrasjonen: ph.d.-koordinator Emma Horneman 

Den eksterne komiteen leverte sine rapporter (en felles og to respektive) 

26.03.15. Den interne gruppen leverte sin rapport samt forslag til 

oppfølging 29.05.15. Alle rapporter er vedlagt. De to rapportene fra den 

eksterne gruppen og rapporten fra den interne gruppen, ble diskutert i 

REC-møte 03.06.15, REC 19/15. Følgende vedtak ble fattet: 

REC 19/15 External evaluation of specialization in ICT 

“How can we improve the programme” was discussed. In addition to the 6 

improvements given in the internal report, we also checked the weaknesses 1, 2, 3, 4. 

 

Decision:  
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For improvement 1) Add new entry field in project description: List the top level 

publication channels in your field.  

For improvement 2) Open for the possibility of inviting top researchers outside 

Europe as one of two opponents if it fits the topic of dissertation. Including the 

impact factor as a new entry field in the form “The department’s recommendation for 

the PhD evaluation committee".  

For improvement 4) Insert a sentence in the evaluation form related to Evaluation of 

candidates measured towards level in own institution.  

For weakness 3) Improve the form such that more content has to be filled in by the 

committee. 

The weaknesses 1 and 2 were considered not serious and more or less intended. 

 

Points to be discussed at a later REC meeting:  

- Midterm evaluation (improvement 6) 

- Course portfolio (improvements 3 and 5 as well as weakness 4). 

 

 

På møte i Fakultetsstyret (TR 33/15) ble den eksterne evaluering behandlet og 

følgende vedtak fattet. 

Vedtak  

Fakultetsstyret tar den eksterne evaluering av spesialisering i IKT (ph.d.-nivå) til 

etterretning. 

 

Tiltaksliste 

Vedtaket gjort i REC gjenspeiles i tiltakslisten som er utarbeidet: 

 REC skal ha en gjennomgang av kursopplegget og kurstilbudet som er 

utarbeidet for instituttets ph.d.-studenter. Målsetning er å definere flere interne 

kurs, spesielt med vekt på generelle kurs (pedagogikk, skriving, prosjekter, 

etikk).  

 REC skal arbeide for en tettere oppfølging av veiledere og stipendiater i 

forhold til å bruke nivå 2 publikasjoner: Øket bevisstgjøring for begge parter 

gjøres ved å innføre krav i malen for prosjektbeskrivelsen. 

 REC satser på en jevnere fordeling av stipendiater mellom professorer, men 

gode prosjekter og gode resultater vil kunne gi en forfordeling. Dette kan igjen 

gi en skjevhet i fordelingen. 

 Vi har forbedret skjemaet som evalueringskomiteen bruker ved endelig 

evaluering av avhandling, prøveforelesning og disputas.  

 REC har en viktig rolle som kvalitetssikringsorgan ved oppnevning av 

evalueringskomiteer. REC ser det uheldige i at enkelte opponenter går igjen i 

evalueringskomiteer, og REC vil stramme inn på utstrakt gjenbruk.  
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Med vennlig hilsen 

 

 

Emma E. Horneman 

Rådgiver/ph.d.-koordinator  

Fakultet for teknologi og realfag 
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Part I

1. Task

This work has been performed on behalf of the University of Agder and consists in the evalu-
ation of the PhD Programme at the Faculty of Engineering and Science, Specialization in ICT.

Three specific questions to be answered by the evaluators have been formulated as follows:

1. What is the quality of the PhD Education?

2. What are the strengths and weaknesses of the PhD Education?

3. How can we improve the programme?

2. Background

The department of ICT at the University of Agder has started with a PhD programme in 2007.
Initially, the PhD programme was in Mobile Communication Systems and has been extended
in 2009 to the broad area of Information and Communication Technology (ICT). Since 2013
this PhD program is formally conducted as a specialization inside the unique PhD program or-
ganized at the level of the Faculty of Engineering and Science at the University of Agder.

The PhD programme consists of a course-work component of 30 credits and the dissertation
of 150 credits. This amounts for tree academic years of full-time study.

Since the start of the PhD program/specialization in ICT, 22 PhD students have successfully
graduated. Currently, 23 PhD students are enrolled.

There are 12 faculty members that are acting as PhD advisors in the ICT specialization.

3. Inputs to the Evaluation

The evaluator has got the following documents as an input to his evaluation:
A.Documents regarding regulations and rules related to the PhD program:

1. Regulations for the degree of PhD at the University of Agder (june 2012).

2. Supplementary regulations for the PhD programme at the Faculty of Engineering
and Science (November 2012).

3. PhD Programme at The Faculty of Engineering and Science (March 2013).

4. PhD-programme at the Faculty of Engineering and Science, specialization in ICT.
B. Documents related to the PhD supervisors in the area of ICT:

1. CVs of the supervisors/co-supervisors in ICT.
C. Documents related to the admission process:

1. List of PhD student positions opened since 2007.

2. Three agreements concerning admission to the PhD programme.
D.Documents related to the PhD defence:

1. List of 22 PhD dissertations defended since 2009 with links to the actual
dissertations.

2. Recommendations from the evaluation committee, related to the PhD defences.
E. Documents related to available PhD courses:

1. List of internal/external PhD courses.
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4. Actions and Delimitations

The reviewer has carefully studied all the delivered documents. He has also looked at the 22
PhD thesis defended since 2009.

The review process did not include any visit at Agder university, interview with teachers,
PhD students or alumni.

5. Goals of the PhD Programme

According to the received documents, the goal of the PhD education is outlined as follows:
• The education qualifies the candidate for research activities at an international level and for

other professional activities requiring high levels of scientific insight and analytical think-
ing in accordance with recognized scientific and ethical principles.

• The thesis is to be an independent piece of academic work that meets international stand-
ards with regard to ethical requirements, academic standards and methods in the subject
area. The thesis must contribute to the development of new scholarly knowledge and must
achieve a level meriting publication as part of the literature in its field.

• The content of the course and training component should, in combination with the thesis
work, provide both scholarly breadth and in-depth knowledge.

• After graduation the candidate will be at the knowledge front within the field of ICT, mas-
ter theory of science and scientific methods in ICT, be capable of contributing to the devel-
opment and documentation of new knowledge, do research within the field of ICT, reflect
in an independent and mature way over research in ICT, teach and supervise at master and
bachelor level, communicate research results over national and international channels, do
research with academic integrity, contribute to and work in projects.

Basically, this evaluation and, implicitly, the answering of the three questions in Section 1, has
to be performed having in view the above goals. Essential aspects we will follow, in this con-
text, are (1) the procedures for the overall quality assurance of the PhD education, (2) the
education environment provided by the department (quality, size, depth and breadth, course of-
fer) and (3) the quality of the actual scientific research performed as part of the PhD education.
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Part II

6. Quality Assurance

The regulations and rules governing PhD studies that have been issued at University, Faculty,
and Department level, provide an excellent framework for a high quality education.

• Well defined admission requirements are stated, that will guarantee that only well qualified
candidates are accepted. The application documents include project schedule, plan for
stays at other institutions, actual project proposal, and plan for course-work. All these
allow for a good planning from the very beginning of the PhD education.

• A contract is signed defining obligations of both the PhD student and the department/advi-
sors.

• Each student has two academic supervisors
• Annual progress reports have to be produced by PhD students and supervisors. This allows

for timely uncovering of lack of progress
• The regulations regarding the thesis and its defence are providing support for appropriate

quality assurance: clear delimitation of contribution in the case of several coauthors; struc-
ture of the committee including minimum three members (two of which opponents), one
from outside Norway; the committee members are required to submit a written assessment
report before the defence is approved; there exist clear regulations regarding correction and
re-submission of the thesis.

• A trial lecture on an assigned topic is mandatory. This lecture further proves that the candi-
date fulfils the goals of PhD education (see section 5) regarding the capability to under-
stand, teach, and communicate.

• PhD students have to participate (as presenter and audience) in the department’s PhD
forum and have to present their work in national and international conferences, workshops,
and journals.

From the documents received by the reviewer it is not possible to judge the extent to which
these regulations are exactly followed in each particular case. Nevertheless, it is clear that they
provide an adequate framework for a good quality PhD education.

7. Environment/Courses

Currently there are 23 PhD students enrolled in the programme. 12 Faculty members can, for-
mally, act as main supervisors in the ICT specialization. Their research areas can, broadly, be
classified as follows:
• Mobile communication
• Signal processing
• Mobile computing&services
• Wireless sensor networks
• Intelligent systems&learning
• Decision support & risk/emergency management
• Model-based integration and software engineering
• eGovernment
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ICT is a very broad area, potentially extending from aspects of Theoretical Computer Sci-
ence to Communications, Signal Processing, and Information Theory. The group is limited in
size and, naturally, only covers certain particular points in this broad space. Clearly, the roots
are in Mobile Communications and the research area has more recently been extended towards
a couple of, more or less, related fields. Focusing and concentrating resources into certain se-
lected areas is good, in particular from the point of view of research. The challenge, in the
context of PhD education, is to provide the “scholarly breadth,” as required according to the
regulations for the PhD programme. This requires both courses in the broader area around the
particular research topic and interaction with researchers working in related areas.

The actual regulations explicitly indicate that the courses within the main area of research
shall consist of (at least) 15 points while basic courses from areas different from the basic area
of research should give (at least) 15 points.

Considering the restricted size of the group and the limited research area covered, it can be
appreciated that serious efforts have been made to provide a decent course offer. However, this
offer is still limited, both quantitatively and in its broadness.

8. Scientific Research as Part of the PhD Education

The present report is not evaluating the quality oft scientific research conducted at the Depart-
ment of ICT. Nevertheless, research is an intrinsic component of PhD education and directly
impacts its quality.

The available regulations clearly state the high requirements regarding research as part of
the PhD studies. The quality assurance measures implemented by the university provide the
framework to check that those requirements are fulfilled. The regulations regarding appoint-
ment/activities of the assessment committee and the defense procedure guarantee an
appropriate level of the research work included in the thesis.

There is, however, an aspect that needs to be mentioned. A vast number of the papers in-
cluded in the thesis work are published at conferences or in journals that certainly do not belong
to the top tear. There exist some dissertation which have some papers published in good con-
ferences/journals but many of the dissertations have all papers published in second/third class
events, some even at events of notoriously bad reputation. This does not mean that the results
presented are not valuable, but the very fact that the papers have been published at those events/
journals does, by itself, not represent a guarantee of high quality. The above is in striking con-
trast to the quantity of publication: the actual number of the students’ publications is, in most
cases, huge.
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Part III

9. Final Assessment

Here the evaluator is going to explicitly answer the three questions formulated in the eval-
uation assignment, as a conclusion of the discussion in the previous two parts.

1. What is the quality of the PhD Education?

The overall quality of the PhD education is good.

2. What are the strengths and weaknesses of the PhD Education?

Strengths:
a) Very clear and comprehensive regulations.
b) Good quality assurance system.
c) The students get good coordination, from two qualified advisors.
d) The throughput through the program is good.

Weaknesses:
a) The limited number of advisors and students makes it somewhat difficult to reach sufficient

breadth in the research environment and also with regard to the courses on offer.
b) There is a potentially unhealthy relation between the usually huge number of publications

and the often low quality of the conferences/journals at which they are published.

3. How can we improve the programme?
a) More attention has to be devoted towards publication in top tier conferences and journals.

This will also expose the students to the requirements of those highest quality events and
bring them closer to the top of the state of the art.

b) It makes little sense to just increase the number of publications. In all progress plans re-
ceived, at least one publication is planned (sometimes two!) each semester. This seems
exaggerated and puts, from the very beginning, quantity before quality.

c) The international members appointed to the assessment committees are selected from a quite
limited spectrum. A more broader presence from top representatives of the research com-
munity would, possibly, provide useful feedback and also help further to make research
results known to the broad international community.

d) Cooperation at national and international level has to be further extended in order to enrich
the spectrum of courses on offer (in particular towards breadth) and to expose the students
to related research areas.
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Evaluation of the ICT PhD program 
Scope 
The assignment is to assess the strength and weaknesses of the ICT PhD program, the quality and 

suggest possible improvements. Qualified committees have evaluated all the graduated PhD 

students, and the quality of the PhD student themselves has therefore already been assessed. The 

process and regulations regarding the PhD have been reviewed and approved as part of the NOKUT 

quality assessment. I interpret the scope to assess the strength and weakness in how these plans and 

procedures have been implemented and deployed.  I have selected to use a processes viewpoint, 

analyzing the various elements in the process a student pass through from start to finish.  The 

elements I have considered are the coursework, the supervision, defense, PhD life cycle, and 

information to the students. The latter is based on the available information on Web, and does not 

take into consideration any other available material. 

The major part of the report is an analysis containing strength and weaknesses and possible 

remedies. The last section is an assessment of the quality and a listing of the suggestions. 

 The evaluation is based on the information sent on 8.12.14 through UNINETT filesender  On request, 

the number of PhD student was updated with additional information on the number of active 

students. There are missing information elements. None of the yearly progress report are available. 

The quality of such an element depends on whether it accurate describes progress and change in 

plans. The program stipulate that all PhD students must submit a project plan. Only 4 of these are 

available, and therefore general assessment of these cannot be made. 

Analysis 

Recruitment 
All announcements had sufficient number of qualified applicant, which imply sufficient quality among 

the applicants to the PHD positions.  

Information 
The information available to potential candidate and to the accepted candidates is sufficient, clear, 

and well written. The candidate checklist is very good. 

 

ICT course 
 

Internal courses 

The courses used in the by the past and present candidates are listed in the table. The 7 marked in 

red are the ones on the current course list.  

Course Number of  
Candidates 

Ex-600/601/602/603  
Philosophy of Science 

31 

IKT611 Advanced topics in Mobile Fading Channel 
Modelling 

1 

IKT617 Formal Descriptions and Related Tools 13 
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IKT619 Information Security: Main Results and Research 
Tools 

12 

IKT623 Principles of Artificial Intelligence 2 

IKT626 Main Results and Research Topics in Security 4 

IKT628 Information Security Management: ISO/IEC 
27001&27002 Standards 

1 

IKT700 Advanced Mobile Network and Service 
Architectures 

7 

IKT703 Mobile Radio Channels 10 

IKT706 Using Semantics to Generate Code 3 

IKT709 Advanced Protocols for Mobile Communications 5 

IKT710 Learning in Random Environments 4 

IKT711 Principles of Pattern Recognition 6 

IKT712 Special Syllabus 6 

IKT715 Advanced Topics on Selected Areas in ICT 7 

TFL600 Scientific Project Creation & Management 5 

 

 

The student needs to select 5 of these courses in addition to the mandatory ex600. The number of 

courses is on the low side. The students have sufficient number to select from, but are forced to 

select a relatively wide set of topics. It allows for a wide knowledge base, at the cost of in-depth 

knowledge. Whether this is to be considered a strength or weakness depends on the philosophy of 

the department.  As long as it is intentional by the program, it is within best practice. 

On the Web site, It is unclear whether ikt715 is still active. 7 students have followed IKT715 Advanced 

Topics on Selected Areas in ICT. The course is also include in the course list for some of the last 

recruited students. This seems to be a seminar type of course where the topics vary from student to 

student. It is a necessary tool, but if it was the dominant course, the course portfolio has a weakness. 

However, only 7 students out of 31 have/had this course in their plan, which I judge as a reasonable 

level. However, this level such not be increased in the future. 

A large number of the student select courses outside the university. Usage of external course is to be 

expected and to some extent recommended. One should expect the number of distinct course to 

large, but that they represent a modest amount of the credits.  In total, the PhD students have taken 

around 1000 credits.  155 credits are from  the one mandatory course. Of the remaining 850 credits, 

roughly 400 credits are earned outside UiA. In my judgment, this fraction is higher than it should be. 

It is positive that the specialization is able to utilize external courses in areas where the specialization 

is not sufficiently strong. The number of external courses is within a reasonable level.  However, that 

large fraction of external credit indicate there are core topics are missing from the course list.   

 

There is most likely a content overlap the overlap between the internal course IKT709-G and the 

external courses UNIK 9240. Professor Frank Li. teaches both. The internal course was taken by  7 

students, while the external had 16 students.  From the available data, it is not possible to assess 

whether some of the Ph.D students have used both courses in the study plan.  The remedy is either 

to revise the courses to get a clearer separation, describe the overlap in the course description itself 

with a reduction in credits, or only allow of the two courses in the study plan. 

The only available study plans are the four submitted with the project plan. These have variable 

quality. Some are focused, containing appropriate and well-defined courses. Others are more 
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inconsistent. In at least one case, various summer schools and seminars are included. Using either 

one summer school or a seminar does not represent a quality problem. However combined they 

represent a problem; when such courses represent a large fraction of the credits, it is difficult for the 

program to assess whether the learning outcomes will be achieved. As an illustration, the COINS 

summer school overlap in some topics other courses in the study plan where it is used. A similar issue 

is that COINS is listed as 3 credits but in the study plan it is listed as 5.  

Used as a single element, summer schools  may not necessarily  represent a weakness. However, the 

combination of several summer schools represent a risk, in particular if combined with seminars. If 

summer schools are to be a permanent element in study plan, there need to be procedures to ensure 

a consistent content, examination, evaluation of overlap with other courses, and correctness 

regarding number of credits. 

There is also variability in the number of technical courses in the various study plan. There is no 

reason why there should be difference among the candidates in this issue. 

Between the first view of the material and the final review of the report, the mandatory courses for 

the PhD specialization appear to have changed. Combined with the large number of internal ICT 

courses taken by the students, there seems to be frequent changes in the curriculum. A constant 

curriculum as well as a rapid changing one should both be considered a weakness.  

Summary ICT course 
The content of the PhD courses is acceptable, but the number seems to be too low. The level of 

student using the seminar course is acceptable. The fraction of externally earned credits is too high. 

Based on the small sample of study plans, there are variations in the quality, some are solid, while 

others have weaknesses. 

Supervision 
Of the 22 students having graduated since 2007, the available information does not indicate whether 

they have finished within the duration of their contract, i.e. 3 or 4 years plus any potential parental 

leave. However, the number of candidates with at least 5 year duration seems to be in line with 

expected levels compared to other universities. 

There are currently 23 active PhD students, 2 with a leave of absence and 3 that have dropped out. 

There is no information available on when the active student started, but 19 are classified as within 

the normal duration. The fraction of dropped out students is lower than norm, and therefore a 

strongpoint. 

There is an uneven distribution of finished PhD student versus supervisors.  5 of the 14 faculty in the 

PhD program have supervised the 22 graduated PhD. The maximum among the active professors was  

7 PhD and the minimum  was 3. The distribution among the active supervisors is therefore good.  

There is no similar statistics available for the active students. The ability to obtain grants will clearly 

affect the number of PhD students a supervisor will have. However, the university will also finance 

some students, so a better balance can be achieved.  

 A Phd program needs to have a better distribution between the number of student per main 

supervisor for several reasons.  Winning grants in itself is some measure of quality of the research. 

This should not be misinterpreted as no grant is equal to low quality, since there are substantial 

areas with high quality research that has difficulty in attracting funding. However, supervision of PhD 

student is the main objective and it is important that all faculty associated with the program 
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participate and maintain their skill in supervising. A part of this is giving the younger faculty an 

opportunity to develop their skill.  

It is a weakness that the distribution of graduating students to main supervisors is so skewed towards  

only 5 of the faculty. In the long term, such imbalance is unacceptable. On a shorter time scale it can 

be accepted, but as a minimum it must be addressed in the ICT programs strategic plan. 

Procedure 
There are only 4  project plan enclosed with the material. The weaknesses in the submitted study 

plan have been discussed earlier. The content in the other areas is consistent, but the formatting 

varies. 

Most universities have an evaluation of the PhD between the start and the thesis defense. The 

purpose is to ensure sufficient progress and quality. When and how the evaluation takes place vary 

from university to university and even between departments in the same university.  

In the available information and description, no such procedure has been described. The PhD 

program should implement some sort of midterm evaluation to monitor progress and quality.   The 

evaluation committee should consist of  two of the other professors in the program, thereby provide 

external viewpoint on progress, plans and ensure a better internal awareness.  

Committee 
The members of the evaluation committees are clearly relevant and well qualified.  None of 

members are used too frequently and there is variation among the committee members used for 

PhD students from each supervisor. The gender balance is acceptable, but perhaps with some 

imbalance. 

However, the ties between supervisor and co supervisor and committee members are in a few cases 

too strong. In at least three cases, candidate 5,10,12, the supervisors/co-supervisors and some of the 

committee members all are leading member of the same EU project that also financed exchange 

visits for the candidate. In one case, there is also joint editorship between co-supervisor and 

committee members.  

Evaluation:  content and form 
The quality of the evaluation reports vary. In several reports, the reports on the dissertation are brief 

and lacks any evaluation of weak aspects. In some cases, the evaluation report is just a summary of 

the thesis. The committee members are relevant and with solid evaluation skills.  The reports should 

therefore better reflect their discussion and evaluation and have a more consistent content.   

Most of the monographs have a more in-depth evaluation report, as one should expect. However, 

some have modest evaluations with minimal discussion on the quality of the contribution.  Since the 

results in a monograph not necessarily have been subject to peer-review, the evaluation reports 

need to be the most thorough ones.  

In the form, there should be a section where the external committee members are asked to evaluate 

the candidate against the level of their own institution. On an individual basis, such a comment has 

little value and should be kept confidential. However, seen over the history of several student, it 

provide the program with a good feedback on the level. 

As minor point, there is a large variation in the format of the forms and in the form text retained. 

Several of the reports contain formal text explaining the procedure and possible consequences. In a 

final document, such text serves no purpose except to confuse or bore. 
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Quality 

Overall, the quality is good/acceptable. The procedures are mostly well designed and implemented 

correctly.  Structurally, there are two weakness, the number of courses and the skewed distribution 

of supervision among the faculty. A too large fraction of the credits is earned outside UiA, indicating 

a lack in the available courses. There is an imbalance in the number of supervised students among 

the faculty in the program. On a long term, this is unacceptable. On a shorter time scale it is 

acceptable, but it must be addressed in the program plans.  

Although the procedures are good, they are inconsistently applied  in the evaluation reports and in 

the study plans. The procedures around the evaluation of the thesis are acceptable. The committee 

members has the correct knowledge and experience.  There are some minor issues regarding ties 

between supervisor and committee in a few cases. In a few cases there is also a lack of thoroughness 

in the thesis evaluation reports, also for monograph based thesis.  Very minor issue regarding format 

have been discussed in the analysis section. 

If summer schools are to be a permanent element in study plan, there need to be better procedures 

to ensure consistent content, examination, evaluation of overlap with other courses, and correctness 

regarding number of credits.   

The drop out rate is  low, indicating a successful supervision with good quality.  

Suggestions 

The weaknesses in the quality imply possible corrections, and these have already been discussed. In 

addition, I have only two minor suggestions: 1) mid term evaluation and 2) improvement in the thesis 

evaluation form. These have been discussed in the analysis section. 
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Scope 
The evaluators assessed individually the ICT PHD program. For simplicity, we have edited a common 

assessment of the quality. For the analysis, details in the assessment, justification and possible 

suggestions we refer to the individual reports. 

Assessment 
Overall, the quality is good. 

Strengths: 
a) Very clear and comprehensive regulations. 

b) Well-structured information to the students. 

c) Good quality assurance system. 

d) Good quality on the supervision of the PhD students from qualified supervisors 

e) The dropout rate is  low  

f) The throughput through the program is good. 

 

Weaknesses: 
 

a) The limited number of courses represents a weakness. The limited number of advisors and 

students makes it somewhat difficult to reach sufficient breadth in the research environment 

and also with regard to the courses on offer. A too large fraction of the credits is earned 

outside UiA. 

b) There is a potentially unhealthy relation between the usually huge number of publications 

and the often low quality of the conferences/journals at which they are published. 

c) There is an imbalance in the number of supervised students among the faculty in the 

program.  

d) Although the procedures are good, they are inconsistently applied in particularly in the 

evaluation reports and in the study plans.  
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Internal report based on two external 
evaluation reports 

What is the quality of the PhD Education? 
1. The overall quality of the PhD education is good. 

2. The content of the PhD courses is acceptable, but the number seems to be too low.  

3. The level of student using the seminar course is acceptable. The fraction of externally 

earned credits is too high.  

4. The number of candidates with at least 5 year duration seems to be in line with expected 

levels compared to other universities. 

5. Overall, the quality is good/acceptable. The procedures are mostly well designed and 

implemented correctly.   

What are the strengths and weaknesses of the PhD Education? 

Strengths: 
1. Very clear and comprehensive regulations. 

2. Good quality assurance system. 

3. The students get good coordination, from two qualified advisors. 

4. The throughput through the program is good. 

5. The drop out rate is low, indicating a successful supervision with good quality 

Weaknesses: 
1. There is an imbalance in the number of supervised students among the faculty in the 

program. It is a weakness that the distribution of graduating students to main supervisors 

is so skewed towards only 5 of the faculty. In the long term, such imbalance is 

unacceptable. 

2. The ties between supervisor and co supervisor and committee members are in a few cases 

too strong (f. ex. joint editorship between co-supervisor and committee members or 

leading member of the same EU project) 

3. The quality of the evaluation reports varies. In several reports, the reports on the 

dissertation are brief and lack any evaluation of weak aspects. 

4. A too large fraction of the credits is earned outside UiA, indicating a lack in the available 

courses.  

5. There is a potentially unhealthy relation between the usually huge number of publications 

and the often are low quality of the conferences/journals at which they are published. A 

vast number of the papers included in the thesis work are published at conferences or in 

journals that certainly do not belong to the top tear. There exist some dissertation which 

have some papers published in good conferences/ journals but many of the dissertations 

have all papers published in second/third class events, some even at events of notoriously 

bad reputation. This does not mean that the results presented are not valuable, but the very 

fact that the papers have been published at those events/ journals does, by itself, not 

represent a guarantee of high quality. The above is in striking contrast to the quantity of 

publication: the actual number of the students’ publications is, in most cases, huge. 

 

49



 2 

 
 
 

How can we improve the programme? 
 
1. More attention has to be devoted towards publication in top tier conferences and journals. 

This will also expose the students to the requirements of those highest quality events and 

bring them closer to the top of the state of the art. It makes little sense to just increase the 

number of publications. In all progress plans received, at least one publication is planned 

(sometimes two!) each semester. This seems exaggerated and puts, from the very 

beginning, quantity before quality. 

2. The international members appointed to the assessment committees are selected from a 

quite limited spectrum. A more broader presence from top representatives of the research 

community would, possibly, provide useful feedback and also help further to make 

research results known to the broad international community. 

3. Cooperation at national and international level has to be further extended in order to 

enrich the spectrum of courses on offer (in particular towards breadth) and to expose the 

students to related research areas. 

4. In the PhD evaluation form, there should be a section where the external committee 

members are asked to evaluate the candidate against the level of their own institution. On 

an individual basis, such a comment has little value and should be kept confidential. 

5. If summer schools are to be a permanent element in study plan, there need to be better 

procedures to ensure consistent content, examination, evaluation of overlap with other 

courses, and correctness regarding number of credits.   

6. The PhD program should implement some sort of midterm evaluation to monitor progress 

and quality.   The evaluation committee should consist of two of the other professors in 

the program, thereby provide external viewpoint on progress, plans and ensure a better 

internal awareness. 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets studieutvalg 20.11.2015 

 

Revisjon av utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved UiA på grunnlag av 

realkompetanse 

 

Forslag til vedtak: 

1. Utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved Universitetet i Agder på grunnlag av 

realkompetanse endres som følger: 

a) Matematikk og økonomi og Revisjon tas ut. 

b) Faglærerutdanning i drama endres til Faglærerutdanning i teater. Friluftsliv og naturguiding 

endres til Friluftsliv. Ernæring, mat og kultur endres til Ernæring.  

c) For Faglærerutdanning i teater, Faglærerutdanning i musikk, Grunnskolelærerutdanning og 

Lektorutdanning settes det inn en merknad om at det ikke kan søkes opptak på grunnlag av 

realkompetanse.  

2. Leder av Studieutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer på bakgrunn av fremtidige 

nedleggelse av studier og navneendringer.  

 

 

Greta Hilding 

 

Hva saken gjelder 

Opptakskontoret har gjort oppmerksom på at endring i Kunnskapsdepartementets forskrift om 

opptak til høyere utdanning § 4-7 medfører et behov for å endre de utfyllende reglene for 

opptak til grunnutdanninger ved UiA på grunnlag av realkompetanse. Årsaken er at det for 

Grunnskolelærerutdanning, 5-årig integrert lærerutdanning (Lektorutdanning) og 

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag nå stilles krav om minimum 35 skolepoeng i 

tillegg til karakterkrav. Siden muligheten til realkompetansevurdering ikke gjelder når det er 

stilt krav om skolepoeng, er det behov for å sette inn en merknad om at disse 

studieprogrammene ikke kan realkompetansevurderes. 

 

I tillegg foreslås mindre justeringer basert på styrevedtak og vedtak i Studieutvalget.    
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Saksunderlag 

Kunnskapsdepartementets forskrift om opptak til høyere utdanning ble endret 12. mai 2015 og 

gitt virkning fra og med opptak til studieåret 2015/2016. Noen endringer ble gjort gjeldende fra 

og med opptak til studieåret 2016/2017.  

 

I henhold til revidert § 4-7 er det blant annet fastsatt følgende krav for opptak til 

grunnskolelærerutdanning og 5-årig integrert lærerutdanning for søknad om opptak til 

studieåret 2015/2016: 

Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 

3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer). 

 

For søkere til opptak til studieåret 2016/2017 er karakterkravet i matematikk skjerpet til 4,0 for 

grunnskolelærerutdanning og 5-årig integrert lærerutdanning. 

 

For søkere til faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag gjelder blant annet følgende 

spesielle opptakskrav fra og med studieåret 2016/2017: 

Søkere må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 

3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer). 

 

For søkere til tre-årig lærerutdanning for tospråklige lærere gjelder følgende spesielle 

opptakskrav fra og med studieåret 2016/2017: 

Søkere må dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 eller bedre i norsk (393 

timer) og tospråklig kompetanse etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. 

 

I rundskriv fra kunnskapsdepartementet datert 26.01.2015 kommenterer departementet 

endringene i revidert opptaksforskrift. Som generelle kommentarer til kapittel 4 (spesielle 

opptakskrav), bemerker blant annet departementet følgende:  
Spesielle opptakskrav kan som hovedregel realkompetansevurderes. Muligheten til 

realkompetansevurdering gjelder ikke når det er stilt krav om bestemt faglig nivå med 

forskriftsfestede karakter- eller poengkrav. Disse må oppfylles av det faglige nivået på søkerens 

videregående opplæring. 

 

På nettsiden til Samordna opptak informeres det blant annet som følger om søknad om opptak 

på grunnlag av realkompetanse: 
Du kan ikke bli vurdert for realkompetanse dersom studiet har karakterkrav, som for eksempel 

lærer- og lektorutdanningene eller masterutdanningene i teknologi ved NTNU. 

 

Sekretariatets merknader 

I universitetets forskrift om opptak til studier og emner § 20 som omhandler opptak til 

grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse, fremgår følgende i fjerde ledd:  
Styret fastsetter i utfyllende regler eventuelle studiespesifikke krav i tillegg til kravene i andre og 

tredje ledd. 

 

I gjeldende utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved UiA på grunnlag av 

realkompetanse, beskrives relevant praksis som kan gi grunnlag for opptak til blant annet 

Faglærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning og Lektorutdanning. På bakgrunn av endringer i 

departementets forskrift om opptak til høyere utdanning og rundskriv med merknader til 

revidert forskrift hvor det går fram at muligheten til realkompetansevurdering ikke gjelder når 

det er stilt krav om skolepoeng, foreslås det at det settes inn en merknad om at disse 

studieprogrammene ikke kan realkompetansevurderes. 
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Dekan for Avdeling for lærerutdanning, Birte Simonsen, har sluttet seg til forslaget. Forslaget 

er også lagt fram for Fakultet for kunstfag uten at det per d.d. er mottatt tilbakemelding.  

 

Sekretariatet har i samråd med opptakskontoret også vurdert hvorvidt søkere til 

faglærerutdanning for tospråklige lærere kan realkompetansevurderes. Så lenge kravet til 

skolepoeng ikke gjelder for dette studieprogrammet, kan sekretariatet ikke se at det vil være 

umulig å realkompetansevurdere søkere til dette programmet. I den forbindelse vises det til 

søkers mulighet til å dokumentere karakterkrav i norsk gjennom annen utdanning (f.eks. et 

studium i norsk). UiA tar for øvrig ikke opp studenter til hele programmet, men kun til 

enkeltemner. Opptakskravet til emner i studieprogrammet gjelder imidlertid tilsvarende som 

for opptak til studieprogrammet. I samråd med opptakskontoret foreslås det at muligheten for 

realkompetansevurdering for emner i faglærerutdanning for tospråklige opprettholdes. 

 

I og med at styret har fattet vedtak om å legge ned Regnskap og Revisjon, bachelorprogram 

(sak 112/14) og Matematikk og økonomi, bachelorprogram (sak 89/15) og det derfor ikke 

lenger er aktuelt å ta opp søkere til disse studieprogrammene, foreslår sekretariatet også å ta ut 

disse studiene av de utfyllende reglene. 

 

I tillegg foreslår sekretariatet å endre Faglærerutdanning i drama til Faglærerutdanning i teater 

og Friluftsliv og naturguiding til Friluftsliv på bakgrunn av tidligere navneendringssaker. 

Videre foreslås det å endre Ernæring, mat og kultur til Ernæring, jf. sak om navneendring som 

behandles i annen sak i Studieutvalgets møte. 

 

Det foreslås også å gi leder av Studieutvalget fullmakt til å gjøre endringer på bakgrunn av 

fremtidige nedleggelse av studier og navneendringer. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Gjeldende utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved UiA på bakgrunn av 

realkompetanse 

Utdrag fra forskrift om opptak til høyere utdanning 

Utdrag fra Rundskriv fra KD 

Samordna opptak - nettside 
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Utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved Universitetet i Agder på 

grunnlag av realkompetanse 
Vedtatt av Studieutvalgets leder på fullmakt 28.02.2014 med hjemmel i forskrift om opptak til studier og emner ved UiA § 20.4. 

For opptak til grunnutdanninger ved Universitetet i Agder på grunnlag av realkompetanse, gjelder 

følgende studiespesifikke krav i tillegg til krav i forskrift om studier og emner ved UiA § 20: 

Fakultet/avdeling Fagområde Eksempler på relevant 
praksis:  

Øvrige krav / tilleggskrav  

 
Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 

 Friluftsliv og naturguiding 

 Idrett 

 Kroppsøving  
 

Yrkespraksis innen helse-, 
omsorg-, sosial- eller 
undervisningssektoren, der 
søker har arbeidet med 
pasienter, elever, klienter 
eller yrkeserfaring / aktivitet 
relatert til idrettsaktiviteter. 

Kunnskaper i matematikk 
likeverdig med kravet til 
generell 
studiekompetanse.  
 

 Sykepleie 

 Vernepleie 

 Folkehelsearbeid 
 

Yrkespraksis innenfor helse-, 
omsorg-, sosial- eller 
undervisningssektor, der 
søker har arbeidet med 
pasienter, elever eller 
klienter.  

Kunnskaper i matematikk 
likeverdig med kravet til 
generell 
studiekompetanse.  
 

 Ernæring, mat og kultur Yrkespraksis som kokk eller 
innenfor helse-, omsorg-, 
sosial-, eller 
undervisningssektoren der 
søker har arbeidet med 
pasienter, elever eller 
klienter. 

Kunnskaper i matematikk 
likeverdig med kravet til 
generell 
studiekompetanse.  
 

Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 

 

 Engelsk 

 Fransk 

 Spansk 

 Tysk 

 Nordisk språk og litteratur 

 Oversetting og  
interkulturell 
kommunikasjon 

 Filosofi 

 Historie 

 Pedagogikk/ 
spesialpedagogikk 

 Religionsstudier 

 Ex.phil./ Ex.fac. 

 Likestilling 

 Skolebibliotekkunnskap 

Yrkespraksis innen 
undervisningssektor eller 
annen relevant praksis  

 

 

 Kommunikasjon  Yrkespraksis innenfor media, 
journalistikk eller 
informasjonsarbeid.  

Kunnskaper i samfunnsfag 
likeverdig med kravet til 
generell 
studiekompetanse.  

 Litteratur, film og teater Yrkespraksis innenfor media, 
journalistikk eller 
informasjonsarbeid.  

 

Fakultet for 
kunstfag 

 Drama Yrkespraksis der hovedvekt er 
lagt på dramafaglige 
aktiviteter  

 

 Kunst og håndverk  

 

Yrkespraksis der hovedvekt er 
lagt på formgiving, kunst og 
håndverk 

 

 Musikk  Yrkespraksis der hovedvekt er 
lagt på musikk / undervisning 
i musikk  

 

 Faglærerutdanning i 
drama 

 Faglærerutdanning i 
musikk 

Yrkespraksis der hovedvekt er 
lagt på teater- eller 
dramafaglige aktiviteter/ 
musikk- eller musikkfaglige 
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aktiviteter, eller erfaring fra 
frivilling kulturarbeid.  
Pedagogisk erfaring fra 
kulturskole, grunnskole eller 
videregående skole.  

Fakultet for 
teknologi og 
realfag 

 Bioingeniør Yrkespraksis innenfor helse-, 
omsorg-, sosial- eller 
undervisningssektor, der 
søker har arbeidet med 
pasienter, elever eller 
klienter.  

Matematikk R1/(S1+S2) og 
enten biologi 1 eller fysikk 
1 eller kjemi 1 eller 
tilsvarende.  

• Biologi 
• Fysikk 
• Matematikk  

Yrkespraksis der hovedvekt er 
lagt på matematikk og / eller 
naturfaglige fagområder.  

 

Kunnskaper i matematikk 
R1/(S1+S2) og enten 
(R1+R2) eller (fysikk 1+2) 
eller (kjemi 1+2) eller 
(biologi 1+2) eller 
(informasjonsteknologi 
1+2) eller (geofag 1+2) eller 
(teknologi og 
forskningslære 1+2) eller 
tilsvarende.  

• Matematikk og økonomi Yrkespraksis der hovedvekt er 
lagt på matematikk eller 
relevant yrkespraksis fra 
offentlig sektor, privat 
virksomhet eller 
organisasjonsarbeid.  

Kunnskaper i matematikk 
R1/(S1+S2) 

• Ingeniørutdanning, 3-årig 
 

Yrkespraksis innenfor 
relevante tekniske 
fagområder. Relevant fagbrev 
og tilleggskunnskaper i 
matematikk og fysikk fra for 
eksempel forkurs i teknologi 
og realfag. 

Søkere som ikke har 
kunnskaper i matematikk 
(R1+R2) og fysikk 1 eller 
tilsvarende, må følge 
oppgraderingskurs i 
matematikk og fysikk fra 
studieplaner for TRES/Y-
VEI. 

• Ingeniørutdanning, 5-årig 
masterprogram  

Yrkespraksis innenfor 
relevante tekniske 
fagområder. Relevant fagbrev 
og tilleggskunnskaper i 
matematikk og fysikk fra for 
eksempel forkurs i teknologi 
og realfag. 

Kunnskaper i matematikk 
(R1+R2) og fysikk 1 eller 
tilsvarende.  

 

• Multimedieteknologi og 
design 

Yrkespraksis innenfor 
relevante tekniske 
fagområder.  

 

Fakultet for 
samfunnsvitenskap 

• Sosialt arbeid (sosionom) Yrkespraksis innenfor helse-, 
omsorg-, sosial-, eller 
undervisningssektor, der 
søker har arbeidet med 
pasienter, elever eller 
klienter, eller annen relevant 
praksis.  

 

• IT og 
informasjonssystemer  

Yrkespraksis innenfor 
fagområdene IT og 
informasjonssystemer eller 
informatikk.  

Kunnskaper i matematikk 
likeverdig med kravet til 
generell 
studiekompetanse.  

• Samfunnsplanlegging og 
kommunikasjon 

• Samfunnsfag 
• Sosiologi 
• Statsvitenskap 
• Utviklingsstudier 

Yrkespraksis fra offentlig 
sektor, privat virksomhet eller 
organisasjonsarbeid, der 
søker har fått kjennskap til 
offentlig forvaltning/ 
virksomhet.  

 

Handelshøyskolen 
ved UiA 

• Økonomi og 
administrasjon  

• Revisjon  
• Økonomi og 

administrasjon, 5-årig 
masterprogram  

Relevant yrkespraksis fra 
offentlig sektor, privat 
virksomhet eller 
organisasjonsarbeid.  

Til økonomi og 
administrasjon og 
revisjonsfag kreves 
kunnskaper i matematikk 
likeverdig med kravet til 
generell 
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• Markedsføring og ledelse 
• Opplevelsesbasert reiseliv 

 studiekompetanse.  

Til masterstudiet i økonomi 
og administrasjon kreves i 
tillegg kunnskaper i 
matematikk R1/(S1+S2) 
eller tilsvarende.  

• Rettsvitenskap Relevant yrkespraksis fra 
offentlig sektor, privat 
virksomhet eller 
organisasjonsarbeid.  
Deler av yrkespraksis må ha 
gitt erfaring i å utrede, 
presentere og ta standpunkt i 
konkrete problemstillinger.  

 

Avdeling for 
lærerutdanning 

• Grunnskolelærerutdanning Yrkespraksis innenfor helse-, 
omsorg-, sosial- eller 
undervisningssektoren, der 
søker har arbeidet med barn/ 
ungdom som er 18 år eller 
yngre.  

 

Kunnskaper i samfunnsfag 
og naturfag likeverdig med 
kravet til generell 
studiekompetanse. 
Søkere må i tillegg 
dokumentere kunnskaper i 
norsk og matematikk 
likeverdig med karakteren 
3 eller bedre fra et 
studieforberedende 
utdanningsprogram i 
videregående skole eller 
tilsvarende.  

• Faglærerutdanning for 
tospråklige lærere 

Yrkespraksis innenfor helse-, 
omsorg-, sosial- eller 
undervisningssektoren, der 
søker har arbeidet med barn/ 
ungdom.  

 

• Barnehagelærerutdanning Yrkespraksis innenfor helse-, 
omsorg-, sosial- eller 
undervisningssektoren, der 
søker har arbeidet med barn.  

Kunnskaper i matematikk 
utover grunnskolenivå. 

• Lektorutdanning Yrkespraksis innenfor helse-, 
omsorg-, sosial- eller 
undervisningssektoren, der 
søker har arbeidet med barn/ 
ungdom som er 18 år eller 
yngre.  

 

Kunnskaper i samfunnsfag 
og naturfag likeverdig med 
kravet til generell 
studiekompetanse. 
Søkere må i tillegg 
dokumentere kunnskaper i 
norsk og matematikk 
likeverdig med karakteren 
3 eller bedre fra et 
studieforberedende 
utdanningsprogram i 
videregående skole eller 
tilsvarende.  
For studieretningene i 
matematikk og fysikk 
gjelder i tillegg: 
Kunnskaper i R1/(S1+S2) og 
enten (R1+R2) eller (fysikk 
1+2) eller (kjemi 1+2) eller 
(biologi 1+2) eller (geofag 
1+2) eller (teknologi og 
forskningslære 1+2) eller 
tilsvarende.  

 Praktisk pedagogisk 
utdanning for faglærere i 
yrkesfag (PPU-Y)  

Fastsettes senere.  
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Arkivsak.:  15/00399 

Saksbeh.:  Anne Marie Sundberg 

Dato:  12.11.2015 

 

1 

 

   

 
Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets studieutvalg 20.11.2015 

 

Møtedatoer for universitetets studieutvalg våren 2016 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det fastsettes følgende dato for første møte i universitetets studieutvalg våren 2016: 

- onsdag 10. februar kl. 9.00 

 

2. Tentativ plan for øvrige møter: 

- 16. mars 

- 18. mai 

- 8. juni 

 

 

Greta Hilding 

 

Hva saken gjelder 

Det skal fastsettes møtedatoer for våren 2016 for universitetets studieutvalg. I og med at det 

skal oppnevnes nye medlemmer, foreslås det at dato for første møte fastsettes, men at det 

vedtas en tentativ plan for de resterende møtene. Datoer for vårens øvrige møter vedtas i første 

møte. 

 

Universitetsstyret har fastsatt følgende møtedatoer våren 2016: 

- 26.-27. januar 

- 9. mars 

- 20. april 

- 25. mai 

- 20.-21. juni 

 

Møtedatoer i Studieutvalget tilpasses styremøtene.  

 

Sekretariatet foreslår at møtene legges til onsdager kl. 9-12. 

- 10. februar 

- 16. mars 

- 18. mai 

- 8. juni  
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