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54/15 15/00399-48 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 

55/15 15/00399-51 
Centre for Research, Innovation and Coordination of 

Mathematics Teaching (MatRIC): Orienteringssak 
4 

56/15 15/00399-49 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 5 

57/15 15/00399-50 Referatsaker til universitetets studieutvalg 20.11.15 6 

58/15 15/00869-13 
Søknad om navneendring: Fra Ernæring, mat og kultur, 

bachelorprogram, til Ernæring, bachelorprogram 
7 

59/15 15/05261-3 
Endring av utfyllende regler for opptak til Statsvitenskap og 

ledelse, masterprogram 
8 

60/15 15/05310-2 
Programevaluering av ph.d.-spesialisering i IKT ved Fakultet 

for teknologi og realfag 
10 

61/15 15/05496-1 
Revisjon av utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger 

ved UiA på grunnlag av realkompetanse 
11 

62/15 15/00399-52 Møtedatoer for universitetets studieutvalg våren 2016 12 
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54/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.11.2015 54/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

Vedtak  

 

Godkjent.  
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55/15 Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics 

Teaching (MatRIC): Orienteringssak 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.11.2015 55/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

Prosjektleder Line Eielsen Malde orienterte om MatRIC. Maldes presentasjon oversendes 

Studieutvalgets medlemmer.  

 

Vedtak  

 

Tatt til orientering.  
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56/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.11.2015 56/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

Protokoll fra møtet i september ble sendt ut ved en feil. Korrekt protokoll (16.10.15) ble 

ettersendt i egen e-post.  

 

Kristin Dale kommenterte orienteringssaken om enkeltemner.  

 

Vedtak  

 

Godkjent.  
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57/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 20.11.15 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.11.2015 57/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

Vedtak  

 

Tatt til orientering.  

 

 

  



 7  

58/15 Søknad om navneendring: Fra Ernæring, mat og kultur, 

bachelorprogram, til Ernæring, bachelorprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.11.2015 58/15 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

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. 
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59/15 Endring av utfyllende regler for opptak til Statsvitenskap og ledelse, 

masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.11.2015 59/15 

 

 

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.  

 

 

 

Møtebehandling 

 

Studieutvalget diskuterte forslaget til endringer. Det ble uttrykt skepsis til den ønskede 

utvidelsen av opptaksgrunnlaget fra enkelte av medlemmene, deriblant 

studentrepresentantene.  

 

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. 
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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. 
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60/15 Programevaluering av ph.d.-spesialisering i IKT ved Fakultet for 

teknologi og realfag 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.11.2015 60/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

 

 

Møtebehandling 

 

Vedtak  

 

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

orientering.  
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61/15 Revisjon av utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved 

UiA på grunnlag av realkompetanse 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.11.2015 61/15 

 

 

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.  

 

 

Møtebehandling 

 

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 

nedleggelser av studier og navneendringer.  
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62/15 Møtedatoer for universitetets studieutvalg våren 2016 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 20.11.2015 62/15 

 

 

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 

 

 

Møtebehandling 

 

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 

 

 

 


