
 

 

 Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Studieutvalget 
Møtested: University of Iceland, Island 

Dato: 05.05.2014 

Tidspunkt: 14:00 

 

 

Innkallingen er sendt til: 

Marit Aamodt Nielsen Leder 

Svein Rune Olsen Medlem 

Kristin Dale Medlem 

Per Helge Silseth Medlem 

Lise Berntsen Medlem 

Katja Haaversen-Westhassel 

Skjølberg 

Varamedlem 

Reidun Hillesund Nilsen Varamedlem 

 

 

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. 

Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.  
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

ST 14/28 Innkalling og saksliste   

ST 14/29 Referat fra forrige møte   

ST 14/30 Referatsaker   

 Styreprotokoll 26.02.14 2014/581  

 Styreprotokoll 09.04.14 2014/581  

 Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 280214 2014/581  

ST 14/31 Søknader om etablering av nye studier med oppstart høsten 2015 2014/1105  

ST 14/32 Endring av utfyllende regler for opptak til Religion, etikk og samfunn, 

masterprogram 

2010/1311  

ST 14/33 Programevaluering av studieprogram i 2013 2013/512  

ST 14/34 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder - 

høring 

2014/962  

ST 14/35 Utdannings- og forskningsmelding 2013 2014/437  
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ST�14/28�Innkalling�og�saksliste

ST�14/29�Referat�fra�forrige�møte



Side�4

ST�14/30�Referatsaker



 

 

 Møteprotokoll

Utvalg: Universitetsstyret 
Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad 
Dato: 26.02.2014 
Tidspunkt: 09:15 – 15:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  
Torunn Lauvdal Leder  
Frøydis Nordgård Vik Medlem  
Morgan Konnestad Medlem  
Pål Preede Revheim Medlem  
Heidi Kristensen Medlem  
Amna Drace Medlem  
Ole Thomas Grimsli Medlem  
Helene Falch Fladmark Medlem  
Bjørn Stordrange Medlem  

 

Forfall: 

Navn Funksjon  
Dag Nordbø Medlem  
Kathrine Skretting 
Åse Lill Kimestad 

Medlem 
Varamedlem  

 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   
Anders Wahlstedt Dag Nordbø  

 
Merknader 
Stordrange forlot møtet kl 15:00 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Tor A. Aagedal 
Seunn Smith-Tønnessen 
Kjetil Hellang 
Kristian Jørgensen 
Tor Martin Lien 
Elin Gauslaa 
 
Andre: 
Marit Aamodt Nielsen 
Dag Gjerløw Aasland 
 

Universitetsdirektør 
Ass. universitetsdirektør 
Økonomidirektør  
Budsjettsjef  
Informasjonstjenesten 
Sekretariat 
 
 
Viserektor 
Viserektor 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

S 19/14 Godkjenning av innkalling   

S 20/14 Godkjenning av saksliste   

S 21/14 Protokoll fra forrige møte   

S 22/14 Internregnskapet for 2013 2014/617  

S 23/14 Rapport 2013 og Plan 2014 til KD 2014/620  

S 24/14 Trekk av studier fra studieporteføljen 2014-2015 2014/20  

S 25/14 Søknad om etablering av årsstudium i samfunnskunnskap 2014/633  

S 26/14 Revisjon av UiAs valgreglement 2013/1107  

S 27/14 Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og 
Universitetet i Agder, Framdrift 

2011/1098  

S 28/14 Etatsstyringsmøte 2014. Delegasjon og strategiske saker 2013/2550  

S 29/14 Referat- og rapportsaker 26.2.14 2014/20  

S 30/14 Informasjonsutveksling og oppfølging   

S 31/14 Styrets egenevaluering 2014/20 X 

S 32/14 Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved 
Fakultet for samfunnsvitenskap 

2014/349  

S 33/14 Kallelse til fast 20 % stilling som professor II ved Fakultet 
for teknologi og realfag 

2011/1301  

S 34/14 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % 
stilling (kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

2009/384  

S 35/14 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % 
stilling (kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

2010/2493  
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S 19/14 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 
 

Enstemmig vedtak: 

Innkallingen ble godkjent 
 

S 20/14 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 
Ettersendt på e-post og utdelt på møtet: 

- s-sak 26/14, revisjon av UiAs valgreglement: merknader fra tillitsvalgte 
 

S 21/14 Protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 
 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen ble godkjent 
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S 22/14 Internregnskapet for 2013 

Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar å godkjenne det foreløpige internregnskapet for Universitetet i Agder for 
2013 i sin framlagte form. 
 

2. Styret vedtar følgende overføringer av UB fra 2013 til 2014. Overføringene inkluderer 
korrigeringene ihht pkt. 3 i vedtaket og vedlegg med detaljert omtale for 
rapportgruppene A og B for de enkelte BAOer: 
 

Gruppe A Gruppe B

Styret 95 012 526                     ‐25 694 755                

Ledelsen ‐1 696 789                     22 291 676                 

Universitetsbiblioteket 163 180                          83 602                         

Fellesadministrasjonen 3 823 665                       5 006 918                    

Avdeling for lærerutdanning 2 248 446                       3 627 445                    

Fakultet for Helse‐ og idrettsvitenskap 1 541 549                       5 786 719                    

Fakultet for Humaniora og pedagogikk 6 941 843                       10 388 638                 

Fakultet for Kunstfag ‐3 164 420                     2 905 900                    

Fakultet for Teknologi og realfag 19 472 556                     8 628 405                    

Fakultet for Økonomi og samfunnsvitenskap 29 670 789                     1 431 258                    

SUM 154 013 343                  34 455 807                 

Budsjettansvarsområde
UB 2013

 
 
 

3. Styret vedtar å tilføre netto 1,283 mill kr som frie BFV-midler til følgende BAOer som 
kompensasjon for tilsvarende inndragning av overskudd på oppdragsfinansiert aktivitet: 
 
Budsjettansvarsområde BFV tilføring

Fakultet for Helse‐ og idrettsvitenskap 453 057              

Fakultet for Humaniora og pedagogikk 436 489              

Fakultet for Teknologi og realfag 212 961              

Fakultet for Økonomi og samfunnsvitenskap 180 408              

Sum overført 1 282 915            
 

 
4. Styret vedtar å ettergi til sammen 0,26 mill kr for å dekke prosjektunderskudd på fakultet 

for helse- og idrettsvitenskap og fakultet for humaniora og pedagogikk ihht 
saksfremlegget. 

 
5. Styret vedtar følgende årsoppgjørsdisposisjoner for BFV: 

 
Disponering  Kroner

Tilføring til fakultetene ‐ komp. for VK 1 282 915          

Ettergivelse av underskudd 255 915              

Til revidert budsjett 9 708 463          

Disponert 11 247 293          
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Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 

S 23/14 Rapport 2013 og Plan 2014 til KD 

Forslag til vedtak: 
1. Styret vedtar Rapport for 2013, og gir rektor fullmakt til å ferdigstille denne. 
2. Styret vedtar endringene i Plan for 2014. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille planen iht 
Styrets kommentarer. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

Styret ba om å få en egen sak om likestilling i fagmiljøer i løpet av året. 
 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

S 24/14 Trekk av studier fra studieporteføljen 2014-2015 

Forslag til vedtak: 
1. Styret vedtar trekk av Førstesemesterstudiet fra studieporteføljen våren 2015. 

 
2. Styret ber om at eventuell nedlegging eller omlegging av Førstesemesterstudiet blir 

vurdert i forbindelse med studieporteføljegjennomgangen. 
 

3. Styret slutter seg ikke til anmodningen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk om å 
trekke studiet Comparative Educational Studies (30 sp) – våren 2015. 
 

4. Styret gir Fakultet for humaniora og pedagogikk ett års utsettelse med å gjøre endringer i 
emneporteføljen for 30 av de 100 studiepoengene som ressursmessig inndras i 2015. 
 

5. Styret ber Fakultet for humaniora og pedagogikk foreslå nedlegging av 30 andre 
studiepoeng, eller å etablere et alternativt tilbud til innreisende utvekslingsstudenter. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

Universitetsdirektøren foreslo slik endring i vedtakets pkt 4: 
”Styret ber direktøren i samråd med viserektor for utdanning om å gå i dialog med fakultetet for 
å avklare reduksjon av de siste 30 studiepoengene i forhold til styrets vedtak i s-sak 88/13”. 
 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak med denne endringen ble enstemmig vedtatt. 
 

Enstemmig vedtak: 

1. Styret vedtar trekk av Førstesemesterstudiet fra studieporteføljen våren 2015. 
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2. Styret ber om at eventuell nedlegging eller omlegging av Førstesemesterstudiet blir 

vurdert i forbindelse med studieporteføljegjennomgangen. 
 

3. Styret slutter seg ikke til anmodningen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk om å 
trekke studiet Comparative Educational Studies (30 sp) – våren 2015. 
 

4. Styret ber direktøren i samråd med viserektor for utdanning om å gå i dialog med 
fakultetet for å avklare reduksjon av de siste 30 studiepoengene i forhold til styrets 
vedtak i s-sak 88/13”. 
 

5. Styret ber Fakultet for humaniora og pedagogikk foreslå nedlegging av 30 andre 
studiepoeng, eller å etablere et alternativt tilbud til innreisende utvekslingsstudenter. 

 

S 25/14 Søknad om etablering av årsstudium i samfunnskunnskap 

Forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 etablerer styret årsstudium i 

samfunnskunnskap.  
2. Fakultet for samfunnsvitenskap er ansvarlig for studiet.  
3. Studieplan legges fram for Studieutvalget til godkjenning.  
4. Studiet finansieres innenfor fakultetets rammer.  

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 
 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

S 26/14 Revisjon av UiAs valgreglement 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar forslag til nytt valgreglement ved UiA i samsvar med vedlagte utkast 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 24.02.14. og fremmet forslag til endringer i § 5 og 7.  
Endringsforslaget framgår av sak 29/14 nr. 11. 
 Revheim fremmet forslag til endringer i § 5 og 6. 
 
Styret drøftet endringsforslagene, inkludert både en innsnevring og utvidelse av 
kvalifikasjonskrav til rektorkandidater. Ut fra at endringsforslagene i begrenset grad var drøftet i 
saksunderlaget var det enighet om å utsette realitetsbehandlingen av saken. Ut fra dette ble 
Revheims endringsforslag ikke behandlet. 

Enstemmig vedtak: 

Styret ber om å få saken til ny behandling i løpet av våren. 
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S 27/14 Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i 
Agder, Framdrift 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret tar redegjørelsen om framdriftsplan og høringsinstanser for sluttrapporten til 
orientering. Listen over høringsinstanser justeres etter drøftingene i styret. 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 
Styret vedtok å ha et internt seminar i forkant av styremøtet er 14. mai, den 13 mai. 
Styret gjennomgikk lista over høringsinstanser og det ble fremmet forslag til utvidelse som ble 
notert. Styret vedtar den endelige høringslista i aprilmøtet. 
 
Vik tok opp Paul Leer Salvesens henvendelse om å ta stilling til en rådgivende avstemning blant 
ansatte. 
 
Vik foreslo at styret stemte over forslaget om rådgivende avstemning. 
Forslaget om rådgivende avstemning falt med 6 mot 4 stemmer. 
 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

S 28/14 Etatsstyringsmøte 2014. Delegasjon og strategiske saker 

Forslag til vedtak: 
 

1. UiA stiller med følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 10. juni: Rektor Torunn 
Lauvdal, universitetsdirektør Tor A. Aagedal (styrets sekretær), Ole Thomas Grimsli 
(styremedlem studentene), Bjørn Stordrange og Helene F. Fladmark (styremedlem 
ekstern), Heidi Kristensen og Morgan Konnestad (styremedlem ansatte). 

2. Rektor gis fullmakt til å melde inn saker UiA ønsker å ta opp i møtet. 

Saksprotokoll i  Universitetsstyret - 26.02.14   

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 

S 29/14 Referat- og rapportsaker 26.2.14 

Forslag til vedtak: 
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

1. Fakultet for teknologi og realfag, protokoll fakultetsstyret 02.12.13 
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2. Styret for lærerutdanningene, protokoll 04.12.13 
3. Fakultet for teknologi og realfag, protokoll fakultetsstyret 03.02.14 
4. Handelshøyskolen, protokoll fakultetsstyret 05.02.14 
5. Fakultet for samfunnsvitenskap, protokoll fakultetsstyret 06.02.14 
6. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, protokoll fakultetsstyret 12.2.14 
7. Rapport om bruk av gave og gaveforsterkning i 2013 
8. Handlingsplan for internasjonalisering ved UiA, 2014 – 2015 
9. Orientering om kreerte doktorgrader, oktober - desember 2013 
10. Kandidatundersøkelsen 2013 
11. Referat fra drøftingsmøte 24.2.14 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
 

S 30/14 Styrets egenevaluering 

S 31/14 Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for 
samfunnsvitenskap 

Forslag til vedtak: 
Katrin Hjort tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for 
samfunnsvitenskap for perioden 01.04.14 – 31.03.17.  

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 
 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
 

S 32/14 Kallelse til fast 20 % stilling som professor II ved Fakultet for 
teknologi og realfag 

Forslag til vedtak: 
Halvor Knutsen tilsettes i fast 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for teknologi 
og realfag fra 01.02.14.  

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 
 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
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S 33/14 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % stilling 
(kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

Forslag til vedtak: 
Sven Gunnar Gundersens midlertidige tilsetting som professor II i 10 % stilling (kallelse) ved 
Fakultet for samfunnsvitenskap forlenges for perioden 01.01.14 – 31.12.15. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 
 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
 

S 34/14 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % stilling 
(kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

Forslag til vedtak: 
Detmar W. Straubs midlertidige tilsetting som professor II i 10 % stilling (kallelse) ved Fakultet 
for samfunnsvitenskap forlenges for perioden 01.04.14 – 31.03.15.  

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 
 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
 

S 35/14 Informasjonsutveksling og oppfølging 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.02.2014  

 
- Universitetsdirektøren informerte om personalsaker 
- Wahlstedt informerte om SSHF’s utviklingsplan 2030 og ev. universitetssykehus  
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 Møteprotokoll

 
Utvalg: Universitetsstyret 
Møtested: A7 001, Campus Kristiansand 
Dato: 09.04.2014 
Tidspunkt: 09:15 – 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  
Torunn Lauvdal LEDER  
Frøydis Nordgård Vik MEDL  
Heidi Kristensen 
Pål Preede Revheim 
Amna Drace 
Ole Thomas Grimsli 
Dag Nordbø 

MEDL 
MEDL 
MEDL 
MEDL 
MEDL 

 

Kathrine Skretting MEDL  
Helene Falch Fladmark MEDL  
Bjørn Stordrange MEDL  

 

Forfall: 

Navn Funksjon  
Morgan Konnestad MEDL  
   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   
Åshild Slettebø Morgan Konnestad  
   
Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
  
Tor A. Aagedal 
Seunn Smith-Tønnessen 
Kristian Jørgensen 
Paal Pedersen 
Tor Martin Lien 
Elin Gauslaa 
 
Andre  møtt 

Universitetsdirektør 
Assisterende universitetsdirektør 
Budsjettsjef  
Kommunikasjonsdirektør 
Kommunikasjonsavdelingen 
Sekretariat 

Marit Aamodt Nielsen 
Dag Gjerløw Aasland 

Viserektor  
Viserektor 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

S 36/14 Godkjenning av innkalling   

S 37/14 Godkjenning av saksliste   

S 38/14 Protokoll fra forrige møte   

S 39/14 Aktivitetsoppnåelse 2013 2013/2157  

S 40/14 UiAs resultater 2013 - Virkning for rammetildeling fra KD 
for 2015 

2014/977  

S 41/14 CIEM (Senter for integrert krisehåndtering) - finansiering 
og omdisponering av midler 

2012/540  

S 42/14 Fordeling av nye stipendiatstillinger i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2014 

2014/949  

S 43/14 Fellesprosjekt HiT / UiA - sluttrapport til høring 2011/1098  

S 44/14 Dialogmøte med Agderforskning 2014/20  

S 45/14 Referat- og rapportsaker 9.4.14 2014/20  

S 46/14 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % 
stilling (kallelse) ved Handelshøyskolen 

2008/725  

S 47/14 Informasjonsutveksling og oppfølging   
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S 36/14 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

 
 

Enstemmig vedtak: 

Innkallingen ble godkjent 
 

S 37/14 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

Ettersendt/ delt ut på møtet: 
- S-sak 40/14: UiAs resultater 2013 
- S-sak 43/14: Fellesprosjekt HiT – UiA, sluttrapport til høring 
- S-sak 45/14 nr. 10: Referat fra drøftingsmøte 8.4.14 
- S-sak 47/14: Regjeringsadvokatens tilbakemelding til UiA om dom i Agder Lagmannsrett 
 

Enstemmig vedtak: 

Sakslista ble godkjent 
 

S 38/14 Protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen ble godkjent 
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S 39/14 Aktivitetsoppnåelse 2013 

Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar følgende justeringer i fakultetenes ramme for 2014 basert på 
aktivitetsoppnåelsen i 2013: 
 

Fakultet

Aktivitets‐ 

oppnåelse

Handelshøyskolen               ‐747 970 

Helse‐ idrettsvitenskap 660 379                 

Humaniora og pedagogikk ‐996 724               

Kunstfag 889 410                 

Teknologi og realfag 137 886                 

Samfunnsvitenskap ‐546 342               

SUM ‐603 360                 
 

2. Netto inndratte midler på 0,6 mill kr overføres til styrets behandling av revidert budsjett 
i juni. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 

S 40/14 UiAs resultater 2013 - Virkning for rammetildeling fra KD for 2015 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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S 41/14 CIEM (Senter for integrert krisehåndtering) - finansiering og 
omdisponering av midler 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar at CIEM (Senter for integrert krisehåndtering) etableres som et 
toppsatsingsområde. 
Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag tildeles en 
grunnfinansiering på kr 1 million pr. år i fire år. Midlene tildeles det fakultetet som har ledelse 
av senteret og innarbeides i revidert budsjett ved blant annet å omdisponere midler som ble 
avsatt til professorstilling. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

 
 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 

S 42/14 Fordeling av nye stipendiatstillinger i forbindelse med statsbudsjettet 
for 2014 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele 6 rekrutteringsstillinger innenfor MNT-fag til 
Fakultet for teknologi og realfag på prioriterte fagområder/satsingsområder. 
 

2. Universitetsstyret tildeler 7 rekrutteringsstillinger innenfor profesjonsfag med følgende fordeling 
på fakultetene: 
- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 1 
- Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 
- Fakultet for kunstfag: 1 
- Fakultet for teknologi og realfag: 1 
- Fakultet for samfunnsvitenskap:1 
- Handelshøyskolen ved UiA: 1 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

 
Fladmark hadde følgende alternativt forslag til vedtak i pkt 2  

Universitetsstyret tildeler 7 rekrutteringsstillinger innenfor profesjonsfag med følgende fordeling 
på fakultetene: 
- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 2 
- Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 
- Fakultet for teknologi og realfag: 2 
- Fakultet for samfunnsvitenskap:1 
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Stordrange hadde følgende alternativt forslag til vedtak i pkt 2  
Universitetsstyret tildeler 7 rekrutteringsstillinger innenfor profesjonsfag med følgende fordeling 
på fakultetene: 
- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 1 
- Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 
- Fakultet for teknologi og realfag: 1 
- Fakultet for samfunnsvitenskap:1 
- Handelshøyskolen ved UiA: 2, hvorav en ufordelt på fagområde 

 
 
Det ble votert over de tre forslagene til vedtak. 
 
Stordranges alternative forslag til vedtak falt med to mot ni stemmer. 
 
Fladmarks alternative forslag til vedtak ble vedtatt med sju mot fire stemmer for 
universitetsdirektørens forslag. 
 
 

Vedtak: 

1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele 6 rekrutteringsstillinger innenfor MNT-fag til 
Fakultet for teknologi og realfag på prioriterte fagområder/satsingsområder. 
 

2. Universitetsstyret tildeler 7 rekrutteringsstillinger innenfor profesjonsfag med følgende fordeling 
på fakultetene: 
- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 2 
- Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 
- Fakultet for teknologi og realfag: 2 
- Fakultet for samfunnsvitenskap:1 

 

S 43/14 Fellesprosjekt Høgskolen i Telemark / Universitetet i Agder - 
sluttrapport til høring 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

 
Universitetsdirektøren foreslo tillegg i forslag til vedtak: 
«Universitetsdirektøren gis fullmakt til å revidere høringsbrev med de signaler som kom fram i 
styremøtet og utvide listen med høringsinstanser.» 
 
Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag. 

Enstemmig vedtak: 

Styret tar Prosjektstyrets sluttrapport fra fellesprosjekt med HiT til foreløpig orientering. Styret 
ber om at sluttrapporten sendes på høring med oversendelsesbrev og liste over høringsinstanser 
som foreslått i saksunderlaget.  
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å revidere høringsbrev med de signaler som kom fram i 
styremøtet og utvide listen med høringsinstanser 
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S 44/14 Dialogmøte med Agderforskning 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

 
Administrerende direktør ved Agderforskning, Kristin Wallevik orienterte styret blant annet om 
virksomhetens økonomiske situasjon, faglig profil og strategiske utvikling. 
 
Styret merket seg den økonomiske snuoperasjonen som var gjennomført og den positive 
utviklingen i driften av selskapet. Styret takket for god dialog og nyttig orientering. 
 

S 45/14 Referat- og rapportsaker 9.4.14 

Forslag til vedtak: 
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

 
1. Det sentrale forskningsutvalget, møteprotokoll 13.2.14 

2. Studieutvalget, møteprotokoll 21.2.14 

3. Handelshøyskolen, fakultetsstyret møteprotokoll 5.3.14 

4. Fakultet for samfunnsvitenskap,  møteprotokoll fakultetsstyret 20.3.14 

5. Studieutvalget, møteprotokoll 21.3.14 

6. Xristos, rapport til UiA sesongen2013 

7. Sak på rektorfullmakt - Trekk av Bachelor i regnskap og revisjon fra Samordna opptak, 

høsten 2014 

8. Sak på rektorfullmakt - Godkjenning av universitetets årsregnskap for 2013 

9. Sak på rektorfullmakt - Forprosjekt Energi Agder 

Universitetsdirektøren orienterte om bakgrunnen for prosjektet. 

10. Referat fra drøftingsmøte 8.4.14 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 

S 46/14 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % stilling 
(kallelse) ved Handelshøyskolen 

Forslag til vedtak: 
Bjørn Skogstad Aamos midlertidige tilsetting som professor II i 10 % stilling (kallelse) ved 
Handelshøyskolen forlenges for perioden 11.04.14 – 10.04.16. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  
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Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 

S 47/14 Informasjonsutveksling og oppfølging 

- Dekan Sigbjørn Sødal gav en orientering om oppsigelsesak som har vært til behandling i 
Tingretten og Lagmannsretten, hvor UiA har fått medhold i begge rettsinstanser. 

- Rektor orienterte om møte med KUF-komiteen på campus Grimstad etterfulgt av en 
middag i Kristiansand. Et av komitemedlemmene, Kristin Vinje fra Høyre, hadde ikke 
anledning å delta. For henne ble arrangert et særmøte i etterkant sammen med Norunn 
Tveiten Benestad. 

- Rektor orienterte om felles møte UiS,UiN og UiA hadde med Høyres 
stortingsrepresentanter for de fire fylkene om finansiering av de tre universitetene. 

- Rektor orienterte om møte med «Sørlandsbenken» på Campus Grimstad. Finansiering og 
Sørlandslab var sentrale tema på møtet 

- Rektor og lederne for Eyde og NODE var invitert av styret for Sørlandets 
Kompetansefond til et besøk hos universitetets- og innovasjonsmiljøene i Boston. Rektor 
og Helene Fladmark gav en kort orientering om besøket 

- Universitetsdirektøren orienterte om at nytt finansieringsutvalg ville bli nedsatt i nær 
framtid, sannsynligvis uten representasjon fra UiA. Det blir viktig å påvirke utvalgtes 
arbeid 

- Revheim spurte om begrensingene for opptak av studenter fra Iran og Nord-Korea 
knyttet til de internasjonale sanksjoner mot disse landene. Ass.universitetsdirektør gav 
orientering om brev fra KD og hvordan UiA fulgte opp dette. Begrensingene er knyttet 
til opptak på master- og ph.d nivå. Universitetsdirektøren supplerte med at saken ble 
drøftet på nasjonalt nivå i møte mellom UHR, KD og berørte andre departementer.  

- Grimsli orienterte om Studentparlamentets vedtak mot fusjon med Høgskolen i Telemark 
8. april. 
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Utkast til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg, 28. februar 2014 

 

Tilstede: 
prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder) 

studiedirektør Monica Bakken, UiO 

viserektor Bjørg Julsrud Bjøntegaard, NMH 

studentrepresentant André Almås Christiansen, NSO (vara, deltok fra lunsj) 

studiesjef Jorun Gunnerud, NHH 

studiesjef Marina Trogen Hansen, HiH 

leder Kari Bjørgo Johnsen, KHiB  

prorektor Jens Uwe Korten, Høgskolen i Lillehammer (vara) 

studentrepresentant Alexander Sæbø Løtvedt, NSO 

prorektor Olgunn Ransedokken, HiOA  

studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN 

 

Fra UHRs sekretariat: 

seniorrådgiver Rachel Glasser 

seniorrådgiver Kjærstin Åstveit 

 

Forfall:  
rektor Steinar Nebb, HiNT (nestleder)  

fagpolitisk ansvarlig Tuva Aune Wettland, NSO 

 

Inviterte gjester:  

Sak 4/14: Leder av bibliotekutvalget, bibliotekdirektør Dagmar Langeggen, BI, og sekretær for 

utvalget, seniorrådgiver Vidar Røeggen, UHR 

Sak 6/14 Leder av analysegruppen Per Manne, avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie og Marie Wien 

Fjell, KD og Carl Henrik Gørbitz fra MNT-gruppen.  

 
Sakene refereres i henhold til nummer på saken, ikke etter rekkefølgen de ble behandlet på i møtet. 

 
Sak   1/14 

Sak   2/14 

Sak   3/14 

Sak   4/14 

Sak   5/14 

 

Sak   6/14 

Sak   7/14 

Sak   8/14 

Sak   9/14 

Sak 10/14 

Sak 11/14 

Sak 12/14 

Sak 13/14 

Sak 14/14 

Sak 15/14 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Oppsummering av seminardagen 27. februar 

Studieadministrativt utvalg under UU  13.30 

Møte med bibliotekutvalget om aktuelle fellessaker 10.30 

Dobbel uttelling av studiepoeng – «shopping» av vitnemål. Gjenbruk av 

vitnemål 

Harmonisering av karaktersetting – oppfølging av SØF-rapporten 12.00-13.30 

Internasjonale søkere til masterutdanninger - rapport 

Forslag til UH-pedagogiske retningslinjer 

Evaluering av UH-pedagogikkgruppen   

Kvalitetssikring av GSU-listen – høring 

Innspill fra UU til MOOC-utvalget 

Forslag til medlemmer i Felles klagenemnd for studentsaker  

Årsrapport (trukket) 

Orienteringssaker 

Eventuelt 

 

Utdanningsutvalget 
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UU-Sak 1/14 
 

 

 

 

Vedtak: 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Sak 13/14 Årsrapport for utdanningsutvalget 2013, trukket, tas når utkast 

til rapport er ferdig. Ingen saker ble meldt under eventuelt. 
 

Innkalling og sakliste godkjennes.  
 

 

UU-Sak 2/14 Oppsummering av seminardagen 27. februar 2014  
 

Utvalget synes at formiddagen av seminaret, med fokus på internasjonalisering på egen 

institusjon, hadde vært nyttig og at mange viktige saker var blitt løftet frem til diskusjon. Det 

er viktig å skape arenaer for diskusjon både mellom medlemsinstitusjonene og med andre 

sentrale aktører. Denne gangen var KD, SIU og NOKUT til stede. UUs varamedlemmer 

deltok hele seminardagen.  

 

Utdanningsutvalget hadde internseminar etter lunsj. Med utgangspunkt i tidligere strateginotat 

fra utvalget og det utsendte utkastet til utdanningspolitisk dokument, var det enighet om å 

rette oppmerksomheten mot områdene dimensjonering, gjennomføring og arbeidslivsrelevans 

som prioriterte hovedområder i 2014.  

 

Dimensjonering. Det skal utarbeides notat som oppsummerer diskusjonene fra seminardagen. 

Dette bør lages med utgangspunkt i de skriftlige innspillene som dannet grunnlag for 

diskusjonen og som skal innarbeides i det utdanningspolitiske dokumentet som UU skal lage i 

vår. Vi vet at det skal gjøres et arbeid på finansieringsmodellen, og det er viktig å huske på 

dette når en jobber med dimensjonering. Jo bedre vi kan bidra til å koble sammen ulike sider, 

som forskning og utdanning, og koble dette til finansiering, jo bedre vil det være.  

 

Retorikk og hvilke begreper som brukes er viktig og det er mange krevende diskusjoner som 

bør tas. Det er viktig ikke å anse diskusjonene som mislykkede, selv om man ikke alltid blir 

enige. UH-institusjonene skal både samarbeide og konkurrere. 

 

Det lages et notat som sendes som innspill til UHRs styre. Notatet baseres på de skriftlige 

innspillene som var kommet til denne saken og må kobles mot den kommende diskusjonen 

om finansieringssystemet. Kvalitet i utdanningene skal være utgangspunkt for notatet. UHRs 

styre må konkludere på eventuelle tiltak eller videre politikkutforming. Representantskapet 

skal blant annet diskutere dimensjonering og struktur på møtet i mai.  

 

Gjennomføring og arbeidslivsforståelse. Dette kan inngå i diskusjoner gjennom seminarer og 

konferanser. Det er viktig med høy bevissthet om hvilke begrep som brukes.  Når det gjelder 

arbeidslivsforståelse er det viktig også å involvere partene i arbeidslivet. Gjennomføring 

forsøkes koblet til læringsmiljø og UU var opptatt av at også innovasjon gis en sentral plass. 

UU ønsker å invitere studieprogramledere og instituttledere til en konferanse med disse 

temaene. Dessuten ønsker utvalget å invitere bl.a. NHO, LO og KS til et seminar der  

kvalifikasjonsrammeverket og hvordan generell kompetanse, kunnskap og ferdighet knyttet 

opp mot arbeidslivsforståelse kan forstås og oppnås. Dette kan også ses som en oppfølging av 

utdanningsledelsestilbudet som UHR hadde ansvar for i 2012. En slik konferanse bør rettes 

spesielt mot studieprogramledere, men også være åpen for andre aktuelle deltakere. 

Konferansen og seminaret avholdes til høsten. Det sendes ut informasjon om dette etter at 

KDs tilstandsrapport har kommet i mai.  
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Utdanningsutvalget vil bli invitert til UHRs styremøte 10. juni. Dette vil også være en 

anledning til å drøfte ovennevnte tema.  

 
 

Vedtak: Utdanningsutvalget vil i 2014 ha mest oppmerksomhet rettet mot 

dimensjonering, gjennomføring og arbeidslivsrelevans.  

 

UU vil levere et skriftlig innspill om dimensjonering til UHRs styre. Innspillet 

knyttes til den kommende vurderingen av finansieringssystemet for UH-

institusjonene.  

 

Det settes ned en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med konferanse og 

seminar om gjennomføring og arbeidslivsforståelse. De som er interesserte i å 

bidra i dette arbeidet, må melde seg til sekretariatet.  
 

 

UU-Sak 3/14 Studieadministrativt utvalg under UU  
Utdanningsutvalget har fått stadig flere saker, og har en stor bredde i saksfeltet. Spesielt har 

andel strategiske saker økt som en følge av økt nasjonalt fokus på utdanningspolitikk i UH- 

sektoren. Samtidig er også de administrative sakene veldig viktige, ettersom UHR har fått en 

tydeligere koordinator- og informasjonsrolle for sektoren. For å ivareta begge disse store 

områdene, ble det vedtatt på forrige møte i UU at det skal etableres et eget studie-

administrativt utvalg, under utdanningsutvalget.  

 

Utvalget diskuterte hvilke saker som eventuelt skal behandles av et studieadministrativt 

utvalg. Det ble uttrykt skepsis til om denne delingen mellom strategisk-politiske og 

administrative saker er gjennomførbar og en god løsning. Det ble også understreket at et nytt 

utvalg vil ha behov for ressurser, og stilt spørsmål ved om et studieadministrativt utvalg skal 

være rådgivende overfor UU.  

 

Utvalget var enig i at et godt samspill er nødvendig for å sikre god kontakt mellom UU og et 

eventuelt studieadministrativt utvalg og ønsket derfor at leder av det studieadministrative 

utvalget også er medlem av utdanningsutvalget. Mandatet bør deles i to deler, en som gjelder 

oppgavene som skal løses og en som tar sammensetning og arbeidsform. Begge utvalgene 

skal ha studentrepresentasjon.  

 

Vedtak: Utdanningsutvalget ber UHRs styre om å vurdere om det kan opprettes et eget 

studieadministrativt utvalg, og ta stilling til utkast til mandat og ressurser til et 

slikt utvalg.  

Dersom et studieadministrativt utvalg opprettes, ønsker UU å evaluere om 

dette er en god måte å organisere arbeidet på, etter at det nye utvalget har 

vært i funksjon i to år.   
 

 

Sak 4/14 Møte med UHRs bibliotekutvalg 
Leder av bibliotekutvalget, Dagmar Langengen, og sekretær for utvalget, Vidar Røeggen, 

orienterte om arbeidet i bibliotekutvalget, med vekt på mulige samarbeidsprosjekt mellom 

bibliotekutvalget og UU.  
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Bibliotekutvalget har satt ned tre arbeidsgrupper, knyttet til læringstjeneste, statistikk og 

styringsdata, og forskningsdata. Særlig den første gruppens arbeid ønsket de å diskutere med 

UU.  Biblioteket ønsker å bidra der de kan for å sikre kvalitet i utdanningene.  

 

Det ble orientert om at det skal inngås ny avtale med Kopinor, som skal trå i kraft 1.1.2015. 

Den nye tjeneste som Kopinor ønsker å tilby, et digitalt kompendieverktøy ”Bolk”, ble kort 

presentert. 

 

Bibliotekutvalget har i senere tid bidratt til to utredninger – ”Fra papir til digitalt pensum” i 

2012, som var en gjennomgang av bibliotekenes ressurser. ”Kartlegging av pensum” i regi av 

NIFU, der åtte ulike fag ble kartlagt, og det viste seg at 95% av pensum som ble benyttet ved 

disse fagene er fra bøker.  

 

Det viser seg at institusjonene i svært liten grad gjør bruk av ressursene som finnes ved 

bibliotekene. Her er det gjort store investeringer som benyttes lite. Bibliotekutvalget søkte 

Nasjonalbiblioteket om støtte til å utvikle et digitalt pensumverktøy. Det skal leveres en 

rapport om dette innen utgangen av juli, og rapporten skal presenteres på et seminar i august. I 

fremtiden ønsker bibliotekutvalget at alle institusjonene presenterer sitt pensum på en mer 

enhetlig måte, og at bibliotekenes ressurser brukes bedre i arbeidet med pensum- og 

læringsressurser.  

 

Begrepet pensum ble diskutert. Det var enighet om at utgangspunktet for arbeidet med 

utdanningene må være studentenes læringsmål og studentaktiv læring, heller enn pensum. 

Bibliotekutvalget har gjennom sine kartlegginger sett at institusjonene sliter med å forholde 

seg til innføring av nye systemer som skal kvalitetssikre litteratur. Dette vil påvirke både 

arbeidsflyt og roller, og vil bli diskutert på utvalgets seminar i august. Koblingen mellom 

bibliotekene og utdanningene må styrkes slik at de blir integrert i hverandre.   

 

Vedtak: Bibliotekutvalget vil komme tilbake til UU med forslag om en felles 

arbeidsgruppe som skal utrede læringstjenester på vegne av begge utvalgene.  

 

Ulike oppfatninger om hva som er plagiering, basert blant annet på kulturelle 

forskjeller, vil bli vurdert tatt inn i mandatet.  
 

 

UU Sak 5/14 Dobbel uttelling av studiepoeng – «shopping» av 

vitnemål. Gjenbruk av vitnemål 
 

UU har nedsatt en arbeidsgruppe som har hatt som mandat å se på gjenbruk av utdanning i 

nye vitnemål. Arbeidsgruppen har levert et notat der det foreslås at Forskrift om godskriving 

av høyere utdanning gjelder for bachelor- og masterutdanning, at begrensningen knyttet til 

strengere tilknytningskrav fjernes, at de 60/90 nye studiepoengene som kreves i ny grad er 

opptjent etter at forrige grad ble utstedt (sikrer reelt nytt faglig innhold i ny grad) og til slutt at 

institusjonene selv bør kunne fastsette innholdsmessige krav til de nye studiepoengene i ny 

grad. 

 

Vedtak: Utdanningsutvalget sender forslag til endring i Forskrift om godskriving av 

høyere utdanning til Kunnskapsdepartementet, i tråd med oversendt notat. 
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UU Sak 6/14 Harmonisering av karaktersetting 

 

KD ble innledningsvis bedt om å si litt om hvordan departementet ser for seg at SØF-

rapporten Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning, kan følges opp.  

 

KD er opptatt av utvikling av indikatorer for kvalitet. Karakterer kunne vært en god indikator 

– men det er sterke indikasjoner på ulik karaktersetting institusjonene imellom. Derfor ønsket 

KD å se nærmere på dette. SØF-rapporten var oppstart på et arbeid som KD ønsker å 

videreføre, og det vil bli arbeidet mer med ulike indikatorer som kan si noe om kvalitet i tiden 

fremover.  

 

UHR har gjort et viktig arbeid gjennom mange år i karaktersaken. KD er tilfreds med at 

diskusjonen og oppfølging av rapporten tas videre. Departementet arbeider nå med en 

utlysning som skal kartlegge læringsutbyttebeskrivelser for ulike programmer ved noen 

institusjoner. Vi har erfaring med noen internasjonale tuningprosjekter. Hva med å lage noen 

nasjonale, kunne UHR ta initiativ til det?  

 

Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning etablerte i 

2010 en arbeidsgruppe som utredet en felles forståelse og praktisering av de forskjellige 

karakterene på masteroppgavene innen MNT-fagene. Leder av arbeidsgruppen var Carl 

Henrik Gørbitz, som orienterte UU om prosjektet. Foilene Gørbitz brukte, følger vedlagt 

referatet.  

 

Gørbitz presiserte at vi ikke tar vare på alle studentene dersom vi ikke skiller ut de beste, men 

gir en stor gruppe karakteren A. Beskrivelsen av karakteren E må samsvare med kravene i 

kvalifikasjonsrammeverket. Kandidater som oppnår denne karakteren har også en 

kompetanse, og dette må synliggjøres.  

 

To ansatte ved Kjemisk institutt fungerer som interne sensorer på masteroppgaver. 

Oppgavene sensureres av en ekstern og en intern sensor.  Det gis to karakterer – en på 

mastereksamen og en på muntlig eksamen, som begge er synlige i studentweb. Basert på disse 

settes det en totalkarakter. Denne er synlig på vitnemålet. Studentene er alltid veldig godt 

kjent med hva som er god karakter på eget institutt. Forventningene er styrt av praksis, ikke 

av bokstaven. 

 

Det burde være ekstern sensor som har det avgjørende ordet når karakterer skal settes, men 

erfaringsmessig blir resultatet ofte at intern sensor bestemmer. Dette skyldes blant annet at 

kulturen er ulik mellom institusjonene.  

 

Det er viktig at institusjonene beholder et faglig eierskap til sensureringen. Dette er 

institusjonenes ansvar. Vi må begynne på informasjonssiden, samordning, sensorveiledninger 

osv. Praksis omkring utnevnelse og bruk av eksterne sensorer, sensureringspraksis og 

karaktergiving generelt må være tydelig forankret i institusjonenes kvalitetssikrings-

systemene. Ansvar for oppfølging og vurdering av dette ligger hos utdanningsledelsen på 

institutt – eller avdelingsnivå.   

 

Det var enighet om at prosjektet som er gjort fra MNT-miljøet er veldig bra. Fra 

utdanningsutvalgets side kan det gis en bestilling til fakultetsmøter, nasjonale råd og fagråd 

via UHRs styre. Vi kan også jobbe litt med å se på læringsutbyttebeskrivelsene, der 
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ambisjonsnivået er relativt ulikt. Det er veldig bra at KD har tenkt å lyse ut en kartlegging 

rettet mot læringsutbyttebeskrivelser.   

 

Noen viktige poeng som bør legges til grunn for å sikre at flere fagområder jobber med felles 

forståelse for karaktersetting, på tilsvarende måte som MNT-fagene: Det er laget 

fellesbeskrivelser i forkant, der alle har fått komme med innspill. Det er en felles 

innføringsdato for når ”ny forståelse” av karakterskalaen skal iverksettes. Interne sensorer 

som sensurerer på tvers av faget må plukkes ut med nennsom hånd – og ha forståelse for at C 

er gjennomsnittskarakteren.  

 

I tilfeller hvor det gis bare A og B bør man sjekke om læringsutbytte er ambisiøst nok for det 

nivået man skal være på. Skal man i slike tilfeller for eksempel bli fratatt retten til å bruke 

bokstavkarakterer og bare ha rett til å gi bestått/ikke-bestått? Skal man sette i gang 

undersøkelser som vurderer ambisjon på læringsutbyttebeskrivelser som karakterene gis i 

henhold til?   
 

Vedtak: Utdanningsutvalget ønsker å sende en melding til fakultetsmøtene og de 

nasjonale rådene der vi oppfordrer til at arbeidet som er gjort i MNT-miljøene 

kan tjene som inspirasjon og eksempel for andre fag.  

 

Neste gang UU møter NOKUT, vil videre oppfølging av rapporten fra SØF, 

«Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning», bli tatt opp til diskusjon.  
 

 

UU-Sak 7/14 Internasjonale søkere til masterutdanninger - rapport 

 

I august 2013 satt UHR ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og 

utfordringer knyttet til opptak av internasjonale søkere til mastergrad. Gruppen leverte sin 

rapport 20. desember 2013. Rapporten var o-sak i UHRs styre 28. januar. Gruppens leder, 

studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad, HiG, orienterte om rapporten på utvalgets 

seminardag 27. februar. 
 

Vedtak: Utdanningsutvalget takker arbeidsgruppen for vel utført jobb og sender 

rapporten på høring til UHRs medlemsinstitusjoner. Høringsfrist blir 5. mai.  
 

 

UU-Sak 8/14 Forslag til UH-pedagogiske veiledende retningslinjer 
 

Utdanningsutvalget diskuterte det fremlagte utkastet til veiledende retningslinjer for UH-

pedagogisk basiskompetanse. Det skal utarbeides en ingress til dokumentet. 

Utdanningsutvalget er innforstått med at formuleringen bør er å foretrekke når det snakkes 

om hvilken pedagogisk- didaktisk kompetanse som ønskes oppnådd av faglig ansatte i UH-

institusjonene. Samtidig er dette et så viktig felt, og det har ikke blitt viet nok oppmerksomhet 

fra institusjonenes side. UU vil gjerne signalisere et tydelig ambisjonsnivå og vil spørre 

institusjonene om det i formuleringene i retningslinjene kan stå at det skal finnes et tilbud om 

grunnleggende kompetanse i UH-pedagogikk enten som et tilbud ved UH-institusjonen, eller 

gjennom et samarbeid mellom flere UH-institusjoner.  

 

Vedtak: Det utarbeides en ingress til utkastet til veiledende retningslinjer for UH-

pedagogisk kompetanse. Kommentarer fra UU innarbeides i utkastet, som 
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deretter sendes på høring. Etter at høringsrunden er gjennomført sendes saken 

tilbake til UU, før den sendes til UHRs styre.  
 

 

UU Sak 9/14 Arbeidsgruppen i UH-pedagogikk – evaluering 
 

Utdanningsutvalget gikk inn for det skisserte forslaget til evaluering av UH-pedagogikk-

gruppen. Arbeidet innledes med en selvevaluering fra UH-pedagogikkgruppen. Deretter 

sendes saken tilbake til UU for diskusjon og vurdering.   

 

Vedtak: Det legges opp til en evaluering av arbeidsgruppen i UH-pedagogikk våren 

2014. Denne starter med at arbeidsgruppen bes om å gjennomføre en 

egenevaluering, basert på spørsmål utarbeidet av utdanningsutvalget. Deretter 

tas saken opp i utdanningsutvalget.  

 
 

 

UU Sak 10/14  Kvalitetssikring av GSU-listen   
 

Det er bra at NOKUT tar tak i organiseringen av arbeidet med GSU-listen, og at den sendes ut 

på høring, slik at vi får et system som fungerer godt, og som både NOKUT og UH-sektoren er 

fornøyde med. GSU-listen har stor autoritet, og er et viktig verktøy for sektoren til å vurdere 

om internasjonale søkere fyller norske krav til generell studiekompetanse. 

 

UU antar at NOKUTs forslag vil kunne bedre både informasjonsflyt og samarbeid og være et 

godt bidrag til at vi får en GSU-liste av god kvalitet. 

 
Vedtak:  UU synes det er viktig at GSU-listen sendes på høring i sektoren. Etter at 

høringen er gjennomført, imøteser UU dialog med NOKUT.  
 

 

UU Sak 11/14  Innspill til MOOC-utvalget 
 

MOOC-utvalget skal levere sin endelige rapport (i form av en NOU) sommeren 2014. Her vil 

utvalget blant annet drøfte faglig samarbeid i UH-sektoren både nasjonalt og internasjonalt. 

UU har blitt invitert til å gi synspunkt på temaet med utgangspunkt i disse problemstillingene: 

 

 Hvordan kan MOOC og lignende tilbud bidra til å utvikle faglig samarbeid og 

allianser, nasjonalt og internasjonalt? 

 Hvordan kan slike former for samarbeid bidra til bedre faglig arbeidsdeling i sektoren? 

 

Medlemmer av UU ble invitert til å komme med innspill til notatet som var utarbeidet fra 

sekretæren til denne saken 

 

Vedtak:  Leder og sekretær utformer innspill til notatet fra UHR i tråd med diskusjonen 

i møtet. 
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UU Sak 12/14  Forslag til medlemmer i Felles klagenemnd 
 

Kunnskapsdepartementet skal oppnevne tre nye medlemmer, med personlige varamedlemmer 

til Felles klagenemnd. Av disse skal minst et av medlemmene ha erfaring fra eller kjennskap 

til studieadministrativt arbeid ved privat høyskole (eller universitet). Det har kommet inn 

forslag til kandidater fra Nettverket for private høgskoler.  

 

Utvalgets medlemmer ble bedt om å melde inn flere representanter til sekretæren så snart som 

mulig.  

 
 

Vedtak:  Utdanningsutvalget sender inn forslag til medlemmer til Felles klagenemnd for 

studentsaker til sekretariatet så snart som mulig. Sekretæren videresender de 

mottatte forslagene til Kunnskapsdepartementet. 
 

 

 

UU Sak 12/14   Årsrapport 

 
  Saken trukket. Settes opp på neste møte. 
 

 

 

UU Sak 13/14   Orienteringssaker 

 
Vedtak:  Utdanningsutvalget tar sakene til orientering. 

 

 

 

UU Sak 13/14   Eventuelt 

 
  Ingen saker 
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Studiesekretariatet

 

 Arkivsak: 2014/1105 

Saksbeh: Anne Marie Sundberg 

Dato: 24.04.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

14/31 Studieutvalget 05.05.2014 

 

Søknader om etablering av nye studier med oppstart høsten 2015 
 

Bakgrunn 

Frist for å søke om etablering av nye studier med oppstart høsten 2014 var 15. april d.å. Ved 

fristens utløp forelå følgende søknader: 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk: 

- Filosofi, bachelorprogram 

 

Fakultet for samfunnsvitenskap: 

- Geografi og utvikling, årsstudium 

 

Fakultetsstyrene ved de respektive fakultetene har behandlet søknadene og fattet positive vedtak 

i forhold til spørsmålet om etablering.  

 

Søknadene skal legges fram for behandling i universitetets styre 14. mai. Søknadene legges 

herved fram for Studieutvalget slik at utvalget skal få mulighet til å komme med innspill til 

styret.  

 

Sekretariatets merknader 

Sekretariatet vil påpeke noen problemstillinger som vil bli presentert for styret.  

 

Filosofi, bachelorprogram, ble også søkt etablert i fjor. Universitetsdirektøren argumenterte da 

blant annet som følger: 

«I strategiplanen understrekes UiAs profil som et profesjonsuniversitet. Tilbudet av studier må 

vurderes etter studentenes etterspørsel og samfunnets behov. Det er universitetsdirektørens 

vurdering at samfunnsnytten av et bachelorprogram i filosofi er relativt lav. Den store søkningen 

til årsstudiet viser fagområdets popularitet, men det stilles spørsmål om hvilke yrkesmuligheter 

man reelt kan se for seg for kandidater med en bachelorgrad i filosofi. Skoleverkets behov for 

filosofikompetanse anses imøtekommet via årsstudiet. Universitetet har et ansvar for å sikre at 

de gradsstudiene man tilbyr gir reelle muligheter på arbeidsmarkedet. Ut fra et nytte- og 

relevansperspektiv mener universitetsdirektøren at et bachelorprogram i filosofi ikke er noe 

universitetet bør prioritere. Fakultetets argumentasjon i forhold til økt rekruttering til 

masterprogrammet i religion, etikk og samfunn anses i denne sammenheng ikke tilstrekkelig.»  
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Universitetsdirektøren fremmet i forrige runde negativ innstilling, men styret fattet følgende 

vedtak i mai 2013: 

Styret utsetter behandlingen av søknaden om opprettelse av bachelorstudium i filosofi, og ber 

fakultetet vurdere ny søknad etter at porteføljegjennomgangen er fullført.  

 

Porteføljegjennomgangen er ikke fullført, men fakultetet har likevel valgt å fremme 

etableringssøknaden på nytt.  

 

Geografi og utvikling, årsstudium, ønskes etablert som et tilbud inn i lektorutdanningen for trinn 

8-13. Lektorutdanningen starter opp høsten 2014, og UiA har allerede lagt til rette for mange 

alternativer og valgmuligheter.  

 

Det påpekes at UiA ikke har et tilbud om fagdidaktikk i geografi. Dette er en forutsetning for at 

faget skal kunne inngå i lektorutdanningen.  

 

Når det gjelder fakultetets tanke om at årsstudiet skal fungere som «rekrutteringsbase» for 

bachelorprogrammene i samfunnsplanlegging og kommunikasjon og utviklingsstudier, kan ikke 

sekretariatet helt se hvordan dette forholder seg. Det omsøkte årsstudiet vil ikke tilsvare første 

studieår i de nevnte bachelorprogrammene. Det er heller ikke et studium bestående av emner 

som kan supplere disse bachelorprogrammene. Årsstudiet, slik det er presentert i søknaden, er 

satt sammen av fire emner som i dag inngår i Utviklingsstudier, bachelorprogram, og ett emne 

som inngår i Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram. Det planlegges ett 

nytt emne. At studiet skal kunne utgjøre breddeenheten i andre bachelorprogram, har 

sekretariatet ingen problemer med å se.  

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om etablering av Filosofi - bachelorprogram 

2 Søknad om etablering av Geografi og utvikling - årsstudium 

3 Saksfremlegg 
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Skjema for dokumentasjon i forbindelse med søknad 

om etablering av bachelorgrad i filosofi 
 

Søknaden stiles til styret for Universitetet i Agder og sendes studiesekretariatet. Frist for å 

fremme søknad er 15. april (1. februar for studier med oppstart i vårsemesteret). 

 

 

DEL I: Grunnleggende opplysninger 

Opplysninger om punktene i del I skal følge søknaden. 

 

Nasjonalt og regionalt behov for studiet  
 

Potensiale for rekruttering: Det har gjennom flere år vært en økning i antallet studenter på 

årsstudiet i filosofi. Årsstudiet ble opprettet i 2007, og det ble søkt om å få opprette 25 

studieplasser. Studiet ble tilbudt første gang høsten 2008. Skoleåret 2011/2012 ble 28 

studenter tatt opp. Skoleåret 2012/13 var det 90 studenter opptatt. For skoleåret 2013/2014 er 

det 72 studenter opptatt på årsstudiet. Studentene etterspør en bachelor i faget.  

 

Behov for studiet 
Regionalt er det er et behov for å tilby en bachelor i filosofi ved UiA i og med at verken UiS 

eller HiT gir et slikt tilbud. Instituttet trenger ingen økte midler for å kunne tilby en 

bachelorgrad i og med at vi allerede har et emne på påbyggingsnivå som kan gjenbrukes, og 

fordi bacheloroppgaven ikke trenger ekstra finansiering. Oppstart av en bachelor i filosofi vil 

dermed innebære økt rekruttering av studenter til instituttet både på bachelor- og masternivå 

uten økte kostnader for UiA (se skisse på s.3). Vi har dessuten en faglig sterk stab som kan 

tilby et studium av høy kvalitet, og det vil være personalpolitisk viktig at den kompetansen 

de vitenskapelig ansatte har innenfor fagfeltet, kan brukes også på et høyere nivå enn 

årsstudiet i filosofi. 

 

Regionale EVU-kurs: Instituttet har allerede et nært samarbeid med Sørlandet sykehus HF 

innenfor profesjonsetikk og flerkulturell kompetanse. En bachelor i filosofi vil gi oss 

mulighet til å tilby EVU-kurs på påbyggingsnivå til f.eks. Sørlandet sykehus HF, National 

Oilwell Varco, Aker Kværner og Advokatforeningen. Studiet vil altså styrke muligheten for å 

tilby utdanningstilbud i regionen i samarbeid med arbeidslivet og andre 

utdanningsinstitusjoner. Per i dag har instituttet ingen EVU-kurs, så dette ville være en 

mulighet til å utvide virksomheten.  Det er også stor interesse for filosofi i samfunnet 

generelt, j.fr. fulle hus på filosofikafeen i Kristiansand gjennom mange år. Temaer som 

berører forholdet mellom etikk og religion er spesielt aktuelt i vårt flerkulturelle og 

flerreligiøse samfunn. 

 

Omtale av tilsvarende studier ved andre institusjoner: 

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og NTNU tilbyr 

bachelorgrad i filosofi. En bachelor i filosofi ved UiA vil være den eneste syd for Oslo og 

Bergen. UiT vektlegger praktisk filosofi i sitt studium, de andre institusjonene oppgir ingen 

spesifikke vektlegginger. Bachelorstudiet i filosofi ved UiA kan fylle en nisje nasjonalt sett 

ved at den får en profil som ikke finnes ved andre norske studiesteder. Denne profilen skal 

videreutvikles ved at studentene tilbys enten et påbyggingsemne i skjæringsfeltet religion og 

etikk eller et emne i skjæringsfeltet religion og psykologi (se s.7). 
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Strategisk begrunnelse:  

Vurdering av hvordan studiet er forankret i nasjonale politiske signaler, universitetets 

og fakultetets strategiplaner:  
Styrker eksisterende utdanningsprogram på fakultetet. I Fakultet for humaniora og 

pedagogikks (HUM-PEDs) virksomhetsplan for 2013 heter det at «fakultetet vil utvikle 

studier som har god rekruttering, som styrker eksisterende utdanningsprogram og som 

samfunnet har behov for». I dag er filosofi og spansk de to eneste studiene på HUM-PED 

som kun tilbys som årsstudier. En opprettelse av en bachelor i filosofi vil omgjøre årsstudiet i 

filosofi fra å være en «dead end» og gjøre det mulig for studenter som har interesse for 

filosofi å gå videre til master og ph.d.  

I tråd med NOKUTs anbefaling. I NOKUTS anbefaling for videre utvikling etter positiv 

akkreditering av doktorgradsprogram i religion, etikk og samfunn (27.2.07) heter det at «man 

bør også arbeide for å utvikle andre masterstudier som kan støtte opp om 

(doktorgrads)programmet, først og fremst innen filosofi og sosiologi». Gjennom opprettelsen 

av bachelorstudium i filosofi, følges denne anbefalingen.   

Helhetlig og strømlinjeformet studieportefølje. Instituttet har allerede hatt en 

gjennomgang av studieporteføljen i forbindelse med at vi har kuttet vår andel av de 200 

studiepoeng HUM-PED ble pålagt å kutte. Instituttet ønsker å være proaktivt i forhold til å 

opprette et studium som vil gjøre studieporteføljen på instituttet mer helhetlig og 

strømlinjeformet ved at studentene kan gå videre til en mastergrad og ph.d.-spesialisering 

dersom de ønsker det. Dette vil altså ikke bli en «strandet» bachelor, men gir mulighet for 

studentene til å ta master og ph.d.  

En vinn-vinn-situasjon. I og med at instituttet/fakultetet allerede har alle fagene som trengs 

for å starte opp et bachelorprogram er dette en vinn – vinn – situasjon: Opprettelsen av 

studiet innebærer ingen økte kostnader for fakultetet/UiA, og instituttet vil få flere studenter.  

 

Vurdering av hvordan studiet faller inn i og støtter opp under universitetets øvrige 

studieportefølje: 

Tilgang til revidert masterprogram. Dersom instituttet får klarsignal for å opprette 

bachelorstudium i filosofi, vil vi åpne masterprogrammet i religion, etikk og samfunn for 

disse studentene. Denne masteren er revidert i 2014 etter ekstern evaluering, og det trengs 

ikke ytterligere endringer for å ta opp bachelorstudenter i filosofi.  

Økt studenttall på masterprogram. Masteren i religion, etikk og samfunn vil med dette 

sannsynligvis få økt studenttall i og med at vi kan rekruttere studenter fra to bachelorstudier. 

En bachelorgrad i filosofi vil dermed styrke masteren i religion, etikk og samfunn.  

Tilgang til ph.d.-spesialisering. En mastergrad i filosofi kvalifiserer allerede i dag for 

opptak i ph.d-spesialiseringen i religion, etikk og samfunn. Filosofi kan dermed tilbys på alle 

tre utdanningsnivå. Instituttet vil da ha tre bachelorgrader, to mastergrader og en ph.d-grad, 

og alle bachelorstudenter vil med dette ha tilgang til både masterstudium og ph.d-studium (se 

illustrasjon s.3). 

Personalpolitisk viktig/styrking av tverrfaglig samarbeid. Studiet vil styrke det 

tverrfaglige samarbeidet på Institutt for religion, filosofi og historie. Fagmiljøet på instituttet 

er et av landets tyngste på tverrfaglig kompetanse innen filosofi – etikk – religion. 

Personalpolitisk er dette viktig fordi staben vår, som allerede har høy filosofisk kompetanse, 

vil få anledning til å videreutvikle både fagmiljøet og forskningsmiljøet. Instituttet vårt har 

høy publiseringsrate med et snitt på 2,2 publiseringspoeng per faglig ansatt (2013). Ved å 

opprette en bachelor i filosofi vil de faglige ansatte komme til å undervise både på bachelor-, 

master- og ph.d.-nivå, noe som også vil stimulere til økt forskning og publisering for de 

faglige ansatte i filosofi.   
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Kommentar til figuren: Filosofistudentene er de eneste på instituttet som per i dag ikke har 

tilbud om bachelor, og som derfor heller ikke kan gå videre til master. Det medfører ingen 

økonomiske kostnader verken for fakultetet eller UiA å starte opp en bachelor i filosofi i og 

med at et påbyggingsemne allerede har finansiering, og bacheloroppgaven ikke trenger 

finansiering i emneporteføljen.  

 

Forskningsaktivitet: 

 

Håvard Løkke er førsteamanuensis i filosofi og tok sin doktorgrad ved Oxford University 

i 2004 med avhandlingen "Early Stoic epistemology". Denne utgis i 2014 med tittelen: 

Knowledge and virtue in early Stoicism – en monografi i serien Studies in the History of 

Philosophy of Mind (Springer). Han har også flere andre vitenskapelige publikasjoner 

vedrørende stoisismen, f.eks: ‘The active power in Stoic philosophy’, in J. Pietarinen (ed.), 

The World as Active Power (Brill 2009). Løkke har vært postdoc-stipendiat ved etikk-

programmet ved UiO (2008-2010) med prosjektet «On self-interest and other-concern». 

Løkke har arbeidet 2 år ved Universitetet i Helsingfors på et senter for fremragende 

forskning, kalt The History of Mind, ledet av professor Simo Knuuttila. Artikkelen ‘Choice 

and practical reasoning’ i S. Knuuttila (red.), A Source-book on the history of philosophy of 

mind (Springer 2013), er fra denne perioden. Han deltok i forskningsprosjektet Ethics in 

Antiquity: The Quest for the Good Life ved Norges Vitenskapsakademi (2009-2010), ledet 

av professor Øivind Andersen og Eyolfur Emilsson, begge UiO. Løkke har også vært 

Visiting Associate Professor ved Dartmouth College i New Hampshire, USA (2009), der 

han foreleste om stoisk etikk. Løkkes forskernettverk omfatter derfor forskere fra 

Universitetet i Oslo, Universitetet i Helsingfors, Dartmouth College og Oxford University.  

 

Ralph Henk Vaags er førsteamanuensis i filosofi og tok sin doktorgrad ved Uppsala 

Universitet i 1998 på avhandlingen: «Kan Gud omtales? En religionsfilosofisk undersøkelse 

av religiøst språk». Han har utgitt flere lærebøker i filosofi: Vaags, Hägg, Fiskå, Straum: 

Filosofiens historie. Fagbokforlaget 2007. Vaags, Ralph Henk: Etikk. Fagbokforlaget 2004. 

Vaags, Ralph Henk: Filosofiens hovedspørsmål. Fagbokforlaget 2004. Vaags, Ralph Henk: 

Kort fremstilling av filosofihistorien og vitenskapsteorien. Fagbokforlaget 1996. Vaags har et 

faglig nettverk med forskere ved følgende institusjoner: Olav-Kansgar Straum, Universitetet i 

Tromsø, Scott Smith, Biola University, California, Mark Sluys, Johannelund Teologiska 
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Högskola, Uppsala, Ulf Zackarsiasson, Uppsala Universitet, Breno Hax, Universitetet i 

Parana, Brasil, Agemir de Carvalho Dias, Evangelic University of Paraná, FEPAR, i Brasil 

 

Førsteamanuensis i filosofi NN: Tilsettes fra 1.8.2014. 20 søkere til stillingen. 

 

Paul Leer-Salvesen: er etiker og rettsfilosofi som har høstet stor anerkjennelse i Norge og 

Norden, og er blitt medlem av det regjeringsoppnevnte Tilregnelighetsutvalget (2013-2014). 

Han har sin doktorgrad i rettsfilosofi fra det juridiske fakultet ved UiO (1991). 

Forskningsprosjekter i etikk og rettsfilosofi om temaer skyld, straff, tilgivelse og forsoning 

(Monografier 1988, 1991, 1999, 2002, 2009). Lærebøker i etikk for førskoleutdanning og 

allmennlærerutdanning. Skriver lærebok i etikk sammen med filosof Håvard Løkke. 

 

Jan-Olav Henriksen er professor i religionsfilosofi og har særlig kompetanse på 

opplysningstidsfilosofi, religionskritikk, moralfilosofi og profesjonsetikk. I tillegg har han 

arbeidet med filosofisk hermeneutikk og filosofisk antropologi.  Av publikasjoner kan nevnes 

Grobunn for moral: Om å være moralsk subjekt i en postmoderne kultur (Høyskoleforlaget 

1997), Nærhet og distanse (prosesjonsetisk lærebok, sammen med Arne Johan Vetlesen, 

Gyldendal 1998 og flere senere utgaver og opplag), The Reconstruction of Religion: Lessing, 

Kierkegaard and Nietzsche (Eerdmans 2002), Religionens livstolkning: innføring i 

kristendommens religionsfilosofi (sammen med Svein Aage Christoffersen) 

Universitetsforlaget 2010. 

 

Terje Mesel er førsteamanuensis i etikk og har et bredt forskningsnettverk innenfor feltet 

profesjonsetikk i helsesektoren. Mesel disputerte ved det medisinske fakultetet, UiO på 

avhandlingen Profesjonelle i klemme: en studie av 21 sykehuslegers refleksjon over seg selv 

som profesjonsetiske subjekter, Unipub 2009. Av andre utgivelser kan nevnes: Legers 

profesjonsetikk: refleksjon og mestring i en sykehuskultur, Høyskoleforlaget 2012, og The 

necessary distinction between methodology and philosophical assumptions in healthcare 

research, Scandinavian Journal of Caring Sciences. (2013 - under utgivelse). Mesel har 

forskningssamarbeid med Sørlandet Sykehus, HF (ABUP), samt med professor R. Førde, 

Seksjon for medisinsk etikk, UiO. 

 

Odin Lysaker er førsteamanuensis i filosofi og tok sin doktorgrad ved UiO på et 

forskningsprosjekt om Axel Honneth i 2011. Han har allerede opparbeidet seg et stort 

nettverk i Norge, og deltar i følgende forskningsprosjekt: NECORE (2013–2016): 

forskningsprosjekt om endring av identitet og verdier i Norge etter 22/7, med særlig fokus 

på ytringsansvar, dvs. etisk bruk av ytringsfriheten. DEMCIT (2013–2014): 

forskningsprosjekt om ytringsfrihet og demokratisk medborgerskap som profesjonsetikk i 

offentlig forvaltning. CULCOM (2006–2010): forskningsprosjekt om anerkjennelse av 

irregulære migranters menneskeverd med utgangspunkt i Axel Honneths anerkjennelsesteori.  

 

Hans Grelland er professor i kvantekjemi ved UiA (TekReal) og har 

universitetslektorkompetanse i filosofi. Innenfor filosofien har han særlig jobbet med 

filosofiske aspekter ved kvantefysikk og relativitetsteori, samt eksistensfilosofi og 

språkfilosofi anvendt på matematikk. Han er medlem av en tverrfakultær gruppe i anvendt 

filosofi ved UiA (Solveig B. Eide (ØkSamf/HumPed), Aslaug Kristiansen (Hum Ped), Hans 

Inge Sævareid (Helse og Idrett), Dag G. Aasland (ØkSamf)). Gruppen har utgitt tre 

vitenskapelige antologier sammen. 

 

LeRon Shults er professor i teologi/etikk, men har også forskningskompetanse innenfor 

filosofi. Shults har et bredt forskningsnettverk ved universiteter i USA som Boston 

University, Stanford University og Princeton University. Han har svært høy publiseringsrate 

og har blant annet utgitt følgende artikkel som er relevant for filosofistudiet: Ethics, 

exemplarity and atonement, i: Theology and the Science of Moral Action, ed. Van Slyke et 
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al., 2012, s.164-178.  

 

Bjarne Markussen: er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap, med kompetanse også 

i filosofi. Han er ansatt i 30 % på institutt for religion, etikk og historie for å undervise i 

filosofi. Hans publikasjoner er først og fremst rettet mot nordisk litteraturvitenskap, men han 

har også filosofirelaterte publikasjoner om Zapffe.   

Samarbeid og arbeidsdeling: 

 

Samarbeid og arbeidsdeling internt på UiA. Påbyggingsemnet som vil bli tilbudt ved en 

eventuell opprettelse av en bachelorgrad i filosofi er Etikk-emnet KR-210 Etikk i religionene. 

Dette emnet vil bli tilbudt til studenter også ved andre fakulteter, for eksempel kurs i 

profesjonsetikk for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og kurs i etikk og filosofi for 

næringslivet for Fakultet for samfunnsfag og Handelshøyskolen. Vi har allerede et samarbeid 

med TekReal om emnet Emnet FIL105. Dette emnet eies av TekReal og har studenter fra 

både HUMPED og TekReal. 

 

Samarbeid og arbeidsdeling eksternt. Gjennom etikk-fagene samarbeider instituttet 

allerede med SSHF (ABUP), og det vil være mulighet for samarbeid også om bachelor i 

filosofi ved at også påbyggingsemnet KR-210 kan tilbys som EVU-kurs også til SSHF, NOV 

og Aker Kværner. Dessuten ønsker vi å tilby EVU-kurs i etikk og filosofi til 

advokatforeningen (både lokalt og nasjonalt) da alle advokater har krav om å gjennomføre 

EVU-kurs (blant annet i etikk) med jevne mellomrom. 

Kompetanse for å tilby studiet:  

Vitenskapelig ansatte 

som skal tilknyttes 

studiet (stilling, navn og 

fakultetstilknytning) 

Hovedstilling 

ved 

institusjonen? 

 

JA            NEI 

Andel av 

årsverk som 

vil bli 

knyttet til 

studiet 

Undervisnings-/ 

veiledningsområde i studiet (så 

langt som mulig med henvisning 

til emnene i studieskissen, se felt 

6 nedenfor) 

Førsteamanuensis i 

filosofi Ralph Henk 

Vaags, Fakultet for 

HumPed 

Ja 75 % FIL100      FIL104 

EX-100      FIL101 

Førsteamanuensis i 

filosofi Håvard Løkke 

Fakultet for HumPed 

Ja 75 % FIL102       FIL103 

EX-100       EX-101 

FIL2xx (Filosofi og psykologi) 

Førsteamanuensis i 

filosofi NN (Tilsetting 

august 2014) 

Fakultet for HumPed 

Ja 50 % Bacheloroppgave 

Andre fag i studiet basert på 

kompetanse 

Professor Hans 

Grelland 

Fakultet for TekReal 

Ja 5 % FIL105 

Førsteamanuensis 

Bjarne Markussen 

Fakultet for HumPed 

Ja 30 % EX 101. Markussen er ansatt på 

instituttet i 30 % stilling for å 

undervise i filosofi. 

Professor i Paul Leer-

Salvesen 

Fakultet for HumPed 

Ja 15 % KR-210 Etikk i religionene 

FIL102  

Førsteamanuensis Terje 

Mesel 

Fakultet for HumPed 

Ja 5 % KR-210 Etikk i religionene 

FIL 102  

Professor LeRon Shults  Ja 5 % FIL101 

Førsteamanuensis Odin Ja 10 % FIL104  
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Lysaker 

Fakultet for HumPed 

KR-210 Etikk i religionene 

FIL102  

Intet behov for supplerende kompetanse. Som skjemaet ovenfor viser, er det intet behov 

for supplerende kompetanse. Instituttet har per i dag svært solid undervisnings- og 

forskningskompetanse som dekker de aktuelle undervisningsområdene. Flere av de faglige 

ansatte har en tverrfaglig kompetanse innenfor religion/etikk/filosofi som sammen med det 

øvrige fagmiljøet på filosofi vil gjøre miljøet i stand til å tilby EVU-kurs i samarbeid med 

arbeidslivet og andre utdanningsinstitusjoner.  

Finansiering:  

Ingen ekstra midler trengs. Det trengs ingen ny finansiering for å opprette en bachelorgrad 

i filosofi. Vi trenger ingen nye studiepoeng for å finansiere studiet. Påbyggingsemnet har 

allerede finansiering, og bacheloroppgaven trenger ikke å tildeles studiepoeng, men gir 

uttelling i forhold til hvor mange studenter som skriver oppgave.  

Risikovurdering: 

Selv om årsstudiet har høyt studenttall (72 studenter 2012/13) er det en risiko at for få 

studenter vil ta en bachelor i filosofi, og nøyer seg med årsstudiet. Det gjelder spesielt 

studenter som vil bli lærere i og med at filosofi ikke er et skolefag, kun et skolerelatert fag. 

Rekruttering av vitenskapelig personale er uproblematisk, i og med det i dag er høy 

kompetanse blant det vitenskapelige personale, og det har vært høye søkertall og 

velkvalifiserte søkere til de to stillingene vi har lyst ut de to siste årene (20 søkere til utlyst 

stilling som professor i filosofi januar 2013).  

Konklusjon: En risikofaktor vil kunne være manglende studentrekruttering i overgangen fra 

årsstudiet til bachelorstudiet, mens rekruttering av vitenskapelig personale og 

forskningsaktivitet er uproblematisk. I og med at studiet ikke krever økte studiepoeng eller 

midler, er det ingen økonomisk risiko ved å starte opp programmet. Det er stor sannsynlighet 

for at studiet vil gi økt studentrekruttering og mer tverrfaglig samarbeid på instituttet.  

Dato for vedtak i fakultetsstyret:  
 

Forslag til medlemmer i sakkyndig komité for masterstudier og doktorgradsstudier: 
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DEL II: Om studiet/programmet 

Del II gjelder studier til og med masternivå. 

1. Navn på 

studiet  

Filosofi, bachelor 

Bachelor in Philosophy 

2. Type 

program  

Bachelor 

3. Forslag til 

grad og tittel  

Bachelor i filosofi 

Bachelor in Philosophy 

4. Målgruppe 

og antall  
 Studenter med interesse for filosofifaget, inkludert studenter som 

allerede har tatt årsstudiet i filosofi.  

 Antall: 30 studieplasser 

5. Opptakskrav  Generell studiekompetanse 

6. 

Læringsutbytte  

Kunnskap: 

 Kandidaten… 

- har bred oversikt over sentrale filosofiske problemstillinger knyttet til 

blant annet tro og viten, individ og samfunn, kunnskap og virkelighet 

- har bred innsikt i hvordan sentrale filosofiske problemstillinger er blitt 

behandlet fra antikken til vår egen tid 

- har kunnskap om filosofiens historie, dets ulike perspektiver, 

skoleretninger, egenart og fruktbare anvendelser i samfunnet 

Ferdigheter: 

Kandidaten… 

- kan anvende analytisk og kritisk tenkning knyttet til sentrale 

filosofiske problemstillinger, svar og argumenter 

- kan formulere filosofiske resonnementer på en konstruktiv måte både 

muntlig og skriftlig 

- kan beherske relevante fagfilosofiske teknikker og verktøy for å 

besvare filosofiske problemstillinger 

- kan anvende filosofisk kompetanse for å takle ulike utfordringer i 

yrkeslivet 

Generell kompetanse: 

Kandidaten… 

- har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger 

- kan formilde sentralt filosofisk fagstoff både skriftlig og muntlig 

- kan planlegge og gjennomføre filosofiske arbeidsoppgaver individuelt 

og samarbeid med andre 

- har innsikt i filosofiens betydning og relevans for andre fagområders 

grunnlagsproblematikk 

7. Studieskisse 

 

-Alle emner er 

allerede 

finansiert  

 

-Stor sjanse for 

å beholde 

studentene 

også andre året 

pga. 

progresjonen i 

programmet, 

samt at 

1. semester FIL 100:  

Innføring i filosofi 

10 studiepoeng 

 

FIL 103: Antikkens 

filosofi 

10 studiepoeng 

FIL 105: Fenomenologi,  

eksistensialisme  

og dialogfilosofi 

10 studiepoeng 

2. semester FIL 101: 

Religionsfilosofi 

med metafysikk 

10 studiepoeng 

FIL 102: Etikk 

10 studiepoeng 

FIL 104: Kritisk  

tenkning 

10 studiepoeng 

3. semester 

 

KR 210: 

Etikk i religionene 

eller FIL2xx: 

Filosofi og 

psykologi 

10 studiepoeng 

(Påbygging) 

 

EX 100: Examen 

pilosophicum 

10 studiepoeng 

EX 101: Examen  

facultatum 

10 studiepoeng 

4. semester FIL2xx: Fritt valgte emner Fritt valgte emner 

Side�38



Skjema for dokumentasjon i forbindelse med søknad om etablering av nytt studium/studieprogram  

Mai 2004, revidert januar 2007, revidert oktober 2007, revidert mars 2011  
8 

studentene har 

filosofi i hvert 

semester 

 Bacheloroppgave 

10 studiepoeng 

(Påbygging) 

 

5. semester 

 

Breddefag Breddefag Breddefag 

6. semester 

 

Breddefag Breddefag Breddefag 

 

8. Eventuelle 

spesialiser- 

inger 

 

9. Yrkes 

kompetanse 

B/M  

Offentlig og privat sektor. Filosofisk trening kvalifiserer for 

arbeidsoppgaver som setter krav til refleksjon og analytisk tenkning, og 

oppøver evnen til å orientere seg kritisk og selvstendig. Bachelorgraden 

i filosofi vil derfor kunne gi kompetanse for arbeid innen 

statsforvaltningen, kommunesektoren og næringslivet, eksempelvis 

innen media og ulike kulturinstitusjoner.  

Skolen.-Studiet kan videre gi arbeidsmuligheter innenfor de 

arbeidsoppgavene som er knyttet til filosofi i skolen.  

Kandidatundersøkelsen 2013.Kandidatundersøkelsen 2013 viste at ca. 

85 % av kandidatene fra HUM-PED har fått jobb 4 måneder etter ferdig 

studium. HUM-PED skåret høyere enn gjennomsnittet på UiA på evne 

til analytisk tenkning (86 %) og god trening i skriftlig fremstilling (92 

%) – noe arbeidsgiverne etterspør. På tross av at filosofi og andre 

disiplinstudier innenfor HUM-PED ikke alltid gir direkte 

yrkeskompetanse til et spesielt yrke, finnes det allikevel 

yrkesmuligheter innenfor offentlig og privat sektor. 

10. Videre 

studier  

Bachelorgraden vil kvalifisere til opptak ved masterprogrammene i 

filosofi ved UiO, UiB, NTNU og UiT. Instituttet vil åpne 

masterprogrammet i religion, etikk og samfunn for studenter med 

bachelorgrad i filosofi. En mastergrad i filosofi kvalifiserer allerede i 

dag for opptak til ph.d.-spesialiseringen i religion, etikk og samfunn.  

11. 

Internasjonal 

isering B/M 

Bachelor 

Det er lagt vel til rette for studentutveksling innenfor eksisterende 

Erasmus-avtaler, f.eks. med SOAS, University of London og 

Københavns Universitet.    

Emnene FIL 101, FIL 103 og FIL 104 vil kunne tilbys på engelsk for 

internasjonale studenter, noe som vil oppfylle flere av målene i 

fakultetets strategiplan 2012-2015 og virksomhetsplan for 2013: «lage 

flere attraktive emnepakker for innkommende bachelorstudenter» og 

«Fakultetet vil se på hvordan tilbudet på engelsk kan økes på 

bachelornivå». 

Filosofi er kompatibelt på den internasjonale arena fordi det finnes en 

standard kanon som er lik over store deler av verden. 
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Søknad om etablering av Geografi og utvikling, 

årsstudium 
 

 

Søknaden stiles til styret for Universitetet i Agder og sendes studiesekretariatet. Frist for å 

fremme søknad er 15. april (1. februar for studier med oppstart i vårsemesteret). 

 

 

DEL I: Grunnleggende opplysninger 

 

Nasjonalt og regionalt behov for studiet:  
Spesialisering i geografi på 60sp i Lektorutdanningen tilbys kun ved NTNU hvor det er 15 

studieplasser. Dette skulle indikere at det er behov for flere lektorer med 

undervisningskompetanse i geografi nasjonalt. Geografi er et sentralt emne på 

ungdomstrinnet og er eget undervisningsfag i v.g. skole. Geografi utgjør 56 årstimer i 

Vg1/Vg2. Årsstudium i Geografi og utvikling ved UiA vil også supplere behovet for 

årsstudium i Geografi nasjonalt. I dag tilbys det årsstudium ved HiNT (50 studieplasser, 

nettbasert), UiB (20 plasser) og NTNU (15 plasser).  

 

Strategisk begrunnelse: 

Studiet vil være et godt supplement til porteføljen i lærerutdanningen ved UiA, og vil kunne 

inngå som fag 2 i «samtlige» spesialiseringer i lektorutdanningen.  

Studiet vil også fungere som rekrutteringsbase for BA i samfunnsplanlegging og 

kommunikasjon og utviklingsstudier, og vil kunne inngå som breddefag i andre 

utdanningsprogrammer ved UiA. 

  

Forskningsaktivitet: 

- Kjernekompetansen ved institutt for utviklingsstudier er knyttet til geografi og 

utviklingstematikk 

- Det meste av forskningen som foregår ved instituttet kan være relevant for årsstudiet 

Samarbeid og arbeidsdeling:  

---- 

Kompetanse for å tilby studiet:  
Kompetanse/vitenskapelig ansatte knyttet til det omsøkte studiet/studieprogrammet 

presenteres i følgende tabell: 

Vitenskapelig ansatte 

som skal tilknyttes 

studiet (stilling, navn 

og fakultetstilknytning) 

Hovedstilling 

ved 

institusjonen? 

 

 

JA            NEI 

Andel av 

årsverk som 

vil bli 

knyttet til 

studiet 

Undervisnings-/ 

veiledningsområde i studiet 

(så langt som mulig med 

henvisning til emnene i 

studieskissen, se felt 6 

nedenfor) 

1.am Jørn Cruickshank x  Emne 4
1
 og 5 

1.am Hans K. Lysgård x  Emne 1 

1.am Hanne Haaland x  Emne 2 

                                                 
1
 Emnene er spesifisert i vedlagte studieskisse 
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1.am Christian 

Webersik 

x  Emne 3 

1.am Hege Wallevik x  Emne 1 og 2 

Prof. Stein Kristiansen x  Emne 4 

Prof. Jon Pløger x  Emne 5 

Førsteamanuensis x  Emne 6 (nyansettelse) 

 

 

Finansiering:  

Studiet vil finansieres ved hjelp av gjenbruk av emner som inngår i Bachelor 

samfunnsplanlegging og kommunikasjon og Bachelor i utviklingsstudiet. Emnet i 

naturgeografi inngår i undervisningsrammen i nyutlyst stilling som førsteamanuensis i 

Geografi/naturressursforvaltning. 

Risikovurdering: 

 

Dato for vedtak i fakultetsstyret:  
Etableringssøknad fremmes fakultetsstyret for samfunnsvitenskap 20. mars 2014, og vedtas. 

Forslag til medlemmer i sakkyndig komité for masterstudier og doktorgradsstudier: 

Ikke aktuelt 

 

 

 

DEL II: Om studiet/programmet 

Del II gjelder studier til og med masternivå. 

 

1. Navn på studiet  

(norsk og engelsk) 

Geografi og utvikling, årsstudium, 60 studiepoeng 

Geography and Development, one year programme 

2. Type program B/M Årstudium 

3. Forslag til grad og tittel B/M 

(norsk og engelsk) 

 

4. Målgruppe og antall  Studenter i lektorutdanningen og ordinære studenter,  

måltall 20  

5. Opptakskrav  Generell studiekompetanse 

6. Læringsutbytte  Allsidig skolering i emner, begreper, teorier, analyse- og 

forskningsmetoder innenfor geografi og utvikling 

Ferdigheter i å anvende disse på konkrete problemstillinger 

Generell forståelse av samspillet mellom samfunn og natur 

(se vedlegg)  

7. Studieskisse  Se vedlegg 

8. Eventuelle spesialiseringer - 

9. Yrkeskompetanse B/M  Se vedlegg, supplement til annen utdanning 

10. Videre studier  Kan inngå i Lektorutdanning trinn 8-13, 

Samfunnsplanlegging og kommunikasjon BA eller 

Utviklingsstudier BA osv. 

11. Internasjonalisering B/M Ikke aktuelt for årsstudium 
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Studieskisse/beskrivelse 

Årsstudiet i Geografi og utvikling skal utvikle bevissthet om forholdet mellom naturen og de 

menneskeskapte omgivelsene. Studiet skal stimulere til å se sammenhenger mellom 

produksjon og forbruk og drøfte konsekvenser av areal- og ressursbruk på miljøet og en 

bærekraftig utvikling. Studentene skal forstå befolknings-utvikling, kartlegge fordeling av 

ressurser, forklare likheter og ulikheter globalt og diskutere endringsprosesser. Studiet skal gi 

innsikt i hvordan naturressurser, vær og klima har lagt mye av grunnlaget for bosetning og 

utvikling av samfunn, samt skape forståelse for hvorfor ressursene er viktige for den globale 

produksjonen, arbeidsdelingen og bosettingen. Studentene skal motiveres og stimuleres til 

kritisk analyse og helhetsforståelse. Et viktig formål er å utvikle evnen til toleranse og globalt 

medansvar hos studenten. 

 

Årsstudiet i Geografi og utvikling vil bestå av seks emner: 
1. semester Emne 1: UT-114 

Kulturelle 

endringsprosesser. 

10 sp  

Emne 2: UT 113 

Utvikling, miljø og 

samfunnsendring, 10 sp  

Emne 3: UT-204-2 The 

Global Challenge: Natural 

Resources and Climate 

Change, 10 sp -  
2. semester Emne 4: UT-101-3 

Økonomisk 

globalisering, 10 sp -  

Emne 5: SV-200 - 3 

Samfunnsplanlegging 

og regional utvikling, 

10 sp  

Emne 6: SV-xxx- 

Naturgeografiske emner, 10 

sp.  

 

I tillegg til en generell innføring i geografi og utvikling vil disse emnene til sammen dekke 

behovet for kunnskap slik de er beskrevet i kompetansemålene for Vg1/Vg2 i Læreplan i 

geografi - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Følgende temaer skal i henhold 

til læreplanen dekkes: 

 Geografiske kilder og verktøy 

 Landskap og klima 

 Ressurser og næringsvirksomhet 

 Demografi og utvikling 

 

I forslaget til årsstudium dekkes temaene gjennom undervisningen i de seks emnene på 

følgende måte: 

 

Det undervises i geografiske kilder og verktøy primært i emne 6. Landskap og klima 

undervises primært i emne 3, men også emne 6. Det undervises i ressurser og 

næringsvirksomhet primært i emne 2 og 4, mens demografi og utvikling er kjernen i emne 1, 

2 og 5. 

 

Emne 1-5 inngår i BA i Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, samt BA i 

Utviklingsstudier fra høsten 2015. Emne 6 vil bli utviklet frem mot våren 2016 og er knyttet 

til utlysning av stilling som Førsteamanuensis i Geografi/naturressursforvaltning. Utviklingen 

av dette emnet vil foregå parallelt med videreutviklingen av undervisningstilbudet på 

naturgeografiske emner som instituttet tilbyr til GLU1-7 og GLU5-10. 
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 Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 20.03.2014 

 

 

Søknad om etablering av Geografi og utvikling, årsstudium med oppstart 

høsten 2015 
 
Kunnskapsdepartementet fastsatte våren 2013 rammeplan og forskrift for 5-årig lektorutdanning for trinn 

8-13. Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for 

trinn 8-13 som er integrert, profesjonsrettet og forsknings- og erfaringsbasert. Utdanningen skal være av 

høy faglig kvalitet og med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, fagstudier og praksis.  

 

Lektorutdanningen omfatter tre fag, og det stilles følgende minstekrav til omfang av studiepoeng i hvert 

fag: 

Fag I: minst 160 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13 

Fag II: minst 60 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13 

Profesjonsfag: minst 60 studiepoeng, fordelt med minst 30 studiepoeng pedagogikk og minst 30 

studiepoeng fagdidaktikk. Fagdidaktikk skal være tilpasset og relevant for studentenes fag I og II.  

 

Universitetet i Agder vil fra høsten 2014 tilby lektorutdanning for trinn 8-13, og Fakultet for 

samfunnsvitenskap tilbyr en spesialisering i samfunnskunnskap inn i dette programmet. 

 

Fakultetet tilbyr i tillegg samfunnsfag inn i den nye Grunnskolelærerutdanningen (GLU) både GLU 1-7 

og GLU 5-10. Fakultetet har i en årrekke gitt årstudiet i samfunnsfag inn i allmennlærerutdanningen 

(ALU). Dette årsstudiet har bestått av samfunnsgeografi, historie og samfunnskunnskap (statsvitenskap 

og utvikling). De nye emnene i GLU-utdanningene har nå erstattet behovet for dette årsstudiet i 

grunnskolelærerutdanningen.  

 

Geografi og utvikling, årsstudium vil kunne inngå som fag 2 (60 studiepoeng relevant skolefag) i den nye 

5-årige lektorutdanningen ved UiA med oppstart høsten 2014. Pr i dag er det kun NTNU som tilbyr 

lektorutdanningen trinn 8-13, med geografi både som årsstudium og som spesialisering. 

 

Fakultetet ønsker videre at Geografi og utvikling, årsstudiet fra høsten 2015 også skal kunne gis som et 

selvstendig årsstudium eller breddefag for ordinære studenter. Etter fullført årsstudium vil studentene 

kunne gå videre på bachelorprogrammene i samfunnsplanlegging og kommunikasjon eller 

utviklingsstudier. Studiet vil også være aktuelt for lærere og lektorer i skolen som ønsker å kvalifisere 

seg for undervisning i samfunnsfag/geografi fra 8. årstrinn i grunnskolen til og med videregående skole 

(13. trinn). 
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Etablering av Geografi og utvikling vil være et ledd i å styrke fakultetets portefølje mot 

lærerutdanningen. Etablering av studiet vil skje ved gjenbruk av fem eksisterende emner og opprettelse 

av et nytt emne i naturgeografi. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap vedtar å søke Universitetsstyret om etablering av Geografi og 

utvikling, årsstudium med oppstart høsten 2015.  

 

Per Sigurd Sørensen 

Fakultetsdirektør 
 

 

 

 

Vedlegg 

1 Søknadsskjema for etablering av Geografi og utvikling, årsstudium 
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Studiesekretariatet

 

 Arkivsak: 2010/1311 

Saksbeh: Anne Marie Sundberg 

Dato: 28.04.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

14/32 Studieutvalget 05.05.2014 

 

Endring av utfyllende regler for opptak til Religion, etikk og samfunn, 

masterprogram 
 

Bakgrunn 

Masterprogrammet i religion, etikk og samfunn ble programevaluert i 2013. Evalueringen og 

revisjonen av programmet ble lagt fram for fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og 

pedagogikk 19. februar og for Studieutvalget 21. mars 2014. Fakultetet ser at det ikke er 

samsvar mellom opptakskravene som er nedfelt i studieplanen og utfyllende regler for opptak til 

masterprogrammet. En justering, hvor « religion og etikk» legges til, ble diskutert og godkjent i 

studieråd for religion 12. mars.  

 

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak i møte 9. april d.å.: 

Fakultetsstyret ber Studieutvalget godkjenne den foreslåtte justeringen av utfyllende regler for 

opptak til Religion, etikk og samfunn, masterprogram.  

 

Gjeldende regler 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå: 

Fordypningsenhet i kristendomskunnskap eller kristendom, religion og livssyn på minst 80 

studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng skal være emner på påbyggingsnivå (nivå 2). Søkere 

med fordypningsenhet i religionsvitenskap eller religionsstudier kan tas opp dersom de har 

innslag av kristendomsstudier og kristendomsrelaterte fag på minst 45 studiepoeng.  

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

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

i Agder § 24.  

3. Søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten, kan gis betinget 

opptak.  

 

Forslag til justerte regler (kun endring i punkt 1) 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå: 

Fordypningsenhet i religion og etikk (f.eks. kristendomskunnskap, religionsvitenskap og 

KRL/RLE) på minst 80 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng skal være emner på 

påbyggingsnivå (nivå 2).  

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

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

i Agder § 24. 

Side�45



3. Søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten, kan gis betinget 

opptak 

 

Sekretariatets merknader 

Endringen vil få virkning for årets opptak. Så langt sekretariatet kan se, vil endringen ikke 

kunne få negative konsekvenser for noen søkere. Sekretariatet har for øvrig ingen merknader til 

den foreslåtte endringen.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner den foreslåtte endringen i utfyllende regler for opptak til Religion, 

etikk og samfunn, masterprogram.  

 

Endrede utfyllende regler lyder: 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå: 

Fordypningsenhet i religion og etikk (f.eks. kristendomskunnskap, religionsvitenskap og 

KRL/RLE) på minst 80 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng skal være emner på 

påbyggingsnivå (nivå 2).  

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

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

i Agder § 24. 

3. Søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten, kan gis betinget 

opptak 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Endring av utfyllende regler for opptak til Religion, etikk og samfunn, master 
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 Arkivsak: 2010/1311 

Saksbeh: Janne Frøysaa 

Dato: 31.03.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Fakultetsstyret for fakultet for humaniora og 

pedagogikk 

09.04.2014 

 

Endring av utfyllende regler for Religion, etikk og samfunn, master 

 

Hva saken gjelder 
I hht. kvalitetssikringssystemet skal det gjennomføres programevaluering av alle bachelor-, 

master- og ph.d-program minimum hvert 5. år. Masterprogrammet i religion, etikk og samfunn 

ble etablert i 2008 og ble første gang evaluert i 2013. Evalueringen og revisjonen av 

programmet ble lagt fram for fakultetsstyret 19. februar og for studieutvalget 21. mars 2014. 

Instituttet ser at det ikke er samsvar mellom studiehåndbokens opptakskrav og utfyllende regler. 

En justering, hvor « religion og etikk» legges til, ble diskutert og godkjent i studieråd for 

religion 12. mars.  

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret ber Studieutvalget godkjenne den foreslåtte justeringen av utfyllende regler for 

opptak til Religion, etikk og samfunn, masterprogram. 

 

 

 

 

Terje Tellefsen 
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Saksunderlag 

 

Tekst i programbeskrivelsen i studiehåndboken 2014/2015 under Opptakskrav: 

Bachelorgrad eller tilsvarende der det inngår en fordypning i religion og etikk på minst 

80 studiepoeng, hvorav 20 må være på nivå 2. Se ellers: http://www.uia.no/opptakskrav. 

 

Følgende utfyllende regler for opptak til masterprogram i religion, etikk og samfunn, ble 

vedtatt av Studieutvalget 21. mars 2003 med endring 20. november 2003, 26. september 

og 5. desember 2008 og endring av Studieutvalgets leder på fullmakt 5. desember 2013. 

   

Utfyllende regler for opptak til Religion, etikk og samfunn, masterprogram 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå: 

Fordypningsenhet i kristendomskunnskap eller kristendom, religion og livssyn på minst 

80 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng skal være emner på påbyggingsnivå (nivå 2). 

Søkere med fordypningsenhet i religionsvitenskap eller religionsstudier kan tas opp 

dersom de har innslag av kristendomsstudier og kristendomsrelaterte fag på minst 45 

studiepoeng.  

2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget 

som er nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved 

Universitetet i Agder § 24.  

3. Søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten, kan gis 

betinget opptak.  

 

 

Utfyllende regler for opptak til Religion, etikk og samfunn, masterprogram endres 

til (kun endring i punkt 1): 

 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå: 

Fordypningsenhet i religion og etikk (f.eks. kristendomskunnskap, religionsvitenskap og 

KRL/RLE) på minst 80 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng skal være emner på 

påbyggingsnivå (nivå 2).  

2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget 

som er nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved 

Universitetet i Agder § 24. 

3. Søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten, kan gis 

betinget opptak 
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Studiesekretariatet

 

 Arkivsak: 2013/512 

Saksbeh: Turid Høgetveit 

Dato: 23.04.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

14/33 Studieutvalget 05.05.2014 

 

Programevaluering av studieprogram i 2013 
 

Bakgrunn 

Det er gjennomført programevaluering av åtte studieprogram i 2013. Rapport fra 

programevaluering av sju studieprogram ble lagt fram i Studieutvalget 21.02.2014 (ST-sak 

14/7). Rapport fra programevaluering av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), 

masterprogram, legges fram i dette møtet. 

 

Det skal gjennomføres programevaluering av alle studieprogram minst hvert 5. år. 

Programevalueringen skal inneholde en evaluering gjennomført av et evalueringspanel samt en 

egenevaluering, jfr. kvalitetssikringssystemet kapittel 2.3.3. Institutt-/studieleder har ansvar for 

gjennomføring av egenevalueringen. Evalueringspanelet skal bestå av 2 vitenskapelige ansatte, 

1 student og minst 2 eksterne evaluatorer.  

 

Programevaluering gjennomføres med utgangspunkt i en sjekkliste vedtatt av Studieutvalget. 

Sjekklisten er strukturert etter de sju kvalitetsområdene.  

 

Masterprogrammet i IKT har vært sammenlignet med masterprogrammet i datateknikk ved 

NTNU. Evalueringspanelet gjennomførte sin evaluering i et heldagsmøte 11.12.2013 og hadde 

blant annet følgende kommentarer/innspill: 

Inntakskvalitet: Masterprogrammet har en fordeling mellom norske og utenlandske studenter på 

ca. 50/50. De norske studentene har utfordringer i forhold til matematikk, mens de utenlandske 

studentene har utfordringer i forhold til programmering. Panelet anbefaler oppfriskningskurs 

(uten studiepoeng) for studentene. 

Rammekvalitet: Panelet viser til mangel på arbeidsplasser for studentene og et økende behov for 

spesialrom. Det anbefales at arbeidsplassproblemene tas på alvor og utbedres. Det pekes også på 

at fagmiljøet er lite. 

Programkvalitet: Panelet fikk seg forelagt forslag til tre nye spesialiseringer som de fant 

interessante. De hadde likevel flere spørsmål og innspill i forhold til antall emner og fokus i 

spesialiseringene. Panelet anbefaler også noe mindre rapportskriving som vurderingsform og 

mer muntlig og produkt. Mer interdisiplinære prosjekt foreslås fra næringslivet. Studentene 

peker på ulik arbeidsmengde per emne i programmet (de fleste emner er på 5 sp). 

Undervisningskvalitet: Emne-/programevalueringer og rapporter er ikke tilgjengelig for 

studentene. 

Resultatkvalitet: Noen emner har hatt alarmerende høy strykprosent. 
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Styringskvalitet: Panelet viser til gjennomføring av midtveisevalueringer av studieprogrammet 

og til god oppfølging. 

Relevans: Det vises til god kontakt mellom fakultet og næringsliv og at mange masteroppgaver 

gjøres i samarbeid med næringsliv/industri og formidles gjennom kompetansetorget. For øvrig 

mener panelet at studieprogrammet i dag mangler et ledelsesaspekt, prosjektstyring og økonomi.  

I egenevalueringsrapporten pekes det blant annet på at det tidligere har vært gjennomført 

introduksjonskurs i programmering men at det ikke er ressurser til dette. Når det gjelder 

størrelsen på fagmiljøet, gis det uttrykk for et ønske om å styrke robustheten i miljøet. 

Kollegaveiledning nevnes i forbindelse med arbeidsmengde og undervisnings- og 

vurderingsformer. Videre kommenteres det at det nylig er satt økt fokus på innsamling og 

publisering av emnerapporter. 

 

Sekretariatets kommentarer 

Rapporten fra programevalueringen skal følges opp på fakultetet ved behandling i studieråd og 

fakultetsstyre, og legges fram for Studieutvalget til orientering. Ifølge Fakultet for teknologi og 

realfag er rapporten fra IKT, masterprogram behandlet i fakultetsstyret 31.03.2014. 

 

I tråd med forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a. Godkjenning av fag- 

og studieplaner, 5. ledd, skal Studieutvalget godkjenne fag- og studieplaner i etterkant av 

programevalueringer. Godkjenningssaken vil bli forelagt utvalget i et senere møte. 

 

Sekretariatet har for øvrig ingen kommentarer til rapporten. 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av IKT, masterprogram, til 

orientering.   

2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt revidert studieplan etter programevaluering, jfr. 

forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Programevaluering av IKT, masterprogram 
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Studiesekretariatet

 

 Arkivsak: 2014/962 

Saksbeh: Turid Høgetveit 

Dato: 23.04.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

14/34 Studieutvalget 05.05.2014 

 

Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder – 

orienteringssak 
 

Forslag til revidert forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder er sendt på høring 

til fakultetene/Avdeling for lærerutdanning, Studentservice og Studentorganisasjonen i Agder 

(STA). Høringsfristen er satt til 16. mai. Studieutvalget er også høringsinstans.  

 

På bakgrunn av at Studieutvalget i tidligere høringssaker har gitt uttrykk for et ønske om å få 

høringssaker til uttalelse etter at øvrige høringsinstanser har gitt sin uttalelse, legger sekretariatet 

til dette møtet kun fram forslag til revidert forskrift til orientering. Saken vil deretter bli satt opp 

til behandling i neste møte i Studieutvalget 4. juni.  

 

Det er styret som fatter vedtak om endringer i universitetets forskrift om studier og eksamen. 

Etter planen skal styret behandle saken i sitt møte 18. juni med tanke på at endringer skal tre i 

kraft fra og med studieåret 2014-2015. 

 

I dette møtet foreslås det at Studieutvalget fokuserer på de to mest omfattende endringene i 

høringsforslaget: 

 

 forslag om endret tidspunkt for ny/utsatt eksamen (§ 26) 

 endringer som følge av overgang til digital eksamen (§§ 14, 15, 27 og 33) 

 

Når det gjelder forslag om endret tidspunkt for ny/utsatt eksamen, viser sekretariatet til vedlagte 

analyse utarbeidet av seniorrådgiver i Studiesekretariatet Ingrid Susanne Andersen. Andersen vil 

i Studieutvalgets møte gi en orientering om de hovedfunn som er avdekket og som ligger til 

grunn for en anbefaling om å gå tilbake til å arrangere ny/utsatt eksamen innen midten av 

påfølgende semester. Siden studieåret 2009-2010 har ny/utsatt eksamen ved UiA vært arrangert i 

forbindelse med ordinær eksamen i påfølgende semester. 

 

På bakgrunn av en oppskalering og overgang til fullskala digital eksamen ved UiA, har det vært 

nødvendig å gjennomgå forskriften med et spesielt fokus på digital eksamen. Som følge av dette 

foreslås det endringer i flere paragrafer.  

 

Som nevnt foreslår sekretariatet at Studieutvalget i denne omgang tar forslag til revidert forskrift 

om studier og eksamen ved UiA til foreløpig orientering.   
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Forslag til vedtak: 

Studieutvalget tar forslag til revidert forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

til foreløpig orientering og ber om å få saken til behandling i sitt møte 4. juni 2014. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder - høring 

2 Høringsforslag 

3 Analyse av tidspunkt for ny/utsatt eksamen 

4 Analyse av tidspunkt for ny/utsatt eksamen - datagrunnlag 
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Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder - høring 

__ 

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet ble fastsatt av styret i 2005. Det ble 

gjennomført en større revisjon våren 2011, og en mindre endring høsten 2013. Det fremmes nå 

forslag om endringer i forskriften. En del av de foreslåtte endringene har sammenheng med 

innføringen av digital eksamen. I det følgende kommenteres de ulike forslagene. 

Det bes spesielt om uttalelser til foreslåtte endringer i §§ 12 c, 14, 15, 16, 26 og 37.  

 

§ 1. Definisjoner 

I bokstav k) foreslås fagplan endret til fag-/programplan. Begrepet programplan brukes i nyere 

rammeplaner om den planen som skal utarbeides ved den enkelte institusjon. I eldre 

rammeplaner brukes begrepet fagplan. Dette medfører også endringer i en del andre paragrafer. 

I bokstav s) forslås en endring i definisjonen av fordypningsenhet. En fordypningsenhet består 

normalt av emner innenfor én disiplin, men det finnes også eksempler på fordypningsenheter 

med emner fra flere disipliner. Tverrfaglige studier er imidlertid normalt integrerte program 

som ikke inneholder fordypningsenhet. Ved at «fra ett eller flere fag» tas ut av definisjonen vil 

en forsøke å unngå misforståelser m.h.t. forskjellen på bachelorprogram med og uten 

fordypningsenhet. 

 

§ 2. Virkeområde 

Tilføyelsen i 3 setning er gjort for å presisere at styrets (dvs. studieutvalgets) dispensasjoner vil 

gjelde studieplanen og ikke enkeltstudenter. Videre er det tatt inn en henvisning til 

eksamensreglementet for Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). I og med at studenter ved 

UNIS kommer fra mange ulike institusjoner, vil de ikke kunne følge den enkelte institusjons 

forskrift. 

 

§ 5. Tilleggsbenevnelser for grader 

Gjeldende forskrift inneholder ingen bestemmelser om gradsbenevnelser for masterprogram. 

Det er foreslått en tilsvarende bestemmelse som for bachelorgrader, dvs. at gradsbenevnelsen 

normalt skal være «Master i [studiets navn]». Som følge av dette må også overskriften endres. 

 

§ 6 Krav til innhold i bachelorgraden 

Det foreslås en endring når det gjelder overlapping innen en bachelorgrad ved at dette bare skal 

være tillatt ved innpassing av eksamener fra et annet studieprogram eller en annen institusjon. 

Hensikten med denne bestemmelsen var slike situasjoner, uten at dette ble presisert i 

forskriftsteksten.  
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§ 9. Etablering og nedlegging av studier 

UiA har i dag ingen bestemmelser om hvor lenge vitnemål skal kunne utestedes etter at et 

studium er lagt ned. Ved nedlegging eller stor omlegging av rammeplanstyrte utdanninger blir 

slike bestemmelser tatt inn i rammeplanen. Det har vært etterspurt tilsvarende bestemmelser for 

øvrige studier. Forslaget innebærer at det må tas stilling til dette i hvert enkelt tilfelle ved 

nedlegging av studieprogram. 

 

§ 12b. Obligatorisk undervisning og praksis 

Det foreslås en tilføyelse for å tydeliggjøre at UiA ikke har et generelt krav om obligatorisk 

frammøte. 

 

§ 12c. Pensum 

Gjeldende forskrift har ingen bestemmelser om pensum. Spørsmål om hva som er definert som 

pensum har kommet opp i noen klagesaker. Det har bl.a. blitt stilt spørsmål ved om stoff som 

kun er gjennomgått i undervisning skal kunne defineres som pensum. Det foreslås to 

alternative forslag, og høringsinstansene bes spesielt uttale seg om dette. Høringsinstansene bes 

også uttale seg om hvorvidt det finnes emner som ikke har et angitt pensum. 

Det foreslås også en bestemmelse om at selvvalgt pensum skal godkjennes av emneansvarlig 

innen fastsatt frist. 

 

§ 13. Emnestørrelse 

Det foreslås en bestemmelse om at begrensningene m.h.t. emnestørrelse ikke skal gjelde for 

oppdragsstudier. Oppdragsgivere bør selv kunne definere omfanget av emner, uavhengig av 

hvilken emnestørrelse som er «tillatt» i ordinære studier. Ved å ta unntaket inn i forskriften 

slipper fakultetene å søke om dispensasjon i hvert enkelt tilfelle.  

 

§ 14. Vurderingsordning 

Opplistingen av vurderingsformer foreslås tatt ut av forskriften, og erstattet av en generell 

bestemmelse om at det kan benyttes ulike vurderingsformer. Eksamener ved UiA vil fra nå av i 

stor grad bli gjennomført digitalt. Det må antas at det vil bli utviklet nye vurderingsformer med 

bruk av digitale verktøy, og det vil være uheldig om forskriften begrenser muligheten til å ta i 

bruk slike nye vurderingsordninger. Hensynet til etterprøvbarhet og studentenes klagerett vil 

uansett være viktig ved valg av vurderingsform, jfr. andre (tidligere tredje) ledd.  

 

Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt en utdanningsinstitusjon kan stille krav om at studenter 

må ha egen bærbar datamaskin til bruk ved digital eksamen og til bruk underveis i studiene. De 

aller fleste studenter har imidlertid bærbar datamaskin, og digital eksamen både ved UiA og 

ved andre institusjoner er basert på at studenter benytter eget utstyr. Det er derfor behov for å 

fastsette krav som må stilles til studenters bærbare datamaskiner. Disse kravene vil endres 

kontinuerlig, og bør ikke stå i forskriften.  

Det har kommet innspill fra faglærere på at også begrensningen i antall deleksamener hindrer 

utviklingen av alternative vurderingsformer. Det anses fortsatt hensiktsmessig å ha en slik 

begrensning, men det foreslås en endring som vil gi noe større fleksibilitet. Tidligere har emner 

med omfang på 15 studiepoeng eller mer kunnet ha inntil 3 deleksamener. Nå foreslås det at 

emner med omfang på 10 studiepoeng eller mer kan ha 3 deleksamener, og at emner på under 

10 studiepoeng kan ha inntil 2 deleksamener. Mappevurdering regnes som én deleksamen. Det 
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er ikke fastsatt noen begrensning m.h.t. antall arbeider som kan inngå i en mappe, men 

gjeldende forskrift har krav om at bare arbeider som er an en slik art at vurderingen lar seg 

etterprøve, kan inngå. Videre kan ikke en skriftlig skoleeksamen under tilsyn inngå i en mappe. 

Mappevurdering antas likevel å gi stor fleksibilitet m.h.t. utvikling av digitale 

vurderingsordninger.  

Høringsuttalelsene bes uttale seg spesielt om hvorvidt endringene i § 14 gir tilstrekkelig 

fleksibilitet i forhold til utvikling av digitale vurderingsordninger. 

 

§ 15. Hjelpemidler 

Digital eksamen gjør det nødvendig med endringer i andre ledd. Det foreslås at denne nå bare 

skal omfatte kalkulatorer. Det foreslås to alternativer til nytt tredje ledd: at det kan eller ikke 

kan tillates åpent nett ved skriftlig skoleeksamen under tilsyn. Åpent nett vil inntil videre 

innebære at studentene også kan kommunisere med andre personer under eksamen, ettersom 

det foreløpig ikke er mulig å kontrollere at dette ikke skjer. Situasjonen ved slike eksamener vil 

dermed langt på vei være den samme som ved hjemmeeksamener. Et argument for likevel å ha 

skoleeksamener der studenter har tilgang til åpent nett, er at dette gir en kontroll av at det er 

riktig person som gjennomfører eksamen som man ikke har ved hjemmeeksamener. 

Høringsuttalelsene bes uttale seg spesielt om åpent nett ved skoleeksamener. 

 

§ 16. Karakterskala. Utregning av endelig karakter 

Det foreslås å ta inn en bestemmelse i 1. ledd om at fakultetsstyret selv kan vedta at anbefalte 

karakterbeskrivelser fra nasjonale fagråd skal benyttes i tillegg til den generelle beskrivelsen av 

de ulike karaktertrinnene. 

Det foreslås også en presisering i 6. ledd m.h.t. bruk av muntlig eksamen, ved at denne enten 

skal telle som an angitt del av endelig karakter (100 % eller lavere), eller være justerende i 

forhold til bedømmelsen av et skriftlig arbeid eller annet arbeid der vurderingen lar seg 

etterprøve.  

I regi av UHR er det utarbeidet et anbefalt sensurskjema til bruk i MNT-fagene (matematikk, 

naturfag, teknologi). Etter denne anbefalingen fastsettes ingen separat karakter for vurderingen 

av det skriftlige produktet, karakteren fastsettes på grunnlag av en samlet vurdering av det 

skriftlige arbeidet og en muntlig presentasjon. Denne formen for muntlig eksamen er det ikke 

tatt høyde for i gjeldende forskrift. Ordningen er problematisk med tanke på studentenes rett til 

å klage på sensurvedtaket ettersom vurderingen ikke vil være etterprøvbar. På den annen side 

anses det uheldig at UiAs interne regelverk skal være til hinder for en vurderingsordning som 

er anbefalt av et nasjonalt fagråd.  

 

For å ta høyde for den anbefalte vurderingsordningen i MNT-fag bør flg. tilføyelse i 6. ledd 

vurderes: Ved sensur av masteroppgave kan det fastsettes en endelig karakter ved hjelp av 

samlet vurdering av skriftlig og muntlig del. Det må avklares i samarbeid med Fakultet for 

teknologi og realfag om dette kan praktiseres på en måte som også ivaretar studentenes 

klagerett. 

Høringsinstansene bes uttale seg spesielt om dette.  

 

§ 17. Studierett 

Gjeldende bestemmelser om studierett omfatter ikke studenter på forkurs. Det foreslås i nytt 5. 

ledd at disse skal ha studierett i ett studieår inkl. ny/utsatt eksamen. 
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§ 18. Tap av studierett 

Det foreslås at studenter som på forespørsel ikke fremviser originalversjon av dokumenter som 

er grunnlag for opptak, skal kunne miste studieretten. Flere andre institusjoner har innført 

tilsvarende bestemmelser. 

 

§ 22. Antall eksamensforsøk 

Det foreslås presisert at reglene om antall eksamensforsøk gjelder selv om studenter får nytt 

opptak. Dette er i samsvar med gjeldende praksis.  

 

§ 23. Trekk fra eksamen 

Gjeldende forskrift har ingen bestemmelser om frist for trekk fra praksis. Det foreslås i nytt 2. 

ledd at slik trekk må skje før praksisperioden starter.  

 

§ 26. Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen 

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen ble endret fra og med studieåret 2009-2010. Fram til da ble 

ny og utsatt eksamen arrangert innen midten av påfølgende semester, dvs. i februar/mars for 

høstemner og i september for våremner. Dagens ordning innebærer at ny og utsatt eksamen 

normalt arrangeres i forbindelse med ordinær eksamen i påfølgende semester. Emner som er 

vilkår for å gå videre i et studium, har eksamen tidligere. Begrunnelsen for omleggingen var 

først og fremst ønske om å unngå den forstyrrelsen en avvikling av ny/utsatt eksamen midt i 

semesteret er både for ansatte og studenter. Det ble dessuten vurdert som en fordel at 

behandlingen av klage på sensur ville være avsluttet før ny eksamen. Alle fakultetene gikk inn 

for denne omleggingen, STA var imot endringen.  

 

Studiesekretariatet har gjennomført en analyse av ordningen med nytt tidspunkt for utsatt 

eksamen. Hovedfunn i analysen er: 

 Antall oppmeldinger til utsatt eksamen har falt betydelig fra 2010.  Reduksjonen er 

markant både absolutt og målt som ulike forholdstall. Antall eksamensoppmeldinger til 

utsatt eksamen var  

3 759 i 2008 og 2 512 i 2013, en reduksjon på 1247 oppmeldinger.  

 Antall som ikke består ordinær eksamen (antall som stryker pluss antall som ikke møter), 

har variert litt i perioden. Antall «ikke bestått» var 7 303 i 2008, og 7 424 i 2013, en økning 

på 121 «ikke beståtte». Fallet i antall eksamensoppmeldinger til utsatt eksamen kan altså 

ikke forklares med at flere studenter består ordinær eksamen.  

 Andel som består ny og utsatt eksamen har falt noe fra 2010 og stabilisert seg på et noe 

lavere nivå.  

 Andelen gjentakseksamener, er lav og stabil. Det kan tyde på at ordningen med nytt 

tidspunkt ikke påvirker beslutningen om å forbedre karakterer i noen særlig grad. (Har kun 

datamateriale t.o.m. 2011) 

 Samlet sett tyder funnene på at tidspunkt for ny og utsatt eksamen er krevende slik at en 

forholdsmessig større andel av studentene velger å gjennomføre ny eksamen ved neste 

gangs gjennomføring av kurset framfor å velge tidspunkt for ny og utsatt eksamen. Det 

betyr at de som ikke består eksamen får en gjennomsnittlig lavere progresjon i studiene 

sine og dermed en lavere gjennomsnittlig studiepoengproduksjon pr år.  
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Studiepoengproduksjon pr heltidsekvivalent har utviklet seg slik: 

 
2008 48,8 

2009 47,9 

2010 47,2 

2011 46,5 

2012 46,6 

2013 46,5 

 

Analysen er vedlagt. Den omfatter både endringer i eksamensoppmeldinger til ordinær og til 

utsatt eksamen, og eksamensresultater for ordinær og for utsatt eksamen. 

På grunnlag av denne analysen foreslås det i 1. ledd bokstav d) å gå tilbake til den tidligere 

ordningen med ny og utsatt eksamen innen midten av påfølgende semester. Denne ordningen 

praktiseres ved mange andre institusjoner. Endringen vil innebære at ordningen med tidligere 

eksamen i «progresjonsemnene» faller bort. Det er avklart med Studentservice at endringen vil 

la seg gjennomføre administrativt. Høringsinstansene bes uttale seg spesielt om forslag til 

endring av tidspunkt for ny og utsatt eksamen.  

 

I 1. ledd bokstav f foreslås det en adgang til å dispensere fra kravet om å gi adgang til ny/utsatt 

eksamen for kandidater som ikke møtte til siste ordinære eksamen. I gjeldende forskrift er det 

hjemmel for å gjøre unntak for studenter som er på utveksling og av den grunn ikke kunne 

møte til ordinær eksamen. Saker i klagenemnda har vist at det er behov for en mulighet for å 

gjøre unntak også i andre særlige tilfeller.  

 

I 3. ledd foreslås det at reglene om ekstraordinær eksamen skal gjelde for vilkår for å gå opp til 

eksamen så langt de passer. 

 

§ 26.a. Gjentak av masteroppgave og andre større oppgaver 

Det foreslås et nytt 5. ledd om at fakultetsstyret avgjør om kandidater som har fått en større 

oppgave annullert på grunn av fusk, skal kunne levere en forbedret versjon av oppgaven. 

Utfallet av en slik vurdering kan bl.a. avhenge av om studenten har fusket i en ren teoridel eller 

i forbindelse med f.eks. innsamling av data. 

 

§ 27. Gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn 

Det er foreslått en del endringer i denne paragrafen med sikte på digital eksamen. Forslaget i 

første ledd om adgang til å fastsette krav om frammøte mer enn 15 min før eksamen er tatt inn 

med tanke på eksamener der studenter bruker egen datamaskin og der det erfaringsvis tar noe 

tid å få alle i gang. I andre ledd omtales frist for å søke om lån av bærbar PC og for å laste ned 

nødvendig utstyr på studentenes egne maskiner. Overskriften foreslås endret fra 

Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen.  

 

§ 29. Gjennomføring av gruppeeksamen 

Det foreslås at bestemmelsene i denne paragrafen skal gjelde både for eksamener og for vilkår 

for å gå opp til eksamen. 

 

§ 30. Utfyllende regler. Instrukser 
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Det foreslås at Instruks for faglærer endres til Instruks for emneansvarlig. Faglærer vil normalt 

også være emneansvarlig. I emner med flere faglærere er det behov for at én person har et 

koordineringsansvar. Dette framgår ikke tydelig nok i dagens instruks for faglærere. 

 

§ 33. Særordninger 

Ved overgang til digital eksamen vil noen studenter kunne ha behov for å skrive med penn som 

særordning. Dette er foreslått i 5. ledd, ny bokstav g. 

 

§ 37. Sensur 

I forbindelse med revisjon av forskriften i 2011 ble det fremmet forslag om at veileder ikke 

skal kunne delta ved sensur av masteroppgaver. Flg. siteres fra universitetsdirektørens 

saksframlegg i S-sak 94/11: 
Universitetsdirektøren er enig i at veileder ikke bør delta ved sensur av masteroppgaver, men 

konstaterer at et flertall av fakultetene er uenig i dette. Et alternativ til den foreslåtte endringen vil 

være at det benyttes tre sensorer i de tilfeller der veileder deltar. Dette ble anbefalt av 

Studieutvalget. Forslaget vil bli vurdert fremmet ved neste revisjon av forskriften. 

Det foreslås nå at i 2. ledd at dersom veileder deltar som intern sensor, skal det benyttes en 

tredje intern eller ekstern sensor.  

Videre foreslås en endring i 6. ledd som innebærer at det skal foreligge skriftlige retningslinjer 

for sensur av bacheloroppgaver. I gjeldende forskrift er det krav om slike retningslinjer for 

sensur av masteroppgaver. Det foreslås også presisert at retningslinjene skal være fag- eller 

profesjonsspesifikke. 

Høringsinstansene bes uttale seg spesielt om disse endringsforslagene. 

 

§ 41. Fritak 

Det foreslås en redaksjonell endring som følge av en endring i lov om universiteter og 

høyskoler som ikke er innarbeidet i forskriften. 

 

 

Foreslåtte endringer er merket med spor endring i vedlegget. Gjeldende forskrift er tilgjengelig 

via Lovdata: http://lovdata.no/forskrift/2005-06-22-833  

 

Høringsuttalelser sendes studiesekretariatet v/Turid Høgetveit innen fredag 16. mai. 

 

 
 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Greta Hilding  

underdirektør  

  

  

 Turid Høgetveit 

 seniorrådgiver 
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Kopi til: 

Veslemøy Rabe, Linda Greftegreff Bø, Jan Oddvar Skisland, Terje Tellefsen, Per Sigurd 

Sørensen, Tim Hope, Magne Aasheim Knudsen 

 

 
 

 

Vedlegg 

1 Høringsforslag 

2 Analyse av tidspunkt for ny/utsatt eksamen 

3 Analyse av tidspunkt for ny/utsatt eksamen - datagrunnlag 
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Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder –  
Høringsforslag mars 2014 

 

Forslag til revidert forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

 

 

Kap. 1. Generelle bestemmelser 

§ 1.Definisjoner 

a) Eksamen eller deleksamen: prøve som inngår i grunnlaget for karakterfastsetting for et emne 

eller alene gir grunnlag for fastsettelse av karakter i emnet. 

b) Mappevurdering: Vurderingsform der flere oppgaver/arbeidskrav leveres i løpet av semesteret, 

men der disse (alle eller utvalgte arbeider) deretter vurderes samlet og gis en felles karakter. 

c) Ny eksamen: eksamen som arrangeres for eksamenskandidater som ikke bestod ordinær 

eksamen. 

d) Utsatt eksamen: eksamen som arrangeres for eksamenskandidater som hadde gyldig fravær ved 

ordinær eksamen. 

e) Ekstraordinær eksamen: eksamen som arrangeres når et emne går ut, eller dersom det går mer 

enn to semestre til neste ordinære eksamen. 

f) Vilkår for å gå opp til eksamen: Prøve eller annen aktivitet som må være godkjent eller bestått 

før studenten kan gå opp til eksamen i et emne, men der resultatet ikke inngår i grunnlaget for 

endelig karakter. 

g) Student: person som er tatt opp til studier eller emner ved Universitetet i Agder i samsvar med 

lov om universiteter og høyskoler, § 3-6 og § 3-7. 

h) Privatist: Person som går opp til eksamen etter bestemmelsene i lov om universiteter og 

høyskoler § 3-10 uten å være tatt opp ved studiet eller emnet. 

i) Eksamenskandidat: Student eller privatist som går opp til eksamen. 

j) Nasjonal rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studium. 

k) Fag-/programplan: Plan for et studium utarbeidet med utgangspunkt i en nasjonal rammeplan. 

l) Studieplan: Plan for et studium uten nasjonal rammeplan. 

m) Studium: Samling av emner med omfang på til sammen minst 30 studiepoeng med eget opptak. 

n) Studieprogram: Flerårig studium som fører fram til en grad eller yrkesutdanning. 

o) Studiebeskrivelse: Oversikt over opptakskrav, læringsutbytte, faglig innhold m.m. for et 

studium/studieprogram, som del av fag-/programplanen eller studieplanen. 
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p) Emne: Minste studiepoenggivende enhet med avsluttende vurdering. 

q) Emnebeskrivelse: Oversikt over læringsutbytte, faglig innhold, vurderingsform m.m. for et 

emne, som del av fag-/programplanen eller studieplanen. 

r) Breddeenhet: Kombinasjon av emner på 30–60 studiepoeng innenfor samme fagområde. Krav 

til breddeenhet skal fremgå av studieplanen. 

s) Fordypningsenhet: Kombinasjon av emner på 80–90 studiepoeng fra ett eller flere fag som 

gjennom en studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet. Minst 20 studiepoeng må være 

på nivå 2, dvs. emner som bygger på emner på lavere nivå. 

  

§ 2.Virkeområde 

Denne forskrift gjelder alle studier og emner ved Universitetet i Agder. For studier og emner på 

doktorgradsnivå gjelder forskriftens § 19, § 33 og § 37. Forskriften gjelder for forkurs for 

ingeniørutdanning så langt den passer uten å komme i konflikt med nasjonale bestemmelser for 

denne utdanningen. Styret kan dispensere fra bestemmelser i denne forskriften i fag-/programplan 

eller studieplan for eksternt finansierte studier og emner, og i særlige tilfelle også for ordinære 

studier og emner. For eksamener som arrangeres i regi av Universitetsstudiene på Svalbard gjelder 

eget eksamensreglement. 

§ 3.Motstrid med nasjonal rammeplan 

Dersom denne forskrift strider mot en gjeldende nasjonal rammeplan, gjelder rammeplanens 

bestemmelser foran forskriften. 

§ 4.Beslutningsmyndighet 

I saker der beslutningsmyndighet er lagt til universitetet, treffes avgjørelser av universitetsdirektøren 

eller den han eller hun gir fullmakt til. Der beslutningsmyndighet er lagt til styret selv, fakultetsstyret 

selv eller styret for lærerutdanningene selv, kan myndigheten ikke delegeres til lavere nivå. 

Kap. 2. Grader 

§ 5.Tilleggsbenevnelser for grader på lavere grads nivå 

1. Grader oppnådd på grunnlag av fullført studieprogram på lavere grads nivå, gis normalt 

benevnelsen «Høgskolekandidat/bachelor i (studiets navn)». Andre tilleggsbenevnelser 

fastsettes i det enkelte tilfelle av styret. 

2. Grader oppnådd på grunnlag av selvvalgt bachelorløp med fordypningsenhet, gis benevnelsen 

«Bachelor med fordypning i [fagområdet for studentens fordypningsenhet]». Grader oppnådd 

på grunnlag av selvvalgt bachelorløp med 2-årig integrert studieprogram, gis benevnelsen 

«Bachelor med integrert studieprogram i [fagområdet for studentens integrerte 

studieprogram]». 

Side�88



Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder –  
Høringsforslag mars 2014 

 

3. Grad oppnådd på grunnlag av fullført 3 første studieår av 4-årig grunnskolelærerutdanning, gis 

henholdsvis benevnelsen «Bachelor i grunnskolefag 1.–7. trinn» eller «Bachelor i grunnskolefag 

5.–10. trinn». 

Grad oppnådd på grunnlag av fullført 3 første studieår av 4-årig allmennlærerutdanning, gis 

benevnelsen «Bachelor i grunnskolefag». 

4.  Grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram, gis normalt benevnelsen «Master i 

[studiets navn]». Andre tilleggsbenevnelser fastsettes i det enkelte tilfelle av styret. 

54. Engelske gradsbenevnelser fastsettes av styret. 

§ 6.Krav til innhold i bachelorgraden 

1) Bachelorgraden skal omfatte 180 studiepoeng og oppnås på grunnlag av en av følgende: 

a) Bachelorprogram som inneholder: 

- fordypningsenhet (jf. § 1 s) 

- bacheloroppgave på 10–20 studiepoeng inkludert i fordypningsenheten 

- examen philosophicum og examen facultatum (totalt 20 studiepoeng) 

- breddeenhet (jf. § 1 r). 

Examen facultatum kreves ikke for bachelorgrad med fordypningsenhet i realfag. 

b) Bachelorprogram som inneholder: 

- 2-årig integrert studieprogram, 120 studiepoeng 

- bacheloroppgave på 10–20 studiepoeng 

- examen philosophicum og examen facultatum (totalt 20 studiepoeng) eller 

vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonens samfunnsmessige rolle i et 

omfang på minst 10 studiepoeng 

- breddeenhet (jf. § 1 r). 

c) 3-årig integrert bachelorprogram som inneholder: 

- bacheloroppgave på 10–20 studiepoeng 

- examen philosophicum og examen facultatum (totalt 20 studiepoeng) eller 

vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonens samfunnsmessige rolle i et 

omfang på 10 studiepoeng. 

For 3-årig integrert studium som bygger på rammeplan, stilles ingen krav utover de som framgår av 

rammeplanen. 
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d) Fullført 3 første studieår av 4-årig lærerutdanning. 

e) Selvvalgt bachelorgrad 

Etter søknad kan en student oppnå selvvalgt bachelorgrad. Graden skal inneholde: 

- en fordypningsenhet (jf. § 1 s) eller et fullført 2-årig integrert studieprogram 

- bacheloroppgave på 10–20 studiepoeng inkludert i eller i tillegg til 

fordypningsenheten eller det integrerte studieprogrammet. 

Selvvalgt bachelorgrad med fordypningsenhet skal i tillegg inneholde examen philosophicum og 

examen facultatum (totalt 20 studiepoeng). Examen facultatum kreves ikke for selvvalgt 

bachelorgrad med fordypningsenhet i realfag. 

Selvvalgt bachelorgrad med et fullført 2-årig integrert studieprogram skal i tillegg inneholde examen 

philosophicum og examen facultatum eller vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonens 

samfunnsmessige rolle i et omfang på minst 10 studiepoeng. 

2) Styret kan dispensere fra bestemmelsene i punkt 1) for fellesgrad som gis i samarbeid med 

utenlandske institusjoner. I særlige tilfelle kan styret dispensere fra krav om bacheloroppgave. 

Styret kan også gi dispensasjon til å å redusere totalt omfang av examen philosophicum og 

examen facultatum fra 20 til 15 studiepoeng og i særlige tilfelle også til å erstatte examen 

philosophicum og examen facultatum i bachelorprogram med fordypningsenhet med 

vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonens samfunnsmessige rolle i et omfang av 

minst 10 studiepoeng. I de tilfeller der det er gitt dispensasjon fra krav om examen 

philosophicum og examen fakultatum i bachelorprogram med fordypningsenhet, gjelder 

dispensasjonen også selvvalgt bachelorgrad med tilsvarende fordypningsenhet. 

3) Alle studenter skal ha veiledning før bacheloroppgave leveres til sensur. Omfang av obligatorisk 

veiledning skal framgå av fag-fag-/programplaner eller studieplanen for det enkelte 

bachelorprogram. 

4) Ved innpassing av eksamener fra annet studieprogram eller annen institusjon Det tillates det 

maksimalt inntil 5 studiepoengs faglig overlapping i en bachelorgrad. 

§ 7.Krav til innhold i mastergraden 

1) Krav til innhold i mastergraden framgår av sentralt fastsatt forskrift. § 6 gjelder tilsvarende for 

mastergrad av 300 studiepoengs omfang. 

2) Alle studenter skal ha veiledning før masteroppgave leveres til sensur. Omfang av obligatorisk 

veiledning skal framgå av studieplanen for det enkelte masterprogram. Fakultetsstyret selv kan 

fastsette tidsbegrensning for hvor lenge en student kan jobbe med samme problemstilling i sin 

masteroppgave. Bestemmelser om veiledning, krav til masteroppgaven m.m. tas inn i egen 

avtale mellom fakultetet og den enkelte mastergradsstudent. 
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3) Det tillates ingen faglig overlapping i 1 ½-årige eller 2-årige masterprogram. 

§ 8.Overlapping mellom grader 

1. En student som har fullført en norsk eller utenlandsk grad eller yrkesutdanning, må ha avlagt 

minst 60 nye studiepoeng som ikke inngår i grunnlaget for tidligere oppnådd grad for å få 

utstedt nytt vitnemål eller ny grad, jf. forskrift om godskriving av høyere utdanning. 

2. For følgende utdanninger kreves det 90 nye studiepoeng for å få nytt vitnemål: 

a) Bachelorgrad som inneholder fordypningsenhet, jf. § 1 s. 

b) Bachelorgrad som inneholder 2-årig integrert studieprogram i økonomi og administrasjon 

eller i ingeniørfag. 

3. En student kan ikke oppnå mastergrad og hovedfagsgrad innenfor samme fagområde. 

4. Det kan ikke gis fritak for masteroppgave på grunnlag av masteroppgave eller tilsvarende arbeid 

i en tidligere grad. 

Kap. 3. Fag-Fag-/programplaner og studieplaner. Generelle bestemmelser om 

emner, vurderingsform og karakterskala 

§ 9.Etablering og nedlegging av studier 

Studier med omfang på 30 studiepoeng eller mer etableres og legges ned ved vedtak av styret selv. 

Dette gjelder også for fellesgrader. Fakultetsstyret selv kan etablere og nedlegge eksternt finansierte 

studier på 30 studiepoeng. Ved nedlegging av studieprogram skal vedtaksorganet fastsette 

overgangstid for utstedelse av vitnemål. 

§ 10.Etablering og nedlegging av emner 

Emner i eksisterende studier og frittstående emner etableres og legges ned ved vedtak av 

fakultetsstyret selv. 

§ 11.Faglig ansvar 

Alle studier og emner skal som hovedregel ha ett faglig ansvarlig fakultet. I særlige tilfelle kan styret 

selv fastsette annen tilknytningsform. Styret selv avgjør i slike tilfelle også hvilket organ som skal 

fatte vedtak som ellers fattes av fakultetsstyret eller styret for lærerutdanningene. 

§ 12.Innhold i fag-fag-/programplaner og studieplaner 

Styret fastsetter mal for fag-fag-/programplaner og studieplaner, herunder begrepsbruk. 

§ 12a.Godkjenning av fag-fag-/programplaner og studieplaner 

1) Fag-Fag-/programplaner og studieplaner for nye studier skal godkjennes av styret etter forslag 

fra fakultetsstyret selv eller styret for lærerutdanningene selv. Studieplaner for nye eksternt 
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finansierte studier på 30 studiepoeng vedtas av fakultetsstyret selv. 

2) Emnebeskrivelse for nye emner i eksisterende studier som ikke omfattes av punkt 1) og 

emnebeskrivelser for nye frittstående emner, vedtas av fakultetsstyret selv. 

3) Endringer i studiebeskrivelse for studier med ett faglig ansvarlig fakultet vedtas av 

fakultetsstyret selv etter innstilling fra aktuelt studieråd. Endringer i emnebeskrivelser vedtas av 

fakultetsstyret. 

4) Endringer i studiebeskrivelse for lærerutdanninger vedtas av styret for lærerutdanningene selv 

etter innstilling fra aktuelt studieråd. Forslag til større endringer i faglig innhold, undervisnings- 

eller vurderingsform for det enkelte fag eller emne i lærerutdanningene, skal på forhånd 

forelegges studierådet for den aktuelle lærerutdanningen. 

5) Styret skal godkjenne fag-fag-/programplaner og studieplaner i etterkant av 

programevalueringer i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. 

6) Endringer i en vedtatt fag-fag-/programplan eller studieplan kan først gjelde fra nytt studieår. 

Mindre endringer i pensum kan likevel gjøres underveis i studieåret. 

7) Styret fastsetter studiets navn. Endring av studiets navn vedtas av styret etter forslag fra 

fakultetsstyret selv eller styret for lærerutdanningene. 

§ 12b.Obligatorisk undervisning og praksis 

Eventuelt Kkrav om obligatorisk frammøte til undervisning, gruppesamlinger og praksis skal framgå 

av studieplan, fagplan og/eller emnebeskrivelse. Med mindre annet framgår, kreves det 80 % 

frammøte. 

§ 12c. Pensum 

Alle emner skal ha et angitt pensum.  

Alternativ 1: Dersom den organiserte delen av undervisningen er en del av pensum, og 

eksamensoppgaver skal kunne gis kun med utgangspunkt i dette, skal dette framgå av 

pensumlisten.  

Alternativ 2: Organisert undervisning kan ikke defineres som del av pensum ved at 

eksamensoppgaver skal kunne gis kun med utgangspunkt i dette. 

Felles pensum skal kunngjøres senest ved semesterstart.  

Eventuelt selvvalgt pensum skal godkjennes av emneansvarlig innen fastsatt frist. 

§ 13.Emnestørrelse 

Emnene skal ha et omfang på 5, 7,5, 10, 15, 20, 25 eller 30 studiepoeng. Masteroppgaver kan være 

på inntil 60 studiepoeng. Til grunn for fastsettelse av emnestørrelse skal det beregnes et forventet 

arbeidsomfang for studenten på 1 600 timer pr. studieår eller 27 timer pr. studiepoeng. Styret kan 

etter søknad tillate annen emnestørrelse i den grad dette er nødvendig av hensyn til nasjonal 
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rammeplan eller formalisert samarbeid med andre institusjoner. Bestemmelser om emnestørrelse 

gjelder ikke for oppdragsstudier. 

§ 14.Vurderingsordning 

1) Vurderingen skal måle studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i 

forhold til emnets læringsutbytte. 

32) Ved fastsetting av vurderingsform skal det legges vekt på hensynet til etterprøvbarhet og 

studentenes klagerett. Det skal også legges vekt på variasjon i vurderingsformer innen 

studiet/studieprogrammet. Med unntak for vurdering av eksamenskandidater i praksis, kan 

arbeidsprosesser og lignende bare gjøres til gjenstand for vurdering dersom de er beskrevet i 

skriftlige rapporter eller muntlige eksamener eller framlegg. 

23) Flg. vurderingsformer kan benyttes hver for seg eller i kombinasjon: 

- skriftlig prøve med tilsyn 

- hjemmeoppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave, avhandling, essay eller lignende 

- muntlig prøve, presentasjon eller forelesning 

- praktiske prøver og arbeider 

- praksis og kliniske studier 

- framvisninger/framføringer, for eksempel utstillinger og konserter 

- mappevurdering eller annen løpende vurdering 

- laboratorie-/prosjekt-/seminararbeid eller rapport. 

En eksamen kan omfatte en eller flere deler og kan bestå av en eller flere ulike vurderingsformer. 

Eksamen eller prøve kan arrangeres individuelt eller i grupper. Det bør normalt ikke være mer enn 5 

deltakere i en gruppe. Skriftlige eksamener og prøver gjennomføres normalt digitalt. Universitetet 

godkjenner hvilke typer bærbar datamaskin og operativsystem som kan benyttes ved eksamen under 

tilsyn. 

3) Ved fastsetting av vurderingsform skal det legges vekt på hensynet til etterprøvbarhet og 

studentenes klagerett. Det skal også legges vekt på variasjon i vurderingsformer innen 

studiet/studieprogrammet. Med unntak for vurdering av eksamenskandidater i praksis, kan 

arbeidsprosesser og lignende bare gjøres til gjenstand for vurdering dersom de er beskrevet i 

skriftlige rapporter eller muntlige eksamener eller framlegg. 

4) Emner med omfang på inntil 15 10 studiepoeng kan ha inntil 2 deleksamener. Emner med 

omfang på mer enn 15 10 studiepoeng kan ha inntil 3 deleksamener. Mappevurdering eller 

annen form for løpende vurdering der det gis én samlet karakter, regnes som én deleksamen. 
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5) Samme deleksamen kan ikke inngå i vurderingsgrunnlaget for ulike emner. 

6) Bare skriftlige arbeider eller andre arbeider som er av en slik art at vurderingen lar seg 

etterprøve, kan inngå i en mappe. Skriftlig skoleeksamen under tilsyn kan ikke inngå i mappe. 

7) Individuell prøving skal utgjøre minst 50 % av vurderingsgrunnlaget i det enkelte studium eller 

studieprogram. Masteroppgaver holdes utenfor beregningsgrunnlaget. 

8) Det kan fastsettes egen vurderingsform for privatister. 

§ 15.Hjelpemidler 

1) Tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener, også muntlige eksamener, fastsettes av 

fakultetsstyret, og skal være kunngjort i god tid før eksamen. Det skal framgå klart av 

oppgaveteksten hvilke hjelpemidler som er tillatt. 

2) Det tillates ikke brukt kalkulator eller annet elektronisk utstyr som kan opprette samband eller 

på annet vis kommunisere internt i eksamenslokalet eller med omverdenen. Det kan settes 

andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som er nevnt i denne paragraf, forutsatt at 

det kan gjennomføres tilfredsstillende kontroll av kalkulatorene. 

3) Alternativ 1: Ved digital skriftlig eksamen under tilsyn kan det tillates åpent nett dersom alle 

hjelpemidler er tillatt. 

Alternativ 2: Ved digital skriftlig eksamen under tilsyn tillates ikke åpent nett. 

§ 16.Karakterskala. Utregning av endelig karakter 

1) Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått eller graderte karakterer fra A til E for bestått og F for 

ikke bestått. Følgende kvalitative beskrivelser gjelder for de ulike karaktertrinnene: 

Karakter Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av 

vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 

Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor 

grad av selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god 

vurderingsevne og selvstendighet. 

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de 

fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne 

og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Brukbar En akseptabel prestasjon med noen vesentlige 

mangler. Kandidaten viser en viss grad av 

vurderingsevne og selvstendighet. 
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E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men 

heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne 

og selvstendighet. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige 

minimumskravene. Kandidaten viser både manglende 

vurderingsevne og selvstendighet. 

Fakultetsstyret selv kan vedta at anbefalte karakterbeskrivelser fra nasjonale fagråd skal benyttes i 

tillegg. 

Ved bruk av graderte karakterer angis bokstavkarakterene uten tillegg av pluss eller minus både ved 

sensur av deleksamen og ved fastsetting av endelig karakter. Bestått/ikke bestått fastsettes 

uavhengig av den graderte karakterskalaen. 

For vilkår for å gå opp til eksamen (jf. § 1 f) benyttes bestått/ikke bestått for prøver og aktiviteter 

som er gjenstand for vurdering, mens godkjent/ikke godkjent benyttes der det ikke kreves 

vurderinger. 

2) Bestått/ikke bestått kan benyttes, men bare i et omfang som ikke overstiger 25 % av 

studiepoengene som inngår i den teoretiske delen av vedkommende studium. Det samlede 

omfang av bestått/ikke bestått må ikke overstige 50 % av studiepoengene som inngår i studiet. 

Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F. 

3) Alle deleksamener innen samme emne skal ha samme vurderingsuttrykk. 

4) I emner hvor endelig karakter bygger på karakterer fra flere deleksamener, må hver enkelt 

deleksamen bestås for å oppnå bestått eksamen i emnet. 

5) Med mindre annet er vedtatt i fag-fag-/programplanen eller studieplanen, kan karakterer fra 

deleksamener overføres til de påfølgende studieår, forutsatt at det ikke skjer større endringer i 

vurderingsform eller pensum. 

6) Muntlig eksamen skal telle en angitt del av endelig karakter eller være justerende. Etter 

justerende muntlig eksamen kan karakteren på det skriftlige eller utøvende arbeidet justeres 

opp eller ned med maksimalt én karakter. Ved sensur av masteroppgave kan det fastsettes en 

endelig karakter ved hjelp av samlet vurdering av skriftlig og muntlig del. 

7) Når resultatet av flere eksamener eller deleksamener inngår i en samlet karakter, benyttes flg. 

omregningsskala: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1. Det benyttes vanlige forhøyningsregler. 

Blanding av tall- og bokstavkarakterer gir samlet karakter bestått eller ikke bestått. 

Kap. 4. Studierett. Tap av studierett 

§ 17.Studierett 

1) Med studierett menes adgang til all undervisning innen studiet eller emnet i henhold til fag-fag-

/programplanen/studieplanen eller emnebeskrivelsen, samt rett og normalt plikt til å 
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gjennomføre eksamen i henhold til den vurderingsform som er fastsatt for studenter, jf. § 19 

sjette ledd. 

2) En student har studierett på et studium vedkommende er tatt opp til når hun eller han er 

registrert som student eller har bekreftet sin utdanningsplan og betalt semesteravgift første 

semester etter opptak. Studieretten gjelder obligatoriske emner og de valgfrie deler studenten 

tas opp til eller gis adgang til. Styret kan fastsette regler for opptak til valgfrie deler av studiet. 

3) Studenter beholder sin studierett inntil to år utover normert studietid. Etter søknad kan 

universitetet i særlige tilfelle innvilge ytterligere to års studierett for studenter som er tatt opp 

til et studieprogram (jf. § 1 n). Permisjon i henhold til § 20 medregnes ikke. 

Når studieretten har gått ut, kan studenten søke nytt ordinært opptak. 

4) Studieretten opphører automatisk når studenten har fullført studiet. Etter søknad kan 

universitetet innvilge ytterligere to års studierett for studenter som ønsker å forbedre 

karakterer eller ta tilleggsemner. 

5) Tredje ledd gjelder ikke studenter ved forkurs. Studenter ved forkurs har studierett i ett studieår 

inkludert ny/utsatt eksamen.  

56) Personer som tas opp til et emne, får studierett på emnet. Slik studierett gjelder til og med 

første ny eller utsatt eksamen i emnet. 

§ 18.Tap av studierett 

1) En student kan miste sin studierett på et studium hun eller han er tatt opp til i flg. tilfeller: 

a) Dersom studenten 2 år etter opptak eller senere i studiet over en periode på minst 2 år har 

bestått mindre enn 50% av antall studiepoeng i sin utdanningsplan. Dersom studenten ikke 

har utdanningsplan for det aktuelle tidsrom, legges normert studie- eller fagplan til grunn. 

b) Dersom en student har strøket 3 ganger på samme emne og vedkommende ikke er 

innvilget dispensasjon til ytterligere eksamensforsøk (jf. § 22). 

c) Dersom en student har strøket 2 ganger på samme praksisperiode/kliniske studier (jf. § 22) 

og vedkommende ikke er innvilget dispensasjon til et 3. forsøk. 

d) Dersom en student etter forespørsel ikke framviser dokumenter som er grunnlag for 

opptak i originalversjon for kontroll. 

2) Ved vurdering av om en student skal miste studieretten etter punkt 1 bokstav a, skal det legges 

vekt på hvilke grunner studenten har for ikke å ha avlagt eksamener i samsvar med 

utdanningsplanen eller fag-fag-/programplanen/studieplanen. 

3) Universitetet, i samråd med fakultetet eller Avdeling for lærerutdanning, fatter vedtak om tap 

av studierett. Vedtak fattet før frist for registrering og oppmelding eller bekrefting av 

utdanningsplan gjelder med virkning fra og med det aktuelle semesteret. Vedtak fattet etter 
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denne fristen gjelder med virkning fra og med påfølgende semester. 

Kap. 5. Registrering og oppmelding. Bekreftelse av utdanningsplan. Antall 

eksamensforsøk 

§ 19.Semesteravgift. Semesterregistrering og oppmelding. Utdanningsplan 

1) Studenter, privatister og ph.d.-studenter skal betale semesteravgift i samsvar med lov om 

studentsamskipnader med forskrifter innen fastsatt frist. 

2) Studenter som tas opp til studier med omfang på 60 studiepoeng eller mer, skal inngå 

utdanningsplan i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-2. Universitetet kan 

bestemme at også studenter på studier med omfang under 60 studiepoeng skal inngå 

utdanningsplan. Utdanningsplanen skal omfatte hele studiet. Studentene skal bekrefte 

utdanningsplanen for hvert semester innen fastsatt frist, herunder bekrefte undervisnings- og 

eksamensmelding for det aktuelle semesterets emner. En students undervisnings- og 

eksamensmelding er ikke gyldig før semesteravgiften er betalt. 

3) Studenter uten utdanningsplan skal semesterregistrere seg og melde seg til eksamen hvert 

semester innen fastsatt frist. Semesterregistrering og eksamensoppmelding er ikke gyldig før 

semesteravgift er betalt. Ph.d.-studenter skal melde seg til eksamen innen fastsatt frist 

uavhengig av om de betaler semesteravgift eller ikke. 

4) Privatister skal i tillegg til semesteravgift betale eksamensavgift i samsvar med vedtak av styret 

selv og innen fastsatt frist. Privatister blir meldt til eksamen når semesteravgift og 

eksamensavgift er betalt. 

5) For studenter på studier eller emner med studieavgift, er undervisnings- og eksamensmelding 

ikke gyldig før denne avgiften er betalt. 

6) I emner med egen eksamensform for privatister, skal studenter ved oppmelding spesielt angi 

dersom de melder seg til eksamen med slik eksamensform. Det er ikke anledning til å melde seg 

til eksamen med eksamensform fastsatt for privatister i emner som omfattes av studentens 

gjeldende utdanningsplan. I eventuelle emner som omfattes av studentens studierett, men som 

ikke inngår i utdanningsplanen, kan studenten melde seg til eksamen med eksamensform 

fastsatt for studenter eller privatister. I eventuelle emner som ikke inngår i studentens 

studium/studieprogram, må studenten melde seg til eksamen med eksamensform fastsatt for 

privatister. 

7) Universitetet kan fastsette særskilt påmeldingsfrist for privatister og for påmelding til åpne 

studier eller emner. 

8) Universitetet kan dispensere fra fristene i følgende tilfelle: 

- dersom det er gjort avgjørende feil fra universitetets side 
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- ved dokumentert sykdom hos studenten selv eller i nær familie eller ved andre uforutsette 

hindringer som har gjort det umulig å overholde fristen 

- i andre særlige tilfelle. 

9) Studenter og privatister som kun melder seg til ny eller utsatt eksamen i et semester, betaler 

ikke semesteravgift for dette semesteret. 

§ 20.Permisjon 

1) Studenter med utdanningsplan som ikke ønsker å benytte sin studierett på et 

studium/studieprogram kommende semester, skal innen fristen for bekreftelse av 

utdanningsplanen gi skriftlig melding til universitetet om fraværet. 

2) Ved fravær inntil to semestre innvilger universitetet permisjon uavhengig av grunn, forutsatt at 

studenten har gitt melding innen fastsatt frist. 

3) Universitetet kan etter skriftlig begrunnet søknad i særlige tilfelle innvilge permisjon for mer 

enn to semestre. 

4) Studenter som får barn under studiene, har rett til permisjon etter Lov om universiteter og 

høyskoler § 4-5. 

5) Permisjon fra studiet av andre grunner enn at man har fått barn, gir ikke rett til spesiell 

tilrettelegging av undervisning eller eksamen. 

6) Studenter i permisjon har adgang til ny eller utsatt eksamen i samsvar med § 26. 

7) Det innvilges ikke permisjon i første semester etter opptak. 

§ 21.Revisjon av utdanningsplan ved forsinkelse eller avbrudd i studiet 

1) Det er studentenes ansvar å påse at utdanningsplanen til enhver tid er oppdatert. 

2) Studenter som er forsinket i sine studier, skal innkalles til samtale etter nærmere regler fastsatt 

av styret. 

3) Styret fastsetter nærmere regler for endring av utdanningsplaner. 

§ 22.Antall eksamensforsøk 

1) Det er ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i samme emne mer enn 3 ganger ved 

Universitetet i Agder. Dette gjelder selv om studenten har fått nytt opptak. Emner med 

tilsvarende faglig innhold, regnes som samme emne. I særlige tilfelle kan universitetet etter 

søknad gi dispensasjon til et 4. eksamensforsøk. Bestemmelsen i dette ledd gjelder tilsvarende 

for prøver som er vilkår for å gå opp til eksamen (jf. § 1 f). For gjentak av masteroppgave og 

andre oppgaver, gjelder i tillegg § 26a. 
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2) I studier hvor det inngår praksis/kliniske studier, er det bare anledning til å gjennomføre hver 

praksisperiode 2 ganger. I særlige tilfelle kan fakultetsstyret eller styret for lærerutdanningene 

etter søknad gi dispensasjon til å gjennomføre en praksisperiode for 3. gang, med mindre en 

nasjonal rammeplan er til hinder for å gi slik dispensasjon. 

3) Når en student har avlagt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren. 

4) Hvis en kandidat unnlater å møte til eksamen uten å ha gyldig fravær, regnes det som om 

vedkommende har fremstilt seg til eksamen. Dette gjelder også praksis. 

5) Eksamen som er annullert pga. fusk eller forsøk på fusk, teller som ett forsøk. 

§ 23.Trekk fra eksamen 

1) Trekk før eksamen skjer senest 14 dager før hver deleksamen. Trekk før eksamen skal skje på 

studentweb eller skriftlig. 

2) Trekk fra praksis må skje før praksisperioden starter. 

23) Studenter som trekker seg under eksamen, må levere skriftlig trekkskjema innen fristen for å 

levere besvarelse. 

Kap. 6. Hvilke eksamener og prøver som arrangeres. Gjennomføring av 

eksamen 

§ 24.Tidspunkt for og adgang til eksamen 

1) Tid og sted for eksamen fastsettes og kunngjøres av universitetet. Alle eksamenskandidater er 

selv ansvarlige for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen. 

2) For å få adgang til eksamen må eksamenskandidatene være registrert og oppmeldt til eksamen, 

jf. § 19, samt oppfylle eventuelle krav til forkunnskaper, progresjon og vilkår for å gå opp til 

eksamen som er fastsatt i fag-fag-/programplanen eller studieplanen. Fakultetsstyret kan i 

særlige tilfelle etter søknad gjøre unntak fra bestemmelser om forkunnskapskrav og krav til 

progresjon. Vedtak om unntak fra eventuelle krav til progresjon i lærerutdanningene fattes av 

styret for lærerutdanningene. 

3) For å få adgang til justerende muntlig eksamen, jf. § 16 sjette ledd, må eksamenskandidaten ha 

bestått forutgående skriftlig eller utøvende eksamen. 

4) For adgang til ny, utsatt og ekstraordinær eksamen gjelder i tillegg bestemmelsene i § 26. 

§ 25.Ordinær eksamen 

1) Ordinær eksamen gjennomføres med den vurderingsform og i det semester som er angitt i fag-

fag-/programplanen eller studieplanen. Hvis en student fremstiller seg til ordinær eksamen på 

nytt, gjelder det pensum og den vurderingsform som er fastsatt for denne eksamenen. I særlige 
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tilfelle kan fakultetsstyret etter søknad gi tillatelse til at studenten benytter annet pensum. 

§ 26.Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen 

1) Ny og utsatt eksamen 

a) Eksamenskandidater som ikke består ordinær eksamen, har krav på ny eksamen. 

Dokumentert trekk under eksamen, jf. § 23, regnes som ikke bestått. 

b) Utsatt eksamen arrangeres for eksamenskandidater som har gyldig fravær ved ordinær 

eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Som 

gyldig fravær ved ordinær eksamen regnes også fravær som følge av gyldig fravær i praksis. 

Dette gjelder der praksis er et vilkår for å gå opp til eksamen i emnet og det ikke er mulig å 

fullføre påbegynt praksisperiode eller å gjennomføre ny praksisperiode før eksamen. 

Universitetet avgjør i hvert enkelt tilfelle hva som kan godkjennes som gyldig fravær. 

Annen fraværsgrunn enn sykdom godkjennes bare i særlige tilfelle. Fraværet skal være 

dokumentert med legeattest eller annen dokumentasjon som må være datert senest 

eksamensdagen. For at studentene skal ha krav på utsatt eksamen, må dokumentasjonen 

være levert universitetet eller poststemplet senest 7 dager etter at eksamen skulle vært 

avlagt/7 dager etter frist for innlevering av skriftlig arbeid. Universitetet kan i særlige 

tilfelle dispensere fra disse fristene. Dersom en besvarelse er levert til sensurering, kan 

studenter i ettertid ikke påberope seg sykdom. 

c) Eksamenskandidater som bestod siste ordinære eksamen har adgang til ny eller utsatt 

eksamen dersom slik eksamen arrangeres. Studenter som ikke møtte ved siste ordinære 

eksamen, har ikke adgang til ny/utsatt eksamen. 

d) Ny og utsatt eksamen arrangeres i forbindelse med ordinær eksamensperiode påfølgende 

semester. For emner som er vilkår for å gå videre i studiet i påfølgende semester kan 

universitetet, etter forslag fra fakultetsstyret, fastsette at ny/utsatt eksamen arrangeres 

innen midten av påfølgende semester. 

e) Ny eller utsatt eksamen arrangeres ikke dersom emnet har ordinær eksamen i påfølgende 

semester. 

f) Studenter som pga. utvekslingsopphold i regi av Universitetet i Agder ikke har kunnet gå 

opp til ordinær eksamen, kan etter søknad få adgang til ny/utsatt eksamen dersom slik 

eksamen arrangeres og forutsatt at eventuelle vilkår for å gå opp til eksamen er oppfylt. 

Universitetet kan også i andre særlige tilfelle gi studenter som ikke møtte til siste ordinære 

eksamen, adgang til ny/utsatt eksamen.  

g) Eksamenskandidater som ikke består ny eller utsatt eksamen, har ikke krav på å gå opp på 

nytt før ved neste ordinære eksamen. 

h) Eksamenskandidater som har fått eksamen eller prøve annullert pga. fusk eller forsøk på 

fusk, kan tidligst gå opp på nytt ved neste ordinære eksamen eller prøve. 
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i) For prøver som er vilkår for å gå opp til eksamen arrangeres, så langt det er praktisk 

gjennomførlig, en ekstra prøve i tillegg til ordinær prøve. For adgang til den ekstra prøven 

gjelder tilsvarende bestemmelse som ved ordinær prøve. 

j) Bestemmelsene i dette punkt bokstav d og i gjelder ikke for praksis. 

2) Ny og utsatt praksis 

a) Fakultetsstyret selv og styret for lærerutdanningene selv fastsetter i utfyllende regler 

tidspunkt for ny og utsatt praksis og bestemmelser for når studenter med gyldig fravær i 

praksis må ta hele praksisperioden om igjen og når de kan fullføre en påbegynt 

praksisperiode. 

b) De utfyllende reglene for praksis skal gjelde både i de tilfeller der bestått praksis er et vilkår 

for å gå opp til eksamen og der praksis utgjør hele eller deler av eksamen. 

3) Ekstraordinær eksamen 

a) Det arrangeres inntil to ekstraordinære eksamener når et emne opphører. Siste 

ekstraordinære eksamen arrangeres innen ett år etter siste ordinære eksamen. 

Eksamenskandidater som tidligere har vært oppmeldt til eksamen i emnet og oppfyller 

eventuelle vilkår for å gå opp til eksamen i henhold til sist vedtatte emnebeskrivelse, har 

adgang til ekstraordinær eksamen. 

b) Det arrangeres ikke ny eller utsatt eksamen etter ekstraordinær eksamen. 

c) Reglene om ekstraordinær eksamen gjelder vilkår for å gå opp til eksamen så langt det er 

praktisk mulig. 

4) Øvrige eksamener 

Universitetet kan i andre særlige tilfelle vedta at det skal arrangeres ytterligere eksamener enn det 

som følger av § 25 og § 26. Avgjørelsen tas i samarbeid med berørte fakulteter. For adgang til slik 

eksamen gjelder tilsvarende bestemmelse som ved ordinær eksamen. 

5) Pensum. Vurderingsform 

Eksamen etter denne paragrafen skal gjennomføres med samme pensum som ved siste ordinære 

eksamen. Så langt det er praktisk mulig, gjennomføres eksamen også med samme vurderingsform 

som ved siste ordinære eksamen. I særlige tilfeller kan fakultetsstyret vedta alternativ 

vurderingsform for ny, utsatt og ekstraordinær eksamen. 

§ 26a.Gjentak av masteroppgave og andre oppgaver 

1. En student kan levere ny eller revidert masteroppgave én gang dersom masteroppgaven er 

vurdert til ikke bestått. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny eller revidert masteroppgave i 

samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat. 
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2. Med mindre annet framgår av fag-fag-/programplanen eller studieplanen, kan en student levere 

forbedret versjon av bacheloroppgaver, hovedprosjekt og andre større oppgaver på 10 

studiepoeng eller mer med individuelt utformet problemstilling, til sensur én gang 

3. Det er anledning til å levere forbedret versjon av praksisrelaterte oppgaver på mindre enn 10 

studiepoeng dersom det ikke er mulig å endre problemstilling for oppgaven uten at 

praksisperioden gjennomføres på nytt. Fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene avgjør om 

det er anledning til å levere forbedret versjon. 

4) For øvrige oppgaver enn de som er nevnt i denne paragraf, er det ikke anledning til å levere 

forbedret versjon. 

5) Fakultetsstyret avgjør hvorvidt en eksamenskandidat som har fått bacheloroppgave, 

masteroppgave eller en annen større oppgave annullert på grunn av fusk, kan levere forbedret 

versjon av oppgaven.  

§ 27.Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen under tilsyn 

1) Eksamenskandidatene skal møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen tar til. Ved 

gjennomføring av digital eksamen kan universitetet fastsette krav om tidligere frammøte. 

Eksamenskandidater som kommer for sent, kan få adgang til eksamen de første 60 minutter 

etter at eksamen har begynt. 

2) Ved digital eksamen som er basert på bruk av egen bærbar datamaskin må 

eksamenskandidatene ha meldt behov for å låne PC innen frist fastsatt av universitetet. 

Eksamenskandidater som benytter egen bærbar datamaskin er selv ansvarlig for å ha lastet 

ned nødvendig programvare før de møter i eksamenslokalet. 

23) Ingen kandidater skal forlate eksamenslokalet de første 60 minutter etter at eksamen har 

begynt. 

34) Eksamenskandidatene skal vise gyldig studentlegitimasjon eller annen gyldig legitimasjon med 

bilde og signere kandidatliste. 

45) I eksamenslokalet skal kandidatene rette seg etter anvisning fra inspektørene. 

56) Det er ikke tillatt å skrive på utdelt papir før eksamensoppgaven er delt ut. Det er ikke tillatt å 

bruke annet papir enn det som er delt ut. 

67) Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom kandidatene eller med andre 

personer under eksamen. Dersom kandidatene har spørsmål, skjer henvendelse til en av 

eksamensinspektørene. 

78) Kandidatene har til disposisjon den oppgitte eksamenstid. Etter at eksamenstiden er ute har 

kandidatene ikke adgang til å skrive på besvarelsene. Det gis inntil 15 minutter ekstra til å skille 

kopier fra originaler klargjøre for levering. 
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89) Kladdeark kan ikke leveres inn som del av besvarelsen. 

910) Etter at besvarelsene og ubrukt eksamenspapir er levert, skal kandidatene forlate 

eksamenslokalet. Innlevert besvarelse blir ikke under noen omstendighet levert tilbake til 

kandidaten. 

1011) Ansvarlig faglærerEmneansvarlig eller dennes stedfortreder skal være tilgjengelig under 

eksamen. 

§ 28.Gjennomføring av muntlig eksamen 

1) Opplegg for muntlig eksamen skal gjøres kjent for studentene i god tid før eksamen. 

2) Eksamenskandidatene kan gis anledning til å forberede seg på et bestemt tema på forhånd. 

Forberedelse kan skje med eller uten hjelpemidler. 

3) Individuell muntlig eksamen skal normalt ikke vare lenger enn 45 min. 

4) Når muntlig eksamen gjennomføres i gruppe, skal sensorene påse at alle eksamenskandidatene 

i gruppa eksamineres i et omfang som gir tilstrekkelig grunnlag for karakterfastsetting. 

5) Nærmere retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen kan fastsettes av fakultetsstyret. 

6) Sensorene i fellesskap er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av muntlig eksamen i 

henhold til bestemmelser i denne forskriften, emnebeskrivelsen og eventuelle retningslinjer 

fastsatt av fakultetsstyret. 

7) Der hvor endelig karakter fastsettes ved justerende muntlig eksamen, jf. § 16 sjette ledd, skal 

det gå minimum 24 timer fra sensuren for skriftlig eller utøvende del er offentliggjort til muntlig 

eksamen starter . 

8) Hvis en eksamenskandidat trekker seg under muntlig eksamen, påføres dette sensurlista. 

§ 29.Gjennomføring av gruppeeksamen 

Ved gruppeeksamen skal alle deltakere i gruppen bidra til ett felles produkt. Dersom det oppstår tvil 

om hvorvidt en eksamenskandidat bidrar eller har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles 

produkt der det gis samme karakter til hele gruppa, skal det innhentes skriftlig, individuell uttalelse 

fra samtlige gruppemedlemmer. Universitetet kan i samråd med fakultetet fatte vedtak om at 

eksamenskandidaten skal anses å ha trukket seg under eksamen. Bestemmelsene i denne paragrafen 

gjelder tilsvarende for vilkår for å gå opp til eksamen. 

§ 30.Utfyllende regler. Instrukser 

Styret fastsetter instruks for inspektører, faglærere emneansvarlige og sensorer, og kan innenfor 

rammen av denne forskriften fastsette utfyllende regler som gjelder alle eksamener og prøver ved 

Universitetet i Agder. 

§ 31.Fusk eller forsøk på fusk 
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1) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av Lov om universiteter og høyskoler § 4-7 

og § 4-8. 

2) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller vilkår for å gå opp eksamen (jf. § 1 f), regnes 

bl.a.: 

- å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen 

- å presentere andres arbeid som sitt eget 

- å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige 

kildehenvisninger 

- å sitere eller på annen måte benytte egne tidligere eksamensarbeider uten tilstrekkelige 

kildehenvisninger 

- å ha skaffet seg adgang til eksamen ved å ha fusket ved prøve og lignende som er vilkår for 

å gå opp til eksamen, eller ved på uriktig grunnlag å ha fått godkjenning for deltakelse ved 

obligatorisk undervisning eller andre obligatoriske aktiviteter 

- ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper 

- å handle i strid med denne forskriften eller retningslinjer for den enkelte eksamen. 

3) En student kan anses å ha fusket eller forsøkt å fuske fra det tidspunkt eksamen eller prøve er 

påbegynt. Eksamen eller prøve anses normalt å være påbegynt når oppgavetekst er utlevert 

eller problemformulering godkjent. Ved mappeeksamen eller andre eksamensformer der en 

student får faglig veiledning på en foreløpig besvarelse, anses eksamen påbegynt når første 

utkast til besvarelse er levert for veiledning. 

4) Dersom det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk under eksamen eller intern 

prøving, skal eksamenskandidaten underrettes om at forholdet vil bli rapportert. 

Eksamenskandidaten har rett til å fullføre eksamenen eller prøven. 

5) Mistanke om fusk eller forsøk på fusk under gruppeeksamen der det er gitt samme karakter 

for hele gruppa, vurderes individuelt for hvert gruppemedlem. Fastsatt karakter blir 

gjeldende for studenter som ikke har fusket eller forsøkt å fuske. 

§ 32.Annullering. Bortvisning. Utestenging 

Uttalelse om utestenging og vedtak om annullering, bortvisning og utestenging etter lov om 

universiteter og høyskoler § 4-7 - § 4-10, fattes av universitetets klagenemnd. 

§ 33.Særordninger 

1) Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for særordning i forbindelse med 

eksamen, må søke om særordning innen fastsatte frister. Behovet må dokumenteres med 

legeattest eller attest fra andre sakkyndige (f.eks. psykolog, logoped). Attesten må inneholde en 
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spesifikasjon av behovet for særordninger i eksamenssituasjonen. 

2) Det kan dispenseres fra fristen når behovet for særordning har oppstått etter fristens utløp. 

Dette skal dokumenteres i attesten. Dispensasjon fra fristen kan også innvilges i andre særlige 

tilfelle. 

3) Søknad om særordning skal fremmes for og behandles av universitetet for hver ordinære 

eksamensperiode. For kandidater med kroniske lidelser kan universitetet gjøre unntak fra kravet 

om å fremme søknad hvert semester. 

4) Ved vurdering av eksamensbesvarelsen skal anonymitetsprinsippet gjelde så langt som mulig. 

5) Følgende særordninger kan innvilges: 

a) Inntil 10 minutter pr. time, maksimalt en time, ved skriftlig skoleeksamen under tilsyn. I 

særlige tilfelle kan det innvilges ytterligere tillegg i eksamenstiden. 

b) Ved hjemmeeksamen og andre større skriftlige oppgaver kan det innvilges utsatt 

innleveringsfrist på grunnlag av sykdom eller andre årsaker som universitetet godkjenner. 

Utsatt innleveringsfrist kan også innvilges etter at eksamen ble påbegynt, forutsatt at det 

dokumenteres at behovet har oppstått etter påbegynt eksamen. Det kan ikke innvilges 

tillegg i eksamenstiden etter at innleveringsfristen er gått ut. 

c) I samråd med det fakultet som har ansvar for emnet, kan eksamenskandidater med lese- 

og skrivevansker gis tillatelse til å bruke rettskrivingsordbøker. 

d) Eksamenskandidater med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, gis utvidet 

eksamenstid de 2 første semestrene de er registrert som student ved universitetet eller 

har bekreftet utdanningsplan. Dette gjelder også eksamenskandidater med samisk som 

morsmål. Eksamenskandidater med norsk 3-årig videregående skole og 

eksamenskandidater med norsk statsborgerskap behandles som om de har norsk morsmål. 

e) Fremmedspråklige eksamenskandidater skal normalt gis adgang til å bruke 2-språklige 

ordbøker. 

f) Ved skriftlig skoleeksamen under tilsyn som ikke gjennomføres digitalt, kan studenter med 

lese- og skrivevansker og andre med dokumenterte behov, gis anledning til å benytte PC. 

g) Når eksamen under tilsyn eller hjemmeeksamen gjennomføres digitalt, kan studenter etter 

begrunnet søknad gis tillatelse til å avlegge eksamen ved bruk av penn og papir. 

gh) Alternative vurderingsformer kan benyttes for eksamenskandidater som pga. kroniske 

lidelser ikke kan gjennomføre eksamen med ordinær vurderingsform. Avgjørelsen treffes i 

samråd med det fakultet som har faglig ansvar for emnet. 

hi) I de tilfeller hvor muntlig eksamen er besluttet som alternativ til skriftlig eksamen, skal den 

muntlige eksamenen dokumenteres med tanke på at studenten skal kunne klage på 
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sensurvedtaket. 

ij) I særlige tilfelle kan andre ordninger enn de som er nevnt i denne paragraf, innvilges så 

langt det er praktisk gjennomførlig og faglig forsvarlig. 

§ 34.Eksamen på annet språk enn norsk 

I fag/emner med undervisning på annet språk enn norsk, kan fakultetsstyret bestemme at eksamen 

skal gjennomføres på det språk som er benyttet i undervisningen. Fakultetsstyret kan også 

bestemme at enkeltkandidater etter søknad kan besvare eksamen på annet språk enn norsk dersom 

fag-fag-/programplanen eller studieplanen gir anledning til dette. 

§ 35.Ikke offentlige eksamener 

1) Universitetet kan etter søknad fra en student bestemme at muntlig eksamen for vedkommende 

student ikke skal være offentlig når tungtveiende grunner taler for det, jf. lov om universiteter 

og høyskoler § 3-9. 

2) Kliniske eksamener og klientrettet praksis i helse- og sosialutdanninger er ikke offentlige. 

Kap. 7. Sensur. Karakterutskrift og vitnemål. Klage. Fritak 

§ 36.(Opphevet ved forskrift 20 juni 2007 nr. 944 fom studieåret 2007-2008.)  

§ 37.Sensur 

1) Alle emner på bachelor- og masternivå skal ha ekstern sensur i form av vurdering av 

studentarbeider minst hvert 3. år. I emner med multiple choice-eksamener eller 

sammenlignbare eksamensformer kan kravet om ekstern sensur dekkes ved at det medvirker en 

ekstern sensor ved utarbeidelse av eksamensoppgaven. 

Det skal normalt benyttes ekstern sensor i et omfang på minst 15 studiepoeng pr. studieår. Ekstern 

sensor skal medvirke ved bedømmelse av alle studentarbeider ved alle deleksamener som inngår i 

emnet. Fakultetsstyret fastsetter plan for bruk av ekstern sensor. 

2) Det skal benyttes ekstern sensor ved sensur av masteroppgaver og ved klagesensur, jf. lov om 

universiteter og høyskoler § 3-9. Dersom veileder deltar som intern sensor, skal det benyttes en 

tredje intern eller ekstern sensor. 

3) Ved sensur av opplæringsdelen av ph.d.-program skal det normalt benyttes ekstern sensor. 

4) Det skal benyttes enten intern og ekstern sensor eller to interne sensorer til bedømmelse av 

eksamenskandidatenes prestasjoner i følgende omfang: 

- ved justerende muntlig eksamen, 

- ved muntlig eksamen eller annen eksamen der vurderingen ikke lar seg etterprøve, og der 

resultatet teller minst 40 % av samlet karakter i emnet. 
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5) Bestemmelsene i punkt 1) gjelder ikke ved vurdering av praksisopplæring. Slik vurdering skal 

skje i et samarbeid mellom øvingslærer/kontaktsykepleier/veileder og faglærer. 

6) Det skal i alle emner benyttes enten intern og ekstern sensor eller to interne sensorer til 

utarbeidelse av eksamensoppgaver og eventuelle skriftlige retningslinjer for bedømmelsen. Det 

skal foreligge skriftlige, fag- eller profesjonsspesifikke retningslinjer for bedømmelse av 

bachelor- og masteroppgaver. 

7) Fakultetsstyret oppnevner interne og eventuelle eksterne sensorer. Sensorer kan oppnevnes for 

en periode på inntil 3 år. Oppnevning skal gjelde både ordinær og påfølgende ny/utsatt 

eksamen. En intern eller ekstern sensor skal normalt ikke sensurere sammenhengende samme 

emne ved universitetet i mer enn 6 år. 

8) Sensor må ha følgende kvalifikasjoner: 

a) Bachelornivå (minst en av): 

- være ansatt på lektor-/amanuensisnivå eller høgre nivå ved universitet/høgskole eller 

annen forskningsinstitusjon eller på annen måte ha dokumentert vitenskapelig 

kompetanse på samme nivå 

- ha erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/høgskole 

- gjennom yrkespraksis være særlig kvalifisert innen vedkommende fag. 

b) Masterprogram og videreutdanning som bygger på bachelorgrad eller tilsvarende: 

være ansatt på lektor-/amanuensisnivå eller høgre nivå ved universitet/høgskole eller annen 

forskningsinstitusjon eller på annen måte ha dokumentert vitenskapelig kompetanse på samme nivå. 

c) Doktorgradsprogram: 

faglig kompetanse på minst 1. amanuensisnivå. 

9) Ekstern sensor kan ikke være ansatt eller student ved Universitetet i Agder eller ha ansvar for 

undervisningen i et emne. 

10) Dersom to sensorer ikke blir enige om vurderingen av et innlevert arbeid, skal det oppnevnes en 

tredje intern eller ekstern sensor, som fastsetter karakteren. 

11) Sensurfrist er 18 virkedager fra eksamensdagen hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å 

bruke mer tid - jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9. Sensurfrist ved klagesensur er 18 

virkedager etter klagefristens utløp. Sensurfrist for masteroppgaver og andre større skriftlige 

arbeider tilsvarende 15 studiepoeng eller mer, er 6 uker fra innlevering. 

§ 38.Klage på sensur 

1) Sensur kan påklages i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler § 5-3. 
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2) Ved flere deleksamener, fremsettes klage etter hver deleksamen. 

3) Ved klage på sensur av gruppebesvarelse der sensurvedtaket er annullert for ett eller flere 

gruppemedlemmer pga. fusk eller forsøk på fusk, skal klagesensorene informeres om grunnlaget 

for annulleringen. 

§ 39.Klage på gruppeeksamen 

Studenter kan klage individuelt på karakter ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter 

klagesensur får bare virkning for studenter som har underskrevet skriftlig klage. 

§ 40.Vitnemål. Karakterutskrift 

1) Universitetet utsteder vitnemål for fullført grad eller yrkesutdanning, med de begrensninger 

som framgår av § 8. For øvrige studier utstedes karakterutskrift. Utstedelse av vitnemål 

forutsetter at minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, er avlagt ved 

Universitetet i Agder, jf. forskrift om godskriving av høyere utdanning § 2. Styret kan gjøre 

unntak fra dette kravet for fellesgrader. Vitnemål utstedes normalt på norsk. Universitetet 

avgjør om det for studier som tilbys på engelsk, skal utstedes vitnemål på norsk eller engelsk. 

2) Det kan bare gis hovedkarakter for studieprogram (jf. § 1 n). Dersom det gis hovedkarakter, skal 

dette framgå av studie- eller fagplanen. Det regnes ikke ut hovedkarakter når det i 

utregningsgrunnlaget inngår eksamener med ulike karakterskalaer eller dersom mer enn 10% av 

studiepoengene er vurdert med bestått/ikke bestått. 

3) Det kan utstedes karakterutskrift som bare omfatter emner innen ett studium eller der emner 

som inngår i grunnlag for tildelt vitnemål ikke tas med. Ut over dette er det ikke anledning til å 

stryke emner studenten har avlagt eksamen i ved Universitetet i Agder, fra karakterutskrifter. 

4) Kun endelig karakter i et emne påføres vitnemål og karakterutskrifter, delkarakterer påføres 

ikke. 

5) Tittel på bachelor- og masteroppgave påføres vitnemålet. 

6) Dersom en student som del av samme studium har emner med innhold som helt eller delvis 

dekker hverandre, skal emnenes studiepoeng reduseres. Med mindre annet er angitt i studie- 

eller fagplanen, foretas reduksjon i studiepoeng på den måten som karaktermessig gir gunstigst 

resultat for studenten. 

7) Universitetet tildeler autorisasjon for helsepersonell i den utstrekning dette er fastsatt i forskrift 

gitt i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 

8) Det enkelte vitnemål utstedes bare en gang. Etter søknad kan universitetet ved tap av vitnemål 

utstede duplikat. 

§ 41.Fritak 

1) Søknader om fritak for eksamen eller prøve etter lov om universiteter og høyskoler § 3-5, første 
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punktum,(1) behandles av det fakultet som har ansvar for emnet. Søknader om fritak for 

eksamen eller prøve etter samme lovs § 3-5 andre punktum,(2) behandles av det fakultet som 

har ansvar for vedkommende studium. Søknader som gjelder innpassing av skolerelevant fag i 

grunnskolelærerutdanningen og fritak for praksis i lærerutdanningene, behandles av styret for 

lærerutdanningene. 

2) Fritak fra obligatorisk undervisning gis bare dersom studentene kan dokumentere tilsvarende 

kunnskaper. Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfelle kan fakultetsstyret gi fritak fra 

obligatorisk undervisning under forutsetning av at studenten utfører andre aktiviteter som 

fastsettes av fakultetsstyret og som vurderes til bestått. 

Kap. 8. Ikrafttreden. Overgangsordninger 

§ 42.Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft f.o.m. studieåret 2005-2006. 

Samtidig oppheves 

- Forskrift 8. mai 1996 nr. 814 om eksamen ved Høgskolen i Agder 

- Forskrift 26. mars 2003 nr. 589 om eksamen ved Høgskolen i Agder 

- Forskrift 19. juni 2002 nr. 1700 for graden bachelor ved Høgskolen i Agder 

- Forskrift 13. desember 1995 nr. 1179 om adgang til å gå opp til eksamen som privatist m.v. ved 

Høgskolen i Agder. 

§ 43.Overgangsordninger 

Krav om bacheloroppgave i § 6 punkt 1) bokstav a–c gjelder fra og med opptak til studieåret 2012–

2013. Krav om bacheloroppgave i § 6 punkt 1) bokstav e gjelder for vitnemål som utstedes fra og 

med våren 2015. 

§ 14 punkt 7) gjelder fra og med studieåret 2008–2009. 

§ 17 gjelder for alle studenter som høsten 2011 er innenfor normert studietid. Studenter som høsten 

2011 har brukt opp normert studietid, gis studierett i 2 år fra høsten 2011. Etter søknad kan 

universitetet i særlige tilfelle innvilge ytterligere to års studierett for studenter som er tatt opp på 

studieprogram (jf. § 1 n). 
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Endring av tidspunkt for utsatt eksamen – en analyse av ordningen 

 

Fra og med våren 2010 ble tidspunkt for ny og utsatt eksamen endret fra å bli avviklet 

midtveis i semesteret, til å bli avviklet i den ordinære eksamensperioden. Dette ble vedtatt i 

Universitetsstyret juni 2009 (S-sak 61/09). 

 

Alle eksamener ved UiA blir nå avviklet i ordinær eksamensperiode med unntak av: 

 Utsatt eksamen for port-emner (emner som må bestås for å gå videre i studieløpet).  

For disse blir utsatt eksamen avviklet midtveis i vårsemesteret og like før 

semesterstart for høstsemesteret. 

 Eksamener med blokkundervisning (gjelder kun noen emner) 

 Midtveiseksamener (gjelder kun noen emner) 

 

Denne analysen har til formål å avdekke mulige konsekvenser av endret tidspunkt for ny og 

utsatt eksamen.  Konsekvensene som er avdekket kan oppsummeres i forholdstallet 

«studiepoengproduksjon pr heltidsekvivalent» . Dette forholdstallet har utviklet seg som 

følger: 

o 2008 47,8 

o 2009 47,9 

o 2010 47,2  

o 2011 46,5 

o 2012 46,6 

o 2013 46,5 

Det kan være mange grunner til at studiepoengproduksjonen pr heltidsekvivalent har falt i 

perioden. Noen av årsakene  kan være 

 Vekst i studenttallet; når antall studenter vokser, samtidig som man har en høyere 

andel eksamener i vårsemester enn i høstsemester, vil forholdstallet synke pga av 

man måler kalenderår og ikke studieår. 

 Endringer i sammensetning av studentmassen når det gjelder heltids- og 

deltidsstudenter (se utdanningsmelding for 2011) 

 Økt gjennomsnittlig emnestørrelse; når gjennomsnittlig emnestørrelse målt i 

studiepoeng er høyere, vil konsekvensen av «ikke bestått» i et emne redusere 

studiepoengproduksjonen forholdsvis mer for en gjennomsnittstudent. 
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 Redusert progresjon som følge av ordningen med ny og utsatt eksamen. Denne 

analyser har til hensikt å avdekke hvorvidt det har påvirket 

studiepoengproduksjonen. 

Analyser er disponert slik at endringer i eksamensoppmeldinger til ordinær og til utsatt 

eksamen er analysert først. Deretter eksamensresultater til ordinær og for utsatt eksamen 

analysert. 

 

Analysen baserer seg på data om eksamensgjennomføring fra våren 2008 tom høsten 2013.  

Datakilde er primært karakterstatistikk fra FS og denne er med i vedlegg. 

 

«Utsatt eksamen» omfatter både ny og utsatt eksamen. 

 

Analyse av antall oppmeldinger til ordinær eksamen og til ny og utsatt eksamen 

 

Spørsmål som ønskes belyst i analysen: 

1. Hvordan har antall eksamensoppmeldinger til ordinær eksamen og til utsatt eksamen 

utviklet seg i perioden? 

2. Hvordan har antall eksamensoppmeldinger til ordinær og til utsatt eksamen i forhold 

til antall studenter endret seg? 

3. Hvordan har antall eksamensoppmeldinger til utsatt eksamen i forhold til antall 

eksamensoppmeldinger til ordinær eksamen endret seg? 

4. Har det skjedd endringer i hvor mange av dem som ikke består ordinær eksamen et 

semester, som melder seg opp til utsatt eksamen neste semester? 

 

1. Antall eksamensoppmeldinger til ordinær eksamen og til utsatt eksamen 

 

Summen av antall eksamensoppmeldinger til ordinær eksamen vil være påvirket av flere 

forhold. Økt studentantall i perioden vil gi økt antall oppmeldinger til eksamen. Økning i 

gjennomsnittlig emnestørrelse (målt i studiepoeng) vil gi redusert antall oppmeldinger til 

eksamen. I tillegg vil antall eksamensoppmeldinger være ulike for vårsemester og 

høstsemester samt at det kan skje en forskyvning av eksamensperiode fra høstsemester til 

vårsemester. 

 

 

 

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antall eksamensoppmeldinger til ordinær og til utsatt 
eksamen 

Antall
oppmeldte ORD

Antall
oppmeldte UTS

Side�111



 
 

 

 

 

 
 FIGUR 1 

 

 
FIGUR 2 

 

Antall eksamensoppmeldinger til ordinær eksamen har vist en jevn økning fra 2008 til 2010 og 

deretter en litt slakere vekst, som vist i figur 1. En analyse av antall oppmeldte studiepoeng 

(antall oppmeldte studenter pr emne multiplisert med antall studiepoeng for det aktuelle emne) 

viser at økningen fra 2008 til 2013 er forholdsvis jevn, se figur 2. Det tyder på at den 

gjennomsnittlige emnestørrelsen har økt, noe som isolert sett fører til et noe lavere antall 

eksamensoppmeldinger. (Absolutte tall finnes i vedlegg). 

 

Antall eksamensoppmeldinger til ny og utsatt eksamen har falt fra 2010 og deretter stabilisert 

seg, kurvene viser en fallende tendens både når man måler antall oppmeldinger og når man 

måler man måler i antall oppmeldte studiepoeng (figur 1 og 2).  

 

2. Antall oppmeldte studiepoeng til ordinær og til utsatt eksamen i forhold til antall studenter 

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oppmeldte SP ORD/studenter 51,5 49,9 49,7 49,9 50,3 50,3 

Oppmeldte SP UTS/studenter 4,3 3,8 2,1 2,1 2,3 2,4 

 

Tabellen foran viser hvor mange studiepoeng en gjennomsnittlig student meldte seg opp til i 

løpet av et år for henholdsvis ordinær og for utsatt eksamen . En gjennomsnittlig student 

melder seg opp i ca 50 studiepoeng  pr år for ordinære eksamener, og dette tallet er veldig 

stabilt.  

 

En gjennomsnittlig student meldte seg opp i 4,3 studiepoeng til utsatt eksamen i 2008. I 2010 

falt dette til 2,1 studiepoeng pr student, og deretter har dette forholdstallet kun hatt en marginal 

vekst. Veksten kan dels forklares med økt gjennomsnittlig emnestørrelse.  Analyser viser at  

det er ingen nevneverdige forskjeller mellom høst- og vårsemesteret (se vedlegg). 
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3. Antall oppmeldinger til utsatt eksamen i forhold til antall oppmeldinger til ordinær 

eksamen 

 

Gitt en stabil strykprosent og en stabil «ikke møtt til eksamen»-prosent så skulle antall 

eksamensoppmeldinger til utsatt eksamen utvikle seg forholdsvis likt som antall 

eksamensoppmeldinger til ordinær eksamen.   

 

 

 
 

Som figuren viser, var antall eksamensoppmeldinger til utsatt eksamen  i 2008 ca  9% av antall 

eksamensoppmeldinger til ordinær eksamen. I 2010 ble dette forholdstallet nesten halvert og 

falt til 4,7% og deretter har forholdstallet stabilisert seg på ca 5 %. 

 

En analyse av høst- og vårsemester hver for seg viser at forholdstallet er litt forskjellig for 

høst- og vårsemester, men at det for begge semestrene skjedde en markant endring i 2010.  

 

 
H 2008 H 2009 H 2010 H 2011 H 2012 H 2013 

 Antall oppmeldte UTS/ORD 7,7 % 7,0 % 3,2 % 3,8 % 4,1 % 3,9 % 

 

 
V 2008 V 2009 V 2010 V 2011 V 2012 V 2013 

Antall oppmeldte UTS/ORD 10,5 % 10,3 % 6,3 % 5,7 % 6,2 % 6,5 % 

 

4. Oppmeldinger til utsatt eksamen i forhold til antall oppmeldinger og antall ikke bestått i 

forrige semester 

 

Oppmeldinger til utsatt eksamen vil ha en direkte sammenheng med hva som skjedde forrige 

semester. To ulike forholdstall er analysert; antall oppmeldte til utsatt eksamen i prosent av 

antall oppmeldte til ordinær eksamen forrige semester, og antall oppmeldte til utsatt eksamen i 

prosent av antall som ikke besto ordinær eksamen forrige semester. Forholdstallene er noe 

ulike for høst- og vårsemester så de er presenter hver for seg for at man lettere kan se trendene. 

 

 
  V 2009 V 2010 V2011 V 2012 V 2013 

Antall oppmeldte UTS ift antall 
oppmeldte ORD forrige semester   10,7 % 6,4 % 5,1 % 6,0 % 6,7 % 
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Antall oppmeldte UTS ift til antall som 
ikke besto ORD forrige semester  61,5 % 40,4 % 33,6 % 41,5 % 46,6 % 

 
 

 H 2008 H 2009 H 2010 H 2011 H 2012 H 2013 

Antall oppmeldte UTS ift antall 
oppmeldte ORD forrige semester 7,3 % 7,2 % 3,6 % 4,2 % 4,0 % 3,9 % 

Antall oppmeldte UTS ift til antall som 
ikke besto ORD forrige semester 41,0 % 43,6 % 23,2 % 29,9 % 28,7 % 25,5 % 

 

Tabellene viser at antall oppmeldte til utsatt eksamen i prosent av antall oppmeldte til ordinær 

eksamen forrige semester har falt markant fra 2010 og deretter stabilisert seg på et nytt og 

lavere nivå både for høst- og for vårsemesteret. 

 

Neste forholdstallet viser hvor mange av dem som har behov for å ta utsatt eksamen som 

virkelig gjennomfører det ved første anledning, og som derved søker å opprettholde 

progresjonen i studiet uten å miste enda et semester. Som tabellen viser har forholdstallet for 

vårsemesteret falt fra ca 60% i 2009 til et nivå nær 40% for de neste tre årene. For 

høstsemesteret har sammen forholdstall falt fra ca 40%  i 2008 og 2009 til et nivå i underkant 

av 30% for de neste tre årene. 

 

 

Oppsummering av analyse av antall eksamensoppmeldinger til ordinær og til utsatt eksamen 

 

Analysen viser at antall eksamensoppmeldinger til ordinær eksamen har utviklet seg i takt med 

studenttallet, men oppmeldingen har avtatt noe i 2011 og 2012 som følge av en økning i 

emnestørrelsen. 

 

Utviklingen i antall eksamensoppmeldinger til ny og utsatt eksamen viser en helt annen trend. 

Analysen viser at antall oppmeldinger til utsatt eksamen har falt i 2010, både når man måler 

antall studenter som melder seg opp og når man måler antall oppmeldte studiepoeng.  

Analyser av antall oppmeldinger til utsatt eksamen pr student, antall oppmeldinger på utsatt 

kontra ordinær eksamen, og analyser av oppmeldinger ift forrige semester viser alle den 

samme trenden.   

Dvs at man fra 2010 har sett er markert fall i antall eksamensoppmeldinger til utsatt eksamen 

uavhengig av hva man måler det mot. 

 

 

Analyse av eksamensresultater 

 

Eksamensresultatene vil påvirkes av flere forhold, og resultatene av analysen må derfor tolkes 

med forsiktighet.  

 

Spørsmål som ønskes belyst i analysen: 

5. Hvordan har strykprosenten for ordinær og for utsatt eksamen uviklet seg? 

6. Hvordan har «ikke møtt»-prosenten for ordinær og for utsatt eksamen utviklet seg? 
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FIGUR 3 

 

 

5. Utvikling i strykprosent på ordinær og på utsatt eksamen. 

Strykprosenten på ordinær eksamen har falt fra et nivå på 9,2% i 2008 til 8,2% i 2013.  

Strykprosenten viser en svakt fallende trend ved flere av de andre universitetene som UiA 

sammenligner seg med. Fallende strykprosent er derfor ikke noe som er spesielt for UiA. 

 

Strykprosenten på ny og utsatt eksamen er veldig variabel, et gjennomgående trekk er at 

den er høyere eller like høy i høstsemesteret som i vårsemesteret. Nivået på strykprosenten 

ser ut til å være uforandret  eller litt høyere i den målte perioden. 

 

 

6. Utvikling i andel «ikke møtt» på ordinær og på utsatt eksamen 

I denne oversikten som er laget er definisjonen på «ikke møtt» til eksamen alle som ikke 

har møtt til eksamen – både legemeldte og andre. «Ikke møtt» omfatter derfor både gyldig 

og ugyldig fravær. Det er ikke gjort noen analyse av fordelingen mellom gyldig og 

ugyldig fravær i denne omgang. 

 

Som vist i figur 3 er andelen som ikke møter til ordinær eksamen også  svakt fallende fra 

8,7% i 2008 til 7,4% i 2013. Et gjennomgående trekk er at andelen som ikke møter er noe 

lavere i høstsemesteret. 

 

Andelen som ikke møter til utsatt eksamen er svært varierende, og i måleperioden har det 

gått fra 16% i 2008 til ca 19 % i 2013. 

 

Oppsummering av analyse av eksamensresultater 
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 V 2008 H 2008 V 2009 H 2009 V 2010 H 2010 V 2011 H 2011 V 2012 H 2012 V 2013 H 2013 

Andel bestått 
ORD 82,1 % 82,5 % 83,5 % 84,1 % 84,6 % 84,8 % 86,0 % 85,6 % 85,6 % 85,6 % 84,9 % 84,4 % 

Andel bestått 
UTS 66,5 % 62,7 % 66,3 % 63,9 % 62,0 % 62,5 % 59,2 % 60,6 % 61,5 % 62,6 % 62,2 % 59,2 % 

 

(Andel som består eksamen er beregnet som antall eksamensoppmeldinger – antall stryk og 

antall ikke møtt, regnet i prosent av antall eksamensoppmeldinger.) 

 

Analysen viser at andelen studenter som ikke møter til ordinær eksamen eller som stryker til 

ordinær eksamen har en svakt fallende trend. Andelen av de oppmeldte til ordinær eksamen 

som består har dermed økt fra ca 82% i 2008 til 84% i 2013.  Ordningen med ny og utsatt 

eksamen trådde i kraft fra 2010.  At flere av de oppmeldte består eksamen kan derfor tyde på 

at ordningen  har en viss disiplinerende effekt. Funnene er imidlertid svake, og strykprosenten 

ved flere andre universitet har også vært fallende i perioden. Dette gjør at resultatene ikke uten 

videre kan tilskrives ordningen med nytt tidspunkt for utsatt eksamen. Effekten av at en høyere 

andel består ordinær eksamen, er at det er færre som har behov for å melde seg opp til ny og 

utsatt eksamen. 

 

Analysen viser også at andelen av de oppmeldte til utsatt eksamen som består, har falt i 2010 

og stabilisert seg på en noe lavere nivå. Det kan tyde på at ordningen med ny og utsatt 

eksamen er noe krevende, og at det er færre studenter som klarer å gjennomføre sin 

opprinnelige plan og som derfor får en noe lavere progesjon. 

 

 

Hovedfunn i analysen av nytt tidspunkt for ny og utsatt eksamen 
 

 Antall oppmeldinger til utsatt eksamen har falt betydelig fra 2010.  Reduksjonen er 

markant både absolutt og målt som ulike forholdstall. Antall eksamensoppmeldinger 

til utsatt eksamen var 3759 i 2008 og 2512 i 2013, en reduksjon på 1247 

oppmeldinger.  

 Antall som ikke består ordinær eksamen (antall som stryker pluss antall som ikke 

møter),  har variert litt i perioden. Antall «ikke bestått» var 7303 i 2008, og 7424 i 

2013, en økning på 121 «ikke beståtte». Fallet i antall eksamensoppmeldinger til 

utsatt eksamen kan altså ikke forklares med at flere studenter består ordinær 

eksamen.  

 Andel som består ny og utsatt eksamen har falt noe fra 2010 og stabilisert seg på et 

noe lavere nivå.  

 Andelen gjentakseksamener er lav og stabil. Det kan tyde på at ordningen med nytt 

tidspunkt ikke påvirker beslutningen om å forbedre karakterer i noen særlig grad. (Har 

kun datamateriale t.o.m 2011) 

 Samlet sett tyder funnene på at tidspunkt for ny og utsatt eksamen er krevende slik at 

en forholdsmessig større andel av studentene velger å gjennomføre ny eksamen ved 

neste gangs gjennomføring av kurset framfor å velge tidspunkt for ny og utsatt 

eksamen . Det betyr at de som ikke består eksamen får en gjennomsnittlig lavere 

progresjon i studiene sine og dermed en lavere gjennomsnittlig studiepoengproduksjon 

pr år.  
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Utdannings- og forskningsmeldingen er ment å skulle gi en oversikt over ulike deler av 

virksomheten. Den er basert på både kvantitative data, særlig fra Database for høyere utdanning 
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Det gjenstår noen mindre justeringer i den versjonen som legges fram for Studieutvalget.  
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Forslag til vedtak: 

Studieutvalget tar utdannings- og forskningsmeldingen til orientering. 
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Universitetet i Agder tangerte i 2013 for første gang 10 000 studenter, om lag 2500 i Grimstad og 

7500 i Kristiansand. Studiepoengproduksjonen pr heltidsekvivalent er stabil og Universitetet ligger 

fortsatt over snittet for universitetene. Vi tok opp studenter til et nytt bachelorstudium i 

markedsføring og ledelse og til den nye barnehagelærerutdanningen (BLU). Videre etablerte vi blant 

annet masterstudium i akvatisk økologi i samarbeid med Høgskolen i Telemark, masterstudium i 

Multimedia and Educational Technology, Lektorutdanning for trinn 8-13 og Master of Business 

Administration. Samtidig ble den første fasen av porteføljegjennomgangen gjennomført. 

Det mest gledelige på utdanningssiden i 2013 var at Centre for Research, Innovation and 

Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) ved Fakultet for teknologi og realfag ble tildelt 

status som SFU, senter for fremragende utdanning, i skarp konkurranse med andre utdannings-

institusjoner. Ordningen med disse sentrene administreres av NOKUT.Tildelingen er på 4 millioner 

kroner per år, med mulighet for nye fire år, og målet for disse sentrene er at de skal ha nasjonal 

betydning for sitt fagområde.  

MatRIC dreier seg om å ta en ledende rolle i matematikkundervisning i vid forstand, altså matematikk 

i ingeniørfag, i naturvitenskap, i økonomistudier, men, ikke minst, i lærerutdanningene, der 

universitetets matematikkdidaktikere har vært blant de nasjonalt ledende i mer enn tjue år. Gjennom 

blant annet nasjonale konferanser, mer lokale seminarer, og fire arbeidsgrupper med deltakere også 

fra andre institusjoner vil MatRIC bidra til at den didaktiske og teknologiske kompetansen når det 

gjelder matematikkundervisning økes og spres. 

Et stort løft for UiA er arbeidet med omlegging til digital eksamen. UiA er en av de ledende 

institusjonene på dette området i Norge. Høsten 2013 avla 2500 kandidater ved UiA digital eksamen.  

Som forskningsinstitusjon må vi si at Universitetet i Agder fortsatt er ganske ung. Hittil har det 

viktigste bidraget for institusjonen som helhet vært dyktige enkeltforskere spredt rundt på de 

enkelte fakultetene som har oppnådd stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Innsatsen fra 

disse forskerne har vært uvurderlig for å kunne løfte oss slik vi har gjort de siste årene. Men nå ser vi 

flere tegn på at vi er i ferd med å utvikle en forskningskultur på alle fakultetene. Den utviklingen har 

stort sett bestått i at disse dyktige enkeltforskerne har fått med seg flere, først blant sine nærmeste 

kolleger, men etter hvert også i en større omkrets, sammen med en bevisst satsing og oppmuntring 

fra sine ledere. Dette begynner vi nå se resultatene av. I 2013 har dette kommet til uttrykk først og 

fremst gjennom en solid økning i antall publiseringspoeng. Her har vi nå passert godt over det målet 

vi satte oss for 2015.  

I de nærmeste årene venter vi at denne kulturbyggingen etter hvert også vil slå ut på andre måter, 

som blant annet flere publiseringer på nivå 2, en større tildeling av eksterne forskningsmidler og en 

fortsatt vekst i uteksaminering av doktorgradskandidater. Slike synlige resultater tar det en viss tid å 

oppnå etter at de enkelte, målrettede tiltakene er iverksatt, men vi registrerer at fakultetene er på 

god vei, med god støtte fra Forskningssekretariatet. Vi vet at vi har potensial til å bli enda sterkere 

som forskningsinstitusjon, ikke minst gjennom den nyrekrutteringen som også vil skje i den 

nærmeste framtid. Statistikken for 2013 viser at vi er på god vei. 

Marit Aamodt Nielsen    Dag G. Aasland 

Viserektor for utdanning,    Viserektor for forskning, 

studiekvalitet og læringsmiljø   formidling og nyskaping  
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1 Innledning 

1.1 Status i forhold til strategisk plan 

1.1.1 Utdanning 

Søkertall 

UiA har som mål at en økende andel av studiesøkerne i Norge har UiA som førstevalg og at de store 

utdanningsprogrammene har god søkning. Totalt antall primærsøkere til UiA i Samordna opptak var 

omtrent uendret fra 2012 til 2013, men på grunn av vekst i totalt antall primærsøkere gikk UiAs andel 

av primærsøkerne i SO likevel marginalt ned fra 4,7 % i 2012 til 4,6 % i 2013. De store 

utdanningsprogrammene, dvs sykepleierutdanningen, ingeniørutdanningen, 

grunnskolelærerutdanningen, førskole-/barnehagelærerutdanningen og økonomiutdanningene er 

definert som bærebjelkestudier. Alle disse studiene har god søkning, og synes derfor som attraktive 

utdanninger målt ved denne indikatoren.  

Studienes innhold og relevans 

Det er et mål i strategiplanen at de store utdanningsprogrammene skal ha gode tilbakemeldinger i 

nasjonale evalueringer og at de yrkesrettede studieprogrammene skal ha partnerskap med relevant 

arbeidsliv og med andre utdanningsinstitusjoner. Videre angir strategiplanen ulike mål for studienes 

innhold og arbeidsformer.  

Det er ikke gjennomført nasjonale evalueringer i 2013 som omfatter noen av de store 

studieprogrammene. Alle de yrkesrettede studieprogrammene har stor grad av samarbeid med 

relevant arbeidsliv, blant annet i form av samarbeid om praksis, bruk av gjesteforelesere og ved at 

studenter skriver større oppgaver i samarbeid med eksterne parter. Kandidatundersøkelsen som ble 

gjennomført i 2013 viser at 8 av 10 kandidater er tilfredse med utdanningen fra UiA. Kandidatene ble 

bl.a. bedt om å vurdere ulike aspekter ved utdanningen ved UiA. Flest kandidater støttet påstandene 

om at de fikk god trening i skriftlig fremstilling, og at de ble gode til å se nye muligheter/perspektiver. 

Påstandene som færrest kandidater støttet, var at utdannigen ga bedre ferdigheter i engelsk, i digital 

kompetanse og kunnskap om muligheter på arbeidsmarkedet.  

Det pågår et omfattende arbeid med omlegging til digital skriftlig skoleeksamen. Høsten 2013 avla ca 

2500 kandidater eksamen digitalt, de fleste på egen, bærbar datamaskin. UiA er en av de ledende 

institusjonene nasjonalt m.h.t. digital eksamen.  

Studentutveksling og undervisning på engelsk 

UiA har en målsetting om at alle bachelor- og masterprogram har deler av undervisning eller 

pensumlitteratur på engelsk, og alle fakultetene skal ha engelskspråklige masterprogram. Det er også 

en målsetting at andelen utvekslingsstudenter skal øke til 7,5 % 2014. Andelen utvekslingsstudenter 

var i 2013 på 5,9 %, en nedgang fra 6,6 % i 2012. Alle fakultetene bortsett fra Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap tilbyr engelskspråklige masterprogram. Det finnes ingen samlet oversikt over emner 

som tilbys på engelsk eller bruken av engelsk pensumlitteratur. 

Senter for fremragende utdanning 

Det er et mål i strategiplanen at UiA skal ha minst 3 fagmiljøer som er godt kvalifisert for søknader 

om status innenfor NOKUTs ordninger med sentre for fremragende utdanning (SFU). Centre for 

Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) ved Fakultet for teknologi 
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og realfag ble i 2013 utpekt som ett av tre nye sentre for fremragende utdanning. MatRIC skal være 

et nasjonalt senter som skal lede innovasjon og forskning innen læring og undervisning i matematikk 

innenfor bl.a. naturvitenskap, ingeniørutdanning, økonomi og lærerutdanning. 

1.1.2 Forskerutdanning 

UiA har i 2013 fem fakultetsvise doktorgradsprogrammer med 14 spesialiseringer.  

 
UiA har som mål i sin strategi at UiA uteksaminerer 30 kandidater fra egne ph.d.-program hvert år 

innen 2015. I 2013 ble 18 doktorgradskandidater uteksaminert, like mange som i 2012. For å nå og 

holde målet på lang sikt må UiA både øke antall doktorgradsavtaler og forbedre gjennomstrømming 

av kandidater. Antall doktorgradsavtaler har økt kontinuerlig i de siste årene. 

Gjennomstrømmingstiden har dessverre også økt, og UiA ligger på et bruttotidsforbruk på 5 årsverk 

pr avhandling (mot 4,7 årsverk i gjennomsnitt ved norske universiteter); UiA er dermed det 

universitetet i Norge der ph.d.-studentene bruker lengst tid for å gjennomføre doktorgraden. Siden 

flere av de ph.d.-studenter som har brukt lang tid, vil uteksamineres de neste årene, vil tiden ikke gå 

ned med det første. Iverksatte tiltak, som bedre integrering i fagmiljøet, vil først vises i tallene om 

noen år.  

 

I oktober 2013 fikk UiA tildelt 13 nye stipendiatstillinger til statsbudsjett 2014, 6 øremerket til MNT-

fagene og 7 øremerket til profesjonsfagene.  Det er første økning i grunnbudsjett siden 2009. 

Samtidig må vi jobbe videre for flere stipendiatstillinger gjennom eksternt finansierte prosjekter, som 

NFR, EU og samarbeid med næringslivet og offentlig sektor. 

1.1.3 Forskning 

Vitenskapelig publisering 

Ifølge strategisk plan skal UiA innen 2015 ha fordoblet antall publikasjonspoeng i forhold til 2008, dvs 

518 poeng i 2015. I 2013 ser vi en stor økning av publikasjonspoeng fra 460 poeng i 2012 til 568 

poeng i 2013. Dette utgjør en økning på 24 % og med dette har vi klart å nå og gå langt forbi 

publiseringsmål satt i strategien. Samtidig har de andre norske universitetene hatt en stagnasjon 

eller nedgang i publikasjonspoeng, slik at UiAs andel av norske publikasjoner har økt betraktelig. 

Universitetets strategi peker også på at UiA skal publisere i anerkjente norske og internasjonale 

kanaler. Når det gjelder andel publikasjoner i de mest prestisjefulle kanaler (nivå 2-tidskrifter) har vi 

holdt 2012-nivå med 11 %. I gjennomsnitt utgjør nivå 2-publikasjoner 23 % av de norske 

universitetenes publikasjoner. Selv om vi dermed fremdeles ligger langt under gjennomsnittet av 

andel nivå 2- publikasjoner, er det gledelig at vi klarte å holde samme nivå som i fjor, samtidig som 

publiseringsvolum økte enormt. 

 

Eksternt finansiert virksomhet 

UiA har som mål i sin strategi innen 2015 at UiA har fordoblet inntektene fra NFR og EU i forhold til 

2008, til 50 mill. kr. Både NFR- og EU- inntekter er generelt lave og ligger langt under gjennomsnittet 

av de norske universitetene. NFR-inntektene i 2013 er omtrent like store som i de forutgående årene 

med 22 mill. kr.  EU-inntektene er fordoblet i forhold til 2012 til 2,8 mill. kr. 

 

Når det gjelder NFR, så har 10 søknader blitt innvilget i 2013, derav 2 større. Det har blitt innvilget et 

stort forskerprosjekt på over 7 millioner på Fakultet for humaniora og pedagogikk innen 

religionsvitenskap og en på over 1 million på Fakultet for teknologi og realfag innen marin økologi, 
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men ellers bare mindre søknader (reisestipend, arrangementsstøtte). Fra RFF ble det innvilget 5 

søknader, derav ett stort prosjekt på Fakultet for humaniora og pedagogikk innen 

utdanningsforskning. Det ble sendt 6 søknader til EU i 2013, derav ble én innvilget på Fakultet for 

teknologi og realfag. Vi må arbeide systematisk for å få opp både volumet og kvaliteten på søknader. 

 

Satsingsområder og NFRs senterordninger 

Per 2013 har UiA følgende satsingsområder: Toppforskningsmiljøene MULTIKUL (Multimodalitet og 

kulturendring), eHelse og Fornybar energi og satsingsområdet Senter for integrert krisehåndtering. I 

tillegg ble det etablert et nettverk innen profesjonsfaglig forskning med UiS og UiN, og et internt 

profesjonsfaglig nettverk, som gjenspeiles i styrets mål om at UiA har anerkjente forskningsgrupper 

med relevans for alle de store profesjonsfaglige studieprogrammene.   

 

UiA har også som mål innen 2015 å ha tre etablerte forskningsgrupper som er godt kvalifiserte for 

søknader om status innenfor NFRs senterordninger. I 2013 hadde NFR en utlysning om Senter for 

forskningsbasert innovasjon (SFI), der UiA sendte to skisser i 2013 og fulle søknader i vår 2014: Den 

ene er innen offshore-mekatronikk med UiA som prosjektleder og i samarbeid med offshore-

industrien i regionen. Den andre er en innen innovasjon i reise- og opplevelsesindustrien, der UiA er 

partner i samarbeid med reise- og opplevelsesindustrien i regionen og UiN er prosjektleder.   

 

Forskningsgrupper 

Innen 2015 er det et mål at forskningsgrupper er den vanlige organiseringen av FoU-virksomheten i 

fagmiljøene og tverrfaglige miljøer. I 2013 har organisasjonen jobbet med etablering av 

forskningsgrupper ved alle fakultetene. Kriteriene for forskningsgrupper ble diskutert i 

Forskningsutvalg og vedtatt i Styret. Noen fakulteter har allerede etablert forskningsgrupper og 

andre er på vei. 

1.1.4 Samfunnskontakt og -utvikling 

UiA har som mål i sin strategi at 30 % av den faglige publiseringen ved UiA blir digitalt tilgjengelig i 

åpne publiseringsarkiv. I 2013 ble 21 % av UiAs publisering gjort tilgjengelig i AURA, universitetets 

åpen arkiv. Det er en nedgang i forhold til fjoråret og kan skyldes den store økning i 

forskningspublisering. 

Innen 2015 skal UiA sammen med Agderforskning og Teknova være en attraktiv forsknings- og 

utviklingspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge. Samarbeidet med 

næringslivsklyngene Node og EYDE er godt, og i 2013 har UiA i samarbeid med NCE NODE jobbet mot 

en søknad for et Senter for forskningsbasert innovasjon innen offshore-mekatronikk. 

I strategiplanen er det fastsatt mål for samarbeidet med Høgskolen i Telemark. Et felles 

masterprogram i akvatisk økologi er etablert og settes i gang høsten 2014. De to institusjonene 

samarbeider om et planlagt felles masterprogram i World Music. Planlagt oppstart for dette 

programmet er høsten 2015. Det er satt i gang flere teknisk-administrative samarbeidsprosjekter, 

bl.a. når det gjelder digital eksamen. Når det gjelder forskningssamarbeid, er det gjennomført en del 

prosjekter innen biologi/økologi, teknologi og helse og idrett. 

UiA har et tett samarbeid med regionens arbeidsliv og myndigheter, samt med ulike næringsklynger. 

Flere store studieprogram, blant annet lærerutdanningene og sykepleierutdanningen, har praksis 
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som en sentral del av studiene, og det skrives også bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med 

eksterne aktører. 

UiA har en variert studie- og emneportefølje som tilbys som etter- og videreutdanning (EVU). 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har et masterprogram i ledelse med om lag 300 aktive 

studenter, og de har også moduler som vil inngå i Master of Business Administration fra 2014. Utover 

dette har alle fakultetene bortsett fra Fakultet for kunstfag EVU-tilbud. Satsningsområder innenfor 

EVU er blant annet Kompetanse for kvalitet, som er et etterutdanningsprogram rettet mot 

skolesektoren, Trafikant- og kjøretøystudiet som er rettet mot Statens veivesen, og ledelseutdanning 

rettet mot barnehagesektoren. Samlet studiepoengproduksjon for EVU er svakt økende i 2013, og 

det arbeides bredt med å videreutvikle tilbudet generelt og i samarbeid med regionale aktører.  

1.1.5 Organisasjonskultur og infrastruktur 

UiA har som mål i sin strategi innen 2015 at 70 % av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 

har førstekompetanse/professorkompetanse. I 2013 . For UiA som helhet er andel førstestillinger 

68 % i 2013, og denne har vært jevnt økende siden 2008. Det er stor variasjon i andel førstestillinger 

blant fakultetene, der Fakultetet for teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap har høyest andel førstestillinger.  

Ifølge UiAs strategi skal professor- og førstestillinger lyses ut internasjonalt. Vi har gode rutiner for å 

legge ut stillinger på den europeiske websiden EURAXESS, men bare 50 % av de vitenskapelige 

stillingene ble utlyst på engelsk i 2013.  

Det er en generell utfordring i norsk UH-sektor at kvinneandelen i vitenskapelige stillinger faller med 

økende kompetansenivå. I 2013 var 23 % av vitenskapelige ansatte i professorstillinger kvinner. Det 

er en svak økning i forhold til de siste årene. Det er en stor variasjon i kjønnsfordelingen for 

vitenskapelig ansatte på de ulike fakultetene. Tre av fakultetene peker seg ut med spesielt lav 

kvinneandel blant de vitenskapelig ansatte, men det er en positiv utvikling fra 2012, spesielt på 

Fakultet for teknologi og realfag, hvor andel kvinnelige professorer har økt fra 9 % til 14 % i 2013. 

Andel midlertidige ansatte har vært høy i sektoren, og det er et uttrykt mål fra KD å redusere denne 

andelen. Ved UiA er andel midlertidige årsverk 11 % i 2013, og det er lavt sammenlignet med 

sektoren for øvrig. Dette kan delvis forklares med at UiA har bevisst arbeidet med dette over flere år, 

men også med et lavt antall eksternt finansierte prosjekter ved UiA.  
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1.2 UiA i tall 

  Utdanning   

Antall studieprogram Masterprogram                    32  

  Bachelorprogram                    44  

  4-årige lærerutdanningsprogram                      2  

Antall primærsøkere Samordna opptak               5 390  

  Lokalt opptak               4 571  

  Primærsøker pr plass i SO                   2,1  

Antall studenter Totalt               9 934  

  Høyere grad               2 310  

  Lavere grad               7 624  

Antall kandidater Totalt               1 848  

   -Sykepleierutdanning                 209  

   -Ingeniørutdanning                 332  

   -Økonomiutdanning                 190  

   -Grunnskolelærerutdanning                 105  

   -Førskolelærerutdanning                 129  

Internasjonalisering Antall studietilbud på fremmedspråk                    11  

  Utreisende utvekslingsstudenter                  339  

  Innreisende utvekslingsstudenter                  248  

  Doktorgradsutdanning   

Antall studieprogram Totalt 5 

  Antall spesialiseringer 14 

Antall doktorgradsavtaler   151 

Antall avlagte doktorgrader   18 

  Forskning   

Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng totalt 568,3 

  Publikasjonspoeng nivå 1 504,1 

  Publikasjonspoeng nivå 2 64,2 

  Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt 1,01 

Eksternt finansiert virksomhet Totale inntekter fra EU og NFR (NOK) 25 462 000 

  Antall EU-prosjekt 7 

  Antall NFR-prosjekt 56 

  Samfunnskontakt   

Formidling Formidlingspoeng totalt 2 777 

  
Andel AURA-deponeringer av totalt antall 
publiseringer 21 % 

Innovasjon Antall mottatte forretningsideer 40 

Etter- og videreutdanning Antall deltakere 2 080 

  Organisasjon   

Ansatte Totalt antall ansatte 963 

  Antall vitenskapelige årsverk 567 

  Antall administrative årsverk 396 

  Antall årsverk i rekrutteringsstillinger 96 

Økonomi Budsjettstørrelse (mill NOK) 1 108 

  Andel statstilskudd 87 % 

  Andel eksterne inntekter 13 % 

  Kjønnsbalanse   

Studenter 40 % menn 60 % kvinner 

Ansatte 50 % menn 50 % kvinner 

Vitenskapelig ansatte 56 % menn 44 % kvinner 

Professorer og dosenter 77 % menn  23 % kvinner 
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2 Utdanning 

2.1 Inntakskvalitet 
Universitetet definerer inntakskvalitet som de forkunnskaper og forutsetninger studentene bringer 

med seg når de begynner på et studium. Søker- og opptakstall er sentralt i dette kapitlet. 

2.1.1 Søkning og opptak 

De fleste av UiAs grunnstudier har opptak via Samordna opptak (SO). Dette gjelder årsstudier, 

bachelorprogram, femårige masterprogram og grunnskolelærerutdanning. I 2013 hadde UiA 78 

søknadsalternativer i SO. 

 

Tall fra Samordna opptak for alle universitet
1
 

  

Antall primærsøkere SO Antall primærsøkere pr plass SO Andel av primærsøkerne SO 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 

UIA 5 390 5 371 2,1 2,2 4,6 % 4,7 % 

NTNU 11 536 11 567 2,3 2,3 9,9 % 10,1 % 

UMB 1 754 1 665 2,4 2,3 1,5 % 1,4 % 

UIB 9 176 8 560 2,3 2,1 7,8 % 7,4 % 

UIO 17 069 17 198 2,9 3,0 14,6 % 14,9 % 

UIS 4 923 5 064 2,4 2,6 4,2 % 4,4 % 

UIT 4 304 4 462 1,7 1,9 3,7 % 3,9 % 

UIN 1 928 1 776 1,6 1,4 1,6 % 1,5 % 

 

Som tabellen viser har UiA  i 2013 nesten samme antall primærsøkere i SO som i 2012. Totalt antall 

primærsøkere i SO har økt med 1,7 % fra 2012 til 2013, noe som bidrar til at UiA sin andel av 

primærsøkerne i SO reduseres marginalt til 4,6 %.  Av de andre universitetene er det kun UiB og UMB 

som øker sin andel, noe som betyr at høyskoler tar en litt høyere andel av søkerne i SO. 

Tall fra Samordna opptak for UiA
2
 

  
Antall 

primærsøkere 
Antall kvalifiserte 

primærsøkere 
Antall planlagte 

plasser 

Antall 
primærsøkere pr 

plass 

Antall kvalifiserte 
primærsøkere pr 

plass 

2013 5 390                       4 454  2 592 2,1 1,7 

2012 5 371 4 335 2 496 2,2 1,7 

2011 4 506 3 598 2 404 1,9 1,5 

2010 4 422 3 525 2 388 1,9 1,5 

2009 4 173  - 2 332 1,8  - 

 

Antall primærsøkere pr plass ved UiA har gått ned til 2,1 i 2013, og det skyldes i hovedsak at man har 

økt antall studieplasser i SO med 96 fra 2012. Antall primærsøkere pr plass reflekterer til en viss grad 

hvor attraktivt et studiested er, og målt ved denne indikatoren er UiAs attraktivitet forholdsvis stabil. 

UiA hadde en målsetning om at antall primærsøkere pr plass i 2013 skulle være 2,3. 

                                                           
1
 Kilde: Samordna opptak, tabell SO-46. 

2
 Kilde: Samordna opptak, tabell SO-46. 

Side�131



11 
 

Lokalt opptak er søknad direkte til UiA. Dette omfatter studier hvor annen høyere utdanning er 

opptakskrav, som toårige masterprogram, andre påbyggingsstudier og videreutdanningsstudier. Det 

er også lokalt opptak til studier med opptaksprøve, halvårsstudier og studier med oppstart i 

vårsemesteret. I tillegg er det lokalt opptak til spesialtilpassede ingeniørstudier (TRES og Y-veien) og 

til forkurs. UiA hadde i 2013 60 søknadsalternativer i lokalt opptak. Søknad og opptak til EVU-studier 

kommer i tillegg til søknad og opptak til ordinære studier. 

En søker i lokalt opptak kan søke om opptak på andre universitet og høyskoler uten å prioritere 

mellom disse. En primærsøker i lokalt opptak trenger kun å prioritere søknader innenfor samme 

fakultet. Antall primærsøkere i lokalt opptak vil derfor naturlig være høyere enn SO. Antall 

primærsøkere pr plass er derfor ikke direkte sammenlignbart i SO og i lokalt opptak. 

  

Antall primærsøkere pr plass ved 
opptak høst 2013

3
 

Samordna opptak Lokalt opptak 

Helse- og idrettsvitenskap 2,8 2,3 

Humaniora og pedagogikk 1,2 2,1 

Kunstfag 1,8 3,0 

Teknologi og realfag 1,8 3,7 

Økonomi og samfunnsvitenskap 3,2 2,9 

Lærerutdanning 1,5 4,0 

SUM UiA 2,1 3,1 

 

Totalt antall søkere til studier med lokalt opptak har økt svakt fra 2012 til 2013. Dette skyldes 

hovedsakelig oppstart av Bygg, masterprogram, økt søkning til forkurs for ingeniører og oppstart av 

bachelorprogram i markedsføring og ledelse. Antall studieplasser i lokalt opptak er redusert med 

nesten 300 plasser fra 2012 til 2013. Endringene har primært funnet sted på Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap og på Fakultet for humaniora og pedagogikk med 150 færre plasser på 

førstesemesterstudiet. Økning i antall søkere og nedgang i antall plasser bidrar til at antall 

primærsøkere pr plass i lokalt opptak har gått opp fra 2,4 i 2012 til 3,1 i 2013. Tabellen viser også at 

det er større variasjon mellom fakultetene i lokalt opptak, og bakgrunnsdata viser at det er betydelig  

variasjon fra år til år.  

Gjennomsnittstall fra fakultetene skjuler en betydelig variasjon mellom studieprogrammene. 

Generelt er det noe lavere søkning til studier på masternivå enn på bachelornivå, men det er likevel 

store variasjoner. Detaljer om søknads- og opptakstall på programnivå finnes i vedlegg. 

                                                           
3
 Kilde: Samordna opptak, tabell SO-46. UiAs opptakskontor for Lokalt opptak. 
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Figuren4 viser en oversikt over andel søkere som ikke kommer fra Aust- eller Vest-Agder. Som figuren 

viser er det en svak nedgang i andel studenter i Samordna opptak som ikke er fra Agder, mens for 

UiA totalt sett er andelen stabil. Det er imidlertid en økende andel av søkerne i lokalt opptak som har 

uspesifisert hjemstedsadresse, og disse er trukket ut av statistikken. 

2.1.2 Opptak av studenter 

Søkere som takker ja til studietilbud og registrerer seg som studenter defineres som «opptatte 

studenter». Høsten 2013 ble 5 794 studenter tatt opp til studieprogram ved UiA. Dette er en økning 

på 624 studenter fra 2012, dvs en økning på 12 %.  

  

Antall opptatte studenter ved UiA. 
Høst 2013

5
 

Samordna opptak Lokalt opptak Totalt 

Helse- og idrettsvitenskap 522 369 891 

Humaniora og pedagogikk 812 329 1141 

Kunstfag 86 113 199 

Teknologi og realfag 642 362 1004 

Økonomi og samfunnsvitenskap 969 509 1478 

Lærerutdanning 399 124 523 

Uspesifisert  558 558 

SUM UiA 3430 2364 5794 

 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har klart størst økning i antall opptatte studenter med 24 

% flere opptatte enn i 2012. En del av denne økningen er enkeltemnestudenter som er registrert på 

                                                           
4
 Kilde: DBH; Søknadsdata. 1. prioritetssøkere i NOM-opptak og i Lokalt opptak. Primærsøkere til alle typer 

studier, også EVU-studieprogram med ordinær søkning. For Lokalt opptak er også søkere i vårsemesteret 
inkludert. 
5
 Kilde: DBH; Opptatte studenter, totalfinansiert. 
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fakultetet, i tillegg er det opptak til nytt bachelorprogram i markedsføring og ledelse. Det er også en 

økning i kategorien «uspesifisert». Denne kategorien inneholder utvekslingsstudenter og 

enkeltemnestudenter. Også Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har økning i opptatte studenter, 

noe som dels skyldes høyere opptak til bachelorprogram i sykepleie, og dels opptak til enkelte EVU-

studier. Flere fakultet rapporterer om en betydelig «overbooking», dvs opptak av studenter som er 

langt høyere enn antall planlagte studieplasser. Dette begrunnes dels med at det skjer et frafall 

første semester, men også at antall planlagte studieplasser ikke er et reelt uttrykk for dimensjonering 

av studieprogrammet. Også her skjuler fakultetstallene til dels store variasjoner mellom de enkelte 

studieprogrammene. 

Det tas også opp studenter i vårsemesteret, og for UiA var antall opptatte studenter 897 våren 2013. 

Nesten halvparten av disse er studenter på EVU-studier som har oppstart i vårsemesteret. Det er 

også en stor andel enkeltemnestudenter og  innreisende utvekslingsstudenter. Resten av opptaket 

kan skyldes overgang fra andre institusjoner og opptak til halvårsenheter. Det er spesielt Fakultet for 

humaniora og pedagogikk og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap som har høyt opptak i 

vårsemesteret.  

 

Ca 60 % av studentene som ble tatt opp ved UiA i 2013 kommer fra Agder, og i overkant av 10 % 

kommer fra Sør-østlandet og 10 % fra Vestlandet6. Dette er ganske sammenfallende med hvilke 

regioner søkerne kommer fra, og bildet er forholdsvis stabilt fra år til år. Det bekrefter at UiA har en 

sterk regional profil. 

                                                           
6
 Kilde: DBH; Opptatte og førstegangsregistrerte studenter, hele året. I regionsinndelingen har man valgt å 

legge Rogaland til Vestlandet, for å få Agder som en egen region.  
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Figuren7 viser at kvinneandel for opptatte studenter er forholdsvis stabil. På Fakultet for teknologi og 

realfag viser figuren at økningen i andel kvinner som har vært de siste årene har flatet ut. På Fakultet 

for økonomi og samfunnsvitenskap har kvinneandelen økt igjen, mens på Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap er kurven svakt fallende. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap gir uttrykk for at de 

ønsker seg en bedre kjønnsbalanse, spesielt på sykepleierstudiene. 

2.1.3 Studentrekruttering 

I 2013 deltok UiA på 5 utdanningsmesser, og det ble gjennomført  ca 70 skolebesøk. 

Rekrutteringsarbeidet har vært konsentrert om de 9 sydligste fylkene, som er UiAs 

hovedrekrutteringsområde. Det har vært spesielt fokusert på rekruttering til masterstudier og da 

også til erfaringsbaserte masterstudier. Avdeling for studentrekruttering bruker mye ressurser for å 

digitalisere informasjon knyttet til rekrutteringsarbeidet og til studiestart. Det er også et økt fokus på 

å sikre bedre fordeling av søkere mellom de ulike studievalgene, ved målrettede kampanjer. 

2.1.4 Studiestart 

Hvert år gjennomføres det en undersøkelse blant nye studenter ved UiA knyttet til studiestart i 

høstsemesteret. En rekke forhold knyttet til informasjon, studie- og institusjonsvalg  og mottak av 

studenter blir vurdert.  Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet følgende:  

 3 av 4 bestemmer seg først for hva de skal studere – deretter hvor. 

 UiAs hjemmeside  og Studiekatalogen er de viktigste digitale informajonskanalene. Facebook 

som informasjonskanal har økt mye siden 2012.    

 84 % av respondentene hadde UiA som førstevalg. Faglig tilbud og positivt omdømme var viktige 

motivasjoner for valget. 

 Studentene er generelt tilfredse med arrangementene ved studiestart, men nær 70 % gir uttrykk 

for at det er et høyt fokus på alkohol i forbindelse med studiestart.  

                                                           
7
 Kilde: DBH; Opptatte og førstegangsregistrerte studenter, totalfinansiert. 
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2.2 Rammekvalitet 
Universitetet definerer rammekvalitet som det ressursgrunnlaget en utdanning rår over, så som 

lokaler, strukturer, regler, utstyr og hjelpemidler, samt det psykososiale og faglige miljøet 

utdanningen gjennomføres i. En oversikt over og vurdering av antall studenter i forhold til 

fagmiljøenes størrelse, arealer og øvrig infrastruktur, studentenes fysiske og psykososiale 

læringsmiljø samt administrative tjenester, er sentralt i dette kapittelet. 

2.2.1 Registrerte studenter 

  

Totalt antall registrerte studenter ved UiA.  
Gjennomsnitt for kalenderår

8
. 

2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 1 471 1 513 1 567 1 602 1 667 

Humaniora og pedagogikk 1 207 1 352 1 462 1 606 1 603 

Kunstfag 277 281 293 328 347 

Teknologi og realfag 1 341 1 493 1 697 1 797 1 892 

Økonomi og samfunnsvitenskap 2 499 2 561 2 801 2 803 3 030 

Lærerutdanning 1 115 1 166 1 264 1 313 1 358 

Uspesifisert 200 320 28 40 38 

SUM UiA 8 108 8 684 9 112 9 488 9 934 

Årlig vekst 5,3 % 7,1 % 4,9 % 4,1 % 4,7 % 

 

Gjennomsnittlig antall studenter ved UiA i 2013 var 9 934, en økning på 446 studenter, eller 4,7 % fra 

2012. Med unntak av Fakultet for humaniora og pedagogikk er det jevn vekst på alle fakultet, og 

sterkest vekst er det på Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap med 8 % vekst i 2013. Dette 

fakultetet er også det klart største med 30 % av alle studentene.  

  

Totalt antall registrerte studenter ved alle universitetene.  
Gjennomsnitt for kalenderår

9
. 

2009 2010 2011 2012 2013 

NTNU 19 687 20 141 21 041 21 407 21 909 

UMB 3 059 3 526 3 901 4 222 4 400 

UiA 8 108 8 684 9 112 9 488 9 934 

UiB 13 586 14 131 14 068 14 060 14 234 

UiN 
   

5 862 5 756 

UiO 26 962 27 017 26 702 26 501 26 471 

UiS 7 935 8 222 8 311 8 643 9 093 

UiT 8 040 8 489 8 667 9 091 9 779 

SUM 87 375 90 209 91 800 99 272 101 573 

 

                                                           
8
 Kilde: DBH; registrerte studenter, totalfinansiert. Gjennomsnitt er beregnet som et snitt av antall studenter 

for vår- og høstsemester.  
9
 Kilde: DBH; Registrerte studenter, totalfinansiert. Gjennomsnitt er beregnet som et snitt av antall studenter 

for vår- og høstsemester. 
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Vekst i antall registrerte studenter for alle universitetene (med unntak av UiN) har vært på ca 10 % i 

perioden 2009 til 2013. I samme perioden har vekst i antall studenter ved UiA vært på 22,5 %. Målt i 

antall studenter er UiA det fjerde største universitetet etter UiO, NTNU og UiB. 

  

Antall registrerte egenfinansierte studenter ved UiA.  
Gjennomsnitt for kalenderår

10
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 1 393 1 455 1 502 1 535 1 552 

Humaniora og pedagogikk 1 145 1 225 1 369 1 459 1 482 

Kunstfag 277 276 290 324 346 

Teknologi og realfag 1 326 1 465 1 680 1 784 1 878 

Økonomi og samfunnsvitenskap 2 286 2 369 2 613 2 610 2 752 

Lærerutdanning 1 115 1 166 1 264 1 313 1 358 

Uspesifisert 200 320 28 40 38 

SUM UiA 7 741 8 275 8 746 9 064 9 405 

 

Som tabellen viser er de fleste studenter egenfinansierte, og utviklingen i antall egenfinansierte 

studenter tilsvarer i hovedsak utviklingen totalt. Egenfinansierte studenter er i realiteten 

studentekvivalenter, beregnet på basis av finansieringsandelen for det enkelte studieprogram. Alle 

ordinære studieprogram er 100 % egenfinansierte, mens EVU-studier har sin primære 

finansieringskilde fra studentbetaling eller andre eksterne finansieringskilder. 

Flere fakultet gir uttrykk for at den relativt sterke veksten i antall studenter de siste årene ikke kan 

fortsette. Dette begrunnes dels med press på infrastrukturen, og dels med høyt arbeidspress både på 

de vitenskapelige ansatte, og ressurser knyttet til veiledning og administrasjon av studenter. Fakultet 

for helse og idrettsvitenskap og avdeling for Lærerutdanningen melder om at det ikke er mulig å øke 

antall studenter (på studieprogram med praksis), uten at det opprettes nye praksisplasser. 

Tilbakemeldingene fra praksisfeltet er at  kapasiteten er maksismalt utnyttet både i skolesektoren og 

i helsesektoren.  

2.2.2 Antall studenter pr  vitenskapelig ansatt 

  
Antall studenter pr årsverk i UFF stillinger

11
 

2009 2010 2011 2012 2013 

NTNU 7,1 6,8 6,9 7,4 7,7 

UMB 6 6,7 7,3 7,7 7,9 

UiA 15,6 16,2 17,6 17,2 18,3 

UiB 7 7,4 7,3 7,1 7,2 

UiN - - 18,7 19,8 18,9 

UiO 8,7 8,2 8,2 8,2 8,1 

UiS 13,4 13,7 13,7 13,9 14,1 

UiT 6,1 6,3 6,3 6,7 7,2 

Vektet gjennomsnitt for universitetene 8,2 8,1 8,5 8,6 8,8 

                                                           
10

 Kilde: DBH; registrerte studenter. Egenfinansierte. 
11

 Kilde: DBH; studenter pr årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. 
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Antall studenter pr årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger varierer mye på de 

ulike universitetene. En av årsakene til dette er ulik finansiering av de eldre og de nyere 

universitetene, noe som er forholdsvis tydelig i tabellen. Gjennomsnitt for alle universitetene i 2013 

er 8,8 studenter pr vitenskapelig årsverk, mens UiA har 18,3 studenter pr vitenskapelig årsverk.  

Forholdet mellom antall studenter og antall vitenskapelig ansatte varierer mellom de ulike 

fakultetene. Flest studenter pr vitenskapelig ansatt er det ved Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap, og færrest ved Fakultet for kunstfag. Ulik undervisningsform på studieprogram 

med hovedvekt på undervisning i store grupper kontra studieprogram med hovedvekt på 

undervisning i små grupper eller en-til-en-undervisning bidrar naturlig nok til å forklare mye av 

forskjellene. UiAs organisering av lærerutdanningene gjør det også vanskelig å finne eksakt antall 

studenter pr vitenskapelig ansatt på fakultetsnivå. I tillegg til fakultetets egne studenter, underviser 

også fakultetene emner i lærerutdanningene. Beregninger viser imidlertid at det er betydelige 

forskjeller mellom fakultetene. Generelt melder fakultetene om høyt arbeidspress på de 

vitenskapelig ansatte pga høyt studenttall. 

Antall studenter pr årsverk med førstekompetanse i 2013 er 31, og dette forholdstallet har vært 

relativt stabilt siden 2009.  

2.2.3 Studentenes læringsmiljø 

Studentenes fysiske læringsmiljø kan vurderes ut fra mange aspekter, og det er utfordrende å finne 

sammenligningsgrunnlag. Som en ytre ramme for det fysiske læringsmiljø er det beregnet hvor 

mange kvadratmeter de ulike universitetene har til rådighet, og dette er sammenstilt med 

studenttall. 

 Antall kvadratmeter pr student
12

 

  2011 2012 2013 

NTNU 27,7 27,3 27,6 

UMB 40,6 43,7 41,9 

UiA 9,8 9,5 9,2 

UiB 26,7 27,8 27,5 

UiN   8,7 9,1 

UiO 20,5 21,6 21,4 

UiS 13,2 13,9 13,6 

UiT 26,0 24,9 26,5 

 

Som tabellen viser er det til dels store forskjeller mellom universitetene, men det er ulike typer 

arealer inkludert (f eks museumsvirksomhet), så tallene er ikke direkte sammenlignbare. Tabellen 

viser likevel at UiA ligger nesten nederst på listen over antall kvadratmeter pr student. Vekst i antall 

studenter har også vært sterkere enn økning i arealer, noe som har bidratt til et synkende 

forholdstall.  

                                                           
12

 Kilde: DBH; Arealdata, og DBH; Registrerte studenter, totalfinansiert. Gjennomsnitt for høst- og vårsemester. 
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Timeplankontoret har analysert utviklingen i studentantall og tilgjengelig undervisningsareal og 

rapporterer at man i tillegg til dagens arealer har behov for følgende:  

Campus Kristiansand Campus Grimstad 

1 auditorium med 300 plasser 2 auditorier med 100 plasser 

2  auditorer med 190 plasser 4-5 seminarrom med 50 -80 plasser 

6-7 seminarrom med 40-70  plasser Flere grupperom med 8-12 plasser 

30-40 grupperom med 8-12 plasser Fortsatt leie auditorier i FoU-bygg 

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap melder om problemer med å få tildelt egnede rom til 

modulbasert undervisning. Fakultetet har flyttet noe undervisning fra Campus Grimstad til Campus 

Kristiansand på grunn av utilstrekkelig kapasitet på PC-laboratorier. Kapasiteten ved fakultetets 

spesialrom er utilstrekkelig.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk påpeker at flere av seminarklassene i lærerutdanningene har 

vokst seg veldig store den siste tida. Det anses uhensiktsmessig i seg selv at flere av klassene nå 

består av 42-45 studenter, og problemet blir ikke mindre når man må bruke rom som egentlig er 

beregnet på færre. Videre mener fakultetet at det er for få strømuttak i undervisningsrommene. 

Dette er særlig viktig med tanke på at man skal i gang med en forsøksordning der studentene i større 

grad blir pålagt å bruke laptop i tilknytning til selve undervisningen.  

Fakultet for kunstfag melder om at økende antall studenter har medført utfordringer i forhold til 

infrastruktur og arealbegrensninger. Fakultetet disponerer spesialrom som er bygd for et langt lavere 

studenttall enn det man har i dag. Dette medfører bl.a. bruk av betydelige ressurser på å leie 

eksterne rom/scener i forbindelse med drama-/teateroppsetninger. Størst utfordring har fakultetet 

når det gjelder utstillingsplass for kunst- og håndverksstudentene. Et galleri er under planlegging.  

I følge Fakultet for kunstfag er bygningsmassen godt tilrettelagt for funksjonshemmede studenter. 

Med god planlegging klarer fakultetet å ta imot studenter med fysiske funksjonsnedsettelser, og 

tilbakemeldingen er at ting fungerer.  

Fakultet for teknologi og realfag peker på at den gode tilstrømmingen til fakultetets studier medfører 

enkelte problemer når det gjelder noen av ressursene fakultetet/universitetet rår over. Blant annet 

er ikke auditoriene store nok til å ta imot alle ingeniørstudentene til samlet forelesning. På Campus 

Grimstad er kapasiteten på laboratoriene for liten med de studenttallene fakultetet nå har.  

Fakultetet understreker at begge campus er bygget for å tilfredsstille kravene til universell utforming. 

Ved spesielle utfordringer er Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser 

behjelpelig med å finne fram til gode tiltak.  

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap melder om at man har hatt store utfordringer med 

hensyn til kontorkapasitet. Det understrekes også behov for store undervisningsrom/auditorier. Det 

er fakultetets vurdering at universitetet har et godt fungerende tilretteleggingskontor for studenter 

med funksjonsnedsettelser.  

Generelt rapporteres det om stort press på infrastrukturen grunnet sterk vekst i studenttallet de siste 

årene. 

Side�139



19 
 

I den grad det er registrert rapporter om skade, ulykke eller nestenulykke der studenter er involvert, 

er disse rapportene behandlet i tråd med fastsatte rutiner.  

2.2.4 Læringsmiljøutvalgets arbeid 

Lov om universiteter og høyskoler sier at universitetets styre har det overordnede ansvaret for 

studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til 

rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden ved universitetet. Styret har 

ansvar for at læringsmiljøet ved universitetet, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, er 

forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. 

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at dette blir gjennomført.  

Læringsmiljøutvalget ved UiA hadde tre møter i 2013. Man fokuserte i hovedsak på følgende saker: 

 Det psykososiale tilbudet ved UiA, særlig Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring 

 Arbeidet med rapport om skade, ulykke og nestenulykke 

 Endringer i kvalitetssikringssystemet og rapporteringsrutiner i denne forbindelse som berører 

LMUs ansvarsområde 

 Alkoholbruk i forbindelse med studiestart – og blant studentene mer generelt 

 Tiltak for å bedre det fysiske læringsmiljøet, herunder system for booking av grupperom, 

tilrettelegging av leseplasser, installering av flere stikkontakter på lesesalene, prosjektet Min 

timeplan som har fokus på bedre og mer effektiv arbeidsflyt knyttet til timeplanlegging, bedre 

utnyttelse av UiAs undervisningsrom og bedre visning av reservasjonene i de ulike 

undervisningsrommene   

2.2.5 Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring 

Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring er representert ved begge campuser og består av 

Tillretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser (TSF), SiA Helse, Studier med 

støtte og studentpresten. Noen av gevinstene ved denne samlingen av tjenester er at de ansatte i 

større grad kan arbeide tverrfaglig og at tjenestene blir mer synlige og tilgjengelige.  

Studier med støtte (SMS) er et samarbeidstiltak mellom UiA og NAV Aust- og Vest-Agder retter mot 

studenter med moderate til alvorlige psykiske lidelser som også har en ekstern behandler. Disse 

studentene får tett oppfølging underveis i studiet og hjelp til å kunne nå sine studiemål. Studier med 

støtte hadde våren 2013 17 studenter på Campus Kristiansand og 20 på Campus Grimstad. For 

høsten 2013 var tallene henholdsvis 11 og 18.  

2.2.6 Administrative tjenester 

Studieadministrative tjenester er viktige for studiekvalitet og læringsmiljø. Studentene stiller stadig 

større krav til digital kommunikasjon, steds- og tidsuavhengige tjenester (24/7) og tilgang til tjenester 

ved bruk av eget utstyr og alle typer plattformer. I 2013 har derfor alle administrative enheter hatt et 

stort fokus på økt digitalisering både i form av digitale skjema, bedre web-sider, 

selvbetjeningsløsninger osv. Det er også satt i gang et felles prosjekt for optimalisering av 

administrative arbeidsprosesser. 

Fra rapportene fra enhetene i Fellesadministrasjonen oppsummeres følgende når det gjelder 

kvalitetssikring av de administrative tjenestene som har betydning for studiekvalitet: 
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Avdeling for studentrekruttering har i 2013 gjennomført store deler av informasjonsarbeidet digitalt 

ved bruk av web og sosiale medier samt ved å kjøre digitale rekrutteringskampanjer for flere fakultet. 

Informasjonskanalene er gjort tilgjengelige for mobile brukere. Avdelingen har høyt fokus på å 

analysere datatrafikk på UiAs hjemmesider og på andre sosiale medier, som et ledd i 

videreutviklingen av avdelingens tjenester. Det meldes også om behov for sanntids informasjon om 

søkertall for å kunne se utviklingstrekk i søkermassen tidlig, og for å kunne kjøre mer målrettede 

kampanjer (CRM-systemer). Andre utfordringer er knyttet til bedre prosedyrer for rekruttering av 

EVU-studenter, koordinering av initiativ på tvers av organisasjonen samt språkkvaliteten i 

informasjonsmateriellet. 

Servicetorget viser til at en økning i digitale tjenester, digitale skjema og bedre web-sider har 

medført færre henvendelser i skranken. Det forventes en ytterligere nedgang i henvendelser i 

forbindelse med oppskalering av digital eksamen. Servicetorget har derfor hatt kapasitet til å ta på 

seg nye oppgaver i forbindelse med studiestart/fadderordning. Avdelingen viser også til et samarbeid 

om felles tjenestekatalog med IT-avdelingen, Studentservice, Universitetsbiblioteket og 

Driftsavdelingen. 

Studentservice har hatt et stort fokus på digital eksamen i 2013. Mens det i 2012 ble gjennomført 

digital skriftlig skoleeksamen for ca 500 kandidater, ble det i 2013 gjennomført digital skriftlig 

skoleeksamen for ca 2000 kandidater og digital muntlig eksamen for ca 80 kandidater. I tillegg ble det 

utenfor prosjektet gjennomført digital eksamen for ca 1000 studenter ved Fakultet for teknologi og 

realfag. Videre opptrapping er under planlegging. 

Følgende tre nye FS-applikasjoner ble innført i 2013:  

 Faglærerweb som gjør det mulig for faglærere å se bilder av alle studenter, kommunisere med 

dem og se statistikk, resultater og kontaktopplysninger 

 Emneplanlegger på nett  

 Nominasjonsweb – elektronisk registrering av innreisende studenter 

Studentservice viser også til stor vekst i bruk av Fronter både til formidling av informasjon, som 

plattform for opplasting av innleveringer og som diskusjonsforum. 

Det er gjennomført en ny brukerundersøkelse i forhold til tjenestene ved Studentservice i 2013. Til 

tross for gode resultater i tilsvarende undersøkelse i 2012, viste ny brukerundersøkelse forbedringer 

på flere områder. Den tydeligste forbedringen var i forhold til påstanden: «Jeg finner selv frem til den 

informasjonen jeg har behov for (f.eks. på internett)». 

Når det gjelder områder med sviktende kvalitet, viser Studentservice til nedetid i FS i forbindelse 

med søknadsfristen 15. april. Det vises videre til svikt i datakvaliteten i FS og en del forsinket sensur. 

Internasjonal avdeling viser til forbedret tilgang til informasjon om utvekslingsmuligheter og 

forbedret søkefunksjon på hjemmesiden. Arbeidet med implementering av Nominasjonsweb 

(elektronisk registrering av innreisende studenter) nevnes spesielt. For å bli mer synlig for 

studentene har Internasjonal avdeling påbegynt arbeid med å flytte sitt kontor i Servicetorget på 

Campus Kristiansand nærmere vrimlehallen. Det har også vært gjort forbedringer i forhold til 

arbeidsfordeling og samarbeid mellom campusene. Årlig brukerundersøkelse blant innkommende 

studenter viser gode resultater på kvaliteten på de tjenester avdelingen leverer. Avdelingen viser 
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videre til fornyet innvilgelse av ECTS og DS labels fra EU-kommisjonen og tildeling av et nytt Erasmus 

Higher Education Charter og et HR Excellence in Research label som ble innvilget høsten 2013. 

Internasjonal avdeling viser til god dialog med andre enheter, men gir uttrykk for visse utfordringer i 

forhold til kommunikasjonen med Fakultet for teknologi og realfag. 

I 2013 har Internasjonal avdeling også deltatt i arbeidet med utarbeidelsen av et forslag til 

Handlingsplan for internasjonalisering for UiA.  

IT-avdelingen lister i sin rapport opp en rekke gjennomførte utviklings-/forbedringstiltak. Blant annet 

vises det til at ulike selvbetjeningsløsninger for studenter og ansatte har gitt en tidsbesparelse på 

rundt ett årsverk. 

Av nye tiltak i 2013 nevnes blant annet følgende: 

 Selvbetjeningsløsninger for studenter 

 Overgang til IP-telefoni 

 Kompetanseheving via IT-læringssenter 

 Opprusting av TV-studio 

 Mobiltilpassede websider 

 Digital eksamen 

Avdelingen viser til stabile IT-tjenester og lite nedetid på systemer samtidig som det pekes på at 

enkelte tilfeller av systemfeil har forekommet. Investering i mer motstandsdyktige løsninger gjøres 

kontinuerlig. 

IT-avdelingen viser også til et større og større behov for teknologistøtte innen undervisning og 

forskning og at arkitektur og systemintegrasjon er blitt en viktig tjeneste i avdelingen. Utvikling av 

moderne løsninger som understøtter moderne undervisning er en stor utfordring i avdelingen. 

Av positive erfaringer vises det blant annet til etablering av tjenestekatalog med tilhørende 

ansvarsområder og kobling til virksomhetsplan, og til positive erfaringer med prosjektstruktur og 

maler knyttet til gjennomføring av prosjekter.  

Karrieresenteret har innført et enkelt bookingsystem for veiledning som gir bedre oversikt og 

kontroll med veiledningsaktiviteten. Systemet gir også mulighet for å kanalisere studenter til riktig 

instans. Senteret har i 2013 også arbeidet med videreutvikling og relansering av Kompetansetorget i 

samarbeid med IT-avdelingen og Servicetorget. 

Arbeidsomfanget og ansvarsområdet til Karrieresenteret er stort og har medvirket til manglende tid 

til blant annet videreutvikling av informasjons- og kommunikasjonstjenestene og innhold i kurs og 

veiledningstjenestene. Det anses nødvendig å gjøre noe med dette fremover.  

Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning 

Kommentarene fra fakultetene/avdelingen som framkommer i rapportene i forhold til administrative 

tjenester kan oppsummeres som følger: 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap vurderer kvalitetene på sine administrative tjenester og 

samarbeidet med fellesadministrasjonen og andre fakultet/avdeling til å være tilfredsstillende.  
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Fakultet for humaniora og pedagogikk vurderer sine tjenester som meget gode og viser blant annet 

til spesialiserte saksbehandlere innenfor ph.d.-utdanning og godkjenningssaker. Fordelingen av 

instituttkonsulentressurser har imidlertid vært satt på dagsorden i 2013 og vil bli fulgt opp i 2014. 

Fakultetet peker også på et behov for bedre samarbeid mellom Fellesadministrasjonen og 

fakultetene i oppfølgingen etter studieadministrativ fagdag.  

Fakultet for kunstfag anser kvaliteten på de administrative tjenestene som jevnt over god. 

Administrasjonen har hatt noe skjev bemanning på de ulike områdene, men med omfordeling og 

større satsing på studier er dette blitt bedre. I en liten administrasjon har også sykemeldinger, 

permisjoner og utskiftninger i sentrale lederfunksjoner vært utfordrende i forhold til kommunikasjon 

og arbeidsflyt. Til tider opplever fakultetsadministrasjonen en forventning fra Fellesadministrasjonen 

om større grad av spesialkompetanse på fakultetet. Det ønskes en avklaring i forhold til slike 

forventninger. Samarbeidet med enhetene oppfattes som godt samtidig som det gis uttrykk for en 

del ønskede endringer i forhold til rekruttering og opptak. Utfordringer i forhold til timeplanlegging 

nevnes også, spesielt overgangen til at timeplankontoret har overtatt administreringen av 

romkabalen ved fakultetet. 

Fakultet for teknologi og realfag mener at kvaliteten på de administrative tjenestene på fakultetet 

jevnt over er gode. Alle som ønsker det får tilgang til egenutvikling/kurs etter behov og ønsker. Med 

økende studenttall og økende antall forskningsgrupper/størrelsen på forskningsgrupper og 

gruppenes involvering i internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter øker også ønsket 

om/behovet for mer administrativ bistand. Når det gjelder internasjonaliseringarbeidet ser fakultetet 

behov for en klarere og mer hensiktsmessig ansvars- og rollefordeling mellom Fellesadministrasjon 

og fakultetet. 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har stort fokus på rutiner og kvalitet på sine 

administrative tjenester. Det holdes jevnlige studieadministrative møter. Pga stor grad av 

spesialisering, er fakultetet imidlertid sårbart ved eventuelt fravær. Fakultetet viser til godt 

samarbeid med de andre fakultetene/avdelingen, men opplever en vi/de følelse i forhold til 

Fellesadministrasjonen. Det pekes på at Fellesadministrasjonen setter i gang mange prosjekter som 

har betydning for fakultetene, men som fakultetene i liten grad involveres i. Samtidig som 

effektiviseringsprosjekt i Fellesadministrasjonen lykkes, oppleves et merarbeid på fakultetene. 

Fakultetet viser også til få møteplasser.  

Avdeling for lærerutdanning mener de besitter mye solid kompetanse og relevant erfaring. Likevel 

har økt antall studenter og stadige reformer forårsaker et visst press. Kompleksiteten i 

lærerutdanningene er svært utfordrende. Styret for lærerutdanningene arbeider med å finne sin 

naturlige plass mellom fakultetsstyrene og universitetsstyret. Det er også en utfordring å få 

instituttlederne til å se viktigheten i et tettere samarbeid rundt lærerutdanningene. 

2.2.7 Bibliotektjenester 

Universitetsbiblioteket har et omfattende arbeid rettet mot fakultetene og Avdeling for 

lærerutdanning, særlig knyttet til bibliotekundervisning (kildebruk og kildekritikk). Det er tett 

samarbeid med Servicetorget, IT-avdelingen og Driftsavdelingen for å samordne felles utfordringer 

og behov i felles rutiner primært knyttet til førstelinjetjenesten. Tilbakemeldinger fra studenter og 

ansatte angående bibliotekets tjenester er positive. Likevel er det rom for forbedringer i 
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tjenestetilbudet når det gjelder tjenester på høyt faglig nivå som for eksempel bibliometri og bistand 

til publiseringstiltak basert på Open Journal System.  

UB medvirket i et nasjonalt prosjekt i regi av UHR når det gjelder evaluering av mulig standard 

programvare for pensumlisteverktøy. Ansatte ved biblioteket har nedlagt et stort arbeid i systematisk 

forbedring av støtten til ph.d.-kandidatene ved UiA.  

I 2013 mottok UB betydelig støtte innenfor rammen av DDU-programmet til tilpassing og lansering av 

søketjenesten Oria. Utstrakt bruk av Oria vil gi studenter og ansatte enklere tilgang til universitetets 

medietilbud. E-bøker blir lettere synlige, også kapitler. Den norske faglitteraturen fra 

Universitetsforlaget blir også enklere å finne.  

I løpet av de siste årene er det gjennomført et større prosjekt for å gi lånere større direkte innflytelse 

på innkjør særlig av e-bøker. Internasjonalt benevnes denne modellen PDA (Patron Driven 

Aquisition). UBs erfaringer med PDA er noe blandede. Modellen gir mer relevante og etterspurte 

titler, men medfører et relativt stort administrativt ekstraarbeid med dagens biblioteksystem. Det 

nye nasjonale biblioteksystemet Alma, som ventes innført fra 01.01.16, vil forenkle dette 

tilleggsarbeidet.  

2.2.8 Studentsamskipnaden 

Studentsamskipnaden i Agder er hjemlet i lov om studentsamskipnader. Etter denne er SiAs oppgave 

å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. SiA driver virksomhet innenfor 

velferdsområdene kantine, bolig, barnehage, bokhandel, idrettsanlegg, helsetjeneste, kulturhus, 

studiestartfestival og økonomisk støtte til studentenes egne organisasjoner. Etter avtale med UiA 

inngår helsetjenesten i Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring, se punkt 2.2.5. Også NAV 

og studentpresten har tilbud her.  

Ved utgangen av 2013 var 11 021 studenter tilknyttet SiA, hvorav 10 395 ved UiA.  

Utbygging av 3. byggetrinn i Gimle studentby ble igangsatt høsten 2013. Prosjektet skal inneholde 

314 hybelenheter og ferdigstilles sommeren 2015.  

Forslag til regulering av eiendommen i Grooseveien i Grimstad er til behandling i Grimstad kommune.  

Husbanken har i 2013, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gjennomført en undersøkelse av 

vedlikeholds- og rehabiliteringsbehovet i studentboliger i Norge. KD ber om at hver enkelt 

studentsamskipnad særlig ser på Husbankens vurdering av egne bygg og følger opp merknader for 

bygg det er gitt statstilskudd til. Når det gjelder SiAs boligmasse inneholder rapporten fra Husbanken 

kun generelle merknader. SiA tar derfor rapporten til orientering og baserer sitt vedlikehold framover 

på egen vedlikeholdsplan og rutiner for utvikling av denne. 

2.3 Programkvalitet 
Universitetet definerer programkvalitet som kvalitet knyttet til selve studietilbudet, fag- 

/studieplaner, arbeids- og undervisningsformer og eksamensopplegget. Den viktigste vurderingen av 

programkvalitet skjer gjennom programevaluering som skal gjennomføres for alle studieprogram 

minst hvert 5. år. 

Side�144



24 
 

2.3.1 Studieportefølje 

UiA har en omfattende studieportefølje. Det vises til vedlegg for fullstendig oversikt.  

I tabellen nedenfor har man tatt utgangspunkt i søknadsalternativer, men med følgende 

presiseringer: Program som tilbys parallelt på begge campus (for eksempel sykepleierutdanning, 

førskolelærer-/barnehagelærerutdanning og økonomisk-administrativ utdanning) er talt én gang. Det 

samme gjelder program som tilbys heltid/deltid/desentralisert og masterprogram som tilbys både 

som 3+2 og 5-årig integrert program. På denne bakgrunn får vi følgende antall master- og 

bachelorstudier, lærerutdanninger og årsstudier: 

  
Studieportefølje ved UiA 2013 

  
Antall master-

program 
Antall bachelor-

program 
4-årig 

lærerutdanning 
Antall 

årsstudier 

Helse- og idrettsvitenskap 6 5 
 

3 

Humaniora og pedagogikk 6 10 
 

11 

Kunstfag 4 6 
 

3 

Teknologi og realfag 7 11 
 

3 

Økonomi og samfunnsvitenskap 7 11 
 

5 

Lærerutdanning 2 1 2 2 

SUM UiA 32  44 2 27 

 

Fakultetene arbeider kontinuerlig med utvikling av sin portefølje. Ved fristen for å fremme forslag om 

nye studier våren 2013 forelå forslag om etablering av årsstudium i arbeids- og velferdssosiologi, 

Master of Business Administration, felles masterprogram i World Music, masterprogram i 

multimedia, bachelorprogram i filosofi og årsstudium i skuespillerkunst. Årsstudium i arbeids- og 

velferdssosiologi, Master of Business Administration og masterprogram i multimedia ble godkjent, 

programmet i multimedia under navnet Multimedia and Educational Technology. Andre tilbud som 

ble etablert i 2013 er Lektorutdanning for trinn 8-13 og Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig masterprogram. Dette siste innebærer en 

formalisering av de to siste årene av 5-årig masterløp som egne søknadsalternativ.  

I 2012 vedtok universitetsstyret å sette i gang en gjennomgang av studieporteføljen. Fakultetene og 

Avdeling for lærerutdanning leverte sine første rapporter til styret våren 2013, med bl.a. vurderinger 

av sterke og svake sider ved det enkelte studieprogram og vurdering av ressursbruk på emnenivå. 

Det videre arbeidet fram mot andre rapportering våren 2014 vil bl.a. ha fokus på tiltak innen det 

enkelte studieprogram og langsiktig utvikling av porteføljen.  

I forbindelse med den pågående porteføljegjennomgangen er følgende studieprogram utpekt til 

såkalte bærebjelkestudier:  

 Sykepleierutdanningen (bachelor- og masternivå) 

 Ingeniørutdanningene (bachelor- og masternivå) 

 Grunnskolelærerutdanningene (4-årig og 5-årig) 

 Førskole-/barnehagelærerutdanningen 

 Økonomiutdanningene (bachelor- og masternivå) 
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Dette er programmer som står for en vesentlig andel av universitetets samlede 

studiepoengproduksjon, har mange studenter som kan være gode ambassadører for UiA i 

rekrutteringssammenheng, mange uteksaminerte kandidater som betyr mye for UiAs renommé i 

arbeidsmarkedet og har stor samfunnsmessig betydning.  

Universitetet har også utpekt to såkalte signaturstudier: Mekatronikk og Utøvende rytmisk musikk. Et 

signaturstudium må oppfylle minst 4 av følgende 6 kriterier: 

 Studiet er unikt i Norge eller har en posisjon som gjør UiA til foretrukket institusjon. 

 Studiet er innenfor et fagområde der UiA tilbyr både bachelorprogram, masterprogram og ph.d. 

 Studiet har over tid gode søker- og opptakstall. 

 Studiet er kjent for et godt læringsmiljø. 

 Kandidatene er ettertraktet i arbeidsmarkedet. 

 Studiet har et forskningsaktivt og synlig fagmiljø. 

2.3.2 Emneportefølje 

 

Figuren13 viser andel emner med ulik emnestørrelse målt i studiepoeng for de fire siste studieårene. 

Det har pågått et langsiktig arbeid med å redusere antall emner på 5 og 7,5 studiepoeng, og som 

figuren viser har dette arbeidet gitt positive resultater. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

og Fakultet for teknologi og realfag står for den største andelen av emner på 5 og på 7,5 studiepoeng, 

men ved begge disse fakultetene har andelen blitt gradvis redusert. Fakultet for kunstfag skiller seg 

litt ut med forholdsvis flere store emner enn de andre fakultetene. Den markerte økningen i antall 

                                                           
13

 Kilde: FS; karakterstatistikk, rapport «FS582.001». Emner med ordinær eksamen er telt med. Emner med 0 SP 
er fjernet fra oversikten. Det forekommer noen emner på 2,5 SP og disse er lagt til emner på 5 SP. 
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Antall emner H09/V10 = 1 058 
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emner på 15 studiepoeng har i hovedsak skjedd på Fakultet for kunstfag og Fakultet for humaniora 

og pedagogikk.  

2.3.3 Fellesgrader og annet samarbeid med utdanningsinstitusjoner 

UiA ved Fakultet for teknologi og realfag og Høgskolen i Telemark inngikk i 2013 avtale om felles 

masterprogram i akvatisk økologi. Studiet starter opp høsten 2014. Også Havforskningsinstituttet 

(Flødevigen) er part i dette samarbeidet. Videre har fakultetet fellesgraden Didactics of Mathematics, 

Joint Nordic Master Programme.  Fakultet for teknologi og realfag samarbeider også med Høgskolen i 

Telemark innenfor fornybar energi. Der inngår samarbeid om undervisning, sensur, laboratorier og 

utvikling av innholdet i studiene.  

Da fristen for å søke om etablering av nye studier gikk ut 15. april 2013, forelå det søknad om 

etablering av felles masterprogram i World Music. Her planlegges det at UiA ved Fakultet for 

kunstfag skal ha ansvar for 90 studiepoeng og Høgskolen i Telemark for 30 studiepoeng. Det er 

planlagt oppstart av programmet høsten 2015.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk har jevnlig samarbeid med andre humanistiske fakulteter 

gjennom Det nasjonale fakultetsmøtet for historisk-filosofiske fag, dekanmøter, 

fakultetsdirektørmøter og Det nasjonale studieutvalget for HF-fag. Siden høsten 2012 har fakultetet 

samarbeidet med Høgskolen i Telemark om årsstudiet i spansk. Fakultetet har et utstrakt samarbeid 

med en rekke utenlandske partnerinstitusjoner. Dette er spesielt viktig for bachelorprogrammet i 

oversetting og interkulturell kommunikasjon, der 2. studieår gjennomføres ved et utenlandsk 

universitet, eventuelt som ett semester ved et universitet og ett semester med praksis ved en 

godkjent utenlandsk virksomhet.  

UiA utgjør sammen med Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark region SørVest. Avdeling 

for lærerutdanning melder om et systematisk samarbeid med Høgskolen i Telemark på dekannivå, 

programnivå i forbindelse med lærerutdanningsreformene, innenfor praksisadministrasjon og 

studieadministrative rutiner og når det gjelder skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet. 

I tillegg er det igangsatt et prosjekt i Telemarksamarbeidet som gjelder innholdet i det yrkesfaglige 

tilbudet.  

2.3.4 Studentutveksling 

Begrepet utvekslingsstudent omfatter både utenlandske studenter som studerer ved UiA, og 

studenter ved UiA som studerer ved en utenlandsk institusjon. For å bli definert som 

utvekslingsstudent må det foreligge en avtale om utveksling med den eksterne institusjonen, og 

oppholdet må ha en varighet på minimum tre måneder. 

  

Antall utvekslingsstudenter  ved UiA
14

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Innreisende 
              

204  
              

213  
              

235  
              

240  248 

Utreisende 
              

244  
              

283  
              

328  
              

382  339 

Andel utreisende 54,5 % 57,1 % 58,3 % 61,4 % 57,8 % 

 

                                                           
14

 Kilde: DBH; utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram. 
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Antall utvekslingsstudenter ved UiA

15
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 46 43 47 90 65 

Humaniora og pedagogikk 129 133 145 154 138 

Kunstfag 12 20 12 8 7 

Teknologi og realfag 32 69 102 85 97 

Økonomi og samfunnsvitenskap 225 229 247 274 274 

Lærerutdanning 3 2 10 5 - 

Uspesifisert 1 
  

6 6 

SUM UiA 448 496 563 622 587 

Andel utvekslingsstudenter 5,5 % 5,7 % 6,2 % 6,6 % 5,9 % 

 

Totalt antall utvekslingsstudenter har falt fra 622 i 2012 til 587 i 2013.  Det betyr også at andel 

utvekslingsstudenter av totalt antall studenter har falt til 5,9 % i 2013, til tross for at UiA har et mål 

om å øke andelen. Det er en svak økning i antall innreisende studenter, mens antall utreisende 

studenter har falt i 2013.  

 

Som figuren viser har antall utreisende studenter falt ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og 

Fakultet for humaniora og pedagogikk. Noe av årsaken skyldes omlegging på studieprogram som 

medfører flytting av «utvekslingsvindu» til en annen periode. I tillegg var det en stor gruppe 

studenter ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap som trakk seg sent i søknadsprosessen. Det må 

nevnes at utreisende studenter ved Avdeling for lærerutdanning i all hovedsak har vært registrert på 

Fakultet for humaniora og pedagogikk, selv om det har vært et økende antall studenter fra LU som 

har vært utvekslingsstudenter i 2013. Nesten halvparten av de utreisende utvekslingsstudentene 

studerer ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  

                                                           
15

 Kilde: DBH; utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram. 
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap tar også imot nær halvparten av de innreisende 

utveklingsstudentene, men også Fakultet for humaniora og pedagogikk tar imot en betydelig andel. 

Som figuren viser har det vært en positiv utvikling på Fakultet for teknologi og realfag i 2013. Antall 

innreisende studenter er lavt, og vekst i innreisende studenter til UiA er lavere enn vekst ved andre 

norske universitet.  

De mest populære landene for UiAs studenter er USA, Australia og Storbritannia samt Malaysia. 

Antall studenter som reiser til afrikanske land har gått kraftig ned i 2012. UiA mottar flest studenter 

fra europeiske land og klart flest studenter fra Tyskland.  

UiA er også deltaker i kvoteprogrammet og har til sammen 36 kvoteplasser. De fleste studentene 

kommer fra Sri Lanka, Serbia og Tanzania, og de deltar på 2-årige masterprogram. Studieplassene 

fordeles internt på fakultetene, og de mest aktive studieprogrammene er masterprogrammet i 

Developement Management og spesialiseringen i International Management på masterprogrammet i 

økonomi og administrasjon. Av 18 kvotestudenter som ble tatt opp i 2011 fullførte 14 i 2013.  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap arbeider med å etablere nye muligheter for utveksling, og har 

nå etablert samarbeid med University of Nebraska, blant annet med tanke på utveksling av 

studenter.  

Fakultet for kunstfag påpeker at på grunn av studienes egenart, med mye veiledning og individuell 

tilpasning, kan man enkelt ta imot internasjonale studenter. Fakultetets største utfordringer er 

Drama, hvor undervisning og produksjoner på engelsk kan virke hemmende.  

Det er Fakultet for teknologi og realfag sin vurdering at andelen utvekslingsstudenter for fakultetets 

vedkommende er alt for lavt. Ingeniører og realister arbeider ofte i et internasjonalt miljø, og det er 

viktig med de erfaringer som oppnås gjennom kontakten med internasjonale studenter/studiemiljø. 

Fakultetet arbeider med å øke andelen både utreisende og innreisende utvekslingsstudenter. Ett 

tiltak er å legge forholdene til rette med et semester som er spesielt tilrettelagt for utveksling. I den 

nye planen for ingeniørstudiene er 5. semester tilrettelagt som «valgsemester». Dette semesteret 

undervises alle emner på engelsk slik at innreisende studenter skal kunne følge undervisningen og 

har muligheter for gode valg. For de norske studentene er tilbudet dette semesteret valgemner som 
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ved utreise kan velges langt friere og godkjennes enklere enn dersom man må bytte ut obligatoriske 

emner.  

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ser det som en utfordring å sikre gode avtaler med 

utenlandske universitet, samt å kunne tilby tilstrekkelig med emner på engelsk som kan bygge opp et 

sammenhengende studietilbud som gir et bedre tilbud til utenlandske studenter.  

Avdeling for lærerutdanning satser på fortsatt å øke andelen utreisende studenter i 

lærerutdanningene. I tillegg til utveksling over et helt semester, tilbyr avdelingen praksis for PPU-

studenter i Kambodsja, Tanzania og Russland. Her er det flere søkere enn praksisplasser. Avdeling for 

lærerutdanning i samarbeid med Internasjonal avdeling har utarbeidet en prioritert liste over 

anbefalte samarbeidende institusjoner hvor man kan dra som del av en lærerutdanning. 

2.3.5 Undervisning på engelsk 

Alle universitetets fakulteter tilbyr undervisning på engelsk. Det foreligger imidlertid ikke statistikk 

som gir fullstendig og samlet oversikt over emner som tilbys på engelsk ved UiA.  

Med unntak av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, har alle fakultetene tilbud om masterprogram 

som gis på engelsk.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk melder at 33 % av masterprogrammene undervises på 

engelsk, nemlig Engelsk og Religion, etikk og samfunn. I 2013 ble det undervist på engelsk i 30 emner, 

noe som utgjør ca 10 % av emneporteføljen. Fakultetet har imidlertid også innkommende 

utvekslingsstudenter som velger emner på norsk, tysk og spansk.  

Fakultet for kunstfag tilbyr masterprogrammene Music Performance og Music Management på 

engelsk. Fakultetet opererer imidlertid ikke med en liste over emner som gis på engelsk, men 

tilrettelegger slik at studenter «kan få med seg studiepoeng hjem». Fakultetet arbeider med utvikling 

av et bedre tilbud med emner hvor undervisningen foregår på engelsk.  

Fakultet for teknologi og realfag oppgir å undervise 5 masterprogram på engelsk: Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT), Bygg, Mekatronikk, Fornybar energi og Matematikkdidaktikk. 

Fakultetet har som mål at alle masterprogrammene skal kunne undervises på engelsk for å gjøre det 

mulig med større andel innreisende studenter. Emnene i 5. semster i ingeniørutdanningen skal 

undervises på engelsk for å gjøre det lettere for studenter fra utenlandske utdanningsinstitusjoner å 

ta et semester ved UiA. Fakultetet tilbyr også undervisning på engelsk i andre emner etter behov – 

det vil si dersom det er engelskspråklige studenter som ønsker å følge emnet.  

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap gir følgende masteprogram på engelsk: Development 

Management og Økonomi og administratsjon, spesialiseringen i International Management. Det 

undervises 58 emner på engelsk i fakultetets program. Dette inkluderer emnene som inngå i 

spesialiseringen i International Management. Emnene som inngå i masterprogrammet i Development 

Management kommer i tillegg.  

Multimedia and Educational Technology, Master’s Programme, ble godkjent i 2013. Studiet starter 

opp i 2014 og skal i sin helhet tilbys på engelsk.  
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2.4 Undervisningskvalitet 
Universitetet definerer undervisningskvalitet som kvaliteten på selve læringsarbeidet, og dette 

omfatter både formidlingskvaliteten og kvaliteten på studentenes egen innsats for tilegnelse av 

kunnskap. 

2.4.1 Studiebarometeret 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte NOKUT i 2013 en nasjonal 

spørreundersøkelse blant norske studenter om studiekvalitet. Resultatene fra denne ble publisert i 

en ny nettportal, kalt studiebarometeret.no. Spørreundersøkelsen skal gjennomføres årlig, og skal gi 

studenter og institusjoner muligheter til å sammenligne studieprogram innenfor samme fagfelt ved 

ulike institusjoner. Temaer for studentundersøkelsen var bl.a undervisning og veiledning, studie- og 

læringsmiljø, læringsutbytte, relevans, studieinnsats, vurderingsformer og medvirkning.  

Resultatene for UiA skilte seg ikke nevneverdig fra resultatene for sektoren som helhet, mye grunnet 

UiAs brede studieportefølje. Sammenligning med studieprogram innenfor samme fagfelt gir 

imidlertid tydeligere informasjon. UiAs bærebjelkestudier scorer jevnt over bedre enn 

gjennomsnittet for sammenlignbare studieprogram på spørsmål om man «alt i alt er fornøyd med 

studieprogrammet». Unntaket er ingeniørstudiene (bortsett fra maskin) og 

førskolelærerutdanningen, som ligger litt under snitt.  

Ved lansering av resultatene fra Studiebarometeret ble det poengtert at studentene oppgir å bruke  

gjennomsnittlig 27 arbeidstimer pr uke på studiene. Dette er langt lavere enn forventet og lavere enn 

det arbeidsomfang som skisseres for et heltids studieprogram. 

2.4.2 Forskningsbasert undervisning 

I følge universitets- og høyskoleloven skal institusjonene «tilby høyere utdanning som er basert på 

det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap». Sjekklista 

for programevaluering ble revidert i 2013. Som del av evalueringen av undervisningskvalitet skal det 

nå vurderes på hvilken måte studiene har forskningsbasert undervisning. Det finnes ikke noen 

entydig definisjon av forskningsbasert undervisning. Spørsmålet omtales på ulike måter i rapportene 

fra programevalueringer i 2013. I én rapport stilles det spørsmål om hvorvidt studentene møter ulike 

forskningsperspektiv i løpet av studiet. I en annen rapport konkluderes det med at det gis mest 

«forskningsledet» undervisning, der studentene i liten grad er aktive deltakere. Av en tredje rapport 

framgår det at ansatte lar elementer fra egen forskning inngå i undervisningen, og at det legges til 

rette for aktiv deltakelse fra studentene i forbindelse med bacheloroppgaven. 

Forskningsbasert undervisning omtales i liten grad i fakultetsrapportene. Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap skriver i sin rapport at man tilstreber en nær tilknytning mellom forskning og 

undervisning, for eksempel ved at masterstudentene trekkes inn i arbeidet ved fakultetets 

forskningsgrupper. I de senere årene har fakultetet også hatt en betydelig vekst i antall ansatte med 

førstekompetanse. Dette tilsier at undervisningen i større grad er blitt forskningsbasert.  

Se også kapittel 4.4 om samspill mellom forskning og utdanning. 

2.4.3 Pedagogisk og digital utvikling 

Det digitale universitet (DDU) startet opp for fullt i 2012 og ble videreført i 2013. DDU er et program 

for å koordinere en rekke initiativ for å utvikle den digitale hverdagen for studenter og ansatte ved 
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UiA. Innholdsmessig handler dette i stor grad om implementering av tiltak knyttet til den digitale 

læringsarenaen, alt fra å ta i bruk nye kommunikasjonsformer til endrede undervisningsopplegg og 

veiledning. PULS har en helt sentral funksjon i realiseringen av DDU og har et prosjekt på opplæring 

av ansatte. Ellers er digital eksamen en av hovedsatsingene i DDU. Det er også gjennomført 

prosjekter knyttet til infrastruktur, nettjenester og undervisning.  

PULS har i 2013 konsolidert sine oppgaver og avklart forholdet til andre enheter ved universitetet. 

PULS har nå tilsvarende 4 heltidsstillinger. Enheten er engasjert i en rekke forsknings- og 

utviklingsoppgaver, for eksempel Nettbrett i praksis, Blended supervision in higher education, 

Uformelle veiledningssamtaler i profesjonsutdanning, Reflection in action, Digitale bøker, The School 

Psychologival Environment as Predictor of Acedemic Grades in Middle School Students: The 

Mediationg role of Academic Self-efficacy, The extended theory of planned behavior and college 

grades: The role of cognitive og automatic processes in the prediction of students’ academic 

intentions and achievements, Engasjement i undervisningen i høyere utdanning og Å undervise 

kunst. PULS er videre tildelt rollen som koordinator for prosjektet ADILA – Learning through Digital 

Media som involverer tre fakulteter og 3 ph.d.-studenter. Prosjektet anses som en mulighet for å få i 

gang svært interessant forskning om IT og læring, og kan være med på å øke kvalitetene på 

undervisningen ved UiA. Det understrekes at en forutsetning for å lykkes med prosjektet er at man 

bygger et støtteapparat rundt stipendiatene, og at man involverer stadig flere forskere og praktikere 

i prosjektet.  

PULS har et hovedansvar for opplæringstilbudet når det gjelder IT-støttet undervisning. Det er 

avholdt en rekke kurs, for fagenheter, institutter og fakulteter. Ellers blir PULS i stadig større grad 

brukt til konsultasjoner, både i sammenheng med IT-løsninger for undervisning og forskning og for 

mer generelle undervisningsrelaterte spørsmål. PULS har ansvar for kurset «Modell og mentor» som 

gis til lærerutdannere – både fra praksisopplæringen, skoleledelsen og fra høyere utdanning. 

Basiskurset i universitetspedagogikk som PULS er ansvarlig for er betydelig revidert. Søkningen til 

kurset har vært jevnt stigende. En opptelling viser at ca 40 % av det vitenskapelige personalet har 

gjennomført kurset. Det er stor variasjon mellom fakultetene, med Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap øverst og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap nederst.  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap melder at mange av de vitenskapelig ansatte ved fakultetet 

har gjennomført kurs i universitetspedagogikk i regi av PULS. Fakultetsledelsen er positive til at 

ansatte deltar på disse kursene. Det påpekes at det ikke er tilgjengelig statistikk som viser hvor 

mange ved fakultetet som deltar på disse kursene. I 2013 hadde fakultetet et fokus på å utvikle 

videre digital kompetanse blant de ansatte, og det foregår en betydelig formell og uformell 

opplæring i bruk av digitale verktøy ved fakultetet. Fakultetets IT-konsulet har her en sentral rolle.  

I 2013 var det tre ansatte ved Fakultet for humaniora og pedagogikk som fullførte kurset i 

universitetspedagogikk. I tillegg begynte ytterligere to som man regner med vil fullføre våren 2014. 

Fakultetet uttrykker ønske om fortgang i å kunne tilby digital eksamen til studentene. Enkelte 

fagmiljø, f eks innenfor filosofi, ønsker også å tilby en såkalt MOOC, dvs Massive Open On-line 

Course.  

Fakultet for kunstfag har lagt til rette for at vitenskapelig ansatte får tidsressurser og mulighet til å 

gjennomføre kurs i universitetspedagogikk. I 2013 startet 3 personer på kurs i universitetspedagogikk 
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i regi av PULS. Fakultet for kunstfag benytter seg i stor grad av teknologi i undervisningen. Fakultetet 

motiverer sine ansatte til å delta på PULS sine kurs slik at ansatte kan videreutvikle sin kompetanse 

innenfor digitale verktøy.  

Ved Fakultet for teknologi og realfag gjennomførte to ansatte kurs i universitetspedagogikk i 2013. 

Fakultetets ansatte har generelt god digital kompetanse og er involvert i flere prosjekter der dette er 

vesentlig. Ved tildelingen av Senter for fremragende utdanning var den digitale kompetansen et 

viktig kriterium. Fakultetets ansatte er videre sterkt involvert i prosjekter tilknyttet universitetets 

DDU-satsing og har mottatt støtte derfra. Fakultetets ansatte har også vært opptatt av utvikling av 

nettbasert undervisning.  

Ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er deltakelsen på ulike kurs i regi av PULS generelt 

sett lav. Fakultetet har ikke lyktes med å få full oversikt over hvor mange av de vitenskapelig ansatte 

som har gjennomført kurs i universitetspedagogikk. To ansatte ved Institutt for strategi, organisasjon 

og ledelse meldes å ha gjennomført kurset. Fakultetet vurderer det slik at den digitale kompetansen 

blant de ansatte generelt kunne vært bedre.  

Når det gjelder undervisningskvalitet i lærerutdanningene, peker Avdeling for lærerutdanning på at 

kurset i universitetspedagogikk ikke dekker behovet. Midtveis- og sluttevalueringer viser at en faktor 

som kan true undervisningskvalitetene i lærerutdanningene, er at universitetet ikke har tilstrekkelig 

mange faglærere som er i stand til å kombinere didaktiske aspekter med de disiplinfaglige.  

Det er utviklet egne planer for alle lærerutdanningene der digital kompetanse er konkretisert i tiltak. 

Barnehagelærerutdanningen var tidlig ute med å innføre digital gjennomføring av eksamen innenfor 

alle kunnskapsområdene, og de andre lærerutdanningene er i startgropa med å innføre dette. 

Avdeling for lærerutdanning arbeider tett med PULS og Universitetsbiblioteket med bruk og deling av 

digitale ressurser.  

Det vises for øvrig til kapittel 6.1.6 Kompetanseutvikling.  

2.4.4 Senter for fremragende utdanning 

Senter for fremragende utdanning (SFU) ble opprettet i 2010 som en nasjonal prestisjeordning for 

utdanningsvirksomhet på bachelor- og masternivå. SFU-ordningen er et viktig virkemiddel for å 

stimulere universiteter og høyskoler til å arbeide med å øke kvaliteten i utdanningsvirksomheten. 

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i 

utdanningen. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.  

I 2013 utlyste NOKUT nye sentre for fremragende utdanning. Det kom inn totalt 24 søknader, 

herunder to fra UiA: 

 Centre for Professional Studies in Health and Social Work Education 

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

MatRIC ble ett av tre nye sentre. MatRIC skal være et nasjonalt senter som skal lede innovasjon og 

forskning innen læring og underivsning i matematikk innenfor naturvitenskap, ingeniørutdanning, 

økonomi og lærerutdanning og såkalte brukerprogram. MatRIC får 3 millioner kroner årlig i fem år, 

med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.  
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Fakultet for kunstfag har nedfelt i sin virksomhetsplan for 2013 å arbeide for å få status som Senter 

for fremragende undervisning innenfor rytmisk musikk.  

2.4.5 Utdanningsprisen 

Universitetsstyret fastsatte i oktober 2012 statutter for universitetets utdanningspris. 

Utdanningsprisen erstatter pris for godt læringsmiljø. Utdanningsprisen har som formål å gi 

anerkjennelse til en enhet, et miljø eller en enkeltperson ved universitetet som har gjort en markert 

og dokumenterbar innsats for å utvikle læringsmiljø og/eller studiekvalitet. Læringsmiljø omhandler 

fysiske og psykososiale forhold, mens studiekvalitet omhander faglig og pedagogisk aktivitet. Prisen 

skal oppfattes som en tydelig påskjønnelse til arbeid som bidrar til nyskaping og utvikling. 

Utdanningsprisen ble utlyst første gang for 2013. Det er lagt opp til en prosess i to faser: 

1. Nominasjon 

Studenter, ansatte og enheter ved universitetet kan nominere kandidater til prisen. Det er 

utarbeidet et eget nominasjonsskjema. Begrunnelse for nominasjonen skal være på maks 3 sider. 

Prisutvalget, oppnevnt av rektor, vurderer de nominerte kandidatene og inviterer inntil fem av 

kandidatene til videre konkurranse. 

2. Konkurranse 

Inntil fem av de nominerte kandidatene inviteres til videre konkurranse. I konkurransen må 

kandidatene legge fram dokumentasjon som demonstrerer nyskapende utviklingsarbeid knyttet 

til læringsmiljø og/eller studiekvalitet og resultatene av dette arbeidet. På bakgrunn av framlagt 

dokumentasjon innstiller prisutvalget én kandidat som vinner av prisen. Utdanningsprisen er på 

kr 100 000 og tildeles av universitetets styre.  

Det kom dessverre ingen forslag til utdanningsprisen for 2013. 

2.5 Resultatkvalitet 
Universitetet definerer resultatkvalitet som studentenes læringsutbytte, personlige utvikling og 

gjennomføring. En oversikt over og vurdering av gjennomstrømming, karakterfordeling, studiepoeng- 

og kandidatproduksjon er sentralt i dette kapittelet. 

2.5.1 Gjennomstrømning 

Andel studenter som fullfører studieprogrammet på normert tid er en styringsparameter fra KD, og 

denne måles primært på studieprogramnivå. Det kan være ulike årsaker til at studenter ikke 

gjennomfører studieprogrammet på normert tid, for eksempel: 

 Studenten fullfører studieprogrammet, men bruker lengre tid enn normert. 

 Noen studenter bytter studieprogram underveis i studieløpet, de vil registreres som frafalt på det 

første studieprogrammet, selv om de fullfører sitt neste program. 

 Noen studenter søker overføring til en annen institusjon. Disse vil regnes som frafall for den 

opprinnelige institusjonen, men på nasjonalt nivå vil de regnes som om de fullfører. 

 Noen studenter slutter – frafall fra studieprogram vil man ikke kunne måle før det er gått noe tid 

og det er tydelig at studenten har avsluttet studiet sitt. 

Høy gjennomstrømming er positivt fra et ressursperspektiv, det vil sikre at en student ikke opptar en 

studieplass utover normert tid for studieløpet. På den andre siden er det viktig å være fleksibel 

overfor studentene slik at man ikke blir låst i feil valg. 

Side�154



34 
 

  

Gjennomstrømming på normert tid ved UiA. 
Aggregerte tall 

2011 2012 2013 

Bachelorstudier 46 % 49 % 42 % 

Masterstudier 42 % 48 % 47 % 

4-årig lærerutdanning 45 % 47 % 45 % 

 

Tabellen viser gjennomstrømming for studenter på normert tid i uteksamineringsåret. Tallene fra 

2013 viser en liten nedgang i forhold til 2012. Det er imidlertid flere potensielle feilkilder i aggregerte 

tall, noe som kan være en årsak til variasjon. Generelt er gjennomstrømming på normert tid 

forholdsvis lavt, og det er en utfordring for UH-sektoren som helhet.  

På bachelornivå er det Fakultet for helse- og idrettsvitenskap som har høyest gjennomstrømming på 

normert tid noe som kan skyldes forholdsvis strenge progresjonskrav i sykepleier- og 

vernepleierutdanningene.  Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap har lavest progresjon med rundt 35 % av studentene på bachelornivå som 

gjennomfører på normert tid.  

På masternivå er det Fakultet for teknologi og realfag som har høyest andel av studentene som 

gjennomfører på normert tid med om lag 60 %. Også Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har 

høyere gjennomstrømming på masternivå med rundt 50 % som gjennomfører på normert tid. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for humaniora og pedagogikk oppgir at det på 

masternivå er en betydelig andel av studentene som er reelle deltidsstudenter, og dette er med på å 

forklare den lave gjennomstrømmingen på normert tid.  

2.5.2 Karakterfordeling og strykprosent 

Karakterfordelingen ved UiA som institusjon har vært svært stabil de siste årene, både for høyere og 

for lavere grad16.  Karakterfordelingen på lavere grad er normalfordelt for studenter som består, 

karakterfordelingen på høyere grad er litt skjevfordelt med en forholdsvis høyere andel gode 

karakterer og lavere strykprosent. 

                                                           
16

 Kilde: DBH; Karakterer fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunkt. 
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Figuren viser karakterfordelingen for sensurerte besvarelser ved UiA på de ulike fakultet. Som det 

framgår av figuren har Fakultet for kunstfag en noe høyere andel B- og C-karakterer og lavere andel 

D, E og F enn de andre fakultetene, noe som har vært situasjonen også i 2011 og 2012. Fakultet for 

teknologi og realfag skiller seg ut med jevnt over lavere karakterer enn de andre fakultetene, dvs 

lavere andel B og C og høyere andel E og F. Dette samsvarer imidlertid med karakterfordelingen for 

tilsvarende utdanninger nasjonalt.  

 

Figuren viser karakterfordelingen på sensurerte besvarelser fordelt på de ulike fakultetene. Fakultet 

for helse- og idrettsvitenskap skiller seg litt fra de andre fakultetene med litt bedre karakterer. 
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Karakterfordelingen ved Fakultet for kunstfag har endret seg fra 2012 og blitt likere resten av 

fakultetene. Også på høyere grad har Fakultet for teknologi og realfag litt slakere karakterkurve enn 

de andre fakultetene.  

  
Strykprosent ved UiA

17
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 7,2 5,6 5,9 5,5 7,4 

Humaniora og pedagogikk 8,2 7,5 8,7 10 9,9 

Kunstfag 2,4 2,5 2,2 3,6 2,7 

Teknologi og realfag 13,8 14,1 12,5 13,2 15,2 

Økonomi og 
samfunnsvitenskap 7,1 5,8 5,4 4,7 4,3 

Lærerutdanning 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 

Gjennomsnitt UiA 8,5 7,8 7,6 7,8 8,3 

 

Strykprosenten ved UiA har vært svakt fallende siden 2008, men i 2013 stiger den litt igjen og er 

samlet på 8,3 %. Dette er litt over snittet for alle universitetene, som er på 7,6 %. Som tabellen viser 

er det store forskjeller på strykprosenten mellom fakultetene, og bakgrunnsdata viser at det er 

gjennomgående lavere strykprosent på emner av høyere grad. Fakultet for teknologi og realfag skiller 

seg ut med en høy og stigende strykprosent, men Fakultet for kunstfag har svært lav strykprosent. 

Strykprosent ved Avdeling for lærerutdanning gjelder kun praksisemner, de andre emnene er 

registrert ved de respektive fakultet som underviser.  

2.5.3 Studentenes læringsutbytte 

Et at Kunnskapsdepartementets styringsparametere er «Studentene skal lykkes med å oppnå 

læringsutbyttet som er definert for studieprogrammet». Forventet læringsutbytte skal være 

beskrevet i alle studie- og emnebeskrivelser, og karakterer skal være et uttrykk for i hvilken grad 

institusjonen anser at studenten har oppnådd læringsutbyttet. 

Det finnes ikke noen enhetlig måte å måle oppnåelse av læringsutbytte på i løpet av et studium, men 

karakterfordeling og strykprosent vil være indikatorer for oppnådd læringsutbytte på 

studieprogramnivå. For institusjonen som helhet vil studiepoengproduksjon pr heltidsekvivalent og 

gjennomstrømmingstall være indikatorer på oppnådd læringsutbytte. Dette forutsetter imidlertid at 

det er samsvar mellom fastsatt læringsutbytte og undervisnings- og vurderingsformer.   

I Kandidatundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2013 ble kandidatene bedt om å vurdere ulike 

påstander om hvilket utbytte de har hatt av utdanningen sin ved UiA. Følgende påstander vurderte 

mer enn 70 % av kandidatene at de var enige i: 

 Jeg fikk god trening i skriftlig fremstilling. 

 Jeg ble god til å se nye muligheter/perspektiver. 

 Jeg fikk gode ferdigheter i å anvende kunnskap på nye områder. 

 Jeg fikk god trening i samspill/team-/gruppearbeid. 

 Jeg opparbeidet god evne til analytisk tenkning. 

                                                           
17

 Kilde: DBH; Strykprosent. 
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 Jeg fikk gode ferdigheter i å utarbeide rapporter, notater og dokumenter. 

Over halvparten av kandidatene vurderte også at de fikk gode ferdigheter i kommunikasjon, i å 

koordinere oppgaver, i yrkesetiske problemstillinger, i tverrfaglig samarbeid og i fagrelevante 

forskningsmetoder.  

Alt i alt viser resultatene at kandidatene i stor grad oppnår noen svært sentrale mål når det gjelder 

læringsutbytte, som beskrevet i disse generelle påstandene. 

2.5.4 Studiepoengproduksjon 

  
Totalt antall nye 60 SP-enheter ved UiA

18
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 1 175 1 237 1 220 1 214 1 258 

Humaniora og pedagogikk 755 878 897 996 964 

Kunstfag 235 231 245 268 290 

Teknologi og realfag 1 041 1 089 1 290 1 364 1 403 

Økonomi og 
samfunnsvitenskap 1 809 1 827 1 913 1 943 2 061 

Lærerutdanningen 863 934 1 005 1 044 1 141 

Uspesifisert underenhet 122 142 131 140 103 

SUM UiA 6 000 6 338 6 702 6 969 7 220 

Årlig vekst i 
studiepoengproduksjon 4,7 % 5,6 % 5,7 % 4,0 % 3,6 % 

 

For UiA har studiepoengproduksjonen vokst jevnt siden 2008, men med en avtakende vekst siden 

2012. I 2013 har DBH valgt å omdefinere måten studiepoengproduksjonen knyttes til fakultetene på, 

slik at denne knyttes til det fakultet som eier studieprogrammet (ikke emnet). 

 

                                                           
18

 Kilde: DBH; studiepoengproduksjon på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunkt. Ny 
produksjon (dvs ekslusive gjentaksproduksjon) 
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Som figuren viser er Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap det klart største fakultetet målt i SP-

produksjon med nesten en tredel av UiAs totale produksjon. Fakultet for teknologi og realfag og 

lærerutdanningene har hatt sterkest vekst i perioden. Studiepoengproduksjonen på UiAs 

bærebjelkestudier er sentral for utvikling av UiAs totale studiepoengproduksjon.   

Egenfinansiert studiepoengproduksjon målt i 60 SP-enheter er 7009 i 2013, dvs 97 % av 

totalproduksjonen. Utviklingen i egenfinansiert studiepoengproduksjon samsvarer i stor grad med 

utviklingen i totalfinansiert produksjon. Egenfinansiert studiepoengproduksjon er grunnlaget for 

resultatbaserte tildelinger fra KD, en vekst i SP-produksjonen vil derfor gi økte tildelinger til UiA (se 

kap. 6.2.1).  Studiepoengproduksjon for eksternfinansierte studier og emner (EVU) er omtalt i kapittel 

5.2.4. 

  

Nye 60 SP-enheter ved alle universitet. Totalt
19

 

2009 2010 2011 2012 2013 

NTNU 14 453 14 885 15 541 15 670 16 009 

UMB 2 526 2 735 3 026 3 203 3 320 

UiA 6 000 6 338 6 702 6 969 7 220 

UiB 10 148 10 323 10 195 10 176 10 296 

UiN - - 3 393 3 352 3 388 

UiO 17 041 17 042 17 475 17 200 17 110 

UiS 5 934 6 298 6 365 6 469 6 669 

UiT 5 678 6 065 6 368 6 904 7 100 

 

Samlet vekst i studiepoengproduksjon for alle universitetene er 15 % i perioden 2009 til 2013. UiA 

har en relativt sterkere vekst med 20 % vekst i samme periode. UiA befester dermed sin posisjon som 

det fjerde største universitetet med en andel på 10 % av universitetenes samlede 

studiepoengproduksjon. 

  

Antall nye studiepoeng pr egenfinansierte heltidsekvivalent.  
Gjennomsnitt pr kalenderår.

20
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 54,0 55,1 52,0 50,8 50,8 

Humaniora og pedagogikk 41,7 42,6 38,4 39,8 38,7 

Kunstfag 51,6 51,1 50,5 50,3 50,6 

Teknologi og realfag 46,7 44,1 44,9 44,9 44,2 

Økonomi og samfunnsvitenskap 47,0 45,2 43,5 44,1 44,6 

Lærerutdanning 49,4 51,5 51,1 50,5 53,0 

Uspesifisert
21

 46,2 38,9 289,4 230,5 170,6 

SUM UiA 47,9 47,2 46,5 46,6 46,5 

                                                           
19

 Kilde: DBH; Studiepoengproduksjon på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunkt. 
20

 Kilde: DBH; studiepoeng pr student. Studenttype; heltidsekvivalent. 
21

 Høy produksjon i kategorien «uspesifisert» skyldes måten man rapporterer enkeltemner og 
utvekslingsstudenter på. Samlet studiepoengproduksjon for denne kategorien er lav. 
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Antall nye studiepoeng pr egenfinansierte heltidsekvivalent har vært forholdsvis stabil de siste tre 

årene. Det er forskjell på studieeffektiviteten på de ulike fakultetene. Studieprogram med strengere 

progresjonskrav som sykepleierutdanning og lærerutdanning synes å bidra til å løfte den 

gjennomsnittlige studieeffektiviteten ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og ved Avdeling for 

lærerutdanning. 

  

Antall nye studiepoeng pr egenfinansierte heltidsekvivalent.  
Gjennomsnitt pr kalenderår.

22
 

2009 2010 2011 2012 2013 

NTNU 45,4 45,6 46,4 46,0 45,8 

UMB 48,9 46,1 46,5 45,7 45,7 

UiA 47,9 47,2 46,5 46,6 46,5 

UiB 45,6 45,0 44,8 44,5 44,3 

UiN - - 81,1 43,5 43,7 

UiO 39,5 39,0 42,5 44,1 45,9 

UiS 47,1 47,4 47,1 46,2 46,0 

UiT 44,9 45,5 46,0 47,6 45,4 

 

En sammenligning med de andre universitetene viser at UiA har høyest studiepoengproduksjon pr 

egenfinansierte heltidsekvivalent. Det er relativt små forskjeller mellom universitetene og ganske 

stabil situasjon. Endring i studieeffektivitet ved UiO kan delvis forklares med nye rutiner i 

registreringen.  

2.5.5 Ferdige kandidater 

  
Antall kandidater for UiA

23
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 266 285 320 358 334 

Humaniora og pedagogikk 108 127 128 161 191 

Kunstfag 48 62 44 77 65 

Teknologi og realfag 265 218 316 357 399 

Økonomi og samfunnsvitenskap 351 465 525 532 519 

Lærerutdanning 346 305 329 319 340 

Selvvalg bachelor 29 31 5 1 - 

SUM UiA 1 413 1 493 1 667 1 805 1 848 

Årlig vekst i kandidatproduksjon 4,4 % 5,7 % 11,7 % 8,3 % 2,4 % 

 

                                                           
22

 Kilde: DBH; studiepoengproduksjon på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunkt. Ny 
produksjon (dvs eksl. gjentaksproduksjon). 
23

 Kilde: DBH; Ferdige kandidater, totalfinansiert.  
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I 2013 uteksaminerte UiA 1 848 kandidater, 43 flere enn i 2012, noe som tilsvarer en vekst på 2,4 %. I 

perioden fra 2009 til 2013 har UiA hatt en samlet vekst i kandidatproduksjon på 31 %, mens vekst i 

studenttallet har vært 23 %. 

  

Antall kandidater for UiA i 2013
24

 

Lavere grad Høyere grad 
Andel kandidater på 

høyere grad 

Helse- og idrettsvitenskap 275 59 17,7 % 

Humaniora og pedagogikk 145 46 24,1 % 

Kunstfag 43 22 33,8 % 

Teknologi og realfag 305 94 23,6 % 

Økonomi og samfunnsvitenskap 348 171 32,9 % 

Lærerutdanning 340 - 0,0 % 

Uspesifisert - - 0,0 % 

SUM UiA 1 456 392 21,2 % 

 

I 2013 er det Fakultet for kunstfag og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap som har høyest 

andel kandidater på høyere grad. For UiA samlet har andel kandidater på høyere grad økt svakt fra 20 

% i 2012 til 21 % i 2013. Variasjoner i kandidatproduksjonen kan kan dels forklares med endringer i 

studieporteføljen. I 2013 ble det uteksaminert et kull fra bachelorporgrammet i spesialpedagogikk, 

og dette har tidligere ikke hatt opptak hvert år. Fakultet for kunstfag rapporterer at de har 

gjennomført endringer på to av masterprogrammene og forventer at dette vil gi en økning i 

kandidatproduksjonen på sikt. Generelt rapporterer fakultetene at kandidatproduksjonen gir et 

bedre bilde av aktivitetsnivået enn gjennomstrømmingstall. Dette begrunnes med at mange 

studenter gjennomfører studieprogrammet, men bruker lengre tid enn normert.  

  
Antall kandidater for alle universiteter. Totalt. 

2009 2010 2011 2012 2013 

NTNU 2 838 2 875 3 244 3 326 3 429 

UMB 686 683 778 964 1 070 

UiA 1 413 1 493 1 667 1 805 1 840 

UiB 2 433 2 406 2 528 2 547 2 556 

UiN - - 672 939 905 

UiO 4 348 4 300 4 558 4 680 4 410 

UiS 1 466 1 489 1 672 1 642 1 698 

UiT 1 202 1 284 1 389 1 485 1 105 

 

En oversikt over kandidatproduksjon for alle universitetene viser en svak økning for flertallet av 

universitetene, mens UiO, UiN og UiT har en nedgang. Samlet kandidatproduksjon for universitetene 

viser derfor en nedgang på 3 % i 2013. Universitetene har samlet har hatt en vekst i 

                                                           
24

 Kilde: DBH; Ferdige kandidater. Kandidater på lavere grad omfatter bachelor, allmennlærer og PPU-
kandidater. Kandidater på høyere grad omfatter mastergrad. 
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kandidatproduksjon på 18 % i perioden 2009 til 2013, mens veksten ved UiA er på 31 %. Oversikten 

viser at også målt i kandidatproduksjon er UiA landets fjerde største universitet. 

 

 

 

Som figurene viser er det i hovedsak en positiv utvikling i kandidatproduksjonen både på høyere og 

på lavere grad. Unntaket er Fakultet for helse- og idrettsvitenskap som har synkende produksjon på 

lavere grad, selv om dette oppveies noe av en økende produksjon på høyere grad. Fakultet for 

økonomi og samfunnsvitenskap har også en lavere kandidatproduksjon både på høyere og lavere 

grad. Figurene gjenspeiler hvilke fakultet som har bærebjelkestudier (se kap 2.3.1). 

Kandidatproduksjon (både høyere og lavere grad) på disse studieprogrammene står for omlag 

halvparten av UiAs samlede kandidatproduksjon i 2013,  og fordeler seg på utdanningene slik: 
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 Sykepleierudanning – 209 kandidater 

 Ingeniørutdanning – 332 kandidater 

 Økonomiutdanning – 190 kandidater 

 Grunnskolelærerutdanning25 – 105 kandidater 

 Førskolelærerutdanning – 129 kandidater 

Kandidatproduksjon på Avdeling for lærerutdanning inkluderer også 106 kandidater som har tatt 

Praktisk-pedagogisk utdanning.  

2.6 Styringskvalitet 
Universitetet definerer styringskvalitet som institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling av egen virksomhet. En oversikt over og vurdering av oppfølging av ulike 

kvalitetsrapporter og programevalueringer er sentralt i dette kapittelet. I tillegg redegjøres det for 

universitetets behandling av ulike klager fra studenter. 

2.6.1 Programevaluering 

Alle studier skal programevalueres minst hvert 5. år. Fakultetene bestemmer selv tidspunkt for 

programevaluering. Evalueringen innebærer en grundig gjennomgang av struktur og innhold i 

programmet og omfatter både en selvevaluering og en evaluering gjennomført av et 

evalueringspanel. Evalueringspanelene skal bestå av minst to eksterne medlemmer, to ansatte og én 

student. Av de eksterne medlemmene skal minst én være vitenskapelig ansatt ved et universitet eller 

en høyskole. I 2013 ble det gjennomført programevaluering for følgende studieprogram: 

 

Fakultet Studieprogram 

Helse- og idrettsvitenskap 

 Psykisk helsearbeid, masterprogram  

 Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram  

Humaniora og pedagogikk 

 Kommunikasjon, bachelorprogram  

 Religion, etikk og samfunn, masterprogram  

Teknologi og realfag 

 Biologi, bachelorprogram  

 IKT, masterprogram  

Økonomi og samfunnsvitenskap 

 Utviklingsstudier, bachelorprogram  

 Ledelse, masterprogram (erfaringsbasert, 
EVU)  

 

Rapporter fra programevaluering behandles i fakultetsstyret og legges fram for Studieutvalget til 

orientering. Revidert fag-/studieplan skal godkjennes i Studieutvalget etter 

programevalueringen. Erfaringene med programevaluering er positive. Spesielt synes 

dialogen med evalueringspanelene å være nyttig. 

I fakultetsrapportene framkommer følgende kommentarer til programevalueringene: 

 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap legger vekt på at det skal være bred ekstern 

representasjon i evalueringspanelene. 

                                                           
25

 Kandidatene fra grunnskolelærerutdanningen er hovedsakelig fra tidligere almennlærerutdanningen (ALU) 
som nå er erstattet av grunnskolelærerutdanningen (GLU). 
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 Fakultet for humaniora og pedagogikk mener programevalueringene er overveiende positive og 

viser til at forslag til endringer i stor grad blir vurdert og tatt hensyn til. 

 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap mener programevalueringene bidrar til en grundig 

vurdering av studienes innhold og form og viser til at konstruktive endringsforslag som kommer 

fram blir gjennomført.  

Det har aldri vært gjennomført programevaluering av studier ved Avdeling for lærerutdanning. 

Årsaken er NOKUT-evalueringer og nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene og 

barnehagelærerutdanningen. Det er nedsatt nasjonale følgegrupper som følger både 

grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. 

I 2013 har NOKUT gjennomført tilsyn med mastergradsstudier i historisk-filosofiske fag. Ved UiA ble 

masterprogrammet i historie valgt ut. Gjennom tilsynet ble det gjort en vurdering av hvorvidt 

studieprogrammet tilfredsstiller kravene som er gitt i NOKUTs forskrift om tilsyn med 

utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Det har vært et stort fokus på 

læringsutbyttebeskrivelser i masterprogrammet både i dialogmøter og redegjørelser til NOKUT. 

Rapport vil foreligge i 2014. 

2.6.2 Emne- og studiumrapporter 

Faglærer skal, etter gjennomført sensur, skrive emnerapport med kommentarer til blant annet 

karakterfordeling og studentenes oppnådde læringsutbytte. Emnerapporten skal gå til instituttleder, 

lagres i en rapportstruktur i Fronter samt gjøres tilgjengelig for studentene i emnerommet i Fronter.  

 

Institutt-/studieleder skal utarbeide årlig studiumrapport for bachelor- og masterprogram, 4-årig 

lærerutdanning og Praktisk-pedagogisk utdanning. Rapporten oversendes fakultetsledelsen/dekan 

for lærerutdanning og behandles i aktuelt studieråd. Rapport fra programevaluering erstatter 

studiumrapport det året programevaluering gjennomføres. 

 

Det ble i 2013 satt i gang et arbeid med tanke på digitalisering av emnerapportering ved bruk av FS 

som utgangspunkt for en liste i SharePoint og lagring på Innaskjærs. Bakgrunnen var en undersøkelse 

i forhold til andel leverte emne- og studieumrapporter samt et generelt ønske om 

forenkling/effektivisering gjennom digitalisering. Undersøkelsen viste følgende omfang leverte 

rapporter i 2012 og 2013: 

 

Fakultet/Avdeling for lærerutdanning 

Andel emnerapporter Andel studiumrapporter 

2012 2013 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 33 %  49 % 64 % 67 %  

Humaniora og pedagogikk 18 % 16 %  94 % 100 %  

Kunstfag 0 % -  0 % - 

Teknologi og realfag 20 % -  64 % - 

Økonomi og samfunnsvitenskap 7 % 2 %  59 % 39 %  

Lærerutdanning   100 % 67 %  

 

For emnerapportering høsten 2013 ble det gjennomført digital emnerapportering som et 

pilotprosjekt ved Institutt for psykososial helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. 
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Pilotprosjektet er av instituttet vurdert som svært vellykket blant annet ved at andel leverte 

emnerapporter økte fra 31 % til 100 %. Det planlegges nå en opptrapping av prosjektet våren 2014. I 

tillegg vil det bli arbeidet videre med digitalisering av studiumrapport.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk gir i sin fakultetsrapport uttrykk for en forventning om at 

digitalisering av emnerapportering vil gjøre det enklere for emneansvarlig å følge opp denne 

prosessen. I den forbindelse vises det til at gjeldende ordning oppfattes som tidkrevende og lite 

hensiksmessig. 

Fakultet for kunstfag oppgir at 15 emnerapporter og tre studiumsrapporter er levert i 2013. Andel 

leverte rapporter er ikke oppgitt. Fakultetet ser på manglende rapportering som en utfordring i 

forhold til studiekvalitet, men viser til en god kommunikasjon med studentene og at antall leverte 

rapporter er svakt stigende.  

Fakultet for teknologi og realfag har ikke oppgitt andel leverte emne- og studiumrapporter i sin 

fakultetsrapport. 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap mener antall skrevne emnerapporter er høyere enn det 

som er oppgitt. I den forbindelse vises det til at mange emnerapporter blir skrevet og lagt ut til 

studentene i Fronter men ikke arkiveret i fakultetets lagringsrom for emnerapporter. I tillegg vises 

det til at studierådene både tar for seg emne- og studieevaluering og derved ivaretar en viktig del av 

kvalitetssikringsarbeidet ved fakultetet.   

2.6.3 Kvalitetsforbedrende tiltak 

Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning er bedt om å rapportere om bruken av midler til 

kvalitetsforbedrende tiltak i fakultetsrapportene. For 2013 rapporteres det om følgende tiltak: 

Fakultet/Avdeling for lærerutdanning Kvalitetsforbedrende tilak 

Helse- og idrettsvitenskap 

 Praksisprosjekter for forbedring av praksisløp for studentene i 
samarbeid med spsialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 

 UNIK – et universitetsklinisk samarbeid i forhold til utvikling av 
praksisgjennomføring 

 Opplæring i bruk av digitale verktøy 

 Virksomhet i forskningsgruppene 

 Etablert «skillstation» for ferdighetstrening               

Humaniora og pedagogikk 

 Fotoekskursjon for kommunikasjonsstudenter og årlige fagdager i regi 
av deres studentforening Rhetorica 

 Seminar for historiestudenter som et tiltak for å redusere strykprosent 

 Mer seminarundervisning og tettere oppfølging av studenter innen 
studier i pedagogikk      

Kunstfag 

 Prosjekt klassisk 

 1. lektorprogram 

 Eksamensprofilering 

 Utarbeidelse av nye studieplaner 

 Rekrutteringstilak         

Teknologi og realfag 

 Innføringsuke for nye teknologistudenter med fokus på faglig 
introduksjon og studieteknikk         

 Tilbud om oppgraderingskurs i matematikk og/eller fysikk for nye 
ingeniørstudenter med dårligere karakter enn 4 

 Faglig introduksjon for biologistudiene 

 Sikkerhetskurs for alle studenter som skal arbeide på laboratorier  

Økonomi og samfunnsvitenskap 

 Oppstartseminar 

 Hjelpelærere                

Lærerutdanning 

 Styrking av arbeidetet med PEL-fagets rolle i å skape en helhetlig og 
integrert utdanning 

 Seminar for veiledere knyttet til bacheloroppgaven 

 Møter mellom studieleder og PEL-fagmiljøet 

 Temadag med praksisretting og fokus på varierte arbeidsmåter (PPU) 
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Fakultet for helse- og idrettsvitenskap viser også til at formelle og uformelle lærermøter gir et 

vesentlig bidrag til kvalitetsutvikling ved det enkelte studium. 

Ifølge fakultetsrapporten  har Fakultet for kunstfag som første fakultet startet kurs i 

undervisningsledelse for programkoordinatorer. 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap viser til at midlene til kvalitetsforbedrende tiltak fordeles 

på instituttene som del av den ordinære budsjettbehandlingen. 

I tillegg viser IT-avdelingen til at de i samarbeid med Fronteransvarlig og Universitetsbiblioteket har 

gjennomført semesterstartkurs for 2000 nye studenter i 2013. I 2010 deltok 170 studenter på 

tilsvarende kurs. Dette kurset setter studentene raskt i gang med ulike basistjenester og reduserer kø 

i skranken. 

2.6.4 Klage på sensur 
  

  

Klager på sensur ved UiA
26

 

2011 2012 2013 

Antall klager 882 1 070 1 279 

Antall klager i % av antall møtte til eksamen 2,0 % 2,4 %  2,5 % 

Andel hvor opprinnelig avgjørelse blir stående 63 % 66 % 63 % 

Andel hvor ny avgjørelse er til gunst for klager 28 % 21 % 26 % 

Andel hvor ny avgjørelse er til ugunst for klager 9 % 11 % 10 % 

Annet 0 % 2 % 1 % 

 

Antall klager på sensur ved UiA har økt til 1279 i 2013, og utgjør nå 2,5 % av antall oppmeldte til 

eksamen. Andel klager hvor opprinnelig avgjørelse blir stående, har gått litt ned, og andel klager som 

avgjøres til gunst for klager har gått noe opp i 2013. Svært få klager blir avvist. Det er Fakultet for 

teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap som står for den største andel av 

klagene med hhv 31 % og 37 % av totalt antall klager. 

2.6.5 Universitetets klagenemnd 

Universitetets klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak og andre saker etter styrets 

bestemmelse. Styret har bestemt at klagenemnda skal behandle følgende saker etter lov om 

universiteter og høyskoler: bruk av falskt vitnemål (§ 3-7 (8)), annullering og utestenging som følge av 

fusk m.m. (§§ 4-7 og 4-8) og utestenging grunnet straffbare forhold og etter skikkethetsvurdering (§§ 

4-9 og 4-10). 

 

Klagenemnda består av en ekstern jurist (leder), to vitenskapelig ansatte og to studenter. I 2013 har 

klagenemnda hatt 8 møter og behandlet 43 saker. Det var dissens i 12 saker. 

 

Klagesaker 

I 2013 fattet klagenemnda vedtak i totalt 32 klagesaker. Sakene fordelte seg som følger: 

 

                                                           
26

 Kilde: Eksamenskontoret ved UiA. 
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Type klagesak Antall saker 

Klage over formelle feil ved eksamen                      14  

Klage ove avslag på søknad om opptak/overflytting                        9  

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra progresjonskrav                        3  

Klage over avslag på søknad om fritak                        1  

Klage over avslag på søknad om særordning til eksamen                        1  

Klage over avslag på søknad om et 4. eksamensforsøk                        1  

Klage over avslag på søknad om adgang til ny/utsatt eksamen                        1  

Klage over avslag på søknad om gyldig fravær fra eksamen                        1  

Klage over avslag på søknad om å levere ny eksamensbesvarelse                        1  

 

Andel klagesaker som blir tatt til følge varierer fra år til år. Følgende oversikt viser omfang av 

klagesaker og andel som har fått medhold de siste fem årene: 

Omfang klagesaker tatt til følge 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Antall klagesaker 
                     

34  
                   

45  52 30 32 

Antall medhold 
                     

10  
                     

8  13 11 10 

Andel medhold 29 % 18 % 25 % 37 % 31 % 

 
I forbindelse med klage kan den instansen som har fattet det påklagede vedtak, omgjøre sitt vedtak. I 

slike tilfeller kommer ikke saken videre til klagenemnda. I noen tilfeller har studenter også trukket 

klagen i forkant av klagenemndas møte. I saker hvor klagen gjelder formelle feil, gis studenten 

medhold dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon ved 

eksamen eller bedømmelsen av denne. Selv om studenten ikke gis medhold, kan det likevel ha vært 

gjort feil fra universitetets side. En eventuell feil har da ikke vært av en slik art at klagenemnda anser 

at den har hatt betydning forstudentenes prestasjon eller for karakterfastsettingen. 

 

Fuskesaker 

I 2013 behandlet universitetets klagenemd 10 fuskesaker. Tre av sakene gjaldt fusk i forbindelse med 

skriftlig eksamen under tilsyn, mens øvrige saker gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med ulike 

innleveringsoppgaver hvor ulikt omfang tekst var kopiert inn i besvarelsen uten tilstrekkelig 

kildehenvisning. I ett av tilfellene ble det avdekket kjøp av et essay fra en database hvor hele essayet 

var levert inn som studentens eget arbeid. Tre av sakene ble avdekket ved hjelp av Ephorus (verktøy 

for plagieringskontroll). 

  

Antall fuskesaker ved UiA (etter konsekvens) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Ingen reaksjon 0 0 2 3 2 

Annullering 7 1 2 2 0 

Annullering og ett semesters utestenging 5 6 3 6 3 

Annullering og to semestres utestenging 10 4 4 3 5 

Antall saker totalt 22 11 11 14 10 
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Av sakene behandlet i 2013 ble ingen påklaget til Felles klagenemnd. 

I fuskesaker hvor det reises sak om utestenging, har studenter rett til å la seg bistå av advokat eller 
annen talsperson. Utgifter til advokathonorar dekkes av universitetet. I 2013 benyttet tre studenter 
seg av denne retten. 

Andre saker i klagenemnda 

I tillegg til klagesakene og fuskesakene har klagenemnda for første gang fattet vedtak om inndragelse 

av falsk karakterutskrift og karantenetid på ett år for en student som hadde forfalsket en 

karakterutskrift fra UiA.  

2.6.6 Skikkethetsvurdering 

I henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, har universitetet oppnevnt en 

skikkethetsnemnd til å behandle eventuelle saker som gjelder skikkethetsvurdering. Til nå har det 

ikke vært behandlet slike saker i nemnda.  

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering melder om en økende mengde henvendelser fra 

vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte, praksisfelt og studenter. Institusjonsansvarlig har i 

2013 hatt økt fokus på informasjonsarbeid knyttet til ordningen. Dette omfatter veiledning av 

ansatte og  flere informasjonsmøter enn tidligere for praksislærere og studenter. 

2.7 Relevans 
Universitetet definerer relevans som kvalitet knyttet til om en utdanning har de “rette” kvaliteter i 

forhold til den virksomhet den utdanner til og de behov som samfunnet har. Universitetets samarbeid 

med arbeidslivet er sentralt i dette kapittelet. 

2.7.1 Kandidatundersøkelse 

I 2013 gjennomførte UiA i samarbeid med TNS Gallup en kandidatundersøkelse for kandidater som 

var ferdig uteksaminert ved UiA i perioden våren 2010 til våren 2013. 5200 kandidater ble kontaktet, 

og det ble en svarprosent på 48. 

Hovedfunn fra undersøkelsen er blant annet: 

 8 av 10 kandidater er tilfredse med utdanningen fra UiA, og dette har økt siden forrige 

kandidatundersøkelse i 2010. Viktige faktorer for tilfredshet med utdanningen er at utdanningen 

gir kandidatene kompetanse som arbeidslivet etterspør, og at utdanningen gir kandidatene 

muligheter til å få jobber som svarer til forventingene de hadde under utdanningen. 

Masterkandidater er jevnt over mer tilfredse enn bachelorkandidater. 

 9 av 10 kandidater av dem som er i arbeid når undersøkelsen gjennomføres, har fått arbeid innen 

4 måneder etter fullført grad27. Denne andelen har økt siden forrige kandidatundersøkelse i 

2010. 

                                                           
27

 Flere av fakultetene feiltolker resultatene på dette punktet og omtaler dette som andel som kommer i arbeid 
av hele utvalget. Dette vil få svært uheldige utslag for arbeid med relevans på studieprogramnivå hvor det er til 
dels store variasjoner i andel som får jobb. 
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 1 av 3 kandidater opplever at uteksaminerte kandidater ved UiA er spesielt ettertraktet på 

arbeidsmarkedet, langt flere opplever at deres fagspesifikke utdanning er ettertraktet på 

arbeidsmarkedet. 

 Netto tilførsel av arbeidskraft til Vest-Agder og da primært Kristiansand, negativ netto tilvekst av 

kandidater i  Aust-Agder. 

 Det er til dels betydelige kjønnsforskjeller blant kandidatene; kvinner har i større grad ufrivillig 

deltid og midlertidige ansettelser og  menn tjener i snitt nesten 70.000 kr mer enn kvinner (i 

heltidsstillinger). 

Undersøkelsen avdekker også at UiA har noen utfordringer, blant annet: 

 Under halvparten av kandidatene oppgir at de fikk bedre ferdigheter i engelsk. 

 Under halvparten av kandidatene oppgir at de fikk gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy og i 

IKT generelt. 

 Ved Fakultet for kunstfag og Fakultet for humaniora og pedagogikk oppgir kandidatene at de 

ønsker mer kunnskap om sine muligheter på arbeidsmarkedet. 

Resultatene fra kandidatundersøkelsen er bredt presentert på alle fakultet samt på Avdeling for 

lærerutdanning, og resultater på studieprogramnivå er gjort tilgjengelig der det foreligger et 

tilstrekkelig høyt antall svar. Resultatene vil være et nyttig verktøy i arbeidet både til å løfte UiA som 

institusjon, og til å videreutvikle det enkelte studieprogram.  

2.7.2 Samarbeid med arbeidslivet 

I en rekke av universitetets studieprogram utgjør praksis i arbeidslivet en viktig del. Det er ulikt 

omfang og ulik organisering av praksisen, men et velfungerende samarbeid med praksisstedene er 

helt sentralt. Studieprogram med innslag av praksis er blant annet alle lærerutdanningene, 

bachelorprogram i spesialpedagogikk, studier innenfor helse- og sosialfag, bioingeniørutdanningen 

og masterprogram i samfunnskommunikasjon. Studenter innenfor utøvende musikk og drama deltar 

i en lang rekke kulturelle sammenhenger, f eks forestillinger, konserter m.m. Studentene får på 

denne måten erfaring fra det arbeidsliv de senere skal bli en del av. For omtale av ulike 

samarbeidspartnere og praksissteder, se kapittel 5.3. 

Sentralt i arbeidet med studieprogrammenes relevans er å skape arenaer hvor man får innspill fra 

eksterne aktører. Flere fagmiljø har opprettet referansegrupper med medlemmer fra arbeids- og 

næringsliv. Fakultet for teknologi og realfag har flere referansegrupper, det samme har Institutt for 

sosiologi og sosialt arbeid, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for helse- og 

sykepleievitenskap, og studiene Oversettting og interkulturell kommunikasjon, Opplevelsesbasert 

reiseliv samt grunnskolelærerutdanningen. Eksterne aktører er med i evalueringspanelet som 

gjennomfører programevaluering.  Utstrakt bruk av gjesteforelesere bidrar også til å øke 

studieprogrammenes relevans. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har et samarbeid med Klinikk 

for psykisk helse-, psykiatri- og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH) og Avdeling for barn og unges 

psykiske helse (ABUP) for å arbeide med utvikling av praksisgjennomføring. Dette universitetskliniske 

samarbeidet er kalt UNIK. 

Studentenes arbeid med bachelor- og masteroppgaver gir gode muligheter for samarbeid om 

realistiske problemstillinger med arbeids- og næringslivet. Fokus på samarbeid med arbeidslivet ifm 

oppgaveskriving er litt ulikt i de forskjellige fagmiljøene. På Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap er deler av oppgaveskrivingen organisert gjennom Senter for eiendomsanalyse og 
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Senter for entreprenørskap. Generelt er det et ønske at oppgaveskriving i samarbeid med offentlig og 

privat sektor kanaliseres via Kompetansetorget.   

Kompetansetorget er et nettsted for formidling av prosjektoppgaver og deltidsjobber fra bedrifter og 

offentlige virksomheter til studenter ved UiA. Målet med nettstedet er å øke kontakten og faglig 

samhandling mellom UiAs studenter og arbeidslivet i regionen, og samtidig synliggjøre prosjektene 

som finnes. Oppgavene som har vært formidlet har i stor grad knyttet seg til teknologimiljøet, men 

man har ønsket å utvide konseptet til å dekke alle fagområder. En prosjektgruppe har i 2013 arbeidet 

med å videreutvikle Kompetansetorget både innholdsmessig og som nettsted, og ny versjon er 

lansert i 2014.  Videreutvikling av Kompetansetorget er et av tiltakene i handlingsplanen for 

Universitetsbyen Kristiansand, slik at det blir en sentral møteplass mellom UiA og arbeids- og 

næringsliv i regionen. 

I Kandidatundersøkelsen som ble gjennomført i 2013 ble kandidatene blant annet bedt om å ta 

stilling til påstanden om at UiA har et tett samarbeid med regionens arbeidsliv og myndigheter. 

Totalt støtter om lag halvparten av kandidatene denne påstanden, og mange er usikre. Det er 

spesielt kandidater fra Fakultet for teknologi og realfag som støtter påstanden, mens det er svært få 

kandidater fra Fakultet fra humaniora og pedagogikk og Fakultet for kunstfag som støtter påstanden. 

Generelt er det flere på masternivå som er enige i påstanden.  

I samme undersøkelse ble det kartlagt hvorvidt kandidatene hadde hatt noen studierelatert kontakt 

med arbeidslivet. 40 % av kandidatene svarte at de hadde hatt praksis og 36 % svarte at de hadde 

skrevet prosjektoppgave. Det er i hovedsak studenter fra lærerutdanningene og studenter fra 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap som oppgir at de har hatt praksis, mens hele 69 % av 

studentene ved Fakultet for teknologi og realfag oppgir at de har skrevet prosjektoppgave i 

samarbeid med arbeidslivet. Undersøkelsen viser en positiv utvikling i andel av studentene som 

oppgir at de har skrevet prosjektoppgave i samarbeid med arbeidslivet sammenlignet med hva 

kandidatene svarte i tilsvarende undersøkelse i 2010. Størst økning finner man på Fakultet for helse- 

og idrettsvitenskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for teknologi og realfag. 

2.7.3 Karriereveiledning 

Karrieresenteret melder om stor pågang for veiledning. I løpet av 2013 er det gjennomført 269 

individuelle samtaler i tillegg til en rekke drop-in veiledninger og veiledninger pr telefon og e-post. 

Det er gjennomført ni ulike kurs og workshops, noen åpne for alle, mens andre er rettet mot spesielle 

målgrupper. Karrieresenteret medvirker også både faglig og praktisk på ulike arbeidslivs- og 

karrieredager. I samarbeid med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det gjennomført 

karrieredager i både Grimstad og Kristiansand, og sammen med Avdeling for lærerutdanning er det 

arrangert arbeidslivsdag for skole og barnehage i Kristiansand. I samarbeid med linjeforeningen 

Prosperitas er det gjennomført karrieredag for studenter ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. 

Karrieresenteret har også på forespørsel levert kursopplegg til ulike institutt/studieprogram.  

Karriereveiledning til ph.d.-kandidater er et tema som Karrieresenteret har begynt å se nærmere på.  

2.8 Hovedutfordringer 
Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning beskriver følgende hovedutfordringer når det gjelder 

studiekvalitet og kvalitetssikring av emner og studieprogram: 
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Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

 Øke kandidatproduksjonen på normert tid i masterprogrammene 

 Øke inn- og utvekslingen til fakultetets programmer 

Fakultet for humaniora og pedagogikk  

 Samkjøring av emner mellom disiplin- og lærer-/lektorutdanningen. Fakultetet håper imidlertid 

at dette kan bedre rekrutteringen til flere av programmene i sentrale skolefag, særlig på 

masternivå  

 For liten arbeidsinnsats fra studentene gjør det vanskelig å holde riktig vanskelighetsgrad 

 Skriving og arkivering av emnerapporter. Ønske om at skjema for kvantifisering av studentenes 

arbeidsomfang avvikles 

Fakultet for kunstfag  

 Dokumentasjon av kvalitetssikringsarbeidet 

Fakultet for teknologi og realfag 

 Mangel på studiepoeng 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

 Høyt studenttall i forhold til vitenskapelig ansatte  

 Rutiner for og dokumentasjon av kvalitetssikringsarbeidet 

Avdeling for lærerutdanning  

 Manglende instruksjonsmyndighet overfor fakultet/institutt/faglærere om forhold som ikke 

oppfattes å være i tråd med gjeldende regelverk eller når studenter påpeker områder som bør 

forbedres 

Følgende vurderes å være hovedutfordringer på institusjonsnivå: 

 Arbeide med langsiktig utvikling av studieporteføljen  

 Etablere mer systematisk arbeid med utdanningsledelse, særlig ledelse av studieprogrammene  

 Sikre mer systematisk dokumentasjon og oppfølging av den informasjonen 

kvalitetssikringssystemet frembringer, særlig på emnenivå 

 Bedre samspillet mellom forskning og utdanning som ledd i studiekvalitetsarbeidet  

 Redusere antall studenter pr vitenskapelig ansatt  

 Øke studentenes egeninnsats i studiene sett i lys av resultatene fra Studiebarometeret, som et 

virkemiddel blant annet for å oppnå bedre gjennomstrømming  

 Utvikle studiene i takt med den teknologiske utviklingen og økende behov for digital kompetanse 

 Sikre god infrastruktur, herunder tilstrekkelige arealer, på begge campuser, i takt med økende 

studenttall og endrede behov bl.a. med hensyn til bruk av digitale hjelpemidler 

 Implementere digital eksamen i alle studier 

 Sikre balanse mellom profesjonskompetanse og forskningskompetanse i fagmiljøene som har 

ansvar for profesjonsutdanningene 

 Øke søkningen til enkelte studier, særlig på masternivå 

 Øke antall utvekslingsstudenter 

 Utvikle de administrative tjenestene slik at de møter endrede krav til digitalisering og 

tilgjengelighet 
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3 Forskerutdanning 

3.1 Oversikt over egne program og spesialiseringer 
Det har i 2013 ikke vært noen endringer i UiAs ph.d.-portefølje. Det betyr at UiA også i 2013 hadde 5 

fakultetsvise ph.d.-programmer med til sammen 14 ulike spesialiseringer. 

I 2013 vedtok universitetsstyret en dispensasjonsordning i forhold til å bli tatt opp på de fakultetsvise 

programmene. Dette medfører at kandidater kan bli tatt opp til det fakultetsvise programmet uten å 

knyttes til en konkret spesialisering. Det forutsetter at fakultetet har faglig kompetanse og fagmiljø til 

å veilede på kandidatenes fagområder. I 2013 har også en arbeidsgruppe vært nedsatt for å se på 

mulighetene for å gjøre denne ordningen permanent. Arbeidsgruppen vil levere sin innstilling i løpet 

av våren 2014. 

Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

    

Spesialisering i helsevitenskap  

 
  

      

Ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk      

Spesialisering i litteraturvitenskap  

 
  

Spesialisering i religion, etikk og samfunn  

 
  

Spesialisering i språkvitenskap  

 
  

Spesialisering i pedagogikk  

 
  

  

 
  

Ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag      

Spesialisering i utøvende rytmisk musikk  

 
  

      

Ph.d.-program ved Fakultet for teknologi og realfag      

Spesialisering i anvendt matematikk  

 
  

Spesialisering i fornybar energi  

 
  

Spesialisering i IKT  

 
  

Spesialisering i matematikkdidaktikk  

 
  

Spesialisering i mekatronikk  

 
  

  

 
  

Ph.d.-program ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap    

Spesialisering i informasjonssystemer  

 
  

Spesialisering i internasjonal organisasjon og ledelse  

 
  

Spesialisering i offentlig administrasjon  
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3.2 Avtaleoversikt 

3.2.1 Avtaler totalt 
  

Ph.d.-avtaler
28

 

  2009 2010 2011 2012  Vår 2013 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap     7 12 14  

Helse- og idrettsvitenskap     7 12 14  

Fakultet for humaniora og pedagogikk 34 28 26 29 33  

Nordisk språk og litteratur (går ut) 17 9 5     

Litteraturvitenskap 17 9 5     

Språkvitenskap 1 3 5     

Religion, etikk og samfunn 13 12 11     

Pedagogikk           

Fakultet for kunstfag 5 5 9 11 7  

Utøvende rytmisk musikk 5 5 9 11  7  

Fakultet for teknologi og realfag 46 50 53 65 62  

Matematikkdidaktikk 23 20 23     

Mekatronikk   5 8     

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 12 22 22     

Fornybar energi           

Anvendt matematikk           

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 24 39 35 36 35  

Informasjonssystemer 5 10 11 12  12  

Internasjonal organisasjon og ledelse 19 25 18 18  17  

Offentlig administrasjon   4 6 6  6  

Sum 109 122 130 153 151 

 

Tall for 2013 blir først tilgjengelig 15. oktober 2014. Tallene som nå er oppført i 2013-kolonnen er 

gjort på bakgrunn av en manuell telling i FS og inkluderer disse som er med i systemet til og med 

våren 2013. 

3.2.2 Nye avtaler 
  

Nye avtaler
29

 

  2009 2010 2011 2012 Vår 2013
30

 

Helse- og idrettsvitenskap - - 7 4 2 

Humaniora og pedagogikk 6 4 4 3 5 

Kunstfag 2 - 4 2   

Teknologi og realfag 8 9 8 17 6 

Økonomi og samfunnsvitenskap 5 14 2 9 1 

Sum 21 27 25 35 14 

                                                           
28

 Kilde: DBH og FS 
29

 Kilde: DBH og FS 
30

 Tall for 2013 høst blir først tilgjengelige 15. oktober 2014. 
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Det ser ut til at nye avtaler ligger på samme nivå som i 2012. Normalt er det flere avtaler som inngås i 

høstsemesteret enn i vårsemesteret. 

 

3.3 Uteksaminerte kandidater 

3.3.1 Totalt antall uteksaminerte kandidater 

  Totalt antall uteksaminerte kandidater
31

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap - - - -   

Humaniora og pedagogikk 5 1 2 6 4 

Kunstfag - - 1 - 2 

Teknologi og realfag 3 6 6 8 6 

Økonomi og samfunnsvitenskap 1 - 2 4 6 

Sum 9 7 11 18 18 

 

UiA hadde også i 2013 18 uteksaminerte kandidater på ph.d.-nivå. Dette er noe lavere enn først 

antatt. Dette skyldes bl.a. at det i 2013 var 4 underkjente avhandlinger, samt flere som fikk anledning 

til mindre omarbeidinger. 

 

3.3.2 Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år 

tidligere 

  Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år tidligere (%)

32
 

  2008 2012 2013 Snitt inst.type Snitt sektor 

Andel i prosent - 35,29 58,33 64,12 63,47 

 

  

                                                           
31

 Kilde: DBH; Uteksaminerte ph.d.-kandidater 
32

 Kilde: DBH 
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3.3.3 Gjennomstrømning sammenlignet med andre universiteter 

  

Gjennomstrømning for ph.d.-kandidater 

  Brutto årsverk totalt
33

 Netto årsverk totalt
34

 

NTNU 4,6 3,5 

UMB 4,3 3,6 

UiA 5 4,4 

UiB 4,8 3,5 

UiN 4,5 4,1 

UiO 4,8 3,6 

UiS 4,9 3,6 

UiT 4,8 3,8 

Sum 4,7 3,6 

 

3.3.4 Antall underkjente ph.d.-avhandlinger 

UiA har i 2013 hatt fire kandidater som har fått underkjent sin ph.d.-avhandling. Disse fordeler seg på 

én på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, én på Fakultet for teknologi og realfag og to på Fakultet 

for økonomi og samfunnsvitenskap. UiA vil i 2014 gjøre underkjenninger til gjenstand for en nærmere 

undersøkelse, bl.a. sammenligning mot andre UH-institusjoner. 

3.4 Finansiering av stipendiatstillinger 

Finansiering av de 153 stipendiatstillingene skjer ved følgende tre finansieringsformer: 

- Egen budsjettramme 

- NFR 

- Andre eksterne finansieringskilder. Dette kan for eksempel være Olympiatoppen, 

Helseforetakene, Statsarkivet, m.fl. 

Tall for 2013 blir først tilgjengelige 15. oktober 2014. Kolonnene nedenfor med 2013 tall vil derfor 

ikke være utfylt. 

  

                                                           
33

 Antall årsverk brutto: Her rapporteres gjennomsnittlig brutto årsverk for personer som har avlagt 
doktorgrad. 
34

 Antall årsverk netto: Her rapporteres gjennomsnittlig årsverk for personer som har avlagt doktorgrad. Netto 
årsverk framkommer ved å trekke fra eventuelle årsverk brukt på permisjoner, pliktarbeid, spesialistutdanning 
eller ordinær utdanning. 
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3.4.1 Egne stipendiater 

  
Antall stipendiatstillinger finansiert over egen budsjettramme på egne 

program
35

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap     1 3   

Humaniora og pedagogikk 18 11 10 8   

Kunstfag 4 4 6 6   

Teknologi og realfag 15 19 23 35   

Økonomi og samfunnsvitenskap 13 21 19 20   

Sum 50 55 59 72 
  

Til tross for at antallet KD-tildelte stipendiatstillinger ikke har endret seg siden 2009 har det vært en 

økning på 13 stillinger fra 2011 til 2012. UiA finansierer disse selv over eget ramme. I oktober 2013 

fikk UiA tildelt 13 nye stipendiatstillinger til statsbudsjett 2014 -  6 øremerket til MNT-fagene og 7 

øremerket til profesjonsfagene.  Det er første økning i grunnbudsjett siden 2009. 

3.4.2 Stipendiater finansiert av NFR og andre eksterne finansieringskilder 

  

Antall stipendiater finansiert av NFR
36

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap     2 2  

Humaniora og pedagogikk 3 2 1 
 

 

Kunstfag          

Teknologi og realfag 9 11 10 11  

Økonomi og samfunnsvitenskap   3 3 6  

Sum 12 16 16 19  

 

Det er en liten endring i forhold til 2011. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har fått 3 nye 

NFR-finansierte stillinger i 2012. For øvrig er det ingen vesentlige endringer. 

  Antall stipendiater finansiert av andre eksterne finansieringskilder
37

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap     4 7   

Humaniora og pedagogikk 13 15 15 21   

Kunstfag 1 1 3 5   

Teknologi og realfag 22 20 20 19   

Økonomi og samfunnsvitenskap 11 15 13 10   

Sum 47 51 55 62 
  

                                                           
35

 Tall for 2013 høst blir først tilgjengelige 15. oktober 2014 
36

 Tall for 2013 høst blir først tilgjengelige 15. oktober 2014 
37

 Tall for 2013 høst blir først tilgjengelige 15. oktober 2014 
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Fra 2011 er det en økning på 8 stipendiater med eksterne finansieringskilder. Økningen er vesentlig 

på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for humaniora og pedagogikk. 

 

3.5 Forskerskoler 

3.5.1 Forskerskoler med nasjonal eller internasjonal finansiering 

Spesialiseringene ved Fakultet for humaniora og pedagogikk er med i følgende forskerskoler: --- 
Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og Den nasjonale forskerskolen i lingvistikk og 
filologi. 
 
Ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er fagmiljøet for Internasjonal organisasjon og 

ledelse sterkt involvert i National Research School in Business Economics and Administration som er 

et nettverk bestående av 13 institusjoner der Norges Handelshøgskole er vert. Fakultetet er også 

medlem av forskerskolen i innovasjon (NORSI). 

Fakultet for teknologi og realfag har ledet forskerskolen Nordic Graduate School in Mathematics 

Education (NoME) som er finansiert av NordForsk. 

3.5.2 Andre forskerskoler  

Programmene ved Fakultet for humaniora og pedagogikk er med i følgende forskerskoler: 

Nasjonal forskerskole for tverrvitenskapelig kjønnsforskning, Nasjonal forskerskole Tekst Bilde Lyd 

Rom (TBLR) og The Research School Religion Values Society (RVS).  Fakultetet er også med i Historical 

Sociolingustics Network (HiSoN). 

Fakultet for teknologi og realfag leder forskerskolen Nasjonal forskerskole i teknologi, som er et 

samarbeidsprosjekt mellom UiA, UiS, HiT og HiG. 

Universitetene i Agder, Nordland og Stavanger, flere høgskoler og forskningsinstitusjoner går 

sammen om å etablere PROFRES, en praksisnær og tverrprofesjonell forskerskole for helse, velferd 

og utdanning. Dette er et viktig løft for hele velferdsstaten. 

3.6 Ansatte og stipendiater på eksterne program 

3.6.1 Avtaleoversikt 

  

UiA-ansatte på eksterne program
38

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 25 24 19 11 5  

Humaniora og pedagogikk 11 7 7 6 4  

Kunstfag 7 6 6 5   

Teknologi og realfag 22 21 21 10 2  

Økonomi og samfunnsvitenskap 20 16 12 6 7  

Sum 85 74 65 38 18 

 

                                                           
38

 Kilde: FS, rapporter til KD 
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I 2013 var det 18 registrerte på eksterne program. Nedgangen fra 2012 skyldes at flere har søkt 

overgang til våre programmer, samt noen har sluttet og noen har disputert. 

3.6.2 Egne ansatte – uteksaminerte på andre program 

I 2013 var det 6 kandidater som disputerte på andre institusjoner. Dette har sammenheng med at vi 

har overtatt flere på egne program. 

  

Uteksaminerte UiA-ansatte på eksterne program
39

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 4 3 1 8 2 

Humaniora og pedagogikk 1 5   1 2 

Kunstfag 1 1 1 1   

Teknologi og realfag 1 2 2 3   

Økonomi og samfunnsvitenskap 7 1 1 4 2  

Sum 14 12 5 17 6 

 

3.7 Ph.d. og kvalitetssikringssystemet 
Det er i 2013 ikke gjort noen endringer i kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanningene. 

3.7.1 Integrering av ph.d.-kandidater i etablerte fagmiljøer 

Fakultetene gir følgende tilbakemelding: 
 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

De som inngår i forskningsgruppene er godt integrert. Noen eksternt finansierte kandidater sitter 

eksternt og inngår ikke like naturlig i de etablerte miljøene. Men alle kandidatene har minst en intern 

veileder i fakultetet. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Det er et problem at kandidater sitter på «Knausen» fremfor å integreres godt i fagmiljøet til daglig. 

På den annen side skaper dette et eget arbeidsmiljø for stipendiatene på tvers av spesialiseringene. I 

tillegg prioriterer fakultetet at nytilsatte stipendiater tildeles kontorplass i fakultetets hovedbygg det 

første året. Det er gjort grep for å få alle kandidatene med i en relevant forskningsgruppe jfr. 

Virksomhetsplanen fra 2013. 

Fakultet for kunstfag 

Ph.d.-kandidater på programmet som er ansatt i stipendiatstilling ved fakultetet er godt integrert i 

fagmiljøet i rytmisk musikk med kontorplass i bygg K. Dette gir gode muligheter for faglige og sosiale 

møteplasser.  

Ph.d.-kandidater med annen finansiering er greit integrert men deltar kun i miljøet på  
doktorgradskurser, seminarer og veiledning. Ut over dette skjer kontakt mellom eksternt  
finansierte ph.d.-kandidater pr. telefon og e-post.   
 

                                                           
39

 Kilde: FS, rapporter til KD 
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Fakultet for teknologi og realfag 

Det synes å være godt miljø ph.d.-kandidatene imellom. De fleste kandidater er knyttet til faglig 

fellesskap gjennom prosjektsamarbeid, og de deltar i forskningsseminar og på sosial arrangement. 

Enkelte kandidater vil likevel oppleve å være noe (faglig) ensomme. Ph.d.-kandidater i 

matematikkdidaktikk har et uttrykt ønske om å delta i forskergruppe i matematikkdidaktikk.  

I Grimstad er det vanlig at flere ph.d.-kandidater har felles kontor, i nærhet til instituttet. Selv om det 

til tider kan være problematisk å dele kontor, bidrar samlokalisering til et godt faglig og sosialt 

fellesskap.  

I Kristiansand (matematikkdidaktikk) har den enkelte eget kontor og kontorene er lokalisert i 

nærheten av hverandre, noe som oppleves som positivt. Det er imidlertid avstand til instituttets 

øvrige lokaler. Kandidatene uttrykker at denne avstanden medfører at integreringen til instituttet 

svekkes.  Seks ph.d.-kandidater bor fast i Kristiansand. For de øvrige fører avstander til mindre 

kontakt. Kontakten mellom ph.d.-kandidat og veileder holdes via skype og epost, og med reiser. 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

Integreringen av ph.d.-kandidater er god i alle tre spesialiseringer. 

3.7.2 Framdriftsrapporter fra ph.d.-kandidater og veiledere 

Fakultetene gir følgende tilbakemelding: 
 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap:  

Progresjonen er tilfredsstillende hos de fleste. Det er oppfølging i form av framdriftsrapporter både 

fra kandidater og veiledere. Ekstra oppfølging settes inn ved behov.   

Fakultet for humaniora og pedagogikk: 

Det er gjort flere grep for å forbedre fremdriften for fakultetet, men sykefravær og 

fødselspermisjoner gjør at fremdriften forsinkes hos mange kandidater.  

 

Fakultet for kunstfag:  

Progresjonen er tilfredsstillende hos de fleste. Det er oppfølging i form av framdriftsrapporter både 

fra kandidater og veiledere.  

Under forutsetning av godkjente avhandlinger ligger man med dette an til 3 disputaser i 2014.  

De øvrige kandidatene vurderes å være i rute med sin framdrift i forhold til normert studietid.   

Fakultet for teknologi og realfag: 

Både veiledere og ph.d.-kandidater har stort fokus på å fullføre arbeidet innenfor kontraktsperioden. 

Det viser seg likevel at en del doktorgradsstudenter strever med å fullføre arbeidet med 

avhandlingen innen ordinær tid. I det finansieringen tar slutt, må kandidatene enten få lønnet arbeid 

ved siden av arbeidet med avhandlingen, eller de inngår i relasjon til NAV. Begge forhold gir i mange 

tilfeller mangelfull fremdrift. En del ph.d.- kandidater blir engasjert i undervisning eller veiledning i 

finansieringsperioden. Kontraktsperioden blir da tilsvarende forlenget. Fakultetet ser at kandidater 

som ikke får fullført innen tilnærmet normert tid, ofte kommer i en vanskelig situasjon.  
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap: 

Informasjonssystemer har meget god framdrift og gjennomstrømning. Kandidatene blir fulgt tett og 

alle milepæler (progresjonsrapporter etc) blir fulgt grundig opp av programkoordinator og ph.d-

komite. 

Det er utfordringer med for lav gjennomstrømming på International Management. Flere tiltak er satt 

i gang siste årene, og oppfølgingen av den enkelte kandidat er tettere og hyppigere, spesielt fra 

koordinator sin side. Det vil ennå ta litt tid før fakultetet kan vente resultater av de strukturelle 

endringene.  

Offentlig administrasjon hadde sitt første opptak i desember 2009. I desember 2013 fant den første 

disputasen sted, samt at fakultetet mottok en innlevering, innenfor normert tid høsten 2013. 

3.7.1  Gjennomførte programevalueringer 

Det er ikke gjennomført programevalueringer i 2013. Imidlertid vil flere av spesialiseringene 

evalueres i 2014. 

3.8  Hovedutfordringer 
Den største utfordringen i ph.d.-utdanningen vår er gjennomføring av studiet. En ph.d.-student ved 

UiA bruker i gjennomsnitt 5 årsverk per avhandling, mot 4,7 årsverk i gjennomsnitt ved norske 

universiteter. UiA er dermed det universitetet i Norge der ph.d.-studentene bruker lengst tid for å 

gjennomføre doktorgraden. I 2013 ble også fire avhandlinger underkjent. Det er vanskelig å vite hvor 

mange ph.d.-studenter som ikke gjennomfører studier i det hele tatt, siden noen klarer å 

gjennomføre etter mange år. Vi forventer ikke at gjennomføringstiden vil gå ned med det første, 

siden flere av de ph.d.-studentene som har brukt lang tid, forhåpentligvis uteksamineres de neste 

årene. Iverksatte tiltak, som bedre integrering i fagmiljøet og aktivt bruk av kvalitetssikringssystemet, 

vil først vises i tallene om noen år. Fakultetsrapportene viser at fakultetene har fokus på 

probematikken og det er viktig å opprettholde det i årene framover. 

En annen utfordring er å få flere eksternt finansierte stipendiatstillinger fra NFR, EU, samarbeid med 

næringslivet og offentlig sektor. 

En tredje utfordring er å få en reell implementering av fakultetsvise doktorgradsprogrammer, der vi 

bruker hele veilederkompetansen ved fakultetene og øker relevansen i opplæringsdelen gjennom 

individuelle tilpasninger til den enkelte stipendiatens behov.  
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4 Forskning 

4.1 Vitenskapelig publisering og kunstnerisk utviklingsarbeid 

4.1.1 Publikasjonspoeng 

Figuren40 nedenfor viser at UiA i 2013 har en sterk økning (23,6 %) i forhold til rapporteringsåret 

2012. 2013 er det beste året for UiA når det gjelder omfanget av vitenskapelig publisering.  

Av det totale antall publikasjonspoeng som avlegges i UoH-sektoren har UiA 3,8 %. Tilsvarende tall 

for 2012 og 2010 er  hhv 3,0 % og 3,3 %. 

UoH-sektoren samlet hadde i 2013 en nedgang på 1,6 % i publikasjonspoengene forhold til 2012. 

 

 

Nivå 2-publiseringen har økt på Fakultet for kunstfag og Fakultet for teknologi og realfag. Ett institutt 

har i 2013 ikke publisert på nivå 2. Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap er de to fakultetene som har den største nivå 2 publiseringen på hhv 14,1 % og 

11,7 %.41 

  

                                                           
40

 Kilde: Cristin/DBH 
41

 Kilde: Cristin/DBH 
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  Publikasjonspoeng per institutt og andel nivå 2-publisering 

  2010 2011 2012 2013 

  
Totalt  

Nivå 2 
i % 

Totalt  
Nivå 2 

i % 
Totalt  

Nivå 2 
i % 

Totalt  
Nivå 2 

i % 

Universitetet i Agder 448,3 12,8 470,1 10,8 459,9 10,9 568,3  11,3  

(uspesifisert enhet) 11,5 21,8 0,4 0,0 1,5 14,5 2,5  0  

                  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 40,8 14,7 37,7 8,6 46,6 10,3 59,5  9,8  

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring 16,9 26,4 16,0 10,5 17,5 31,6 25,8  7,9  

Institutt for helse- og sykepleievitenskap 11,3 8,5 10,5 20,2 18,0 3,7 17,7  17,4  

Institutt for psykososial helse 5,8 0,0 10,5 0,0 8,6 0,0 10,0  4,6  

(uspesifisert enhet) 6,8 30,8 0,7 0,0 0,6 0,0 0,2  0  

Senter for omsorgsforskning - sør         1,9 0,0 5,7  8,9  

                  

Fakultet for humaniora og pedagogikk 141,1 16,1 144,7 19,8 121,2 15,0 191,3  14,1  

Institutt for fremmedspråk og oversetting 18,6 48,0 23,7 36,4 13,4 0,0 44,8  27,3  

Institutt for nordisk og mediefag 47,3 5,3 46,6 13,7 22,2 8,6 42,7  20,0  

Institutt for pedagogikk 14,2 0,0 31,4 27,0 30,5 7,5 20,1  7,5  

Institutt for religion, filosofi og historie 46,9 28,5 42,5 12,7 54,0 29,7 83,8  8,3  

(uspesifisert enhet) 14,1 16,2 0,5 0,0 0,0 0,0     

                  

Fakultet for kunstfag 3,0 0,0 15,2 52,6 10,5 7,0 31,3  25  

Institutt for musikk 2,0 0,0 3,7 50,0 5,8 13,0 28,1  27,3  

Institutt for visuelle og sceniske fag 0,0 0,0 11,5 54,5 4,7 0,0 0 0 

                  

Fakultet for teknologi og realfag 156,1 6,7 160,9 2,4 182,9 7,1 185,5  8,6  

Institutt for matematiske fag 36,6 16,6 33,3 4,1 35,6 19,1 34,6  8,0  

Institutt for naturvitenskapelige fag 8,4 2,5 6,8 24,3 8,8 41,7 8,5  24,2  

Institutt for ingeniørvitenskap 27,9 5,4 64,4 1,8 86,7 2,6 84,8  4,9  

Institutt for IKT 26,4 6,6 56,2 0,4 51,8 4,7 57,6  13,4  

(uspesifisert enhet) 56,9 3,1 0,1 0,0 0,0 0  0  0  

                  

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 95,1 15,6 111,2 11,9 97,0 14,5 95,4  11,7  

Institutt for arbeidsliv og innovasjon 11,8 45,1 17,3 14,6 8,5 14,2 14,7  12,5  

Institutt for informasjonssystemer 18,8 8,8 31,4 6,7 27,4 0,0 26,8  7,5  

Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag  2,6 38,8 15,5 5,0 12,4 19,0 10,5  2,0  

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 16,8 14,3 14,9 28,9 13,9 32,2 15,4  36,9  

Institutt for økonomi 26,1 7,7 26,9 8,4 24,1 16,2 24,6  8,7  

Senter for utviklingsstudier     5,3 29,3 10,9 31,6 3,4  47,1  
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4.1.1 Publikasjonsformer 
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  Publiseringspoeng per UFF-stilling
42

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

NTNT 0,91 0,84 0,99 1,08 1,08 

UMB 0,67 0,75 0,75 1,04 0,88 

UiA 0,54 0,81 0,88 0,82 1,01 

UiB 0,95 1,01 1,02 1,04 1,04 

UiN 0,42 0,46 0,48 0,61 0,41 

UiO 1,16 1,13 1,26 1,26 1,18 

UiS 0,75 0,79 0,90 0,80 0,71 

UiT 0,70 0,69 0,82 0,78 0,76 

Universiteter 0,91 0,91 0,99 1,04 1,01 

 

  

Publiseringspoeng per UFF-stilling per fakultet ved UiA
43

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 0,28 0,42 0,40 0,46 0,58 

Humaniora og pedagogikk 0,59 1,00 1,06 0,86 1,39 

Kunstfag 0,14 0,05 0,28 0,19 0,64 

Teknologi og realfag 0,90 1,21 1,28 1,31 1,25 

Økonomi og samfunnsvitenskap 0,48 0,75 0,93 0,80 0,80 

Fellesadministrasjonen 1,28 0,00 0,06 0,00 0,45 

UiA 0,54 0,81 0,88 0,82 1,01 

 

De lave tallene på Fakultet for kunstfag skyldes at deres virksomhet skjer gjennom kunstnerisk 

utviklingsarbeid.  

                                                           
42

 Kilde: NSD/DBH – tall per 9. april 2014 
43

 Kilde: NSD/DBH – tall per 9. april 2014 
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4.1.3 Kunstnerisk utviklingsarbeid 

Oversikt over all registrert kunsterisk utviklingsarbeid for perioden 2011 – 2013, i henhold til Cristin. 

Kunstnerisk utviklingsarbeid 2011-2013
44

 

  2011 2012 2013 

Kunstnerisk og museal presentasjon 31 72 36 

Museumsutstilling 0 0 0 

Arkitektutstilling 0 0 0 

Kunstutstilling 9 1 2 

Webutstilling 0 0 1 

Annet 22 71 33 

Kunstnerisk produksjon 34 138 44 

Arkitekttegning 0 0 0 

Kunst- og billedmateriale 2 2 1 

Filmproduksjon 1 1 0 

Teaterproduksjon 4 11 8 

Musikk - komposisjon 7 75 8 

Musikalsk framføring 20 49 27 

Produkt 4 6 0 

Digitale læremidler 0 0 0 

Modell (arkitektur) 0 0 0 

Multimediaprodukt 0 0 0 

Musikk - innspillingsprodukt 3 4 0 

Programvare 0 0 0 

Database 1 0 0 

Lydmateriale 0 1 0 

Annet produkt 0 1 0 

  69 216 80 
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 Kilde: Cristin 
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Tabellen viser en nedgang fra 2012, men viser en klar fremgang fra 2011. Det høye nivået for 2012 

kan delvis forklares med at enkelte vitenskapelig ansatte registrerte mange enkeltverk og -

fremførelser dette året, dette gjelder spesielt for kategoriene «musikk – komposisjon», «musikalsk 

framføring» og «annet» (kunstnerisk og museal presentasjon). 2012 må derfor anses som et 

unntaksår. 

4.2 Eksternt finansiert virksomhet 

4.2.1 Norges forskningsråd og Regionale forskningsfond Agder 

UiA var i 2013 involvert i ca 55 NFR-prosjekter og ca 10 RFF-prosjekter. NFR-inntektene (inklusive 

RFF) i 2013 er med 22 mill. kr omtrent likestor som i de forutgående årene.  UiA ligger dermed langt 

under gjennomsnitt av de norske universitetene. I 2013 ble det gjort omfattende  grep for å øke 

omfanget av eksternt finansiert forskning. Arbeidet med organisering i forskningsgrupper er viktig for 

å øke robustheten i forskningen, og gjennom det være bedre rustet for å konkurrere om 

forskningsmidler. Det er satt av øremerkede midler til å styrke søkerkompetansen i samtlige fakultet. 

Det administrative støtteapparatet er systematisert og ytterligere profesjonalisert. Det vil ta tid før 

tiltakene viser resultater, samtidig som UiA burde  vurdere flere tiltak, som økt fokus på rekruttering 

av vitenskapelige ansatte med erfaring fra søknadsskriving, mer langsiktig planlegging av 

prosjektsøknader,  økt fokus på faglig ledelse og prioritering av arbeidstid. 

 

  

NFR-inntekter ved universiteter 2009-2013 (i 1000 kr) inkl. RFF-inntekter
45

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

  Inntekt 

Inntekt 
per UFF-
stilling Inntekt 

Inntekt 
per UFF-
stilling Inntekt 

Inntekt 
per UFF-
stilling Inntekt 

Inntekt 
per UFF-
stilling Inntekt 

Inntekt 
per UFF-
stilling 

UiA 29 760 55 24 189 44 21 040 39 21 735 38 22 643   

NTNU 581 158 207 648 969 216 628 364 203 592 627 197 628 358   

UMB 134 792 217 145 640 260 145 147 257 145 383 252 141 806   

UiB 358 917 184 348 701 182 361 962 190 343 974 167 343 867   

UiO 649 492 207 618 626 211 666 495 208 706 975 211 709 707   

UiN         14 943 46 13 372 43 17 733   

UiS 26 823 43 28 508 47 24 203 39 32 990 50 31 790   

UiT 213 680 141 190 847 141 176 785 129 169 439 119 161 660   
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 Kilde: Tilstandsrapport 2013/DBH 
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NFR-inntekter ved fakultetene 2009-2013 (i 1000 kr)
46

 

Fakultet 

2009 2010 2011 2012 2013 

Inntekt 

Inntekt 
pr UFF-
årsverk Inntekt 

Inntekt 
pr UFF-
årsverk Inntekt 

Inntekt 
pr UFF-
årsverk Inntekt 

Inntekt 
pr UFF-
årsverk Inntekt 

Inntekt 
pr UFF-
årsverk 

Helse- og idrettsvitenskap 3 863 
         

42  3 700 
         

39  3 777          40  5 166          51      

Humaniora og pedagogikk 4 095 
         

30  4 306 
         

31  3 211          24  2 935          21      

Kunstfag 224 
           

4  -          -    -           -    -           -        

Teknologi og realfag 13 861 
       

107  8 502 
         

66  9 221          73  7 671          55      

Økonomi og 
samfunnsvitenskap 2 973 

         
25  1 503 

         
12  

       
1 992           17  3 410          28      

 

 

  

Antall NFR-søknader fra UiA i perioden 2011-2013
47

 

  2011 2012 2013 

  Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Helse-og idrettsvitenskap 3 0 4 0 17 1 

Humaniora og pedagogikk 21 5 9 1 16 1 

Kunstfag 0 0 0 0 1 0 

Teknologi og realfag 14 1 16 1 33 3 

Økonomi og samfunnsvitenskap 6 5 13 2 23 5 

UiA 2 2 0 0 2 0 

Sum                  46                   13                   42                     4                   92                   10  

 

 

  

Totalbudsjett i søknaden og innvilgede beløp fra NFR 2011-2013 (i 1000 kr)
48

 

  2011 2012 2013 

  Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget
49

 

Helse-og idrettsvitenskap             7 263                    -              30 072                    -              31 545                   30  

Humaniora og pedagogikk         204 924              4 204            55 798                   20            30 215              7 200  

Kunstfag                   -                      -                      -                      -                   411                    -    

Teknologi og realfag         211 885                 130            67 229                   30            57 687              1 286  

Økonomi og samfunnsvitenskap           11 483                 267            46 432              7 454            20 670              2 932  

UiA             5 500              5 500                    -                      -                   323                    -    

Sum         441 055            10 101          199 531              7 504          140 851            11 448  

                                                           
46

 Kilde: Note 1 i regnskapet/DBH 
47

 Kilde: NFR 
48

 Kilde: NFR 
49

 Status pr mars 2014 – flere søknader er under vurdering 
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Når det gjelder NFR, så har 10 søknader av 92 som ble sendt med UiA som prosjektleder i 2013 

innvilget. Det har blitt innvilget et stort forskerprosjekt på over 7 millioner på Fakultet for humaniora 

og pedagogikk innen religionsvitenskap og en på over 1 million på Fakultet for teknologi og realfag 

innen marin økologi. Andre innvilgede søknader er mindre og gjelder reisestipend eller 

arrangementsstøtte. I tillegg til de prosjektene der UiA er prosjektleder, er UiA med som partner i 

mange prosjekter, der næringslivet, forskningsinstitutter eller andre UH-institusjoner leder 

prosjektene. 

I 2013 hadde NFR en utlysing om Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), der UiA sendte to 

skisser i 2013 og fulle søknader våren 2014: Den ene er innen offshore-mekatronikk med UiA som 

prosjektleder og i samarbeid med NCE-NODE. Den andre er en innen innovasjon i reise- og 

opplevelsesindustrien, der UiA er partner i samarbeid med reise- og opplevelsesindustrien i regionen, 

ARENA USUS, og UiN er prosjektleder.    

  Antall søknader til RFF fra UiA i perioden 2011-2013
50

 

  2011 2012 2013 

  Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Helse-og idrettsvitenskap 0 0 1 1 5 3 

Humaniora og pedagogikk 0 0 1 1 1 1 

Kunstfag 0 0 1 1 1 0 

Teknologi og realfag 4 2 3 2 2 1 

Økonomi og samfunnsvitenskap 0 0 1 1 0 0 

UiA     0 0 0 0 

Sum                4                 2                 7                 6                 9                 5  

 

  

Søkte og innvilgede beløp RFF 2011-2013 (i 1000 kr)
51

 

  2011 2012 2013 

  Søkt Innvilget Søkt  Innvilget Søkt  Innvilget 

Helse-og idrettsvitenskap               -                  -               200             200          1 000             600  

Humaniora og pedagogikk               -                  -               500             500          3 000          3 000  

Kunstfag               -                  -               200             200             200                -    

Teknologi og realfag         1 300             600          9 200          9 000             400             200  

Økonomi og samfunnsvitenskap               -                  -               200             200                -                  -    

UiA                   -                  -                  -                  -    

Sum         1 300             600        10 300        10 100          4 600          3 800  

 

                                                           
50

 Kilde: NFR/RFF 
51

 Kilde: NFR/RFF 
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Fra RFF ble det innvilget 5 søknader, derav et stort prosjekt på Fakultet for humaniora og pedagogikk 

innen Utdanningsforskning med titel «Capacity Building for improved Learning Environments in the 

Agder region».  

I tillegg til NFR og RFF-prosjekter, har UiA søkt og fått tilslag på flere andre regionale og nasjonale 

finansieringskilder. Fakultet for kunstfag fikk innvilget en søknad på 2,3 mill kr fra Program for 

kunstnerisk utviklingsarbeid innen verdensmusikk/tradisjonsmusikk.  

4.2.2 EU/EØS-finansierte prosjekter 

2013 markerte avslutningen på 7. rammeprogram for Forskning og Innovasjon (FP7) og hermed også 

starten på det nye programmet, Horizon 2020. Den siste utlysingen av FP7 hadde de fleste fristene 

høsten 2012 og et begrenset antall i 2013 for å gjøre klart til Horizon 2020. Våren 2013 deltok UiA på 

6 søknader hvorav en søknad ga uttelling. Det var SEMIAH-prosjektet som er et internt samarbeid 

mellom Institutt for IKT og Institutt for ingeniørvitenskap, dessuten deltar både Agder Energi og 

Devoteam også i konsortiet som er ledet av Aarhus Universitet. 

  

FP7 søknadsdeltakelse for UiA 2010-2013
52

 

  

2010 2011 2012 2013 

Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Helse-og idrettsvitenskap 0 0 0 0 1 0 1 0 

Humaniora og pedagogikk 0 0 1 0 2 0 1 0 

Kunstfag 0 0 1 0 0 0 0 0 

Teknologi og realfag 5 1 8 2 6 1 2 1 

Økonomi og samfunnsvitenskap 1 1 2 0 4 0 2 0 

Sum               6  
             

2              12                2  
          

13              1  
            

6                1  

 

EU inntektene for UiA er stigende selv om det er mindre beløp det er tale om. I vedlegg  finnes en 

oversikt over alle prosjekter som UiA har deltatt på i EUs budsjettperiode 2007-2013.  

  EU totale inntekter/FP7 inntekt per fakultet 2011-2013 (i 1000 kr)
53

 

  

2011 2012 2013 

EU totalt FP7-midler EU totalt FP7-midler EU totalt FP7-midler 

Helse-og idrettsvitenskap 788 788 247 145 219 57 

Humaniora og pedagogikk 0 0 0 0 0 0 

Kunstfag 524 0 1012 0 0 0 

Teknologi og realfag 254 178 843 619 1520 1367 

Økonomi og samfunnsvitenskap 653 24 1026 74 69 -10 

UIA internasjonalt kontor 121 0 0 0 0 0 

UiA samlet             2 340                  990                 3 128                 838               1 808              1 414  

 

                                                           
52

 Kilde: DBH 
53

 Kilde: UiAs økonomiavdeling 
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Tabellen nedenfor viser FP7-inntekter for universitetene fra 2009-2013. Det er stadig de små talls lov 

for UiA, men det er gledelig å se at utviklingen er positiv og her kan vi forvente oss en fremgang i 

årene fremover. Generelt er det en solid øking for universitetenes FP7-inntekter. UiO kommer best 

ut.  

  

FP7 inntekter for universitetene 2009-2013
54

  

  2009 2010 2011 2012 2013 

UiA 2 405 240 678 1 719 2 819 

NTNU 17 545 69 165 73 230 53 479 86 284 

UMB 10 094 5 247 9 660 10 683 13 095 

UiB 31 894 46 430 47 011 40 282 85 274 

UiO 71 512 50 359 92 658 83 140 123 667 

UiN   372 1 536 129 804 

UiS 2 003 4 345 9 113 4 676 9 840 

UiT 14 835 9 011 24 308 16 799 20 062 

Sum            150 288              185 169              258 194                210 907                341 845  

 

Tilstandsrapporten for UH-sektoren foreligger ikke ennå, og det er derfor usikkerhet om tallene til 

denne tabellen som viser EU-inntekter per UFF-stilling ved universitetene. Med grunnlag i de tallene 

som er kjent blir inntekten per UFF-stilling ved UiA ca. kr 5 000, altså en nokså god fremgang fra  

kr 3 100 i 2012.   

  

FP7 inntekt/UFF-stilling ved universitetene (kontantstrømstall)
55

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

UiA 8 400 400 1 300 3 100 5 000 

NTNU 12 400 2 300 20 100 18 200   

UMB 29 300 9 400 14 200 18 600   

UiB 27 800 24 300 23 600 20 500   

UiO 39 000 16 400 28 100 25 700   

UiN 2 100 0 3 600 400   

UiS 6 000 7 100 15 300 7 200   

UiT 20 200 6 700 16 600 12 100   

 

4.3 Styrets satsingsområder 

4.3.1 Toppsatsingsområder/andre satsingsområder 

Styret har vedtatt tre faglige toppsatsingsområder som får tilført strategiske ressurser for å utvikle 

seg til ledende forskningsmiljøer. Områdene er Fornybar energi (vedtatt i februar 2009, S-sak 9/09), 

MULTIKUL (multimodalitet og kulturendring) (vedtatt i desember 2009, S-sak 157/09) og eHelse 

(vedtatt i februar 2011, S-sak 8/11).  eHelse er et tverrfakultært samarbeid mellom tre fakulteter.  

                                                           
54

 Kilde: DBH 
55

 Kilde: Tilstandsrapport 2013 for UH-sektoren, KD 
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Styret har i tillegg uttrykt institusjonens støtte og anerkjennelse til Senter for integrert 

krisehåndtering (CIEM) som er et samarbeid mellom Institutt for IKT, Institutt for 

Informasjonssystemer og Institutt for Utviklingsstudier (S-sak 7/12). Styret har også vedtatt å 

etablere at nettverk om profesjonsfaglig forskning med UiS og UiN. 

De ansvarlige fakultetene har blitt bedt om å rapportere om satsingsområdene og under følger 

rapport om eHelse, MULTIKUL, Fornybar energi,  Krisehåndtering og profesjonsforskning. 

eHelse 

Senter for eHelse og omsorgsteknologi har i 2013 hatt stor aktivitet på prosjekter, søknader og 

arrangementer både som arrangør og deltagere. Senteret har vært initiativtaker og medforfattere på 

åtte prosjektsøknader av ulik størrelse. Seks av disse er innvilget. Det er opprettet en 

forskningsgruppe for eHelse som har møte en gang i måneden og dette har så langt vært vellykket 

med deltagere fra alle tre fakulteter så langt. Senteret arrangerte eHelseUKA 2013 med god 

deltagelse og gode tilbakemeldinger, med økonomisk og praktisk støtte både internt og fra KS, NFR 

og eHelsealliansen. Senteret er blitt med i EIP-AHA (European inovation partnership, Active and 

healthy aging) hvor senteret er «lead partner» for Agder-gruppen. Dette samarbeidet brukes bl.a til å 

posisjonere seg og finne partnere til nye søknader om prosjekter i Horizon 2020.  

Senteret jobber for å involvere flere forskere og miljøer i prosjektene. Stor økning aktiviteten både 

internt og eksternt gjør at man ser stort behov for å ansette og knytte til seg flere forskere. Det er 

utlyst både en professor/1. amanuensis stilling og en post doc i eHelse. Dette vil være avgjort i løpet 

av våren 2014 og vil være en viktig faktor for utviklingen i årene fremover.  

Det er i dag knyttet fem stipendiater til senteret.  

Senteret samarbeider med flere internasjonale miljøer i EU-prosjekter, og planlegger søknader for 

nye prosjekter i løpet av 2014.  

Det har vært et aktivt år og senteret har god kontakt med både kommunene i Agder, SSHF og 

forskere både internt, nasjonalt og internasjonalt. Spesielt kan nevnes det tette samarbeidet med 

kommunene for å få frem kandidater og søknader til offentlig ph.d. når denne ordningen kommer på 

plass. Senteret har også vært med på søknader til prosjekter til Helsedirektoratet sammen med flere 

kommuner og regioner.  

Senteret har i 2013 etablert en «usability lab» og investert interne midler i en del utstyr til dette. Her 

utføres det brukertester av eksisterende og nytt utstyr og programmer bl.a. Det er også investert i en 

del utstyr i «smarthuset» som brukes både i prosjekter og i det nyetablerte videreutdanningskurset i 

Velferdsteknologi som startet opp i 2014. 

MULTIKUL 

Publiseringer og formidlingsvirksomhet i 2013: 

- 38 papers på konferanser og seminar 

- 33 tidsskriftartikler/bokkapitler 

- 5 bøker 

- 21 formidlingsoppdrag (populærvitenskapelige foredrag) 

- 8 medieoppslag 
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I løpet av 2013 har Multikul arrangert et forskerseminar, to internasjonale konferanser, en nordisk 

workshop, og et nasjonalt forskerkurs. Arbeidsformene ellers er fellesseminar for alle Multikul-

forskere, og prosjektmøter for forskergruppene.  

Det er vel 35 forskere som sogner til Multikul, men ikke alle er like aktive. De arrangementene som 

samlet flest i 2013, var en ukes forskerseminar på Metochi studiesenter, en gjesteforelesning og 

halvdagsseminar i desember som markerte slutten på to professor II-engasjementene.  

Fra 2012 har Multikul vært organisert i fire prosjektgrupper: 

1) Multimodale kulturmøter (12 medlemmer), har konsentrert seg om å forberede arbeidet med en 

antologi i 2013. Skriving av artikler vil være hovedaktivitet i 2014. 

2) Multimodalitet og læring (6 medlemmer) har finansiering fra Uglandgaven (2012 – 2014) til et 

felles prosjekt: Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning. 

3) Early Modern Research Group (10-12 medlemmer) 

4) Musikk og Lyrikk (16 medlemmer fra Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for 

kunstfag), som rundet av 2013 med to dagers skriveseminar, som skal resultere i en antologi i 2014. 

Rekruttering: Multikul har fått en post.doc. knyttet til seg. I framtidige søknader om forskningsmidler 

vil det være en prioritet å få inkludert midler til ph.d.-stipend. NFR er mest sannsynlig finansiør, men 

man vil også undersøke mulighetene i det regionale forskningsfondet. I  2013 var utformet 

medlemmer i Multikuls styringsgruppe en søknad til FRIHUM (som fikk avslag, men vil bli bearbeidet 

videre), og var involvert i to SAMKUL-søknader (under behandling).  

Internasjonalt samarbeid: Multikul har gode forbindelser til Institute of Education, London University, 

bl.a. gjennom professor II-engasjement, og forskergruppe 2 arrangerte et metodeseminar i London 

sammen med dem høsten 2013. Multikul har videre opprettet samarbeid med 

intermedialitetsmiljøet ved Linnéuniversitetet i Växsjö. Styringsgruppa var på nettverksmøte hos dem 

i november 2013, og forskere derfra kommer til UiA i september 2014. I løpet av 2013 har Multikul 

tatt imot gjesteforskere fra Danmark og Universitetet i Sydney. Sentrale forskere i Multikul er også 

medlemmer av internasjonale og nasjonale nettverk.  

Store deler av Multikuls budsjett har vært brukt til å lønne en prosjektkoordinator/forsker og to 

Professor II-stillinger à 20 %. Post.doc.-stillingen er finansiert som egeninnsats fra fakultetet, og ellers 

gjør fakultetets FoU-konsulent et viktig arbeid med å holde orden på regnskap og rapportering. 

Driftsbudsjettet brukes til konferansereiser, seminarer, publiseringsstøtte, gjesteforskere og 

arrangementsstøtte. I 2013 har man også kunnet sette av noe midler til frikjøp etter søknad. I 2013 

prioriterte Multikul forskningsseminar på Metochi, for å sveise forskergruppa bedre sammen og 

fremme publisering. 

Fornybar energi 

Rapport var ikke levert fra fakultetet pr 28. april. Tekst kommer seinere. 

Krisehåndtering 

Rapport var ikke levert fra fakultetet pr 28. april. Tekst kommer seinere. 

Profesjonsforskning 
Profesjonsforskning er et område som styret også i 2013 har hatt fokus på. Universitetsnettverket 

innen profesjonsfaglig forskning med UiS og UiN og et internt profesjonsfaglig nettverk er videreført i 
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2013. I forhold til universitetsnettverket er det i 2013 arbeidet med en nasjonal forskerskole innenfor 

profesjonsforskning og identifisert samarbeidsområder.  Forskerskolen har oppstart høsten 2014. Det 

interne nettverket har etablert en møteplass for alle UiA-forskere som driver med 

profesjonsforskning. Det har vært avholdt en rekke seminarer i løpet av 2013. I tillegg har det vært 

en søknadsrunde i forhold til småforskmidler. Til sammen kom det 7 søknader. Det ble delt ut ca. kr. 

300 000. Området har fått tildelt tre strategiske stipendiatstillinger fra styret. Disse begynte i 

begynnelsen av 2014. Det har i 2013 vært arbeidet med å kalle en professor II på området fra 

Syddansk Universitet i Danmark, som tiltrer april 2014.  

4.3.2 Forskningsgrupper 

Organisering av forskningsgrupper ved UiA har vært drøftet i Det sentrale forskningsutvalget i 2013 

og kriteriene for dem ble vedtatt i Det sentrale forskningsutvalg og deretter i Styret i november 2013. 

Styret vedtok følgende kriterier for forskningsgruppene ved UiA:  

- En forskningsgruppe har et felles overordnet forskningstema. Forskningstemaet samler gruppens 

medlemmer, og gjenspeiles i et navn på gruppen.  

- En forskningsgruppe har en langsiktig plan for sin virksomhet, der forskningsfokus, mulige 

finansieringskilder, rekruttering, prosjektportefølje, publisering og formidling inngår.  

- En forskningsgruppe har felles faglige aktiviteter, som seminarer, utvikling av prosjekter, 

søknadsskriving, publisering og formidling.  

- En forskningsgruppe har sin egen leder eller talsperson.  

- En forskningsgruppe består som regel av minst tre vitenskapelige ansatte, og bør knytte til seg 

stipendiater og masterstudenter.  

- En forskningsgruppe disponerer tildelte midler i samråd med fakultetsledelsen. 

Fakultetene har jobbet med organsiering av forskningsgrupper i 2013 og følgende grupper er 

etablert: 

Forskningsgrupper Antall medlemmer 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap   

Research group «Health care services – Ethics and 
quality» HEQ Forskergruppen «Helsetjeneste, med 
særlig fokus på kommunehelsetjeneste - Etikk og 
kvalitet»  12 interne og 3 eksterne medlemmer. 4 av disse er ph.d.-kandidater 

The research group “Aging & Health”  4 interne og 3 ekstrerne medlemmer. 3 av disse er ph.d.-kandidater 

eHealth Research Group  

3 persons representing Faculty of  Engineering and Science, 
Faculty of Social Sciences and Faculty of Health and Nursing 
Sciences are members of the research team – in addition, the 
eHealth group consists of about 30 reasearchers, representing 
different disciplines. Some of the researchers come for 
organisations outside the University of Agder 

Research group on Food and Nourishment from Early 
Development into Parenthood (FEED)  

  8 interne medlemmer. 2 av disse er ph.d.-kandidater og 1 er i 
postdoc-stilling.  

Mental Health Research Group  15 interne og 4 eksterne medlemmer. 3 av disse er ph.d.-kandidater 

Research Group for Physiologic Adaptation in Sport, 
Training and Physical Activity (PASTA)  

13 interne og 2 eksterne medlemmer. 7 av disser er ph.d.-
kandidater 

 HEIFA - HEalth promotion In a FAmily perspective  8 interne medlemmer 

SEP-HEP Sport and Exercise Psychology: Health, 
Education and Performance  6 interne medlemmer. Ph.d.-kandidat er under tilsetting 

Sustainable lifestyles  6 interne medlemmer. 2 av disse er ph.d.-kandidater 
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Fakultet for humaniora og pedagogikk   

Spesialpedagogikk 9 medlemmer 

Didaktikk 10 medlemmer 

Profesjonskunnskap, pedagogen og pedagogiske 
relasjoner 3 medlemmer 

Evaluering og vurdering 4 medlemmer 

Barndom og barnehagelærerutvikling 6 medlemmer 

Etikk 8 medlemmer 

Regional historie 5 medlemmer 

Religion og verdier i skole og barnehage 5 medlemmer 

Tekst og religion 6 medlemmer 

Teori-, metode- og tekstutvikling 5 medlemmer 

Lived religion 6 medlemmer 

Religion, politikk, økonomi 11 medlemmer 

Historisk lingvistikk 10 medlemmer 

Forum for fremmedspråksdidaktikk 6 medlemmer 

Comparative linguistics 10 medlemmer 

Agder Irish network 3 medlemmer 

Translation and international communication 5 medlemmer 

Early modern research group 13 medlemmer 

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny 
grunnskoleutdanning 5 medlemmer 

Multimodale kulturmøter i kunst og samfunn 4 medlemmer 

Multimodale estetiske uttrykk, musikk og lyrikk 5 medlemmer 

Traumets litteraritet: endring og skapelse 5 medlemmer 

Fakultet for kunstfag   

Kunst i kontekst (KIK) 12 medlemmer 

Elektronisk musikk 4 medlemmer 

Popular music research unit (under etablering)  

Fakultet for teknologi og realfag   

Mobilkommunikasjon  17 medlemmer 

Systemer og sikkerhet 30 medlemmer  

Multimedia 10 medlemmer 

Energy materials 9 medlemmer 

Energy systems  7 medlemmer 

Bio- and thermal energy    5 medlemmer 

Control application  12 medlemmer 

Hydraulics 7 medlemmer 

Dynamics 7 medlemmer 

Applied Mathematics  4 medlemmer 

Constructions 6 medlemmer 

Sustainable buildings 7 medlemmer 

Matematikkdidaktikk 15 medlemmer 

Matematikk 8 medlemmer 

Lærerutdanning (ikke aktiv) 9 medlemmer 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap   
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Senter for eForvaltning 4 medlemmer 

Senter for forretningssystemer 3 medlemmer 

Faggruppe for systemutvikling 9 medlemmer 

Senter for eHelse og omsorgsteknologi (Se Helse-/Idrett) 7 medlemmer 

Senter for integrert krisehåndtering 9 medlemmer 

Tjenesteutvikling 2 medlemmer 

Oppvekst og utdanning 3 medlemmer 

Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning   

Antrozoologi (tverrfakultær) 8 medlemmer 

Barn, levekår, oppvekst (tverrfakultær) 8 medlemmer 

PRONETT (Nettverk for profesjonsforskning) 12 medlemmer 

Europeisk integrasjon og styring 5 medlemmer 

Styring og ledelse i en offentlig sektor i endring 7 medlemmer 

Entreprenørskap og ledelse 8 medlemmer 

Opplevelsesøkonomi og reiseliv   

Mikrofinans   

Emerging markets   

 

4.4 Samspill mellom forskning og utdanning 
UiA har som målsetting å ha aktive forskningsmiljøer på alle studieområder ved universitetet. Dette 

gjenspeiles for eksempel i Senter for e-helse og omsorgsteknologi, der satsing på forskning er resultat 

av et historisk sterkt utdanningsmiljø. Ifølge UiAs strategiske plan skal studentene ved UiA få 

kunnskap om fagenes forskningsmetoder gjennom deltakelse i forskningsarbeid, og kunnskap om 

arbeidslivet de skal ut i etter endt studium. I det kontinuerlige arbeidet med studieporteføljen vil det 

være fokus på forholdet mellom forskning og utdanning. 

UiA har innført obligatorisk bacheloroppgave. Dette gir fagmiljøene mulighet for å trekke studenter 

inn i prosjekter tidlig i studiet. Det vil i tillegg kunne øke metodebevisstheten, og motivere for senere 

forskning.  

I 2013 har UiA jobbet med organisering i forskningsgrupper. Styret har vedtatt at forskningsgruppene 

bør knytte til seg stipendiater og masterstudenter. Det er viktig at stipendiatene er tett integrert i 

fagmiljøet og at masterstudenter blir inkludert i aktive forskningsprosjekter. UiA har en prøveordning 

med integrerte ph.d.-er, der studenten blir tatt opp til ph.d.-programmet før mastergraden er 

avsluttet og dermed får et mer helhetlig studieforløp og er tett tilknyttet et forskningsmiljø også i 

masterprogrammet. 

I 2013 fikk UiA tildelt Senter for fremragende undervisning MatRIC (se kapittel 2.4.3). Det er 

eksempel på et miljø der undervisning og forskning knyttes tett sammen.  

Det er fremdeles viktig å opprettholde fokus på å rekruttere forskningsaktive undervisere, som 

strategimål om 70 % vitenskapelige ansatte i førstestillinger beskriver. I noen fagområder trenges det 

vitenskapelige ansatte med praksiserfaring, og det kan være en utfordring å tiltrekke seg 

vitenskapelige ansatte som både har praksiserfaring og forskningserfaring. 
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4.5 Fagevalueringer 
UiA har ikke deltatt i noen fagevalueringer i regi av Norges Forskningsråd i 2013. 

NFR er i gang med evaluering av grunnleggende og langsiktig forskning innenfor teknologifagene hvor 

UiA er med. Evalueringen vil være ferdig i 2015. 

4.6 Forskningsetikk 
Universitetets bidrag til den nasjonale og internasjonale forskningen avhenger av at medarbeiderne 

har bevisste etiske holdninger til sin forskningsvirksomhet. Forskningen ved UiA skal være preget av 

fire grunnverdier: Åpenhet, tillit, ansvar og respekt. 

UiA har signert "European Charter for Researchers" (Charter) og "European Code of Conduct for the 

Recruitment of Researchers" (Code) , som fastsetter felles prinsipper for alle institusjoner som ønsker 

en felles etisk platform innenfor det europeiske fellesskap. I 2013 har UiA jobbet fram en 

handlingsplan, der det ble identifisert forbedringsområder og  tiltak som vi skal implementere i løpet 

av de neste to årene. 

UiA har retningslinjer for behandling av saker vedrørende mistanke om vitenskapelig uredelighet. I 

2013 hadde vi ingen saker vedrørende mistanke om vitenskapelig uredelighet.  

Informasjon om UiAs grunnverdier for god forskningspraksis, UiAs etiske retningslinjer for alle 

ansatte, informasjon om personvernombudsordningen og behandling av personopplysninger, og 

retningslinjer for behandling av saker vedrørende mistanke om vitenskapelig uredelighet finnes på 

UiAs nettsider.  

4.7 Hovedutfordringer 
For å øke forskningsaktivitet kreves det langsiktig planlegging, bevisst rekruttering og prioritering av 

ressurser og tid mot langsiktige mål. Ekstern finansiering vil være en viktig kilde for å kunne øke 

forskningsaktiviteter og for å øke ekstern finansiering kreves det  

- at det legges til rette for at vitenskaplige ansatte blir oppmuntret til og får tid til søknadsskriving  

- at vi rekruttere vitenskapelige ansatte med høy kompetanse og erfaring fra og viljen til 

søknadsskriving  

- at vi planlegger prosjektsøknader langsiktig 

- at vi søker i større grad om rekrutteringsstillinger i søknader og  

- at  forskningsgrupper blir en reell samarbeidsform, der alle medlemmer forplikter seg til å bidra 

med tid til gruppen. 

Det trenges en holdningsendring i organisasjonen til langsiktig planlegging og prioritering av tid mot 

langsiktige mål. En endring i insentiv strukturen vil kunne bidra til det, men i tillegg må det jobbes i 

hele organsisasjonen med å skape bevissthet. 

Når det gjelder publisering, er det veldig gledelig at vi har økt publiseringsvolum betrakelig og 

samtidig holdt andelen nivå 2-publikasjoner på sammen nivå. I forhold til andre norske universiteter, 

er andelen nivå 2- publikasjoner lav. Også her er det viktig å øke fokus på langsiktige målene og 

jobber mot  publikasjoner med kvalitet og relevans. 
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5 Samfunnskontakt og -utvikling 

5.1 Formidling 
Jeg har det privilegium å arbeide i vitenskapens vingård. Da har jeg samtidig plikt til å gå utenfor gjerdet og 
formidle til alle hva jeg har funnet." 

Slik var det professor H.P. L'Orange (1903-1983) uttalte seg engang i 1960-årene.  

Formidling av forskningsmetoder og -resultater gjennom både undervisning, vitenskapelig publisering 

og mer allmennrettet formidling er en viktig del av forsknings- og utviklingsarbeidet, og er hjemlet i 

universitets – og høgskoleloven. Universitetet skal tilrettelegge for god tilgjengelighet av 

forskningsresultater gjennom ulike typer formidling og deltakelse i den offentlige debatten. Dette 

kapitlet handler om UiAs formidlingstiltak og -aktiviteter i 2013. 

5.1.1 Formidlingsmodul og formidlingsarkiv 

Dokumentasjonssystemet Cristin rommer muligheter for å rapportere resultater av faglig arbeid i 

mange ulike kategorier, og et utvalg av disse kategoriene inngår i formidlingsmodulen i UiAs 

budsjettmodell. UiA har vært foregangsinstitusjon i sektoren for stimulering av formidlingsaktivitet 

med økonomisk uttelling for det enkelte fakultet. Den jevne økningen i registrerte 

formidlingsaktiviteter er så stor at man må anta at den modellen som er valgt har betydning for 

aktiviteten. Dette følges videre opp i 2014. Universitetsstyret har satt fokus på forskningsformidling 

som del av den faglige aktiviteten, og knyttet dette til etableringen av forskningsgruppene som er 

under opprettelse. 

  Formidlingspoeng 2011-2013
56

 

  Poeng 2011 %-andel Poeng 2012 %-andel Poeng 2013 %-andel 

Helse-og idrettsvitenskap 181 14,5 217 12,7 204,6 7,4 

Humaniora og pedagogikk 451 36,2 720,8 42,3 1832,8 66,0 

Kunstfag 41 3,3 36,2 2,1 60,8 2,2 

Teknologi og realfag 339 27,2 404 23,7 353,8 12,7 

Økonomi og samfunnsvitenskap 233 18,7 324,4 19,1 325 11,7 

Sum            1 245  
         

100             1 702  
         

100             2 777  
         

100  

 

5.1.2 AURA 

AURA (Agder University Research Archive) er universitetets åpne arkiv for vitenskapelige artikler, 

avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved UiA. UiA skal bidra til økt tilgang til 

norske forskningsresultater gjennom deponering av publiserte artikler i AURA. I UiAs reviderte 

strategiske plan for 2010-2015 er det satt som mål at innen 2015 skal minst 30 % av den faglige 

publiseringen ved UiA bli digitalt tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv. 

 

                                                           
56

 Kilde: Cristin 
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AURA deponering 2011-2013
57

 

  2011 2012 2013 

Godkjente publikasjoner 584 610 723 

Deponerte publikasjoner i AURA 128 (10 nivå 2) 150 (18 nivå 2) 151 (21 nivå 2) 

Andel deponert 22 % 25 % 21 % 

 

Som det går fram av tabellen var det i 2013 151 deponerte artikler i AURA, av disse er 21 på nivå 2. I 

forhold til 2012 er antallet artikler stabilt. Det kunne vært ønskelig med et høyere antall deponerte 

artikler, men arbeidet med AURA er tidkrevende og andre viktige oppgaver ved Universitets-

biblioteket har vanskeligjort større ressursinnsats. En kartlegging viser at 90 artikler fra ansatte ved 

UiA ble publisert i Open Access-tidsskrifter i 2013 og det er en gledelig økning. For Fakultet for helse- 

og idrettsvitenskap er det en stor økning i forhold til 2012, fra 16 til 38 publikasjoner. 

Hvis en ser nærmere på publikasjonstyper og ser bort fra monografier i 2013, blir tallene slik: 

  
Godkjente 

publikasjoner NVI 
Deponerte 

publikasjoner
58

 Andel deponert 

Tidsskriftsartikler 486 142 29,0 % 

Antologiartikler 219 9 0,5 % 

 

For tidsskriftartikler er det oppnådd en deponeringsandel på 29 %. For denne publikasjonstypen er 

universitetets målsetting om en deponeringsandel på 30 % nesten oppnådd. Det er denne 

publikasjonstypen som KD følger i sin årlige tilstandsrapport. 

5.1.3 Forskningsdagene 

Forskningsdagene er en kunnskapsfestival som arrangeres av Norges forskningsråd. UiA er vertskap 

og arrangør for hovedtyngden av arrangementene det legges til rette for i begge Agder-fylkene. UiA 

har deltatt i de nasjonale forskningsdagene siden starten i 1995, og også i 2013 var forskningsdagene 

universitetets største formidlingstiltak og synliggjøringsprosjekt i agderregionen. De nasjonale 

forskningsdagene 2013 ble arrangert i perioden 18. – 29. september. Årets tema var «Hav og vann».  

UiA utvikler stadig nye aktiviteter i forbindelse med forskningsdagene. Forskningsdagene 2013 ble 

gjennomført med mer omfattende program og større antall deltagere enn tidligere. UiA sto som 

stedlig arrangør for forskningstorg i Kristiansand og Grimstad.  

Arrangementer 2013 

Forsker grand prix, 26. september 

Gjennomføringen av Forsker grand prix var i 2013 i likhet med året før basert på samarbeid mellom 

Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Finalearrangementet ble i år avholdt i Ælvespeilet 

kulturhus i Porsgrunn. En fullsatt sal med 325 publikummere, og de to institusjoners ledelse godt 

representert, fikk oppleve et formidlingsshow med høy teknisk kvalitet som ramme rundt de faglige 

presentasjonene til ti godt forberedte stipendiater. 

                                                           
57

 Kilde: Universitetbiblioteket 
58

 Kilde: Universitetsbiblioteket 
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Hele arrangementet ble filmet og vist på NRK2 i februar 2014. Seertallene var svært gode. 24.000 

mennesker så hele sendingen, og 116.000 så deler av den.                

Forskningstorg i Kristiansand, 21. september 

Forskningstorget i Kristiansand er et av regionens største enkeltarrangementer for formidling av 

forskning. Årets forskningstorg ble arrangert i samarbeid med Kristiansand kommune og Bilfri dag. 

Forskningstorget i Kristiansand tiltrekker seg hvert år flere tusen publikummere, og 2013 var intet 

unntak. Det var rekordmange besøkende, noe som trolig skyldes at det samlet sett var et stort 

arrangement med mange attraktive utstillere.  

Forskningstorget i Kristiansand ble, som tidligere år, arrangert på Nedre Torv. Her hadde vi totalt 18 

utstillere i år, hvorav 4 var fra UiAs fakulteter. I tillegg ble det satt opp interaktiv utstilling: «Min 

bokstav» i nær tilknytning til Forskningstorget (på Kristiansand Folkebibliotek), i regi av institutt for 

nordisk og mediefag/ABUP. Også Kvinneforskermaraton ble arrangert i Kristiansand sentrum samme 

dag.  

Forskningstorg i Grimstad, 21. september 

Forskningstorget i Grimstad ble i 2013, for første gang, holdt i Grimstad sentrum (Bietorvet/ 

Centraltorvet).  Åtte utstillere stilte på Forskningstorget i Grimstad. Av disse hadde fire utstillere 

direkte tilknytning til UiA gjennom fakultet/senter. NIVA vant prisen for beste stand. 

Ved å flytte Forskningstorget til sentrum fikk vi en synergieffekt av «Den lille madfestivalen» og åpen 

brannstasjon. Vi var tilstede «der folk var» og fikk skape begeistring for forskning gjennom engasjerte 

utstillere.  Forskningstorget pågikk i tidsrommet 11-15, og torget var fullt av publikummere fra før 

start til etter slutt. Det er anslått av mer enn 1000 besøkende tilbrakte 20 minutter eller mer på 

Forskningstorget denne dagen. Arrangementet fikk svært positiv omtale i lokale medier, og lederen i 

Grimstad Adressetidene uttalte under overskriften «Forskning for folk flest» blant annet at 

Forskningstorget i sentrum var en «formidabel suksess» og at arrangementet «bidro til å styrke 

kontakten mellom innbyggere og UiA.  

Møt en Agder-forsker, 18. – 29. september 

«Møt en Agder-forsker» er et tilbud til alle videregående skoler i Vest- og Aust-Ager. Forskere fra UiA 

og fra næringslivet i Agder-fylkene lar seg bestille til å holde foredrag for skolene under 

Forskningsdagene.  

Forskerne som tilbød foredrag under dette arrangementet i 2013var UiA-ansatte ved Fakultet for 

teknologi og realfag og Fakultet for humaniora og pedagogikk, samt forskere fra 

Havforskningsinstituttet,  NLA Høgskolen Gimlekollen, Sørlandet Sykehus HF og Glencore Nikkelverk 

AS. Det kom inn totalt 78 bestillinger fra til sammen 13 videregående skoler i 2013. Møt en Agder-

forsker er et flott formidlingstiltak som alltid blir godt mottatt av skolene.  

Møt en utdanningsforsker, 18. -29. september 

Tidligere kalt «Møt en UiA-forsker». Gjennom dette arrangementet tilbys formidling av 

lærerutdanningsrelevant- og praksisrettet FoU-arbeid. Målgruppen for tilbudet var ledere og ansatte 

i UiAs partnerbarnehager/partnerskoler. 

Forskningskonferanser for 5. trinn, begge Campuser med til sammen 454 elever 

UiAs årlige Forskningskonferanse er et populært tilbud til alle 5-klassinger i Agder 
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Konferansene består av en «teoretisk del», der forskere fra UiA svarer på spørsmål. I tillegg var det 

en praktisk del med spennende VitenShow og aktiviteter i regi av Vitensenteret Sørlandet. Under 

Forskningskonferansene i år tok vi imot 454 elever fra 17 skoler – fra Søndeled skole i øst, til Bjelland 

oppvekstsenter i vest. Begge arrangementene var svært vellykkede og vi har fått mye positiv 

tilbakemelding på konferansene.  

 

Andre arrangementer under forskningsdagene 

- Aktivitetsdag på Campus Grimstad, 27. September 

- "En natt på campus" for 5. trinn, 18. - 19. september 

- Kvinneforskermaraton, 21. september 

-  Vannforskning fra Fjell til fjord – på Sørlandet , 25. september 

-  Science-Quiz på Østsia, 27. september 

 

5.1.1  Andre formidlingsaktiviteter 

UiA formidler informasjon om sin forskningsvirksomhet gjennom mange kanaler. Både radio og TV, 

cd og videoproduksjoner samt trykksaker blir brukt for å informere om forskningsresultater og annen 

virksomhet på universitetet.  

Forskningsmagasinet TEFT er den viktigste kanalen for formidling av forskningens resultater rettet 

mot et allment publikum. Magasinet kommer ut med 2 utgivelser pr år og har som mål å gi leseren 

innblikk i de faglige resultatene ved UiA. TEFT ble utviklet i samarbeid mellom UiAs 

formidlingsavdeling og et eksternt kommunikasjonsbyrå. I 2013 var Presis 360 avtalepart for 

vårnummeret, mens Mediepartner var del-leverandør av journalistiske og grafiske tjenester til 

utgivelsen i høst. Størstedelen av innholdet produseres i dag av Formidlingsavdelingens egne ansatte. 

TEFT trykkes i et opplag på 4 500 eksemplarer som distribueres internt og eksternt. Det er også med 

en artikkel i hvert nummer hentet fra forskning ved Høgskolen i Telemark. Som ledd i 

samarbeidsavtalen mellom de to institusjoner distribueres publikasjonen til alle ansatte ved HiT.  

I forbindelse med Forskningsdagene 2013 ble det også produsert et hefte som publiserte innleggene 

holdt på Kvinneforskermaraton. 18 kvinnelige forskere har deltatt i dette.  

I 2013 leverte UiA 13 (mot 5 året før) artikler til nettstedet Forskning.no. Nettstedet er den viktigste 

kilden for videreformidling av forskningsstoff til andre medier i Norge. Flere av oppslagene fikk god 

videredistribusjon gjennom å bli plukket opp av andre medier fra nettstedet. Samme nettsted, hvor 

UiA er en av eierne, har etablert en engelskspråklig kanal for forskningsformidling - Science Nordic.  

Det er registrert en økende etterspørsel fra faglige om råd og hjelp til publisering, og bistand til å få 

ut faglig stoff som redaksjonell omtale. Det har også vært tatt flere initiativ for å få laget kurs i 

samarbeid med eksterne som skal gi faglige nødvendig støtte og kompetanse for å få ut 

forskningsarbeid og forskningsresultater så bredt som mulig.  

5.1.1  Scholars at Risk 

Scholars at Risk (SAR) er et internasjonalt nettverk av universiteter og høyskoler som forsvarer 

akademisk frihet og menneskerettighetene til forskere, undervisere og studenter over hele verden. 

Over hele verden blir akademikere (scholars) angrepet for sine ord, idéer og sin posisjon i samfunnet. 
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UiA er representert i styringsgruppen i SAR-Norge. Studieåret  2012-2013 var UiA den andre 

institusjonen i Norge som ble vertsinstitusjon for en gjesteforsker gjennom SAR-nettverket, en syrisk 

regissør og dramautdanner.  Styret har gjort vedtak og bevilget midler til å ta i mot en person annet 

hvert år, og en ny scholar skal etter planen ankomme i løpet av 2014. 

5.2 Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv 
UiA har et omfattende samarbeid med arbeids- og samfunnsliv på svært mange områder. 

Universitetet har over flere år lagt vekt på å bygge seg opp som et relevant universitet for regionen. 

Dette gjelder både for næringslivet i hele sin bredde og for offentlig sektor, spesielt innenfor skole og 

helse. Noen av samarbeidsrelasjonene har stort omfang, mens i andre tilfeller er kontaktflatene 

mindre og mer sporadiske. I en del tilfeller er det inngått formelle samarbeids- og partneravtaler, 

mens annet samarbeid (spesielt en del FoU-samarbeid) foregår mer uformelt og utvikles gjennom 

dialog basert på felles interesser og gjensidig nytte.     

De ulike samarbeidstypene illustreres i figuren:  

 

 

Mange av disse samarbeidsformene omtales andre steder i dette dokumentet. Det er viktig å påpeke 

at samarbeidet inkluderer alle typer universitetsansatte, fra ledere, til vitenskapelig ansatte, til 

administrativt personale. Disse bidrar på hver sine måter til kompetanseheving og samarbeid til nytte 

for alle parter.  
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5.2.1 Samarbeid på institusjonsnivå med regionale aktører 

UiA inngår i svært mange bilaterale samarbeidsrelasjoner med de sentrale utviklingsaktørene på 

Agder. Det er et gjensidig fruktbart samarbeid som etter hvert inngår som en del av den ordinære 

virksomheten. Noen eksempler blir omtalt under.  

 

Sentrale regionale samarbeidspartnere  og utviklingsaktører: 

 

Sørlandsutvalget 

Sørlandsutvalget ble nedsatt i 2011 med oppdrag å foreslå tiltak som kunne bidra til økt 

næringsutvikling i regionen. Utvalget leverte sin rapport i august 2013. Utvalget mener at økt 

forsknings- og utviklingsarbeid vil være den sterkest driveren for å styrke det eksisterende 

næringslivet og å skape nytt næringsliv på Sørlandet, og at UiA skal ha rollen som motor i denne 

utviklingen. To av tiltakene foreslått fra utvalget har spesiell relevans for UiA: For det første foreslås 

det at staten yter et tilskudd til Sørlandslab som Universitetet i Agder skal etablere i samarbeid med 

næringslivet, og med oljeteknologiindustrien i spissen. For det andre foreslås støtte til Fakultet for 

teknologi og realfag ved UiA til utviklingen av School of Engineering (SoE) som skal være relevant for 

industrien og andre, både når det gjelder utdanning, forskning og innovasjonsvirksomhet.  

Samarbeidsrådet 

UiA har sammen med Kristiansand kommune, SiA og de andre høyskolene i Kristiansand et 

samarbeidsråd for informasjon og drøfting av saker av felles interesse. Samarbeidsrådet møter én 

gang i året.  

Universitetsbyen Kristiansand 

Handlingsplan 2012-2015 for Universitetsbyen Kristiansand ble vedtatt av universitetsstyret og av 
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Bystyret i Kristiansand kommune i november 2012. Handlingsplanen skal bidra til økt samhandling og 

utvikle Kristiansand som universitetsby. Mange aktører er engasjert i de ulike delene av 

handlingsplanen som gjennomføres sted for steg. I tillegg til Kristiansand kommune og UiA kan 

nevnes representanter fra ulike deler av næringsliv og kulturliv, SiA, STA og ulike studentgrupper, 

Sørlandet sykehus, Vest-Agder fylkeskommune m.fl. 

 

Handlingsplanen er omfattende med hele 56 punkter, som det ikke plass til å referere her, men noe 

av det iverksatte i 2013 kan nevnes: 

 UiA-ledelsen møter Formannskapet i Kristiansand kommune én gang årlig.  

 Ordfører og rådmann i Kristiansand kommune møter universitetsstyret én gang årlig. 

 Forum for arealplanlegging og infrastruktur er etablert mellom UiA, kommunen, SiA og 

Statsbygg. Et dansk arkitektfirma har blitt engasjert for å komme med forslag om utvikling av 

campus og aksen mellom Kvadraturen og campus mot år 2040.  

 Kompetansetorget har blitt videreutviklet. Representanter for næringsliv og Kristiansand 

kommune har vært involvert gjennom referansegruppe. 

 Det har vært gjennomført flere samarbeidsmøter med ulike aktører for å bedre 

kollektivtilbudet. 

 Kommunen har gjort klart kontorarbeidsplasser for master- og eventuelt ph.d.-studenter til 

samarbeidsprosjekt.  

 Det er igangsatt utredning om Agder naturmuseum og botanisk hage skal bli en del av UiA. 

 Det har blitt etablert møter mellom kommunens ledelse og ledelsen ved Fakultet for 

økonomi og samfunnsvitenskap.   

 Fakultet for kunstfag har videreutviklet sitt samarbeid med regionale kulturinstitusjoner, 

f.eks. Sørlandets kunstmuseum (SKMU) og Kristiansand Kunsthall. 

 Trådløst nett ved Torvet er klart til bruk. 

 
Universitetsbyen Grimstad  

Grimstad kommune har i samarbeid med UiA, SiA, STA, Grimstad Næringsråd, Aust-Agder 

fylkeskommune og kommunene Arendal og Kristiansand utarbeidet en handlingsplan for 

universitetsbyen Grimstad. Handlingsplanen ble vedtatt av Grimstad kommune i april 2013. En del 

tiltak var allerede iverksatt under arbeidet med handlingsplanen, blant annet kommunens samarbeid 

med UiA om informasjon, fadderordning og mottak av nye studenter.  

Det inngår i handlingsplanen at Grimstad kommune en gang pr år tar initiativ til to årlige møter. Ett 

møte er med administrativ ledelse i Grimstad kommune og ett er med Grimstad formannskap. Begge 

møteplassene er med UiA-ledelsen, SiA, STA, Grimstad Næringsråd og JBU – Ugland. 

 

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 2012-2015 

Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder har sammen opprettet Råd for samarbeid med 

arbeidslivet (RSA) for de to institusjonene. Dette er et rådgivende organ for institusjonenes styrer. 

RSA skal bidra til et godt og systematisk samarbeid mellom institusjonene og samfunns- og 

arbeidslivet i Agder og Telemark og gjennom dette høyne kvaliteten og øke fleksibiliteten i 

utdanningstilbudene. Medlemmene er representanter fra næringsliv, offentlig sektor og forvaltning. 

På møtene deltar også representanter fra studentorganisasjonene og ledelsen ved de to  
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institusjonene. Av temaer som har vært på agendaen kan nevnes:  Samarbeidsprosjektet mellom UiA 

og HiT, samhandlingsreformen og bærekraft.  

 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

UiA og Sørlandet sykehus HF har en rammeavtale for samarbeid om mange felt, blant annet 

studentpraksis, personellutveksling, etter- og videreutdanning, samt FoU-samarbeid. 

Kilden 

Kilden teater- og konserthus og UiA har en samarbeidsavtale for å fremme og styrke det kulturelle liv 

på Agder og begge institusjonenes utvikling. 

Praxis-sør  
Praxis-sør er et samarbeid mellom kommunene i Agder-fylkene (inkludert Knutepunkt Sørlandet), KS, 

Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder, brukerorganisasjoner, NAV og 

Agderforskning. Samarbeidet omfatter forsknings- og utviklingsarbeid som ledd i utviklingen av 

offentlige velferdstjenester, for tiden særlig i NAV, barnevernsfeltet og samspill med 

brukerorganisasjoner innen rus og psykisk helse. Det gir praksisfeltet mulighet til å påvirke 

utdanningstilbudet ved universitetet, og til å bidra i utviklingen av profesjonsutdanningene i takt med 

samfunnets behov. Praxis-sør består av flere undergrupper: Praxis-brukerkunnskap, Praxis-

barnevern, Praxis-NAV og Praxis-sosionomstudent. 

De eksterne aktørene understreker betydningen av praksisbasert forskning og forskningsbasert 

praksis, og de omtaler samarbeidet i Praxis-sør som svært nyttig og utviklende for regionen. 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 

UiA ble i 2013 medlem av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å bedre kontakten og delta i 

nettverket. 

Sørlandets Europakontor og Internasjonalt Fagråd 
UiA samarbeider med Sørlandets Europakontor i Kristiansand. UiAs EU-rådgiver deltar også i det 

internasjonale fagrådet koordinert av fylkeskommunene.  

 
Prosjekt “Talent Attraction Management in Nordic Cities and Regions” 

Kristiansand har deltatt i et nettverk mellom 17 nordiske byer som har sett se på hva som gjør byer 

attraktive for ressurspersoner. UiA ble invitert med av Kristiansand kommune sammen med 

Næringsforeningen, NHO og Cultiva. Dette arbeidet vil bli videreført i en utvidet gruppe som skal se 

på aktuelle tiltak og muligheter for felles profilering.   

Regionplan Agder 2020  

Regionplan 2020 har vært en god inngangsport til det overgripende regionale samarbeidet. UiA har 

vært involvert og engasjert i prosessen, og legger dette arbeidet til grunn også for enkelte av sine 

prioriteringer. Fylkeskommunene i Agder vil i 2014 utarbeide ny Regional plan for innovasjon og 

bærekraftig verdiskaping Agder (VINN-planen). UiA er involvert i arbeidet. Videre skal 

fylkeskommunene utarbeide en ny FoU-strategi i 2014, der UiA også er involvert og engasjert.  

 

Næringsnettverkene  

Innenfor næringsnettverkene inngår svært mange bedrifter. I Agder er det nå Arena-prosjekter 
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innenfor prosessindustri, kultur- og opplevelsesnæringer, fritidsbåtbransjen og IKT, hhv Arena Eyde, 

Arena USUS, Arena Fritidsbåt og Arena Digin.  

 

Agder har ett NCE-prosjekt, NCE NODE med 57 oljeteknologibedrifter. Av disse er tre store og resten 

SMBer som i hovedsak fungerer som underleverandører til de store. Dette er en verdikjedeklynge der 

bedriftene også er sterke konkurrenter. UiA har et utstrakt samarbeid med denne klyngen, særlig 

fordi UiA har spisskompetanse på det denne klyngen etterspør.  

 

Eyde-nettverket består av ni prosessindustribedrifter på Sørlandet. Disse er preget av FoU-aktivitet 

og stadige omstillingsarbeider. UiA har jevn dialog med nettverket og sitter i Arena EYDE-styret og 

som representant i Eyde FoU-forum. UiA har et spesielt samarbeid med Elkem. Dette gjelder på 

forskning og innenfor flere felt. Elkem er en sentral bidragsyter for UiA, og er en bedrift som i sitt 

samspill hever forskingen på UiA.  

 

Arena Fritidsbåt har flere FoU-prosjekter der UiA er med som partner innen IKT og materialteknologi, 

og UiA er medlem i styret.  

 

Arena Digin fikk Arena-status i 2012, og også her sitter UiA i styret. UiA har svært gode IKT- og IS-

miljøer som er naturlige samarbeidspartnere for nettverket.  

 

Arena USUS invovlerer UiAs forskere på flere felter. Både Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

og Fakultetet for kunstfag er viktige samarbeidspartnere. Arena USUS er den klyngen med flest 

involverte bedrifter og teller nå over 90 bedrifter fra tre fylker. Klyngen har vært viktig, både i forhold 

til utvikling av reiselivsstudiet ved UiA, men også ved etablering og søking til finansiering av større 

forskningsprosjekter.  

 

Det er etablert flere nye nettverk i regionen. I vest er flere bedrifter sammen om å utvikle gode 

prosjekter i «Lister Alliance». I øst er det etablert et nettverk av mekaniske bedrifter i 

«Sørlandsporten teknologinettverk». I Lindesnesregionen har 17 bedrifter gått sammen for å 

samarbeide om innovasjon og produktdesign i tett samarbeid med UiAs Fakultet for teknologi og 

realfag. 

Klimapartnere 

UiA er medlem i Klimapartnere, som er et prosjektnettverk av 43 offentlige og private virksomheter 

på Agder. Prosjektet er eid av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. Nettverket har en visjon 

om «Agder – et lavutslippssamfunn» og har som mål å redusere klimagassutslipp og stimulere til 

grønn samfunns- og næringsutvikling på Agder. 

5.2.2 Fakultetenes samarbeid med arbeids- og samfunnslivet  

Fakultetene samarbeider bredt med  relevante deler av arbeids- og samfunnslivet. Mye av 

samarbeidet er knyttet både til utdanning og forskning. Videre i kapitlet nevnes noen sentrale 

samarbeidspartnere. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Fakultetet samarbeider med Sørlandets sykehus HF i Universitetsklinikken (UNIK) både på 

utdannings- og forskningssiden. UNIK er et universitetsklinisk samarbeid mellom Klinikk for psykisk 
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helse - psykiatri og avhengighetsbehandling, Avdeling for barn og unges psykiske helse og UiA. Det er 

masterstudenter og videreutdanningsstudenter i psykisk helsearbeid, samt studenter i psykososialt 

arbeid med barn og unge som har sin praksis her. Dette samarbeidet er konsolidert i form av et 

forsknings og fagutviklingsprogram som kalles ”Dialog og samhandling på Agder” som i 2013 hadde 

knyttet til seg to ph.d.-kandidater og flere videreutdanningsstudenter i familieterapi og 

mastergradsstudenter i psykisk helsearbeid. 

Fakultetet har et stort behov for praksisplasser for sine studenter på sykepleie, og samarbeider tett 

både med Sørlandets sykehus HF og med kommunehelsetjenestene i arbeidet med å organisere og 

tilrettelegge for praksis. Vernepleiestudenter har sin praksis i helse- og sosialsektoren, samt i 

undervisningssektoren.  I tillegg har fakultetet forskningssamarbeid med SSHF i områder som kreft, 

astma og fysisk aktivitet/ernæring for gravide. I prosjektet «Fit for fødsel» inngår en stipendiat og en 

postdoc-stilling. I samarbeid med kommuner i regionen er fakultetet involvert i flere 

folkehelseprosjekt.  

Fakultet for helse- og idrettvitenskap deltar aktivt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Dette 

skjer blant annet gjennom samarbeidsorgan i Helse Sør-Øst og i samarbeidsorgan på fakultetsnivå 

hvor kommunene også er representert ved Utviklingssentrene.  

Gjennom kompetansesenteret for idrett i Agder (KiA) blir kompetansen i fakultetet benyttet til ulike 

former for kurs som kommer den regionale idretten til gode. Det arbeides med å få KiA inn i et 

regionalt Olympiatoppen Sør. Dette omfatter også gjensidig nytte av fakultetets laboratorier hvor 

idrettsutøvere kan gjennomføre ulike tester og dermed også inngå som forsøkspersoner ved større 

og mindre prosjekt ved fakultetet. Midt-Agder friluftsråd som er et interkommunalt råd inngår i et 

samarbeid med fakultetet hvor kompetanse benyttes gjensidig i ulike prosjekter, i studieprogram, og 

som praksisplass for studenter på årsstudiet i friluftsliv. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Fakultetet rapporterer at det samarbeider med skoleeiere og med Fylkesmannen i Vest-Agder om 

ulike kompetansehevingstiltak for lærere i ungdomsskolen og for assistenter i barnehage. Dette er 

tilbud som gis som EVU-program. Fakultetet har også samarbeid med Språkrådet, med ulike 

interesseorganisasjoner og med utenlandske partnere i forbindelse med bachelorprogrammet i 

oversetting og interkulturell kommunikasjon.  

Innenfor forskning samarbeider fakultetet mye med regionens skole, barnehager, sykehus, 

menigheter og Statsped. Eksempler på regionale konferanser, fora og samarbeidsprosjekter i 2013 er  

- Det er ingen som bryr seg allikavel.. (A-bup/SSHF) 

- Barnehagenettverk på Balkan (Kristiansand Kommune) 

- Makt og avmakt (SSHF) 

- Likestilte kommuner (6 kommuner) 

- Mobbing i Barnehagen (FUG/FUB finansiert) og FLIK tilknyttet pilot (RFF finansiert). 

- Forskerforum og likestillingsforum, arrangert av Senter for likestilling 

Fakultet for kunstfag 

Fakultetet har inngått en samarbeidsavtale med Kilden teater- og konserthus som skal fremme og 

styrke det kulturelle liv på Agder. Avtalen innebærer blant annet at UiA-studentene får praksis med 

profesjonelle ensembler og medvirker i forestillinger og konserter. Ansatte ved Kilden bidrar også 
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som undervisningskrefter ved UiA. Fakultetet samarbeider også med Sørlandets Kunstmuseum, 

Stiftelsen Arkivet, Kristiansand kunsthall og PUNKT Seminar. Fakultetet er involvert i en søknad for et 

Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen innovasjon i reise- og opplevelsesindustrien, i 

samarbeid med Arena USUS, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, der UiN er prosjektleder. 

Fakultet for teknologi og realfag 

Fakultetet melder om bredt samarbeid med industrien, næringsklynger og offentlig sektor. Fakultetet 

samarbeider tett med NCE-NODE og NODE-bedriftene om både utdanning (mekatronikkstudiene) og 

forskning. I 2013 har UiA i samarbeid med NCE NODE jobbet mot en søknad for et Senter for 

forskningsbasert innovasjon (SFI) innen offshore-mekatronikk. Med Eyde-nettverket har fakultetet 

samarbeid om studiene innen fornybar energi og forskningssamarbeid med noen av EYDE-bedriftene, 

spesielt med Elkem. Fakultetet samarbeider med Flyvåpenets opplæringsenhet på Kjevik om 

flyingeniørstudiet. En annen stor samarbeidspartner er Statens veivesen, hvor man har et samarbeid 

knyttet til EVU (se kap 5.2.3). 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

Fakultetet melder at det er involvert i en rekke aktiviteter både lokalt og regionalt. Sentrale 

samarbeidspartnere som nevnes er Kristiansand Eiendom og Senter for eiendomsutvikling, 

bransjetreff knyttet til regnskap og revisjon  og utstrakt samarbeid med Kristiansand kommune både 

om masteroppgaver og generelt knyttet til Universitetsbyen Kristiansand. Fakultetet samarbeider 

også med Glencore (tidl. Xstrata) om utveksling i Den Dominikanske republikk og med Post- og 

teletilsynet knyttet til European Integration Summer School (EISS). I tillegg har man Eilert Sundt-

prisen, som er et samarbeid med videregående skoler i begge Agderfylkene, samt Praxis-sør (se 

kapittel 5.2.1).  I 2013 har Arena USUS  i samarbeid med UiAs fakulteter økonomi og 

samfunnsvitenskap og kunstfag jobbet mot en søknad for et Senter for forskningsbasert innovasjon 

(SFI) innen innovasjon i reise- og opplevelsesindustrien, der UiA er partner og UiN er prosjektleder. 

Avdeling for lærerutdanning 

Avdelingen samarbeider med grunnskoler, videregående skoler og barnehager i begge Agderfylkene 

om praksis for studenter i lærerutdanningene. Det er inngått formelle partnerskapsavtaler med de 

involverte skolene, og det er opprettet er samarbeidsorgan – Skoleeierforum – for å formalisere 

samarbeidet, som inkluderer møter, kurs og veiledning for over 600 øvingslærere som er involvert.  

Det er også inngått partnerskapsavtaler med private og offentlige barnehager om praksis for 

barnehagelærerstudentene. Her er om lag 240 veiledere knyttet til praksisplassene involvert. 

Avdelingen er også involvert i de nasjonale satsingene GNIST (styrke kvaliteten på lærerutdanningene 

og videreutvikle lærerstatusen) og GLØD (styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for 

arbeid i barnehagen og øke rekrutteringen av barnehagelærere).   

5.2.3 Etter- og videreutdanning (EVU) 

Etter- og videreutdanning i et livslangt læringsperspektiv inngår som en del av endringsprosessene i 

både privat og offentlig sektor. Det er derfor en naturlig del av universitetets samfunnsoppdrag, og 

således en del av kjernevirksomheten. Det påligger universitetet en forpliktelse til å legge studiene til 

rette både for ordinære studenter og som tilbud til mennesker som allerede er i et yrke, og som har 

andre krav og forventninger enn ordinære studenter. Tilretteleggingen skjer i dialog med samfunnet 

generelt, og det er vesentlig å samhandle med både offentlig og privat sektor.  
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Etterutdanning er kortere, ikke studiepoenggivende kurs. UiA har et omfattende tilbud når det 

gjelder etterutdanning, hvorav den største enkeltaktiviteten i 2013 var Sørlandske lærerstevne med 

2700 deltakere. Deretter kommer det nye nettbaserte forkurset i matematikk og fysikk for 

ingeniørstudenter.  

Videreutdanning er studieprogram og emner som er studiepoengsgivende, og som er finansiert 

enten ved studieavgift eller som oppdragsstudier. EVU-virksomheten har generert følgende 

studiepoengproduksjon59: 

  Studiepoengproduksjon på EVU-studier målt i 60 SP-enheter 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 74,5 65,9 56,4 57,3 71,7 

Humaniora og pedagogikk 48,4 72,8 68,3 82,4 52,5 

Kunstfag 0 0 1,7 0 1,5 

Teknologi og realfag 21,4 12,8 38,8 38,5 25,5 

Økonomi og samfunnsvitenskap 83,7 78,6 107,1 111,2 146,3 

SUM UiA 228 230,1 272,3 289,4 297,5 

 

EVU-porteføljen til UiA skiller seg fra den ordinære studieporteføljen ved at de fleste studiene er 

små, dvs 30 studiepoeng eller lavere. Noen studier er åpne for alle søkere, mens andre er oppdrag 

som skreddersys til en bestemt gruppe. Flere av EVU-studiene har avvikende semestre, og vil derfor 

falle utenom den ordinære rapporteringen. En internrapportering60 er under utvikling. UiAs 

portefølje i 2013 består av følgende:  

  EVU-portefølje ved UiA 2013 

  

Antall studie-
program og 
enkeltemner 

SUM tilbudte 
studiepoeng 

Antall deltakere 
med oppstart 
2013 

Antall deltakere 
med oppstart 
før 2013 

Deltakere 
uten 
studierett 

Helse- og idrettsvitenskap 12 245 308 58 20 

Humaniora og pedagogikk 10 220 223 98 8 

Teknologi og realfag* 14 147,5 565     

Økonomi og 
samfunnsvitenskap –  
EVU-studier/emner 17 255 469 5   

Økonomi og 
samfunnsvitenskap - 
Masterprogram** 2 180 76 250   

SUM UiA 53 1047,5 1641 411 28 

* Mange av deltakerne på TK-studiet tar flere emner, antall personer vil være langt lavere enn summen av deltakere. 

** Studenter med opptak på masterprogram blir kun telt som studenter på program, ikke pr enkeltemne. 
 

                                                           
59

 Kilde: DBH; Studiepoengproduksjon på studieprogram hvor studenten er aktiv på eksamenstidspunkt. Ny 
produksjon. Studieprogram kategorisert som EVU-program er definert med studieprogramkode som starter 
med FH, FB og HV i FS. 
60

 Kilde: EVU-konsulenter ved UiA – internrapportering. 

Side�208



88 
 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap hadde i 2013 oppstart av studiet Helse og Omsorg i Plan. Dette 

er et 5-årig nasjonalt utviklingsprosjekt knyttet til å øke kompetansen innen plan og planprosesser på 

kommunalt og statlig nivå. Universitetet i Agder ble i 2013 godkjent av KS som tilbyder av 

videreutdanningen.  

I 2013 er det gjennomført nettbaserte videreutdanninger innenfor Cannabis og Mat og helse. Det er 

også utviklet en ny videreutdanning i avansert sykepleie i samarbeid med kommunene i regionen. 

Tilbudet planlegges igangsatt i 2014 og skal gjennomføres delvis nettbasert og med samlinger ute i 

kommunene.  

Fakultetet hadde i 2013 et nært samarbeid med Utviklingssentrene i regionen, kommunene i 

regionen, KS, SSHF og fylkesmannen i Vest- og Aust-Agder i forhold til kartlegging 

av kompetansebehov, finansiering, utvikling av videreutdanninger og gjennomføring av undervisning. 

I 2013 har EVU-området i flere sammenhenger fungert som testarena på fakultetet for nye faglige 

tilbud og nye pedagogiske metoder innenfor e-læring. Det har i hele 2013 vært gode søkertall til 

videreutdanningene på fakultetet, og det har også vært god studentgjennomstrømming. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk tilbød i 2013 Ledelse i skolen og Norsk 2 i programmet 

Kompetanse for kvalitet. Ledelse i skolen tilbys i samarbeid med Universitetet i Stavanger, og studiet 

er lagt opp med samlinger på begge studiesteder. Veiledningspedagogikk 1 for praksislærere i 

barnehagelærerutdanningen ble etablert i  2013. Videreutdanningen ble utviklet på bakgrunn av 

kravet om veiledningskompetanse, slik dette framgår av Nasjonale retningslinjer for 

barnehagelærerutdanning.   

Fakultet for teknologi og realfag tilbød i 2013 Matematikk 1 innenfor Kompetanse for kvalitet.  

Resten av videreutdanningstilbudet ved fakultetet hører inn under Trafikant- og kjøretøystudiet (TK) 

som tilbys til ansatte i Statens veivesen. TK-studiet er bygd opp av moduler. Alle deltakerne 

gjennomfører grunnmodulen, TK-basis. Etter TK-basis fortsetter deltakerne på én av fire 

grunnutdanninger; utekontroll, tilsyn, kjøretøy eller merkantil retning. Det tilbys også 

påbyggingsmoduler. UiA inngikk i 2013 en avtale om å tilby denne videreutdanningen ut 2016.  

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har det mest omfattende tilbudet innenfor EVU. 

Fakultetet tilbyr et masterprogram i ledelse med syv ulike spesialiseringer. Spesialiseringene retter 

seg hovedsakelig mot ansatte i offentlig virksomhet og tar for seg de utfordringer ledere og 

mellomledere står overfor. Barnevern er en ny spesialisering som er tilbudt fra 2013. 

Masterprogrammet i ledelse har solide opptakstall og har i overkant av 300 aktive studenter. I tillegg 

til disse er det mange som deltar på enkeltmodulene uten å ha søkt seg inn som gradsstudenter.   

 

Fakultetet arbeider med å utvikle en Executive Master of Business Administration (MBA) i samarbeid 

med University of Texas med opptak første gang i 2014. I 2013 ble det tilbudt enkeltmoduler som kan 

inngå i en MBA, blant annet innenfor prosjektledelse og logistikk. 

 

Fakultetet har i 2013 styrket sin posisjon som leverandør av oppdragskurs til departementer/ 

direktorater/fylker/kommuner. For Utdanningsdirektoratet tilbys Nasjonal lederutdanning for styrere 

i barnehage, og i den eksterne evalueringen av utdanningen i 2013 ble UiA sammen med NHH 

vurdert som de beste i landet. For Barne- og likestillingsdepartementet tilbys videreutdanning i 

barnevernfaglig veiledning. I tillegg er fakultetet en betydelig leverandør av juridiske emner, blant 
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annet til Skattedirektoratet, og det er gjennomført flere lederutviklingsprogram, deriblant til NAV og 

ulike kommuner.  

 

Fakultetet har en internasjonal strategi på sine videreutdanningsprogram, og i 2013 har 60 

videreutdanningsstudenter hatt studieopphold ved UC Berkeley.  

 

Avdeling for lærerutdanning melder at de ikke har ansvar for å organisere EVU-studier, men peker på 

utfordringen knyttet til at departementet i stadig større grad setter i verk EVU-tiltak der det 

forventes deltakelse fra UH-sektoren og hvor det stilles krav til sammenheng mellom 

grunnutdanningen og EVU-kurs.  

 

Høsten 2013 arrangerte et samlet EVU-team ved UiA den nasjonale EVU-konferansen. Temaet var 

«Samfunnsperspektiv, trender i tiden i en verden i endring». Konferansen samlet ca 100 deltakere fra 

hele landet og fikk svært gode tilbakemeldinger både på faglig innhold og teknisk gjennomføring.  

UiA  har også  arbeidet med informasjonsmateriell og generell profilering av EVU-tilbudene. Det ble 

produsert og distribuert informasjonsbrosjyrer både vår og høst 2013, og det informeres via 

nettsider, sosiale medier og i Studier på Sørlandet. I tillegg ble det gjennomført generell annonsering 

i trykte medier, samt spesifikk annonsering i forhold til spesielle tilbud.  

 

Generelt meldes det om stor aktivitet. Dette gjelder både i forhold til henvendelser angående nye 

forespørsler, og hva angår planlegging av større omfattende tilbud i samarbeid med regionale 

aktører. 

5.2.4 Fleksibel utdanning 

Fleksibel utdanning omfatter både desentralisert utdanning og fjernundervisning. Desentralisert 

utdanning defineres stort sett som undervisning gitt i klasser andre steder enn på campus. Ved 

fjernundervisning er studentene fysisk adskilt fra hverandre, fra lærer og fra campus, og 

undervisningen inneholder gjerne flere asynkrone undervisningselementer. Disse to formene for 

fleksibel utdanning kan være til dels overlappende, da desentral undervisning ofte har innslag av 

nettstøtte, og fjernundervisning kan være støttet av fellessamlinger. UiA har svært få studenter på 

fleksible utdanningsprogram. Det er i hovedsak kurs og studieprogram innenfor EVU som tilbys som 

nettbaserte løsninger og/eller desentrale studier, samt bachelorprogram i sykepleie som tilbys 

desentralt. 

5.3 Innovasjon 
2013 er andre året av et 2-årig prøveprosjekt der ”Innovation Management” (IMA)  fungerer som 

servicefunksjon under Forskningssekretariatet med ett årsverk. Prosjektet er finansiert halvt med 

midler avsatt fra styret i budsjett for 2013, mens den andre halvparten blir finansiert fra Norges 

forskningsråd gjennom FORNY-programmet, der Coventure som UiAs kommersialiseringsaktør søkte i 

samarbeid med UiA. Oppgavene til IMA omfatter i dag å oppmuntre ansatte og studenter til ideer, å 

hjelpe idéhavere med å forstå ideens potensial og å legge til rette for at ansatte skal kunne realisere 

potensialet. For å øke sjansen til å lykkes med sistnevnte punkt jobber IMA  i et konsortium med 

lokale ikke-privateide kommersialiseringsaktører (Coventure, Innoventus, Connect Sørlandet). Også 

til dette konsortiumsamarbeidet er noen NFR-midler for 2013 blitt innhentet. 
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IMA har siden prosjektstart kontinuerlig lært fra både internasjonale og nasjonale Technology 

Transfer Offices og fra egne aktiviteter hva som gir resultater, og klarte i 2013 til å stimulere til størst 

antall rapporterte potensielle forretningsideer så langt i UiAs historie: 40 ideer ble mottatt (10 fra 

ansatte – derav 3 fra kvinner, og 30 fra studenter – derav 10 fra kvinner). Prosjektet dokumenterer 

dermed at internt fokus på innovasjon ved UiA gir uttelling. Det var også ideen bak igangsetting av 

IMA-prosjektet. 

I tillegg til å øke antall mottatte forretningsideer, fokuserte IMA i samarbeid med sine partnere i 2013 

på å utvikle de mest lovende ideene raskest mulig til suksesshistorier – slik at disse i neste omgang 

kunne bidra til å motivere enda flere ansatte og studenter til å tenke innovasjon: Basert på 3 nye 

forskningsbaserte teknologier fra UiA ble i 2013 én lisensavtale oversendt potensiell lisenstaker, én 

patentsøknad ble tilnærmet ferdigstilt, og for en annen patentsøknad ble strategien innledningsvis 

definert. I alle tilfeller der man satte i gang med patentering og lisenser hadde potensielle kunder 

uttrykt interesse for teknologien i forveien.  

UiAs kommersialiseringsaktør Coventure etablerte felles med en UiA-student en bedrift i 2013 (ePilot 

AS). Uavhengig etablerte 6 studenter/studentgrupper egne bedrifter (e.g. Neurofeedback AS, 

Ravnebarn AS) etter å ha gått gjennom kurs eller mottatt hjelp ved Senter for entreprenørskap. 

(Sistnevnte etableringer er ikke tatt med i tabellen nedenfor, som har basis i et NFR- 

rapporteringsformat.)   

  Resultat
61

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Andelen oppdrags- og bidragsfinansiert 
aktivitet utenom EU og NFR i forhold til 
samlede driftsinntekter   4,76 % 3,89 % 3,80 %        5,90 % 

Antall nyopprettede selskaper 1 0 1 0 1 

Antall mottatte forretningsideer 4 24 7 21 40 

 

Andelen oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet utenom EU og NFR i forhold til samlede 

driftsinntekter gir en pekepinn på utvikling av samarbeid med arbeids- og næringslivet, både i forhold 

til forskningssamarbeid og utdanningssamarbeid, spesielt EVU. Andelen har økt i 2013 til 5,9 %.  

5.4 Hovedutfordringer 
 Bygge UiAs omdømme både som utdannings- og forskningsinstitusjon og som sentral aktør i 

regionalt utviklingsarbeid 

 UiA har hittil brukt et halvt årsverk per år på innovasjon i form av kommersialisering av 

forskningsideer og –resultater. Det er lite i forhold til andre universiteter som har tatt 

eierskap i et Technology Transfer Office.  UiA må bestemme hvilken fokus det skal settes på 

innovasjon, hvilken kultur blant ansatte og studenter som ønskes, og i hvilken form en intern 

servicefunksjon eventuelt skal videreføres.           

 Styrke infrastrukturen både teknisk og organisatorisk forå imøtekomme økt etterspørsel 

etter EVU   

                                                           
61

 Kilde: Rapport for 2013 til KD 
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6 Forvaltning av virksomheten, ressursene og kompetansen 

6.1 Ansatte 

6.1.1 Nøkkeltall for vitenskapelig ansatte62 

  
Helse- og 

idrettsvitenskap 
Humaniora og 

pedagogikk Kunstfag 
Teknologi og 

realfag 
Økonomi og 

samfunn SUM UIA 

  Årsverk Kvinner Årsverk Kvinner Årsverk Kvinner Årsverk Kvinner Årsverk Kvinner Årsverk Kvinner 

Førsteamanuensis 18,9 14,5 34,9 17,9 8,9 2,5 38,5 10,8 33,7 8,1 134,8 53,8 

Professor (inkl Prof II) 8,0 3,7 31,9 12,0 10,9 1,0 31,9 4,6 28,1 3,4 110,7 24,7 

Forsker 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,5 0,5 1,0 1,0 4,5 2,5 

Førstelektor 15,5 12,0 15,4 6,9 4,1 1,5 9,8 1,2 10,7 3,0 55,5 24,6 

Dosent 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 4,0 2,0 

Høgskolelærer 1,5 1,2 0 0 0,9 0 0,5 0 0 0 2,9 1,2 

Universitetslektor 47,9 34,75 35,7 24,3 20,65 9,4 18,72 4,56 18,2 11,9 141,17 84,9 

Amanuensis 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 2,6 0 4,1 0,5 

Forsker 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 1,2 0,0 

Universitetsbibliotekar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Stipendiat 8,9 5,9 13,3 9,8 5,7 3,0 37,9 15,9 15,5 7,5 81,3 42,1 

Vit.assistent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

Postdoktor 1,0 1,0 3,3 2,3 0,0 0,0 6,1 2,6 3,6 2,0 14,0 7,9 

             Sum årsverk 
førstestillinger 44,4 31,2 86,4 40,0 23,9 5,0 88,8 19,7 80,0 19,5 323,5 115,4 

Sum vitenskapelige 
årsverk 102,7 73,1 136,4 74,1 51,1 17,4 148,0 40,7 116,3 38,9 554,5 244,1 

 

Andel førstestillinger i % av vitenskapelige årsverk (eksklusive stipendiater) 

2009 2010 2011 2012 2013 

61 % 65 % 66 % 67 % 68 % 

 

UiA har som strategisk mål å øke andelen førstestillinger til 70 % innen 2015. For UiA som helhet er 

andelen 68,4 % i 2013 og, som tabellen viser, har denne vært jevnt økende siden 2009. 

  

                                                           
62

 Kilde: SAP, personalavdeling. Datauttak pr 01.10.2013. Førstestillinger er merket med blått, og 
rekrutteringsstillinger er merket med grønt. Unntaket er Postdoktor som er både førstestilling og 
rekrutteringsstilling. 
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Andel årsverk med førstekompetanse 2013 

  
Andel professor 

og dosent 

Andel 
førstestillinger i % 

av vit årsverk 

Andel 
førstestillinger i % 

av vit årsverk  
(eksl stip) 

Helse- og idrettsvitenskap 8,8 % 43,2 % 47,3 % 

Humaniora og pedagogikk 23,4 % 63,3 % 70,2 % 

Kunstfag 21,2 % 46,7 % 52,5 % 

Teknologi og realfag 21,6 % 60,0 % 80,6 % 

Økonomi og samfunnsvitenskap 26,7 % 68,8 % 79,4 % 

UiA 20,7 % 58,3 % 68,4 % 

 

Det er stor variasjon i andel førstestillinger blant fakultetene, og Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap og Fakultet for kunstfag har klart lavest andel. Fakultet for kunstfag har iverksatt et 

førstelektorprogram for å øke andel ansatte med førstekompetanse. Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap opplever at økningen i andel med førstekompetanse har avtatt det siste året. 

Fakultetet vil ha økt fokus på dette forholdet både ved opprykk for egne ansatte og i forbindelse med 

rekrutteringsprosesser. De andre fakultetene oppfyller UiAs mål om minimum 70 % vitenskapelig 

ansatte med førstekompetanse.  

I tillegg til de vitenskapelige årsverkene på fakultetene kommer årsverk i rektorat og ledelse hvor det 

også er flere ansatte med førstekompetanse. 

Flere av fakultetene samt Avdeling for lærerutdanning gir uttrykk for at det for profesjons-

utdanningene er sentralt med vitenskapelig ansatte som har erfaring fra praksisfeltet. Dette kan i 

noen tilfeller komme i konflikt med ønsket om at en høyere andel av de vitenskapelig ansatte skal ha 

førstekompetanse.   

6.1.2 Vitenskapelige og teknisk/adminstrative årsverk 

  

Antall årsverk ved UiA 
Forholdstall for teknisk/ 
administrative årsverk 

  Totalt  Vitenskapelige 
Teknisk/ 

administrative 

Vitenskapelige/ 
Teknisk-

administrative 
årsverk 

Registrerte 
studenter/ 
Teknisk- 

administrative 
årsverk 

Helse- og idrettsvitenskap 121,8 102,7 19,1 5,4 87,2 

Humaniora og pedagogikk 160,2 136,4 23,8 5,7 67,4 

Kunstfag 70,4 51,1 19,3 2,6 18,0 

Teknologi og realfag 200,3 148 52,3 2,8 36,2 

Økonomi og samfunnsvitenskap 147,2 116,3 30,9 3,8 98,1 

Lærerutdanningen 19 - 19,0 - 71,5 

Fellesadministrasjonen 243,9 12,1 231,8 - 42,9 

UiA 962,7 566,6 396,1 1,4 - 

 

Som vist i tabellen er 41 % av UiAs årsverk teknisk/administrative. Dette forholdstallet har vært 

stabilt de siste årene og sammenfaller med UiAs overordnede mål om at man ikke skal øke andelen 
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administrative stillinger. For UiA er det 2,4 vitenskapelige årsverk pr årsverk i Fellesadministrasjonen, 

samme forholdstall som 2012. Det er 43 studenter pr teknisk/administrativt årsverk i 

Fellesadministrasjonen, en liten økning fra 2012.  

Fakultetsadministrasjonene er ulike dimensjonert både i forhold til antall vitenskapelige årsverk og i 

forhold til antall studenter. I tabellen vises det at Fakultet for kunstfag og Fakultet for teknologi og 

realfag har flest administrativt ansatte både i forhold til vitenskapelige og i forhold til antall 

studenter. Fakultet for kunstfag skriver i sin fakultetsrapport at de løser en del oppgaver knyttet til 

opptak av studenter selv, noe som spesielt gjelder for musikkstudiene. Fakultet for teknologi og 

realfag har flere teknisk ansatte knyttet til drift av laboratorium.  

6.1.3 Rekruttering 

Universitetet har opprettholdt fokuset knyttet til å fremstå som profesjonelle, ryddige og effektive i 

rekrutteringsprosessene. I 2013 resulterte dette fokuset blant annet i at aktuelle ansatte i Personal- 

og organisasjonsavdelingen, og personalkonsulenter ved noen av fakultetene, ble DNV-sertifisert 

innen fagområdet rekruttering. Universitetet har opprettholdt fokuset på kompetanseheving innen 

fagområdet rekruttering for ansatte som er direkte involvert i denne prosessen. Et spesielt fokus har 

vært rettet mot det strategiske perspektivet knyttet til rekrutteringsarbeidet.  

Universitetet skal drive langsiktig og helhetlig planlegging for å rekruttere dyktige medarbeidere. 

Rekrutteringspolitikken skal være basert på gode vurderinger av universitetets kompetansebehov 

både på kort og lang sikt. Ledere er derfor gitt i oppdrag å bruke/samle inn tilgjengelig informasjon 

om fremtidig rekrutteringsbehov, for å lage en strategisk rekrutteringsplan for enhetene. I løpet av 

2013 er flere av disse planene kommet på plass, og de brukes aktivt som grunnlag for det 

fakultetsvise rekrutteringsarbeidet. 

Ved utlysning av nye stillinger er det viktig å vektlegge langsiktige behov og ønskede endringer i  

studieportefølje og forskningsprofil. Ifølge UiAs strategi skal professor- og førstestillinger lyses ut 

internasjonalt. Vi har gode rutiner for å legge ut stillinger på den europeiske websiden EURAXESS, 

men bare 50 % av vitenskapelige stillinger ble utlyst på engelsk i 2013. Unntak for å ikke utlyse på 

engelsk skal bare gjøres når den som ansettes skal kunne undervise på norsk fra første dag. At det 

gjelder for halvparten av stillingsutlysninger kan tyde på at UiA i for stor grad rekrutterer ut fra 

kortsiktige behov ved utlysning av vitenskapelige stillinger.  

På noen områder gir fakultetene tilbakemelding om at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte 

vitenskapelige ansatte. Eksempler på dette er fagområde mekatronikk, der det stor etterspørsel etter 

høy kvalifisert arbeidskraft både i industrien og UH-sektor, eller på fagområder der 

forskningskompetanse nasjonalt fremdeles er under oppbygging, som helse- og sykepleievitenskap. 

Her må vi diskutere hvordan vi kan gjør oss attraktive for vitenskapelig ansatte med høy kompetanse 

nasjonalt og internasjonalt. 
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6.1.4 Likestilling 
  

Kvinneandel
63

 

  
Professor-
stillinger Førstestillinger 

Vitenskapelige 
stillinger 

Helse- og idrettsvitenskap 41 % 70 % 71 % 

Humaniora og pedagogikk 38 % 46 % 54 % 

Kunstfag 9 % 21 % 34 % 

Teknologi og realfag 14 % 22 % 28 % 

Økonomi og samfunnsvitenskap 17 % 24 % 33 % 

UiA 23 % 36 % 44 % 

 

Som tabellen viser er det stor variasjon i kjønnsfordelingen for vitenskapelig ansatte på de ulike 

fakultetene, og den gjenspeiler et tradisjonelt mønster mellom ulike fagmiljø. Generelt faller 

kvinneandelen med økende med kompetansenivå. Tre av fakultetene peker seg ut med spesielt lav 

kvinneandel blant de vitenskapelig ansatte, men det er en positiv utvikling fra 2012, spesielt på 

Fakultet for teknologi og realfag, hvor andel kvinnelige professorer har økt fra 9 % til 14 % i 2013. 

Fakultet for kunstfag gir uttrykk for at det i fagmiljøet generelt er svært få kvinner med 

toppkompetanse, noe som gjenspeiler seg i søkerlistene ved rekruttering. Generelt har det vært en 

svak økning i andel kvinnelige professorer og dosenter fra 2012 til 2013.  Et virkemiddel for å få økt 

rekruttering av kvinner på høyeste vitenskapelige nivå er kvalifiseringsstipend. I 2013 fikk 17 kvinner 

og 16 menn kvalifiseringsstipend. De fleste fakultetene arbeider bevisst med å bedre kjønnsbalansen 

blant vitenskapelig ansatte. 

Det er en skjevhet i lønnsfordelingen for vitenskapelige ansatte i kvinners disfavør. Denne har blitt 

noe redusert i 2013. I 2013 er det en svak nedgang i antall kvinner blant vitenskapelig ansatte som 

innehar deltidsstillinger, og flere menn enn kvinner har deltidsstillinger ved utgangen av 2013.  

3 av 5 i toppledelsen er kvinner, mens kun 2 av 12 fakultetsdirektører og dekaner er kvinner.   

6.1.5 Internasjonalisering og mobilitet 

Høsten 2013 ble arbeidet med en handlingsplan for internasjonalisering for UiA igangsatt. 

Arbeidsgruppen fikk frist til januar 2014 med å avlevere sin rapport. Arbeidsgruppen besto av 

representanter fra alle fakultet, Avdeling for lærerutdanning, Internasjonal avdeling, 

Studentorganisasjonen (STA) og Forskningssekretariatet. 

DBH registrerer ikke lenger mobiliteten i UH-sektoren. Det er ingen sentral oversikt ved universitetet 

over ansatte og stipendiater på utenlandsreiser med forskningssamarbeid som fokus. Den beste 

indikatoren universitetet har på innreisende mobilitetet er gjestestipendordning. Gjestestipendene 

er en mye benyttet intern støtteordning for utenlandske gjesteforskere. I 2013 ble det innvilget 15 

søknader om gjestestipend. Det ble gjennomført en enkel evaluering av stipendordningen, basert på 

tildelingene i 2012. Resultatet var at gjestestipendordningen synes å ha den ønskede effekt, med 

nettverksbygging og forskningssamarbeid som hovedsaker. Fokus på søknadskriving og samarbeid 
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 Kilde: SAP, personalavdeling. Datauttak pr 01.10.2013. 
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om prosjekter med eksterne finansieringskilder framkom som lite fokusert på. Det har vært  mye 1:1-

samarbeid med hensyn til publiserte resultater som baserer seg på gjesteforskernes besøk. 

Innføringen av forskningsgrupper vil kunne være viktig for å øke av effekten av gjestestipendmidlene. 

  Fordeling av gjestestipend
64

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 1 2 1 0 3 

Humaniora og pedagogikk 0 1 5 4 2 

Kunstfag 1 1 2 2 0 

Teknologi og realfag 7 7 11 6 8 

Økonomi og samfunnsvitenskap 3 4 5 4 2 

Sum                12                15                24  
            

16               15  

 

UiA er med i en rekke internasjonale prosjekter finansiert fra EU/EØS, NORAD og departementene. I 

perioden 2007-2013 har UiA vært med i 22 EU/EØS-prosjekter. En oversikt over disse finnes i vedlegg 

7.2. 

6.1.6 Kompetanseutvikling 

Pedagogisk utviklingssenter (PULS) tilbyr en rekke kurs med sikte på pedagogisk og digital 

kompetanseheving hos vitenskapelig ansatte, se kapittel 2.4.2.  

Fakultet for kunstfag har et eget kurs i undervisningsledelse for programkoordinatorer. Fakultetet 

har også et førstelektorprogram med tett oppfølging av den enkelte.  

Det er gjennomført en rekke interne kurs for ansatte i administrative stillinger.  

6.1.7 Midlertidig ansatte 
  

Andel midlertidige årsverk ved UiA
65

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 6,0 % 7,3 % 5,4 % 6,6 % 6,9 % 

Humaniora og pedagogikk 22,0 % 17,9 % 14,6 % 11,1 % 10,6 % 

Kunstfag 26,7 % 18,6 % 19,3 % 21,5 % 14,4 % 

Teknologi og realfag 13,6 % 12,1 % 9,6 % 15,1 % 12,5 % 

Økonomi og samfunnsvitenskap 12,0 % 13,1 % 13,1 % 14,9 % 11,6 % 

Fellesadministrasjonen 10,6 % 9,5 % 11,4 % 11,5 % 10,8 % 

Lærerutdanningen 28,1 % 26,3 % 28,2 % 26,1 % 26,3 % 

UiA 14,6 % 12,8 % 12,1 % 13,1 % 11,0 % 

 

Andel midlertidige årsverk ved UiA er 11 % i 2013, og andelen er marginalt lavere enn i 2012.  Ved 

beregning av andel midlertidige årsverk har man ekskludert rekrutteringsstillinger fra oversikten, da 

                                                           
64

 Kilde: UiA/forskningssekretariatet 
65

 Kilde: SAP, personalavdeling. Datauttak pr 01.10.2013. 
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det isolert sett er et ønske om å øke antall stidendiater (som er midlertidige pr def.). Andre 

midlertidige årsverk er åremålsstillinger som dekaner og studieledere, og denne midlertidigheten er 

ønsket av strategiske årsaker.   

Andel midlertidige ansatte har vært høyt i sektoren, og det er et uttrykt mål fra KD å redusere denne 

andelen. UiA har arbeidet bevisst med dette over flere år, og UiA har lav andel sammenlignet med 

sektoren for øvrig. Dette kan dels forklares med et lavt antall eksternt finansierte prosjekter ved UiA.  

UiA vil fortsette arbeidet med å redusere andel midlertidige årsverk både blant vitenskapelige og 

blant administrative ansatte.  

6.1.8 Sykefravær 

Samlet sykefravær for alle ansatte var på 3,8 % i 2013, en liten oppgang fra 2012.  

6.2 Forvaltning av ressursene 

6.2.1 Økonomiske nøkkeltall 

  

Totale inntekter til UiA
66

 

2011 2012 2013 

MNOK i % MNOK i % MNOK i % 

Totale inntekter 1025 100 % 1061 100 % 1109 100 % 

Bevilgninger fra KD 860 84 % 913 86 % 974 88 % 

Bevilgninger fra KD fordelt på:             

Midler basert på lansiktig prioriteringer og 
strategiske vurderinger 596 58 % 627 59 % 666 60 % 

Resultatbaserte midler  -utdanning 232 23 % 253 24 % 279 25 % 

Resultatbaserte midler - forskning 23 2 % 22 2 % 23 2 % 

Eksterne inntekter
67

 165 16 % 148 14 % 135 12 % 

 

UiAs totale driftsinntekter har økt til kr 1.109 mill i 2013. Den primære inntektskilden er bevilgninger 

fra Kunnskapsdepartementet (KD), og i 2013 utgjør bevilgningene 88 % av totale inntekter. Som 

tabellen viser er ca 60 % av totale inntekter basisbevilgninger, mens resultatbaserte midler utgjør 27 

% i 2013.  Grunnlaget for resultatbaserte midler for utdanning er hovedsakelig 

studiepoengproduksjon, men også innreisende utvekslingsstudenter (se kap 2.5.4). Resultatbaserte 

midler for forskning (RBO) knytter seg til institusjonens andel av sektorens EU- og NFR-inntekter, av 

publikasjonspoeng og av avlagte doktorgrader.  

En av UiAs utfordringer er å øke andel eksterne inntekter – i 2013 har denne falt til 12 %.  

  

                                                           
66

 Kilde: UiAs årsregnskap 
67

 Eksterne inntekter er hentet fra årsregnskapet, og inneholder også fremleie av UiAs lokaler blant annet til 
SIA.  
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Eksterne inntekter (NOK 1.000) 

2011 2012 2013 

Bidragsinntekter 
                           

88 895  
                            

72 936  78 021 

Oppdragsinntekter 
                            

17 010  
                            

18 663  16 259 

Sum inntekter fra Bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA) 
                          

105 905  
                            

91 599  94 280 

Salg 
                              

3 618  
                              

6 418  8 923 

Samlet inntekter fra EVU-virksomhet 
                            

22 330  
                            

19 247  28 364 

 

I tabellen gis det en oversikt over de viktigste elementene i UiAs eksterne inntekter (i regnskapet er 

også inntekter knyttet til framleie av lokaler bl.a. til SiA inkludert, det er derfor noe avvik mellom 

beløpene knyttet til eksterne innteker). Som tabellen viser har samlende inntekter fra BOA gått noe 

opp i 2013, men er fremdeles lavere enn i 2011. I 2013 står Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag til for tilsammen 2/3 av inntektene fra BOA. I 

tillegg til bidrag fra NFR, RFF og EU kommer eksterne inntekter fra en rekke ulike finansieringskilder 

for prosjekter knyttet til både utdanning og forskning, f.eks. fra Sørlandets kompetansefond. 

Samtlige fakultet har høyt fokus på å øke eksterne inntekter. 

Samlede inntekter fra EVU-virksomhet kommer primært fra bidrags- og oppdragsinntekter, men en 

økende andel kommer også fra salg (dvs inntekter fra studenter). Inntekter fra EVU-virksomhet har 

økt med 27 % siden 2011, og i 2013 utgjør inntekter fra EVU ca en fjerdedel av samlede eksterne 

inntekter.  

Produktiviteten til vitenskapelig ansatte kan måles ved å sammenholde hhv antall produserte 

studiepoeng hos studenter og ved publiseringspoeng fra de vitenskapelig ansatte, som vist i figur… 

Figur – DEA 

Sammenlignet med andre universitet kommer UiA svært godt ut målt i studiepoeng, men under 

gjennomsnittet når man måler i publiseringspoeng. Noe av forskjellene kan forklares ved ulik 

finansiering av de «gamle» og de «nye» universitetene. Oppsummert kan man likevel si at 

produktiviteten hos de vitenskapelig ansatte ved UiA er god. Må korrigeres med oppdaterte tall fra 

tilstandsrapport…. 

Det er gjennomført en analyse av hvor mange studiepoeng som tilbys ved UiA sammenholdt med 

antall vitenskapelige ansatte. For UiA samlet viser den ingen stor endring fra 2009 til 2013. 

Resultatene kan tyde på at økt antall studenter pr vitenskapelig ansatt skyldes flere studenter pr 

emne mer enn det skyldes at ansatte underviser i flere emner. Flere fakultet oppgir også at økt fokus 

på antall studenter pr emne i forbindelse med porteføljeevaluering har bidratt til at emner med få 

studenter har blitt lagt ned.  

6.3 Hovedutfordringer 
 Vektlegge langsiktige behov ved utlysning av vitenskapelige stillinger, og ivareta hensynet til 

både utdanning og forskning  
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 Gjøre faglige prioriteringer og utøve utdannings- og forskningsledelse som både er i samsvar 

med institusjonens strategiske mål og i rimelig grad tar hensyn til den enkelte ansattes 

faglige interesser 

 Økt fokus på bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) i alle deler av virksomheten. Iverksatte 

tiltak har hittil ikke vist ønsket effekt 
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Vedlegg 

Søkere og opptatte studenter til studier ved UiA med oppstart høsten 2013 

Kate-
gori 

Studie-
kode Studieprogram 

Antall 
plasser 
2013 

Antall 
primær-
søkere 
2013 

Antall 
primær-
søkere 
pr plass 

2013 

Antall 
primær-
søkere 
2012 

Opptatte 
studenter 

2013 

Opptatte 
studenter 

2012 

Endring 
2012- 
2013 

                    

    Avdeling for lærerutdanning               

    Samordna opptak               

Mas 0084 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs (master) 10  15 1,5 20 12  12  0  

  0083 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs (master) 30  50 1,7 48 37  40  -3  

Bac 0132 Barnehagelærerutdanning, Grimstad 35  67 1,9   38    38  

  0130 Barnehagelærerutdanning, Krs 140  142 1,0   137    137  

Yrk 0548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grm 35  43 1,2 36 29  34  -5  

  0547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 70  133 1,9 145 80  70  10  

  0651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 70  143 2,0 128 66  79  -13  

    Allmennlærerutdanning (utgått 2010)           2  -2  

  0132 Førskolelærer, Grm       80   42  -42  

  0130 Førskolelærer, Krs       156   144  -144  

    Totalt Samordna opptak 390  593  1,5  613  399  423  -24  

                    

    Lokalt opptak               

Yrk 8881 Praktisk pedagogisk utd (PPU) allmenn, deltid 30  109 3,6 95 31 33  -2  

  8560 Praktisk pedagogisk utd (PPU) allmenn, heltid 70  258 3,7 225 62  63  -1  

  8880 Praktisk pedagogisk utd (PPU) yrkesfag, deltid 30  150 5,0 151 31  31  0  

    Andre studier med opptak i 2012             0  

    Totalt Lokalt opptak 130  517  4,0  471  124  127  -3  

                    

    Totalt avdeling for lærerutdanning 520  1 110    1 084  523  550  -27  

                    

    Fakultet for helse og idrettsvitenskap               

    Samordna opptak               

Bac 0864 Ernæring, mat og kultur 10 60 6,0 76 22 12 10  

  0203 Folkehelsearbeid 24 54 2,3 66 35 36 -1  

  0440 Idrett 20 96 4,8 72 38 35 3  

  0052 Sykepleie, Grm 115 205 1,8 184 147 125 22  

  0050 Sykepleie, Krs 130 344 2,6 391 164 143 21  

  0060 Vernepleie, Grm 30 153 5,1 121 44 38 6  

Års 0646 Ernæring, mat og kultur 30 69 6,3 60 5 18 -13  

  0172 Friluftsliv 24 34 1,7 31 15 17 -2  

  0649 Idrett 52 105 2,5 120 52 60 -8  

    Totalt Samordna opptak 435 1120 2,8 1121 522 484 38 
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Kate-
gori 

Studie-
kode Studieprogram 

Antall 
plasser 
2013 

Antall 
primær-
søkere 
2013 

Antall 
primær-
søkere 
pr plass 
2013 

Antall 
primær-
søkere 
2012 

Opptatte 
studenter 
2013 

Opptatte 
studenter 
2012 

Endring 
2012- 
2013 

    Lokalt opptak               

Mas 9903 Folkehelsevitenskap, helsefremmende arbeid 30 131 4,4 99 25 25 0  

  9841 Helse og sosialinformatikk 30 50 1,7 47 31 30 1  

  9241 Helsefag, (9240 og 9241) 30 11 0,4 36   6 -6  

  9741 Idrettsvitenskap 15 71 4,7 63 16 12 4  

  9220 Psykisk helsearbeid 30 72 2,4 55 28 20 8  

  9905 Spesialsykepleie (9905 -9908) 0   0,0 122 0 51 -51  

Hår 8943 Mat og helse 1 ( kun internt opptak) 48 5 0,1 13 0 1 -1  

Påb 8710 Idrett/Kroppsøving, påbygging 10 9 0,9 24 12 8 4  

  9110 Psykisk helsearbeid 24 73 3,0 107 33 25 8  

Vid 9200 Sexologi 30 143 4,8   35 0 35  

    Familieterapi, videreutdanning, deltid         14     

EVU   Cannabismisbruk; forebygging og behandling         16 50 -34  

    Veiledningspedagogikk fokus individnivå 1         22 18 4  

  9192 Psykososialt arbeid med barn og unge, deltid 20 51 2,6 47 25 13 12  

    Andre EVU-program         112     

    Andre studier med opptak i 2012       120   70 -70  

    Totalt Lokalt opptak 267 616 2,3 733 369 329 40 

                    

    Totalt Fakultet for helse og idrettsvitenskap 702 1736   1854 891 813 78 

         
  

    Fakultet for humaniora og pedagogikk               

    Samordna opptak               

Bac 0887 Engelsk 40 45 1,1 35 43 52 -9  

    Språk og kultur - engelsk bachelor         2 7 -5  

    Språk og kultur, bachelor         2     

    Språk og kultur, tysk bachelor         2     

  0481 Historie 50 53 1,1 49 67 56 11  

  0850 Kommunikasjon (0850 og 0851) 42 70 1,7 87 51 43 8  

  0456 Litteratur, film og teater 10 15 1,5 18 7 15 -8  

  0889 Nordisk språk og litteratur 25 12 0,5 8 20 20 0  

  0303 Oversetting og interkulturell kommunikasjon, eng 25 30 1,2 29 24 25 -1  

  0852 Pedagogikk 30 31 1,0 53 40 37 3  

  0482 Religion, etikk og kultur 25 21 0,8 14 31 20 11  

  0853 Spesialpedagogikk 30 97 3,2   37     

  0336 Skolebibliotekkunnskap, deltid 15 32 2,1 15 22 11 11  

Års 0170 Engelsk 80 88 1,4 105 60 58 2  

  0366 Filosofi 80 39 0,6 36 70 79 -9  

  0174 Fransk 15 18 1,8 12 14 22 -8  

  0179 Historie 120 64 0,6 51 99 124 -25  

  0794 Kommunikasjon (0794 og 0663) 35 49 1,6 63 30 35 -5  

  0922 Litteratur, film og teater 14 11 1,2 18 10 8 2  
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Kate-
gori 

Studie-
kode Studieprogram 

Antall 
plasser 

2013 

Antall 
primær-
søkere 

2013 

Antall 
primær-
søkere 

pr plass 
2013 

Antall 
primær-
søkere 

2012 

Opptatte 
studenter 

2013 

Opptatte 
studenter 

2012 

Endring 
2012- 
2013 

  0210 Nordisk språk og litteratur 30 40 1,6 37 35 33 2  

  0676 Pedagogikk 35 108 3,6 111 40 30 10  

  0652 Religion og etikk 60 31 0,6 31 48 69 -21  

  0912 Spansk 30 20 0,8 42 42 33 9  

  0690 Tysk 20 18 1,2 15 16 17 -1  

    Andre studier med opptak i 2012              0  

    Totalt Samordna opptak 811  892  1,2  829  812 794 18 

                    

    Lokalt opptak               

Mas 9730 Engelsk 15 19 1,3 23 9 8 1  

  9735 Historie 15 24 1,6 30 13 15 -2  

  9711 Nordisk språk og litteratur 15 17 1,1 18 8 13 -5  

  8471 Pedagogikk 20 94 4,7 81 22 24 -2  

  9751 Religion, etikk og samfunn 15 14 0,9 13 4 7 -3  

  9475 Samfunnskommunikasjon 20 98 4,9 75 19 26 -7  

Hår 9991 Førstesemesterstudiet 50 42 0,8 24 48 44 4  

  8312 Norsk som andre språk og kulturkunnskap 35 56 3,7 67 25 28 -3  

  8465 Skolebibliotekkunnskap 2 25 61     32   32  

  8750 Pedagogikk 2, faglærerutdanning for tospråklige       13 2 18   

  8630 Spesialpedagogikk 1 30 50 3,3 92 14 17 -3  

Påb 8325 Filmvitenskap og filmproduksjon 12 6 0,5 8 3 4 -1  

  8263 Religionsstudier i Asia (opptak vår 14) 33 22     0     

  9011 Spesialpedagogikk 2 30 61     0     

Ann 8121 Ex.phil. og ex.fac. i Hellas 30 31 1,0 54 18 27 -9  

EVU   Sosialpedagogikk 1           11 -11  

    Sosialpedagogikk  2           10 -10  

    Veiledningspedagogikk for mentorer           10 -10  

    Veiledningspedagogikk for praksislærere         39 1 38  

    Norsk 2 Nettbasert videreutdanning for lærere           9 -9  

    Flerkulturell pedagogikk           9 -9  

    Andre EVU-studier         73     

    Andre studier med opptak i 2012       113   50 -50  

    Totalt Lokalt opptak 345  595  2,1  611  329 331 -2 

                    

    Totalt Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 156  1 487    1 440  1141 1125 16 

                    

    Fakultet for Kunstfag               

    Samordna opptak               

Bac 0157 Faglærerutdanning i drama 20 10 0,5 15 11 17 -6  

  0200 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk 20 24 1,2 42 24 29 -5  

  0437 Kunstfag med fordypning musikk 10 4 0,4 18 2 18 -16  

Års 0618 Drama 15 17 1,7 20 10 15 -5  
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Kate-
gori 

Studie-
kode Studieprogram 

Antall 
plasser 

2013 

Antall 
primær-
søkere 

2013 

Antall 
primær-
søkere 

pr plass 
2013 

Antall 
primær-
søkere 

2012 

Opptatte 
studenter 

2013 

Opptatte 
studenter 

2012 

Endring 
2012- 
2013 

  0642 Kunst og håndverk 10 30 6,0 24 9 9 0  

  0667 Musikk 20 58 3,9 39 30 21 9  

    Totalt Samordna opptak 95  143  1,8  158  86 109 -23 

                    

    Lokalt opptak               

Mas 8641 Kunstfag  15 33 2,2 24 12 8 4  

  9345 Music Management 15 21 1,4 23 14 9 5  

  9440 Utøvende musikk, klassisk (inkl 9441) 8 10 1,3 2 11 12 -1  

  9340 Utøvende musikk, rytmisk 8 20 2,5 22 12 14 -2  

Bac 9404 Faglærerutdanning i musikk, klassisk og rytmisk 16 67 4,2 66 20 19 1  

  9401 Utøvende musikk, klassisk 8 44 5,5 30 7   7  

  9301 Utøvende musikk, rytmisk 13 176 13,5 165 28 14 14  

Hår 9845 Design og teknologi, deltid 15 9 0,6 16   4 -4  

Påb 9430 Arrangement/komposisjon, klassisk 4   0,0 4 8 5 3  

  8361 Musikk 20 4 0,2 5 1 1 0  

  9510 Musikkteknologi, rytmisk 4 0 0,0 7   6 -6  

    Andre studier med opptak i 2012       13   5 -5  

    Totalt Lokalt opptak 126  384  3,0  377  113 97 16 

                    

    Totalt Fakultet for kunstfag 221  527    535  199 206 -7 

                    

    Fakultet for teknologi og realfag               

    Samordna opptak               

Mas 0767 Industriell økonomi- og teknologiledelse 10 51 5,1 48 17 17 0 

  0807 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 10 7 0,7 10 6 8 -2 

  0828 Lektorutdanning i realfag 20 17 0,9 14 17 21 -4 

Bac 0702 Bioingeniør  20 57 2,9 42 27 28 -1 

  0327 Biologi 15 20 1,3 36 21 21 0 

  0003 Ingeniørutdanning, byggdesign 75 269 3,6 260 94 100 -6 

  0004 Ingeniørutdanning, data 60 144 2,4 131 57 66 -9 

  0803 Ingeniørutdanning, elektronikk 20 65 3,3 45 45 45 0 

  0007 Ingeniørutdanning, flyteknikk 20 58 2,9 58 14 29 -15 

  0006 Ingeniørutdanning, fornybar energi 75 134 1,8 136 81 75 6  

  0012 Ingeniørutdanning, maskin      75 359 4,8 321 103 109 -6 

  0862 Matematikk og fysikk 10 5 0,5 6 4 10 -6 

  0301 Matematisk finans 20 17 0,9 14 29 30 -1 

  0149 Multimedieteknologi og -design 50 65 1,3 68 58 59 -1 

Års 0184 Biologi 20 26 1,3 15 17 13 4  

  0661 Fysikk 15 9 0,6 8 9 10 -1 

  0205 Matematikk 30 26 0,9 27 43 21 22 

    Korrigert for søknader til bach. ingeniør i lokalt opptak* -145 -607 4,2 -541       

    Totalt Samordna opptak 400  722  1,8  698  642 662 -20 
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Kate-
gori 

Studie-
kode Studieprogram 

Antall 
plasser 
2013 

Antall 
primær-
søkere 
2013 

Antall 
primær-
søkere 
pr plass 
2013 

Antall 
primær-
søkere 
2012 

Opptatte 
studenter 
2013 

Opptatte 
studenter 
2012 

Endring 
2012- 
2013 

    Lokalt opptak               

Mas 9834 Bygg, master 30 73 2,4   23   23  

 
9722 Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master 10 2 0,2 2 1   1  

  9837 Fornybar energi 30 36 1,2 33 10 11 -1  

  9850 Industriell økonomi- og teknologiledelse 30 75 2,5 90 31 36 -5  

  9830 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 30 41 1,4 26 32 27 5  

  9720 Matematikkdidaktikk 10 17 1,7 11 11 14 -3  

  9835 Mekatronikk, sivilingeniør 30 63 2,1 66 38 33 5  

Påb 9820 IKT årstudium 5 23 4,6 4 5 3 2  

  9870 Programmering og multimedia 5 7 1,4 5     0  

Ann 9920 Forkurs for ingeniørutdanning, Krs 60 342 5,7 298 58 54 4  

  9900 Forkurs til ingeniørutdanning, Grm 60 348 5,8 256 72 67 5  

 
  Realfagskurs på nett         63     

EVU   Matematikkompetanse for kvalitet - videreutdannign         18 16 2  

    Andre studier med opptak i 2012       15   27   

    Søknader til bach.ing. i lokalt opptak (TRES- og Y-vei)* 145 607 4,2 541       

    Totalt Lokalt opptak 445  1 634  3,7  1 347  362 288 74 

                    

    Totalt Fakultet for teknologi og realfag 845  2 356    2 045  1004 950 54 

                    

    Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap               

    Samordna opptak               

Mas 0345 Økonomi og administrasjon 100 220 2,2 204 122 122 0  

Bac 0900 Arbeids-og velferdssosiologi 30 31 1,0 26 37 38 -1  

  0260 IT og informasjonssystemer 40 141 3,5 126 72 76 -4  

  0317 Opplevelsesbasert reiseliv 30 96 3,2 89 38 29 9  

  0318 Regnskap og revisjon 20 56 2,8 47 29 29 0  

  0526 Rettsvitenskap 55 228 4,1 286 75 72 3  

  0474 Samfunnsendring og kommunikasjon 30 28 0,9 31 27 33 -6  

  0080 Sosionom  50 296 5,9 317 87 81 6  

  0881 Statsvitenskap 40 62 1,6 79 58 64 -6  

  0484 Utviklingsstudier 30 43 1,4 59 52 39 13  

  0404 Øk.adm. Grm 40 145 3,6 114 74 56 18  

  0369 Øk.adm. Krs 80 416 5,2 393 189 150 39  

Års 0189 IT og informasjonssystemer 20 41 4,1 43 26 17 9  

  0242 Samfunnsfag 30 31 1,6 60 25 23 2  

  0238 Statsvitenskap 30 39 2,0 22 27 21 6  

  0247 Utviklingsstudiet 20 47 4,7 43 31 25 6  

    Totalt Samordna opptak 645  1 920  3,2  1 939  969 875 94 

                    

    Lokalt opptak               

Mas 8070 Development Management  25 83 3,3 81 27 21 6  
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Kate-
gori 

Studie-
kode Studieprogram 

Antall 
plasser 

2013 

Antall 
primær-
søkere 

2013 

Antall 
primær-
søkere 

pr plass 
2013 

Antall 
primær-
søkere 

2012 

Opptatte 
studenter 

2013 

Opptatte 
studenter 

2012 

Endring 
2012- 
2013 

  8040 Informasjonssystemer 30 47 1,6 54 29 26 3  

  8066 Innovasjon og kunnskapsutvikling 25 50 2,0 59 13 16 -3  

  8030 Offentlig politikk og ledelse  30 58 1,9 71 21 28 -7  

  8036 Velferdsstudier 25 44 1,8 39 13 27 -14  

  8061 Økonomi og administrasjon 60 343 5,7 341 96 88 8  

Bac 8892 Markedsføring og ledelse 55 140 2,5   44     

Års 8005 HR og organisasjonsutvikling 30 78 2,6 86 15 13 2  

Hår 8120 Europeisk integrasjon 25 33 1,3 45 31 21 10  

EVU   Ledelse - masterprogram         43 48 -5  

    Enkeltemner         177 25 152  

    Totalt Lokalt opptak 305  876  2,9  776  509 313 196 

          
    Totalt Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 950  2 796    2 715  1478 1188 290 

                    

    Uspesifisert underenhet               

    Enkeltemner         394 170 224  

    Privatister             0  

    Utvekslingsstudenter - inn         159 158 1  

    Utvekslingsstudenter - ut         5 7 -2  

    Totalt uspesifisert underenhet         558 335 223 

                    

    Sum Samordna opptak 2 776  5 390  2,1  5 358  3 430  3 347  83  

    Sum Lokalt opptak 1 618  4 622  3,1  4 315  2 364  1 820  544  

    SUM UIA 4 394        5 794  5 167  627  

 

Dokumentasjon: 

Datakilder: DBH - Studentrapporter - opptatte studenter. Spesifikasjoner som er valgt er høstsemesteret og 
totalfinansierte studenter. 
Det betyr at studier med opptak om våren ikke inngår i tabellen. Studenter som er tatt opp på noen av 
de aktuelle programmene i vårsemesteret (ved f.eks skifte av studieprogram) vil ikke inngå i 
opptakstallene for hverken høsten 2012 eller høsten 2011. De vil imidlertid inngå i tallene for 
registetrerte studenter for det aktuelle program. 
Interne søkere som er tatt opp på et studieprogram som en del av breddevalg er ikke registrert som 
opptatt. Dette skyldes at de er opptatt på et annet studieprogram og kun skal telles en gang. 
Opptatte studenter inkluderer studenter som har registrert seg og betalt semesteravgift pr 1.oktober. 
Opptatte studenter på studieprogram inkluderer også i noen tilfeller studenter som er tatt opp til 
enkeltemner som inngår i studieprogrammet, samt utvekslingsstudenter som deltar på 
studieprogrammet. 
Opptak til enkeltemner er i noen tilfeller plassert i samlekategorien enkeltemner. Alle emner på mindre 
enn 30 studiepoeng er klassifisert som enkeltemner. 

  

  

  

  

  

  

   

  Opptakskontor - søknadstall for lokalt opptak, og antall studieplasser pr program. Tidspunkt for 
datauttak er primo juni for både 2012 og 2013-tall. Dette tilsvarer tidspunkt for hovedopptak i  
Samordna opptak (SO). Tallene er så langt som mulig søkt kvalitetssikret mot tallene som er 
rapportert til SO og DBH, det kan imidlertid forekomme små avvik. 

  

  Samordna opptak (SODA) for 1.prioritetssøkere og antall studieplasser pr program. Tall fra 
hovedopptak. Datauttak 17.09.2013. 
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Studieprogram: For studieprogram som har endret navn eller andre små justeringer har man valgt å sette opp 
sammenligbare tall i samme linje. Dette for å få en helthetlig tidsserie. Spesialiseringsretninger er 
også slått sammen. Detaljer om søknadstall pr spesialiseringsretninger kan fås hos opptak.   

 * For bachelorstudier i ingeniør kan man søke både via samordna opptak og via lokalt opptak (TRES-
vei og Y-vei) avhengig av bakgrunn. I denne oversikten er søknadstallene slått sammen. 

  For at totaltallene for SO og LOK skal bli riktige har man korrigert totaltallene på egen linje.  

Utgåtte 
studieprogram: 

Noen studieprogram som f.eks Almennlærerutdanningen er utgått og har ikke lenger ordinært opptak, 
men likevel viser statistikken opptak både i 2011 og 2012. Studenter som går på tilsvarende program 
på andre institusjoner og som søker overføring til UiA, blir registrert som opptatte på programmet det 
året de kommer til UiA. Disse studentene er derfor ikke tatt opp i ordinært opptak, og de følger et 
eksisterende kull på det aktuelle programmet. Av hensyn til totaltallene har man valgt å inkludere 
disse i opptakstallene, selv om det intuitivt ser feil ut. 

  

  

   

Studieplasser: Antall studieplasser er totalt antall studieplasser på program inklusive studieplasser som er reservert 
til interne søkere ifm breddevalg. Antall plasser meldt inn til SO er derfor 2599, dvs (2776 plasser 
totalt - 177 interne plasser). Innmeldte plasser til SO er beregningsgrunnlag for å beregne antall 
søknader pr studieplass. Antall planlagte studieplasser er endret noe i forhold til vedtak i styresak 
oktober-12 som følge av at noen studieprogram er trukket og evt flyttet til våropptak. Datakvalitet for 
Antall planlagte studieplasser for 2013 i lokalt opptak er derfor usikker, og kan avvike noe fra andre 
rapporteringer.  

  

  

  

  

Primærsøkere: Antall primærsøkere har en ulike definisjon i SO og i lokalt opptak.  I SO er man primærsøker kun til et  
studium av alle studier man søker til gjennom SO.I lokalt opptak kan man være primærsøker til 
studieprogram på ulike institusjoner, og man kan være primærsøker til ulike studieprogram på ulike 
fakultet. Det betyr at antall primærsøkere i lokalt opptak ikke er sammenlignbart med antall 
primærsøkere i SO. Det er derfor ikke beregnet antall primærsøkere pr plass pr fakultet, eller totalt for 
hele UiA 

  

  

   

Kategori: Studieprogram er kategorisert som følger: 

 Mas Masterprogram -  både 5-årige masterprogram og to-årige masterprogram 
 Bac Bachelorprogram 
 Yrk Yrkesrettet program 
 Års Årsenhet 
 Hår Halvårsenhet 
 Påb Påbyggingsenhet - studieprogram på lavere grad 
 Vid Videreutdanningsenhet - studieprogram på høyere grad 
 Enk Enkeltemner 
 EVU Etter- og videreutdanningsprogram 
EVU:  Noen studieprogram er definert som EVU-program. I denne oversikten er definisjonen basert på 

hvorvidt studiet har ekstern finansiering. Det er knyttet noe usikkerhet til datakvaliteten for disse 
programmene. For EVU-program velger fakultetene selv hvor mange som skal tas opp avhengig av 
markedet - det er derfor ikke planlagt et eksakt antall studieplasser for disse. Opptakstall er basert på 
at studenten har betalt semesteravgift innen 1.10 samme år. Noen EVU-studenter registrerer seg etter 
fristen - det betyr at antall opptatte studenter på EVU-program i realiteten er noe høyere. 
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EU/EØS-finansierte prosjekter ved UiA 2007-2013 

Institutt 
Tids-

perspektiv Program Prosjektnavn (tittel) 

Tilskudd fra 
EUs ramme-
program for 
forskning 

(Total 
tildeling i 

Euro) 

Tilskudd til 
andre tiltak/ 
programmer  
finansiert av 

EU (Total 
tildeling i 

Euro) 

Koordi-
nator-
rolle  

(JA/NEI) 

IS 2007-2010 EEA Grants Development of Widzeme University, Latvia                    52 000 NEI 

Folkehelse, 
Ernæring og 

Idrett 2007-2010 EEA Grants 
Healthy Lifestyles - Adam Mickiewicz 
University, Poznan   700 000   

IKT 2008-2010 
CIP-PSP-
ICT 

eGovMoNet: Utvikling av metode for e-
forvaltning. Spesielt med tanke på 
bruketilfredshet og effektivitet(2008-2010). 494 000    JA 

IKT 2008-2010 JFS-PSP 
SEMPOC: Simulation Exercise to Manage 
Power Cut Crises  540 000   NEI 

IS 2009-2011 
CIP-PSP-
ICT 

 ADD ME: ICT user friendly administrations, 
public services and inclusion 

0 
(Cancelled)   NEI 

Folkehelse, 
Ernæring og 

Idrett 2009-2012 

FP7 
Cooperation 
Health 

ENERGY: EuropeaN Energy balance 
Research to prevent excessive weight Gain 
among Youth  250 000   NEI 

Musikk 2009-2012 
Interreg 
Baltic Sea 

First Motion: Distribution of digital content 
production   240 000 NEI 

IKT 2010-2014 
FP7 People 
IRSES 

S2EUNet: Security, Services, Networking and 
Performance of Next Generation IP-based 
Multimedia Wireless Networks 670 000   JA 

Utvikling 2011-2015 
FP7 People 
IRSES 

VIBE-FSG-EUSAN: Prevention and improved 
diagnosis of adolescent genital disease in 
schistosomiasis endemic KwaZulu-Natal, 
South Africa     NEI 

eHelse 2012-2014 
Interreg 
North Sea iAge: e-inclusion in ageing Europe   320 000 NEI 

IKT 2012-2015 

FP7 
Cooperation 
Security 

PRECYSE: Prevention, protection and 
REaction to Cyber attackS to critical 
infrastructurEs 500 000   NEI 

Natur-
vitenskap 2012-2014 

Interreg 
KASK-ØKS Scantick   100.000 NEI 

eHelse 2013-2015 
CIP-PSP-
ICT 

United4Health: UNIversal solutions in 
TElemedicine Deployment for European 
HEALTH care 100 000   NEI 

Matematikk 2013-2015 

LLP - 
Leonardo 
Da Vinci EuroSmile   125 000 NEI 

Ingeniør 2013-2015 
Eurostars 
Eureka            RoxSolidCell 350 000   NEI 

Matematikk 2008-2011 EEA Grants 
Joint education programme University of 
Nitra, Slovakia   60 000 NEI 

Ingeniør 2012-2015 

FP7 
Cooperation 
ICT 

Hesphestos: Hard Material Small-Batch 
Industrial Machining Robot  300 000   NEI 

Ingeniør 2013-2015 EEA Grants 
STOW: Small Wind Turbine Optimized for 
Wind Low Speed Conditions   300.000 NEI 

IKT/Ingeniør 2013-2016 

FP7 
Cooperation 
ICT 

SEMIAH: Scalable Energy Management 
Infrastructure for Aggregation of Households 560.000   NEI 

Pedagogikk   

LLP - 
Leonardo 
Da Vinci Mutual     NEI 
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Pedagogikk   

LLP - 
Leonardo 
Da Vinci Acerish     NEI 

Pedagogikk   
LLP - 
Grundtvig Grundtvig     JA 

              

      SUM 3 204 000 1 445 000   

 
Forklaring på programnavn: 
EEA Grants: EØS-midler til de nye EU-lande i Øst- og Sentraleuropa    
CIP-PSP-ICT: EUs Competitiveness and Innovation Programme for Policy Support, tematisk område IKT.  
JFS-ICT: Prosjekt for EU direktoratet for Justice, Freedom and Security 

   Interreg Baltic Sea: EUs program for interregionalt samarbeid i Østersjøområdet  
   FP7: EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling 
   Eurostars: EUREKA program for innovative SMB-bedrifter 
   LPP: EUs utdanningsprogram for livslang læring 
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