
 

 

 Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: Hotel Norge, Lillesand 

Dato: 11.06.2014 

Tidspunkt: 09:00 

 

Innkallingen er sendt til: 

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder 

Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon Jahr) Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Sigbjørn Sødal Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag 

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Per Kvist Fakultet for kunstfag 

Birte Simonsen (forfall) Avdeling for lærerutdanning 

Elisabeth Holen Rabbersvik Representant for ph.d.-kandidatene 

Paal Pedersen Kommunikasjonsavdelingen, observatør 

Hanne Graver Møvig Universitetsbiblioteket, observatør 

Kristin Wallevik Agderforskning, observatør 

  

Kopi: Marit Aamodt Nielsen Viserektor for utdanning 

 

Forfall meldes til utvalgssekretær Wenche Flaten wenche.flaten@uia.no.  

 

Program  

Kl 09:00 Ordinært utvalgsmøte 

Kl 11:30 Lunsj 

Kl 12:30-16:00 Seminardel: 

Hvilke virkemidler har vi for å støtte oppbygning av forskningsaktiviteten 

ved UiA og hvordan kan vi bruke dem på best mulig måte? 

Kl 16:15 Middag 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 17/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 18/14 Protokoll fra forrige møte   

SFU 19/14 Referatsaker og orienteringer 2014/22  

SFU 20/14 Valg av nestleder for Det sentrale forskningsutvalget 2014/22  

SFU 21/14 Innstilling fra arbeidsgruppe vedr tilpassing av den fakultetsvise 

organiseringen av doktorgradene 

2013/1079  

SFU 22/14 Tildeling av støtte til faglige konferanser og seminarer - andre 

tildeling 2014 

2013/2765  

SFU 23/14 Utvidet prosjektutviklingsstøtte 2014/333  

SFU 24/14 Informasjonsutveksling   

SFU 25/14 Seminartema: Hvilke virkemidler har vi for å støtte oppbygning av 

forskningsaktiviteten ved UiA og hvordan kan vi bruke dem på best 

mulig måte? 

2014/22  
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SFU�17/14�Godkjenning�av�møteinnkalling�og�saksliste

SFU�18/14�Protokoll�fra�forrige�møte



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2014/22 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 03.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

19/14 Det sentrale forskningsutvalget 11.06.2014 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Orientering om nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. v/ Siren Neset og 

Carl Erik Moe 

  

2. Forslag om endringer i forskrift om studier og eksamen ved UiA 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

 

Simone Heinz 
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Dato: 3. juni 2014 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Orienteringssak: Forslag om endringer i forskrift om studier og eksamen ved UiA 

 

Styret skal behandle forslag om endringer i forskrift om studier og eksamen ved UiA, blant 

annet et forslag om å endre tidspunkt for «konteeksamen» (det heter i forskriften ny og utsatt 

eksamen). Den ligger nå i forlengelsen av ordinær eksamen, dvs. i mai/juni og desember. 

Forslaget er å gå tilbake til den gamle ordningen med at «konteeksamen» skal arrangeres 

innen midten av påfølgende semester, dvs. mest sannsynlig i februar/mars og i september. 

 

Begrunnelsen for den forrige omleggingen var bl.a. sammenhengende tid til forskning. Per 

Kristian Egeberg ledet et utvalg som foreslo dette. Det antas at fakultetene har dette 

perspektivet med seg i sine høringsuttalelser, men dette bør likevel drøftes i SFU. 

 

Studiesekretariatet har analysert konsekvenser av omleggingen, og det viser seg at de er 

negative for antall oppmeldinger og studiepoengproduksjonen.  
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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 

Side�11



 

 

Side 7 

 

  
  
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]». 
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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. 
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 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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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2014/22 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 02.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

20/14 Det sentrale forskningsutvalget 11.06.2014 

 

Valg av nestleder for Det sentrale forskningsutvalget 
 

Instruks for Det sentrale forskningsutvalget ble sist behandlet i styret høsten 2012 (S-sak 

146/12). I instruksen finnes følgende formulering: 

Utvalget velger blant sine medlemmer en person som leder møtene når leder har forfall. 

 

SFU har ikke valgt stedfortredende møteleder ennå. Stephen Seiler er forespurt og har sagt seg 

villig til å påta seg dette vervet og forskningsdirektøren foreslår at han velges. Det vil være 

naturlig at nytt valg finner sted i begynnelsen av neste rektorperiode. 

 

Møtedatoene for høsten er fastsatt til 4. september, 9. oktober, 13. november og 11. desember. 

Det ble vurdert å flytte oktober-møtet, men møtedatoen blir beholdt som opprinnelig bestemt. 

 

Forslag til vedtak: 

Stephen Seiler velges som stedfortredende møteleder til Det sentrale forskningsutvalget. 

 

 

Simone Heinz 

 

Vedlegg 

1 Instruks for Det sentrale forskningsutvalget 
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Det sentrale forskningsutvalget (SFU)  

 

(sist behandlet i styresak 146/12) 

 

Funksjon  

Det sentrale forskningsutvalget er styret sitt rådgivende og utøvende organ i saker som 

gjelder forskning, forskerutdanning, utviklingsarbeid, formidling og nyskaping. 

  

Instruks 

 

Det sentrale forskningsutvalget uttaler seg til styret ved Universitetet i Agder om saker 

som gjelder  

 forskning og utvikling 

 formidling og samfunnskontakt 

 kommersialisering av forskningsresultater 

 samarbeid med randsonen 

 kvalitetssikring av forskning og utviklingsarbeid 

 fordeling av stipendiater finansiert av Kunnskapsdepartementet 

 budsjettmodell for fordeling av FoU-midler til fakultetene 

 forholdet til strategisk viktige aktører og samarbeidspartnere i regionen, både i 

offentlig og privat sektor 

 ekstern finansiering av forskning og utvikling 

 universitetets årlige forskningsmelding 

 endringer i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) og Forskrift for graden 

doctor philosophiae (dr. philos.) 

 forslag om opprettelse av nye spesialiseringer i forskerutdanningsprogrammene 

 endringer i kvalitetssikringssystemet vedrørende forskerutdanning 

 

 

Det sentrale forskningsutvalget fatter vedtak i saker som gjelder 

  

 fordeling av midler der styret har delegert dette til Det sentrale forskningsutvalget  

 oppfølging av institusjonelt og fakultetsovergripende samarbeid om forskning, 

forskerutdanning og utviklingsarbeid innenfor vedtatte budsjettrammer 

 prioritering av søknader til Norges forskningsråd når det er krav om at 

institusjonen skal prioritere 

 oppnevning av utvalg som skal legge fram innstilling til Det sentrale 

forskningsutvalget der utvalget finner det hensiktsmessig 

 oppfølging av kvalitetssikringssystemet i samsvar med vedtak i styret 

 fastsetting av utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 

 

Det sentrale forskningsutvalget skal også  

 

 arbeide for å styrke FoU-aktiviteten ved universitetet  

 bidra til å styrke kontakten med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer 

 ta opp forskningsetiske problemstillinger 

 arbeide for bedre kjønnsmessig balanse innen forskning 

 være et koordinerende organ mellom universitetet sentralt og fakultetene i saker 

som gjelder forskning og utviklingsarbeid 
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 innstille til studieutvalget i saker som gjelder godkjenning av studieplaner for 

opplæringsdelen i forskerutdanningsprogrammene 

 ha ansvar for at programevaluering av forskerutdanningsprogrammene blir 

gjennomført og fulgt opp 

 ta initiativ til koordinering på tvers av fagområder og programmer, herunder 

utvikling av faglige fellesemner i ph.d.-utdanningene 

 ta initiativ til kvalitetsfremmende tiltak som f.eks. kompetanseheving i 

veilederkorpset og internasjonalisering av forskerutdanningsprogrammene  

 

Sammensetning av utvalget  

 

Medlemmer av utvalget er:  

 

 viserektor for forsking, formidling og nyskaping, leder for utvalget 

 en representant fra hvert fakultet, valgt av fakultetsstyret 

 en representant fra Avdeling for lærerutdanning, valgt av avdelingsstyret 

 en representant for ph.d.-kandidatene ved Universitetet i Agder. Stemmerett har 

alle ph.d.-kandidater som er tilsatt ved Universitetet i Agder eller er opptatt på et 

ph.d.-program ved UiA. Valgbare er kandidater som har sin daglige arbeidsplass 

ved universitetet. 

 

I saker som omhandler opplærings- og utdanningsdelen av forskerutdanningene deltar 

også viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø som medlem av utvalget. 

 

Utvalget velger blant sine medlemmer en person som leder møtene når leder har forfall.  

 

Observatører med talerett er:  

 bibliotekdirektøren  

 formidlingsdirektøren 

 direktøren for Agderforskning 

 leder for studiesekretariatet (i saker som omhandler opplærings- og 

utdanningsdelen av forskerutdanningene) 

 

Representantene for fakultetene og for Avdeling for lærerutdanning skal ha to personlige 

vararepresentanter oppnevnt av fakultetsstyret/avdelingsstyret.  

 

Ph.d-kandidatene kan velge inntil to vararepresentanter.  

 

Funksjonstiden for representantene og vararepresentantene for fakultetene og for Avdeling 

for lærerutdanning er normalt fire år og følger valgperioden for dekanene.  

 

Valgperioden for representanten og vararepresentantene for ph.d.-kandidatene er ett år 

med mulighet til gjenvalg for en periode.  

 

Forskningsdirektøren er sekretær for Det sentrale forskningsutvalget og fremmer i samråd 

med viserektor for forskning, formidling og nyskaping saker for utvalget.  
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/1079 

Saksbeh: Øyvind Nystøl 

Dato: 01.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

21/14 Det sentrale forskningsutvalget 11.06.2014 

 

Innstilling fra arbeidsgruppe vedr tilpassing av den fakultetsvise 

organiseringen av doktorgradene 
 

SFU nedsatte på sitt møte 12.6.13 en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger rundt 

organiseringen av de fakultetsvise doktorgradene. Arbeidsgruppen har nå levert sin innstilling. 

 

Arbeidsgruppen har svart på problemstillingene gitt i mandatet.  

 

Det vises til innstillingen fra gruppen. 

 

UiA har siden høsten 2013 hatt en prøveordning. 

 

Forskningsdirektørens vurdering er at arbeidsgruppens vurderinger og forslag bør legges til 

grunn for en permanent ordning med hensyn til de krav som stilles til fagmiljøene i forhold til å 

ta opp nye kandidater til de fakultetsvise programmene. 

 

Det anbefales derfor at arbeidsgruppens forslag oversendes universitetsstyret for endelig vedtak. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralt forskningsutvalg slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen. 

 

Forslagene oversendes universitetsstyret. 

 

 

 

 

Simone Heinz 

Vedlegg 

1 Innstilling til Sentralt forskningsutvalg fra arbeidsgruppe: Problemstillinger rundt 

fakultetsvise doktorgrader 
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INNSTILLING TIL SENTRALT FORSKNINGSUTVALG FRA ARBEIDSGRUPPE: 

PROMBLEMSTILLINGER RUNDT FAKULTETSVISE DOKTORGRADER 

 

1. Bakgrunn, mandat og sammensetning 

 

Bakgrunn 

Styret vedtok i S-sak 129/11 å innføre fakultetsvise doktorgradsprogrammer. De tidligere 

programmene ble omgjort til spesialiseringer innenfor de respektive fakultetenes 

doktorgradsprogrammer. Som en følge av innføringen av fakultetsvise programmer, er det 

ønskelig å kunne ta opp ph.d.-kandidater til fakultetsprogrammet uten at de knyttes til en 

eksisterende spesialisering. UiA har i dag til sammen 14 ulike ph.d.-spesialiseringer. Ved å 

kunne ta opp ph.d.-kandidater utenom spesialiseringene gjør det mulig å utnytte bedre hele 

fakultetets veilederkompetanse. Det har også sammenheng med at UiA ikke ønsker flere 

spesialiseringer som er sårbare i forhold til antall kandidater. 

 

SFU diskuterte saken og fattet følgende vedtak mai 2013: 

Det sentrale forskningsutvalget vedtar at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på 

problemstillinger rundt fakultetsvise doktorgrader. 

 

Mandat 

Gruppen fikk følgende mandat av SFU: 

Arbeidsgruppen bes uttale seg om følgende spørsmål: 

 

 Hvordan utnytte hele fakultetets veiledningskapasitet innenfor rammene av 

fakultetsvise doktorgradsprogram? 

 Kan UiA tilby individuelt tilpasset opplæringsdel ut fra den enkelte stipendiats behov? 

 Hvilke fordeler og ulemper ser gruppen med å opprettholde dagens ordning med 

spesialiseringer under de fakultetsvise programmene? 

 Hvordan kan individuelle doktorgradsforløp kvalitetssikres?  

 Hvilke krav skal stilles til fagmiljøene mht. størrelse og kompetanse og hvilken vekt 

skal legges på muligheter for samarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og 

internasjonalt (for eksempel gjennom forskerskoler)? 

Evt.: 

Hvordan skal nasjonale bestemmelser om fagmiljøenes størrelse og kompetanse 

praktiseres? 

 Hvilke krav skal stilles mht. integrering av stipendiatene i fagmiljøet og integrering 

med andre stipendiater (stipendiatenes læringsmiljø, forskningsgrupper)? 

 Hvilken betydning skal det ha for etablering av doktorgradsutdanning på et nytt 

fagområde (som egen spesialisering eller individuelt tilpasset doktorgradsutdanning) 

at UiA tilbyr mastergradsutdanning innenfor det samme fagområdet? 

 
Sammensetning 

Arbeidsgruppen fikk følgende sammensetning: 

 Dag G. Aasland, Viserektor for forskning, innovasjon og nyskapning 

 Sigbjørn Sødal, dekan, Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA 

 Stephen Seiler, dekan, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
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 Per Kvist, dekan, Fakultet for kunstfag  

 Ingunn Breistein, instituttleder, Institutt for religion, filosofi og historie  

 Trude Sundtjønn, Ph.d.-kandidat, fakultet for teknologi og realfag  

 Emma Horneman, Adm. ph.d.-koordinator, Fakultet for teknologi og realfag 

 
Forskningssekretariatet og studiesekretariatet har vært sekretariat. 

Møter 

Arbeidsgruppen har hatt tre møter: 15.10.13, 8.1.14 og 19.3.14. 

 

Arbeidsgruppens innstilling er enstemmig. 

 

 

 

2. Sammendrag  
Arbeidsgruppen ønsker å beholde dagens fakultetsvise programmer med tilhørende 

spesialiseringer.  

 

Arbeidsgruppen vil foreslå at intern praksis med sakkyndig vurdering av nye spesialiseringer 

mykes opp, og at universitetsstyret vurderer behov for ekstern sakkyndig vurdering i hvert 

enkelt tilfelle.  

 

Det kan være aktuelt å utvide eksisterende spesialiseringer med tilgrensende fagområder. 

Arbeidsgruppa mener at universitetsstyret selv bør fatte vedtak om slik utvidelse, men at dette 

normalt kan gjøres uten ekstern sakkyndig vurdering. 

 

Arbeidsgruppen vil foreslå en permanent ordning som gjør at ph.d.-kandidater uten å tilhøre 

en spesialisering kan bli tatt opp til fakultetsprogrammet etter visse forutsetninger og kriterier. 

 

Arbeidsgruppens vurderinger er enstemmige. 

 

3. Regelverk 

Universitets- og høyskoleloven gir universitetene hjemmel for selv å etablere 

doktorgradsutdanninger. Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. § 3-1 (3) i denne forskriften 

lyder: 

Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 

8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- 

og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre 

kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 

doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne 

sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 

doktorgradsstudenter. 
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, fastsatt av NOKUT, 

inneholder ulike bestemmelser om akkreditering av studier, bl.a. om krav til studieplan og om 

fagmiljøet. § 7-3 regulerer blant annet krav til forskningsaktivitet. For tredje syklus, dvs. 

doktorgradsutdanning, skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå 

og med tilstrekkelig faglig bredde. Kravene i denne forskriften er utgangspunkt både når 

NOKUT behandler søknader om akkreditering av studier og når institusjonene selv etablerer 

studier. Forskriften er også grunnlag for NOKUTs tilsynsvirksomhet.  

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet, regulerer kravene til læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter 

og generell kompetanse for kandidater på hhv bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 

Når det gjelder lokalt regelverk er det først og fremst forskrift om graden philosophiae doctor 

ved Universitetet i Agder med utfyllende regler for det enkelte ph.d.program og UiAs 

kvalitetssikringssystem som er relevant for gruppas arbeid. §§ 3 og 4 i ph.d.-forskriften lyder:  

§ 3.Ansvaret for doktorgradsutdanningen 

Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen ved 

Universitetet i Agder. 

Universitetsstyret selv oppretter og nedlegger program og spesialiseringer for ph.d.-

utdanningen ved det enkelte fakultet. Programmene forvaltes av fakultetene. 

Universitetsstyret fastsetter utfyllende regler for programmene og spesialiseringene. 

Universitetsstyret fastsetter studieplaner for nye program og spesialiseringer. Senere 

endringer gjøres av fakultetsstyret selv. Fakultetet selv fastsetter planer på emnenivå. 

Med fakultetet selv menes et organ på fakultetsnivå eller dekanen. 

 

§ 4.Kvalitetssikring 

Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder omfatter også 

ph.d.-utdanningen. Fakultetene skal kvalitetssikre ph.d.-utdanningen i tråd med dette 

systemet. 

 

4. Hovedproblemstillinger med anbefalinger:  

 

a. Organisering av de fakultetsvise programmene 

Arbeidsgruppen ønsker å beholde dagens fakultetsvise programmer med tilhørende 

spesialiseringer. Arbeidsgruppen mener det fortsatt bør være universitetsstyret selv som 

oppretter og nedlegger program og spesialiseringer for ph.d.-utdanningen ved det enkelte 

fakultet. 

 

Arbeidsgruppen vil foreslå at intern praksis med sakkyndig vurdering av nye 

spesialiseringer mykes opp, og at universitetsstyret vurderer behov for ekstern sakkyndig 
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vurdering i hvert enkelt tilfelle. Arbeidsgruppen ser argumenter for at det i noen tilfeller 

bør gjennomføres en ekstern sakkyndig vurdering. 

 

Det kan være aktuelt å utvide eksisterende spesialiseringer med tilgrensende fagområder. 

Arbeidsgruppa mener at universitetsstyret selv bør fatte vedtak om slik utvidelse, men at 

dette normalt kan gjøres uten ekstern sakkyndig vurdering. 

Arbeidsgruppen foreslår at institutt/fagmiljø må kunne tilby minst ett kjerneemne hvert år, 

evt. hvert annet år hvis emnet på 10 sp eller mer. 

 

Arbeidsgruppen vil foreslå en permanent ordning som gjør at ph.d.-kandidater uten å 

tilhøre en spesialisering kan bli tatt opp til fakultetsprogrammet etter visse forutsetninger 

og kriterier, jf. punkt c. 

Arbeidsgruppen mener at det skal være et ph.d.-utvalg på fakultetsnivå på alle fakultetene, 

men at det bør være opp til fakultetene selv hvorvidt man i tillegg ønsker å ha ph.d.-utvalg 

på spesialiseringsnivå og/eller pr. fagmiljø. 

 

 

b. Fakultetsprogrammet m/spesialiseringer 

Antall kandidater 

Arbeidsgruppen foreslår at det fakultetsvise programmet må oppfylle krav i forskrift: over 

tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter. Når det 

gjelder spesialiseringsnivå foreslår arbeidsgruppen at det bør til enhver tid være minst 6 

ph.d.-kandidater (dvs. i snitt opptak av minst to ph.d.-kandidater pr. år). 

 

Krav til fagmiljø 

Arbeidsgruppen foreslår at fagmiljøet/instituttet knyttet til hver spesialisering må oppfylle 

krav i forskrift: fagmiljø tilsvarende minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, 

hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 

har professorkompetanse. 

 

Integrering 

Alle kandidater bør knyttes til en forskningsgruppe for å få et stabilt miljø rundt seg. 

Kandidater bør også knyttes til en etablert nasjonal forskerskole der det finnes. 

 

Vedtak om opptak 

Arbeidsgruppen vil foreslå at dagens gjeldende praksis ved at fakultetene selv fatter 

vedtak om opptak til ph.d.-program videreføres. Arbeidsgruppen viser til §5 i UiAs 

forskrift for graden philosophiae doctor. 

 

Studieplan 

Det skal foreligge studieplan for fakultetsprogrammet, inkludert spesialiseringer 

 

Krav til mastergrad 

Arbeidsgruppen foreslår at fakulteter som ønsker å etablere nye ph.d.-spesialiseringer, bør 

tilby mastergrad innenfor spesialiseringens fagområde. 
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Kvalitetssikring 

Arbeidsgruppen foreslår ingen endringer i forhold til dagens system. 

 

Arbeidsgruppen foreslår å bruke programevalueringer på spesialiseringsnivå for å 

kvalitetssikre at fagmiljøene/instituttene oppfyller kravene i aktuelle forskrifter, jfr. kap. 3. 
 

 

c. Opptak til fakultetsprogrammet uten tilknytning til en spesialisering 

Veilederkapasitet 

Arbeidsgruppen foreslår at det kreves et fagmiljø tilsvarende minst 3 årsverk med 

førstestillingskompetanse innenfor ph.d.-kandidatens forskningsfelt, hvorav minst 2 i 

heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger m/ doktorgrad. Minst 2 av 

årsverkene skal være ansatte ved UiA, hvorav minst 1 skal være professor i 100% stilling.  

 

Integrering 

Arbeidsgruppen foreslår at alle kandidater skal knyttes til en forskningsgruppe. 

Arbeidsgruppen vil også foreslå at kandidatene bør tilknyttes en nasjonal forskerskole, der 

hvor det finnes, for å få et større nettverk rundt seg. 

 

Vedtak om opptak 

Arbeidsgruppen vil foreslå tilsvarende prosedyre som ved opptak til spesialisering, men 

etter godkjenning fra fakultetet selv (dvs. dekanen eller et organ på fakultetsnivå, jfr. 

ph.d.-forskriften § 3) på at det kan tas opp kandidater på det aktuelle forskningsfeltet. 

Dette forslaget innebærer en endring i forhold til styrets vedtak i S-sak 68/13 om 

prøveordning i forhold til ph.d.-programmene ved UiA.  Arbeidsgruppen mener 

kvalitetssikringen i forkant av opptak i disse tilfellene bør ligge på fakultetet, og ikke til 

rektor.  

 

Studieplan 

Individuell plan vedtatt av fakultetet. 

 

 

Kvalitetssikring 

Samme rutiner som for kandidater på spesialiseringer 

 

5. Oppfølging av arbeidsgruppas anbefalinger 

Arbeidsgruppas anbefalinger medfører behov for mindre justeringer i internt regelverk. I 

forskrift om graden philosophiae doctor ved Universitetet i Agder bør det tas inn 

bestemmelser om utvidelse av eksisterende spesialisering. Det må vurderes om det er behov 

for endringer i forskriften for å ta høyde for opptak uavhengig av spesialisering. 

I kvalitetssikringssystemet bør også utvidelse av eksisterende spesialiseringer omtales. 

Dessuten bør omtalen av programevaluering gjennomgås, jfr. forslaget om at krav til 

fagmiljøene skal inngå som kvalitetssikres som ledd i programevaluering.   

Side�51



I tillegg kan forslagene innebære behov for endringer på fakultetene, avhengig av dagens 

organisering og rutiner. 
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Vedlegg: Strukturskjema 

 Fakultet Institutt Spesialisering Opptak 
uavhengig av 
spesialiseringer 

Antall kandidater Må oppfylle 
krav i forskrift: 
over tid kan 
opprettholde et 
doktorgradsmilj
ø med minst 15 
doktorgradsstu
denter. 

 Bør til enhver tid 
være minst 6 (dvs. 
i snitt opptak av 
minst to ph.d.-
kandidater pr. år) 

 

Fagmiljø  (Kravene 
framkommer 
under 
spesialisering 
og ph.d.-
kandidater som 
tas opp 
uavhengig av 
spesialiseringer
) 

 Må oppfylle krav i 
forskrift: fagmiljø 
tilsvarende minst 
8 årsverk med 
førstestillingskom
petanse, hvorav 
minst seks er i 
heltids kombinerte 
forsknings- og 
undervisningsstilli
nger og minst 4 
har 
professorkompeta
nse. 

Fagmiljø 
tilsvarende minst 
3 årsverk med 
førstestillingskom
petanse innenfor 
ph.d.-kandidatens 
forskningsfelt, 
hvorav minst 2 i 
heltids 
kombinerte 
forsknings- og 
undervisningsstilli
nger. Minst 2 av 
årsverkene skal 
være ansatte ved 
UiA, hvorav minst 
1 skal være 
professor i 100% 
stilling. Ekstern(e) 
person(er) kan 
være knyttet til 
andre 
institusjoner 
og/eller 
forskerskoler 

Forskningsgruppe/in
tegrering i fagmiljø 

  Alle kandidater 
bør knyttes til en 
forskningsgruppe, 
jfr. S-sak 104/13 

Alle kandidater 
skal knyttes til en 
forskningsgruppe, 
jfr. S-sak 104/13 

Vedtak om opptak   I henhold til 
gjeldende praksis 

Tilsvarende 
opptak på 
spesialisering, 
etter godkjenning 
fra fakultetet selv 
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på at man kan ta 
opp kandidater på 
det aktuelle 
forskningsfeltet.  

Mastergrad ved 
etablering av ny 
spesialisering 

  Bør ha  

Ph.d.-utvalg x Valgfritt Valgfritt Knyttes til det 
fakultetsvise 
ph.d.-utvalget 

Tilby emner x Minst 
ett 
kjernee
mne 
hvert år, 
evt. 
hvert 
annet år 
hvis 
emne 
på 10 sp 
eller 
mer 

  

Studieplan x  x Individuell plan, 
vedtatt av 
fakultetet 

Kvalitetssikring Fakultetsrappor
t 

 Kandidat-
evaluering og 
studiumrapport 

Samme rutiner 
som for 
kandidater på 
spesialiseringer 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/2765 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 03.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

22/14 Det sentrale forskningsutvalget 11.06.2014 

 

Tildeling av støtte til faglige konferanser og seminarer - andre tildeling 2014 
 

For 2014 er det avsatt kr 500 000 til faglige konferanser/seminarer. Kr 200 000 ble fordelt i 

november 2013, SFU-sak 51/13. Det gjenstår dermed kr 300 000 til fordeling nå. 

 

I februar ble kriteriene for tildeling gjennomgått. Vedtaket ble som følger: 

Retningslinjene beholdes som før, men maksbeløpet heves til kr 50.000. 

Det lages en søknadsmal ut fra retningslinjene. 

 

Alle seks fakulteter har sendt inn søknader – tilsammen 19 søknader. Samlet søknadssum er på 

kr 753 200.  

 

Det er positivt at det er stor virksomhet i fagmiljøene og det er mange gode søknader. Dessverre 

er det begrensede midler og de fleste av søknadene vil derfor ikke bli støttet. 

 

Søknadene oppfyller i hovedsak kriteriene for støtte med internasjonal deltakelse og profilering 

av UiAs faglige virksomhet på internasjonalt nivå. Noen av søknadene gjelder nasjonale 

konferanser med internasjonale foredragsholdere, men de vurderes allikevel til å oppfylle 

kriteriene. Det foreslås å støtte de arrangementene som er prioritert på førsteplass av fakultetene 

slik:   

Fakultet for humaniora og pedagogikk   

Translatørdagen 2014      50 000  

Fakultet for samfunnsvitenskap 

Digital learning landscapes - transition, disruption, innovations      50 000  

Handelshøyskolen 

EMRBI Annual Conference at UiA      50 000  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Scandinavial Conference on Health Informatics      40 000  

Fakultet for teknologi og realfag 

Ergodic theory and Combinatorics      50 000  

Fakultet for kunstfag 

Music - Arts - Contexts: Exploring new vistas for interdisciplinary 
research in the arts      29 600  

 

Blant fakultetenes andreprioriteringer er det også mange interessante og nyttige arrangementer. 

Forskningsdirektøren vurderer det slik at to av arrangementene i større grad enn de andre vil 
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bidra til å profilere UiA internasjonalt og foreslår derfor å støtte disse med kr 15 000 hver. Det 

gjelder: 

Fakultet for samfunnsvitenskap   

Kristiansand International Workshops on Information System 
Research (KIWISR) 15 000  

Fakultet for teknologi og realfag   

Konferens om matematiske lærebøcker og digitale og andre 
undervisningsresurser      15 000  

 

Fakultetene anmodes om å finne støtte for de andre arrangementene internt. 

 

Det sentrale forskningsutvalget inviteres til å diskutere forslaget og eventuelt omfordele støtten. 

Vedlagt følger oversikt over alle søknader. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2014 – andre 

tildeling – som vist i vedlagte tabell. 

 

 

Simone Heinz 

Vedlegg 

1 Kriterier for tildeling 

2 Oversikt over søknader 

3 Søknader (sendes utvalget i eget dokument) 
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Kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer ved UiA  
(sist endret i SFU-sak 5/14 – 13. februar 2014) 
 
Søknad om støtte til faglige konferanser/seminarer sendes fakultetet innen fakultetets frist.  
 
Fakultetenes frist for innsending av prioriterte søknader til Forskningssekretariatet er 1. mai og 1. 
november. Halvparten av totale midler fordeles hver gang. 
 
Fakultetenes frist for å sende internfaktura med rapport og eventuelle søknader om overføring av 
tildelte midler og melding om avlyste arrangementer er 1. november. 
 
Ubenyttede midler går inn i potten for neste år og refordeles ved behandling av neste års søknader. 

Kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer  
1. Midlene skal primært gå som støtte til konferanser/seminarer med internasjonal deltakelse. 

Støtten kan imidlertid i enkelte tilfeller gå til nasjonale/regionale konferanser/seminarer som 

vurderes som spesielt viktige. 

2. Midlene skal bidra til å profilere universitetets faglige virksomhet primært på internasjonalt nivå.  

3. Midlene skal fordeles etter søknad, og det vil normalt ikke tildeles høyere beløp enn  

kr. 50.000 per konferanse/seminar.  

4. Det skal ikke gis honorar for deltakelse/foredrag på konferansene/seminarene. 

5. Søknaden skrives ut fra gjeldende søknadsmal.  

Søknaden skal inneholde:  

1. En kort beskrivelse av:  

· Formål og hvordan konferansen/seminaret kan bidra til profilering av universitetet internasjonalt 

(eventuelt nasjonalt/regionalt) 

· Faglig innhold med kortfattet presentasjon av de faglige bidragsyterne  

· Målgrupper 

· Planlagt program  

2. Budsjett med finansieringsplan:  

· Søknaden skal inneholde et så detaljert budsjett som mulig  
· Reise- og oppholdsutgifter for deltakere som får dekket disse utgiftene  
· Eventuelle transportutgifter  
· Eventuelle utgifter til lokaler, kaffepauser e.l. som legges inn i programmet  
· Utgifter til administrative støttefunksjoner  
· Eventuelle utgifter til trykking av konferanserapport e.l. 
· Spesifikasjon av eventuelle inntekter fra egenbetaling for deltakerne  
· Det må gå fram om det er gitt tilsagn, sendt søknad eller bare foreløpig forventet støtte til 

konferansen/seminaret  
· Budsjettet skal settes opp i balanse  
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Priorit
et

Søknads-
beløp Tidspunkt Type Stikkord for søknaden

Forslag til 
vedtak

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Translatørdagen 2014 1 50 000     Nov. -14

Nasjonal konferanse 
med utenlandske 
foredragsholdere

Årlig konferanse i oversettermiljøet der 
UiA med eneste profesjonsrettede 
oversetterutdanning kan markere seg. 
Samler oversettere fra hele landet og til 
dels fra naboland. Ca 85 deltakere. 
Søknad sendes fra forskningsgruppa 
Translation and International 
Communication Research Group. 50000

Metareflections on Science, Technology and 
Innovation 2 40 000     Okt. -14 Internasjonal workshop

Workshop for det internasjonale 
nettverket CASTI. På workshop'en skal 
deltakere presentere individuelt arbeid 
og diskutere muligheter for felles 
prosjekter og publiseringer. Mål er at 
ansatte og masterstudenter fra UiA skal 
bli kjent med nettverket.

Kvinner i politikk og samfunnsliv i Norge på 1800- 
og1900-tallet 3 25 000     Nov. -14 Nasjonal konferanse

Konferanse i forbindelse med 
lansering/promotering av boka "Kvinner i 
politikk og samfunnsliv". Det blir enkle 
foredrag og workshop. Alle bidragsytere 
blir med og det inviteres bredt til 
deltakelse.

Digital learning landscapes - transition, 
disruption, innovations 1 50 000     Juni -14

Internasjonal 
konferanse

Future Learning Lab - konferanse med 
åpen plenumsdel (ca 80 deltakere) og 
workshop (ca 30 deltakere). Hovedmål 
er å arbeide med mulige 
forskningsprosjekter/kommende 
søknader. Søknad sendes fra 
forskningsgruppa Future Learning Lab. 50000

Søknader om konferanse-/seminarstøtte for 2014 - andre utdeling, SFU 11. juni 2014.

Fakultet for samfunnsvitenskap
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Kristiansand International Workshops on 
Information System Research (KIWISR) 2 50 000     Juni -14 Internasjonal workshop

Årlig workshop med internasjonale 
deltakere. Fagmiljøet har et godt 
renommé og workshop'en vil bidra til å 
framheve fagmiljøet ytterligere. Ca 30 
deltakere  - forskere, ph.d.-kandidater 
og regionalt næringsliv. 15000

Scandinavial Conference on Health Informatics 3 40 000     Aug. -14
Skandinavisk 

konferanse

Konferansen vil samle deltakere fra alle 
fagmiljøer i Norge innen 
helseinformatikk. Presentasjon av 
artikler og abstrakter. Aksepterte bidrag 
publiseres. Ca 60 deltakere. Søknad 
sendes fra Senter for e-helse og 
prioriteres også fra Fakultet for helse- 
og idrettsvitenskap.

Urban design - a globalized social space? 4 50 000     2015-2016
Internasjonale 

nettverksmøter

Det planlegges tre nettverksmøter med 
15-17 deltakere. Målet er å bygge et 
nettverk for senere søknader om 
eksternfinansiering.

EMRBI Annual Conference at UiA 1 50 000     Sept. -14
Internasjonal 

konferanse

Europe-Mediterranean Research 
Business Institute. Konferansen er et 
ledende internasjonalt akademisk forum. 
Ca 250 deltakere fra 40 land. Artikler og 
abstrakter blir publisert. 50000

6th International Research Workshop on 
Microfinance Management and Governance 2 50 000     April -14 Internasjonal workshop

Forskningsseminar på Sri Lanka. 
Samarbeid med Strømmestiftelsen og 
Ruhuna University. Gir mulighet for å 
videreutvikle samarbeidet mellom UiA, 
regionale aktører og flere internasjonale 
universitet. 28 deltakere. Søknad 
sendes fra forskningsgruppe for 
mikrofinans. 

Handelshøyskolen

S
ide�59



Regnskapstreff i Sør 3 30 000     Juni -14 Nasjonalt seminar

Fagtreff der målsettingen er å samle 
fagpersoner som underviser i regnskap, 
revisjon, finans og juridiske emner ved 
utdanningsinstitusjoner og innen 
næringsliv og offentlig sektor. Ca. 80 
deltakere. 

Publiseringsseminar 4 8 500       Juni - 14 Nasjonalt seminar

Bakgrunnen for arrangementet er NRØA-
rapport om lav publiseringsgrad innen 
for bedriftsøkonomiske fagområder. 
Seminaret skal inneholde refleksjoner 
rundt publisering. Ca 30 deltakere.

Scandinavial Conference on Health Informatics 1 40 000     Aug. -14
Skandinavisk 

konferanse

Konferansen vil samle deltakere fra alle 
fagmiljøer i Norge innen 
helseinformatikk. Presentasjon av 
artikler og abstrakter. Aksepterte bidrag 
publiseres. Ca 60 deltakere. Søknad 
sendes fra Senter for e-helse og 
prioriteres også fra Fakultet for 
samfunnsvitenskap. 40000

Vårt felles ansvar. Om arbeid og psykisk helse 2 50 000     Okt. -14 Nasjonal konferanse

Arrangeres i samarbeid med Durapart, 
NHO, LO, Funksjonshemmedes 
Fellesorg og Mental helse. Skal sette 
psykisk helse på dagsorden og vil 
profilere UiAs fagmiljø og er et 
eksempel på samarbeid mellom 
universitet og næringsliv.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag
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Ergodic theory and Combinatorics 1       50 000 Juni -15
Internasjonal 

konferanse

Skal samle forskere fra hele verden som 
skal utveksle idéer, kunnskap og 
problemstillinger som kan føre 
forskningen videre. Ca. 60 deltakere 
blant etablerte matematikere, yngre 
forskere og ph.d.-kandidater. Søknad 
sendes fra forskningsgruppa PAMAR. 50000

Konferens om matematiske lærebøcker og 
digitale og andre undervisningsresurser 2       40 000 Mai -14

Internasjonal 
konferanse

Bearbeiding og diskusjon av artikler som 
bygger på deltakernes forskning om 
lærebøker i matematikk. Deltakere fra 
mange land. Vil synliggjøre UiAs 
medvirkning i forskning på området. 15000

2nd International Symposium on Control 
Applications and Automation Systems (ISCAAS 
2014) 3       40 000 Mai -14

Internasjonalt 
symposium

Diskusjon og presentasjon av ny 
forskning på området. Deltakere er 
forskere, ingeniører og studenter  fra inn-
og utland. 

Music - Arts - Contexts: Exploring new vistas for 
interdisciplinary research in the arts 1 29 600     Juni -14 Internasjonal seminar

Vil styrke samarbeidet med UCLA og 
formålet er å få innspill til fagutviklingen 
ved KiK, få internasjonale partnere til 
forskningssøknader og styrke 
sammenhengen mellom forskning og 
undervisning. 12-15 aktive deltakere fra 
UiA og UCLA, med opptil 40 tilhørere. 
Søknaden sendes fra forskningsgruppa 
KiK. 29600

Orkestersamarbeidet i Norden, FISOC 2 48 100     Okt. -14 Nordisk seminar

Seminaret er en del av et klassisk 
musikksamarbeid med Sverige og 
Finland. Man vil fokusere på strategi og 
videreutvikling av orkestersamarbeidet. 
Deltakere fra de tre institusjonene.

Fakultet for kunstfag
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Trommesettseminar med Morgan Ågren 3 12 000     April -14

Nasjonalt 
seminar/masterclass 

med nordisk 
trommeslager

Trommeslageren har et stort navn i 
internasjonal sammenheng og 
seminaret er viktig for den 
internasjonale profilen for Institutt for 
rytmisk musikk. Masterclass for 15 
deltakere og seminar for ca 100 
personer.

SUM 753 200 Totalt beløp for tildeling: 300 000 299 600      
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2014/333 

Saksbeh: Simone Heinz 

Dato: 04.06.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

23/14 Det sentrale forskningsutvalget 11.06.2014 

 

Utvidet prosjektutviklingsstøtte 
 
I SFU-møte 13. februar ble følgende vedtatt: 

 

1. Kriteriene for Utvidet prosjektutviklingsstøtte endres slik at forskningsprosjekter som 

involverer studenter kan støttes. Saken kommer opp på neste SFU-møte. 

2. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,6 mill kr og kr 600 000 i overførte midler til tiltak 

for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer kr 500.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering  kr 600.000 

 Utvidet prosjektutviklingsstøtte for langsiktig 

prosjektutvikling i forskningsgrupper/prosjekter  

som involverer studenter    kr 500.000 

 Forskerutdanning (inkl. midler til 

 stipendiatorganisasjonen)    kr 150.000 

 Inspirasjonsseminar: Hvordan bygger opp en  

forskningsgruppe     kr   50.000 

3. Viserektor for forskning, formidling og nyskaping får fullmakt til å gjøre eventuelle 

endringer i fordelingen mot slutten av året. 
 

Forskningsutvalget inviteres til å diskutere innretning av utvidet prosjektutviklingsstøtte nærmere i 

møtet. 

 

Bakgrunn: 

UiA har mange interne støtteordninger, som har eksistert i flere år. Disse ble opprettet for å nå de 

målene UiA har satt seg i overgang fra høgskole til universitet. Støtteordninger legger til rette for å 

kunne invitere en gjesteforsker, arrangere en konferanse, utvikle en prosjektsøknad, gi 

kvalifiseringsstipend og den belønner også publisering. Støtteordninger har hittil rettet seg mot 

enkeltforskere og avgrensede aktiviteter. Støtteordningene krever både en del arbeid fra 

enkeltforskere for å skrive søknader, fra fakultetene med å prioritere og fra fellesadministrasjonen 

med å forvalte ordningene. Samtidig er disse nødvendige for å kunne jobbe mot institusjonelle mål. 

 

Noen av de målene som UiA har satt seg har vi nådd (publisering), for andre mål ser vi at vi 

trenger en vridning i tilnærmingen for å nå disse (ekstern finansiering). Betydning av samarbeid 
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har blitt mer tydelig for institusjonen i de siste årene, og i 2013 har vi begynt å jobbe målrettet 

mot organisering i forskningsgrupper. Samtidig ser vi også at vi trenger en mer langsiktig 

tilnærming når det gjelder å hente inn ekstern finansiering, som at forskningsgruppene jobber 

bevisst og langsiktig mot relevante programmer. En slik langsiktig tilnærming vil begynne med 

å identifisere relevante programmer/ programområder. Deretter å følge med i utvikling av 

programområdene, gjerne allerede i programmets etableringsfase, bygge kontakt med 

virkemiddelapparatet, bygge nettverk, nasjonalt og internasjonalt, i egen sektor og utover det, 

som kan være med i søknaden, og begynne med utvikling av selve prosjektsøknaden i god tid 

før søknadsfristen, i samarbeid med instituttlederen og administrasjonen. Langsiktighet er også 

viktig i publiseringen, og fokus på å publisere i de mest relevante og anerkjente kanaler vil på 

lang sikt gi mer effekt enn å publisere i de lettest tilgjengelige kanaler. Et annet langsiktig mål er 

å knytte studenter tidlig til forskningsprosjekter for å oppnå et bedre samspill mellom forskning 

og utdanning. Derfor ble det vedtatt i SFU-møtet 13. februar å avsette kr 500 000 til Utvidet 

prosjektutviklingsstøtte for langsiktig prosjektutvikling i forskningsgrupper/prosjekter som 

involverer studenter.  

 

Det er på tide å se på eksisterende støtteordninger med et kritisk blikk. Skal vi fortsette med 

støtteordninger mot avgrensede aktiviteter på institusjonsnivå? Kan vi vri de eksisterende 

støtteordningene? Kan vi ha en støtteordning, som retter seg mot langsiktige mål og samarbeid, 

og som kan omfatte flere aktiviteter etter forskningsgruppens behov? 

 

Forslag til utvidet prosjektutviklingsstøtte 

Forskningsdirektøren forslår å opprette utvidet prosjektutviklingsstøtte som en prøveordning 

høsten 2014, som i framtiden kan erstatte eksisterende støtteordninger. Utvidet 

prosjektutviklingsstøtte skal være innrettet slik at den tilrettelegger for samarbeid i 

forskningsgrupper, langsiktig planlegging av publisering og prosjektsøknader, oppbygging av 

nettverk og involvering av studenter i prosjektene. For å nå disse målene kan flere aktiviteter 

brukes, avhengig av hva forskningsgruppen ser som mest hensiktsmessig å gjennomføre. 

Utvidet prosjektutviklingsstøtte må gi forskningsgruppene nok fleksibilitet, samtidig som at den 

må fokusere på å nå de institusjonelle målene. Ut fra de erfaringer vi gjør oss med 

prøveordningen i 2014, kan vi lære og utvikle ordningen mot 2015. 

 

Som utgangspunkt for diskusjonen, foreslår forskningsdirektøren at retningslinjer for søknad til 

utvidet prosjektutviklingsstøtte skal inneholde følgende: 

- Søknaden må sendes fra en etablert forskningsgruppe ved fakultetet og påtegnes av 

instituttlederen 

- Søknaden må inneholde en langsiktig plan som sier noe om hvordan forskningsgruppen ønsker 

å utvikle seg i løpet av de neste 3-5 årene. Planen skal inneholde både en plan for hvilke 

publiseringskanaler gruppen ønsker å publisere i, i løpet av de neste årene, og til hvilke 

programmer forskningsgruppen ønsker å sende søknader. Planen skal også si noe om hvordan 

ph.d.-kandidater (eventuelt også studenter på lavere nivå) er integrert i gruppen. 

- Det kan søkes om en ramme på max kr 100 000. Aktivitetene kan bl.a. inkludere workshops, 

invitasjon av gjesteforskere, frikjøp til søknadsaktiviteter, konsulentbistand til søknadsskriving, 

(annet?). 

 

Forslag til vedtak: 

Forskningssekretariatet og viserektor for forskning får mandat til å jobbe videre med utvidet 

prosjektutviklingsstøtte i tråd med saksframlegget og de innspillene som framkom i møtet. 

Retningslinjer for utvidet prosjektutviklingsstøtte blir framlagt for SFU i septembermøtet. 
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Seminartema: Hvilke virkemidler har vi for å støtte oppbygning av 

forskningsaktiviteten ved UiA og hvordan kan vi bruke dem på best mulig 

måte? 
 

I en institusjon med knappe ressurser er det spesielt viktig å prioritere riktig og å bruke ressurser 

på best mulig måte. Det er også viktig å se primærvirksomheten, utdanning og forskning, i 

sammenheng.  SFU inviteres til å diskutere hvilke virkemidler vi har for å støtte oppbygning av 

forskningsaktiviteten ved UiA og hvordan vi kan bruke dem på best mulig måte. Hittil har UiA 

fokusert mye på økning i publisering av forskningsresultater, og vi kan være fornøyde med 

resultatene.  Fokus på publiseringsmengden kan samtidig har ført til en vektlegging av 

kortsiktige resultater (rask publisering) og mindre vektlegging på langsiktige resultater (som 

samarbeid i forskningsgrupper og innhenting av midler til større prosjekter, som kan gi tung 

publisering på lang sikt). I framtiden vil det være viktig å sette fokus på de langsiktige målene. 

Ekstern finansiering vil være det viktigste virkemiddelet for å tilføre nye ressurser til 

forskningsaktiviteten ved UiA. Samarbeid i forskningsgrupper og langsiktig planlegging vil 

være de viktigste virkemidler for å bruke eksisterende ressurser på best mulig måte. Hvordan 

kan vi bruke eksisterende ressurser (tid og penger) til å støtte opp under disse? Hvordan kan vi 

være sikre på at virkemidler viser ønsket effekt? 

 

Tid til forskning 
Den viktigste ressursen for forskning ved UiA er - selvsagt - de vitenskapelige ansattes tid til 

forskning. Tid til forskning ble diskutert i universitetsstyret i 2009/2010. I 2009 gjorde styret et 

vedtak om fordeling av forskningstid. Der ble det bl.a. vedtatt at 2 DBH-poeng vil gi rett til 

50 % forskningstid. Vedtaket ble imidlertid omgjort i 2010 der man tok bort denne retten. Det 

som ble stående igjen er at forskjellige aktiviteter som publisering, formidling og 

institusjonsbyggende oppgaver skal tas i betraktning ved fordeling av forskningstid (s-sak 

59/10).  Hvordan forskningstid fordeles i praksis ut fra rammen som styret har satt, varierer 

mellom fakultetene og instituttene. Det er vanligvis instituttleder som fordeler tid til forskning, 

ofte i samråd med fakultetsstyret/fakultetsledelsen/ fakultetets forskningsutvalg. Dekanene bes 

fortelle hvordan fordelingen av forskningstid skjer i praksis ved deres fakultet og hvilke 

erfaringer fakultetene har gjort seg, og hvilke utfordringer dekanene ser. Hvilken betydning har 

etablering av forskningsgrupper for fordeling av forskningstid? Hvordan blir tid til å skrive 

søknader vektlagt i fordeling av forskningstid? Hvordan kan vi se forskning og undervisning i 

sammenheng i planlegging av forsknings- og undervisningstid? 
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Forskning i budsjettmodellen 
UiAs økonomiforvaltning baseres på rammestyring. Hver enhet har stor frihet til å prioritere 

innenfor den gitte rammen. Rammens størrelse fastsettes i budsjettprosessen, gjennom en 

budsjettmodell som deles i en basis-, resultat- og strategisk modul. Direkte forskningsrelaterte 

parametere er begrenset til resultatmodulens tabell 2.2.4. I denne delen av modellen fordeles en 

gitt ramme mellom fakultetene basert på andel publiseringspoeng, formidlingspoeng og eksterne 

inntekter. For budsjett 2014 var denne rammen på 34,1 mill kr. Til sammenligning mottar UiA i 

2014 28,4 mill kr for forskningsresultater (RBO i departementets modell). 

Uttelling for de ulike elementene fremkommer i tabellen under (satser for 2014): 

 

 
 

I tillegg kommer publiseringsstøtte og andre mindre øremerkede tiltak via 

forskningssekretariatet. 

 

I styremøtet september 2013 ble budsjettmodellen diskutert. Universitetsdirektøren foreslo i 

saksframlegget at styret allerede skulle gi noen signaler om endringer som foreslås innført fra 

2016 med følgende innhold: 

 Resultatuttellingen for publiseringspoeng reduseres gradvis fra budsjettet 2016.  

 Fra budsjett 2016 økes resultatuttellingen for gjennomstrømming på normert tid for 

stipendiater, og det innføres et nytt kriterium der gjennomstrømming på normert tid pluss 6 

måneder også gis noe ekstra uttelling. Resultatmodulen vil da operere med tre ulike satser 

for stipendiater, avhengig av gjennomstrømningstiden. 

 

Følgende ble vedtatt: 

Styret ber universitetsdirektøren utrede en omlegging av budsjettmodellens insentiver 

knyttet til forskning, og ber om en styrking, samt tredeling, av insentivene knyttet til 

avlagte doktorgrader fra budsjettet for 2016.  

 

Insentiver til ekstern finansiering ble ikke diskutert denne gangen.  

 

Prosessen for omlegging av budsjettmodellens insentiver knyttet til forskning er altså ikke 

avklart. Prosessen må være fullført innen september 2015, men vi har ikke oversikt over 

hvordan universitetsdirektøren ønsker å legge opp prosessen. Økonomiavdelingen ønsker at det 

skal kunne gis et signal om resultatet av denne prosessen i budsjettet for 2015 (dvs november 

2014), og vil ta dette opp med universitetsdirektøren.  

 

SFU kan allerede nå starte en diskusjon om dette på prinsipielt grunnlag, slik at et innspill fra 

utvalget kan komme inn på et tidlig tidspunkt. Det blir viktig å avklare hvilke 

virkemidler/insentiver som skal med i budsjettmodellen for å kunne støtte oppbygning av 

Side�68



forskningsaktivitet, og ev. hvilke virkemidler som blir viktigst og mest hensiktsmessig i 

fremtiden. 

 

Insentiver på fakultetsnivå 
Hvilke virkemidler ser fakultetene som viktigst på fakultetsnivå for å nå UiAs og fakultetenes 

mål? Dekanene bes om å fortelle om sine erfaringer. 

 

 

Simone Heinz 
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