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Pilotprosjekt - digital emnerapportering – utvidet pilotprosjekt våren 2014
Bakgrunn
Ifølge kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.2 skal den enkelte faglærer foreta en
egenevaluering av gjennomført emne. Evalueringen skal nedtegnes i en emnerapport. Mal for
emnerapport er vedtatt av Studieutvalget. Frister for rapportering er henholdsvis 1. februar for
emner undervist i høstsemesteret, og 15. august for emner undervist i vårsemesteret.
I emner med flere faglærere involvert, skal emnerapporten skrives av emneansvarlig.
Emnerapporten skal gå til instituttleder og gjøres tilgjengelig for studentene i Fronter.
Rapporten skal inngå i grunnlaget for årlig studiumrapport.
I gjeldende system ligger mal for emnerapport på Innaskjærs som et word-dokument.
https://intra.uia.no/InfoService/arbeidsstotte/Studieadministrasjon/kvalitetssikring/Sider/Fagl
%C3%A6rer.aspx
I henhold til gjeldende rutiner for lagring av rapporter i kvalitetssikringssystemet (vedtatt av
rektor) skal emnerapportene lagres i en Fronter-struktur på hvert fakultet. En kartlegging av
antall leverte emnerapporter i dette systemet, viste følgende omfang leverte emnerapporter i
2012 og 2013:
Andel leverte emnerapporter
Fakultet

2012

Helse- og idrettsvitenskap

33 %

49 %

Humaniora og pedagogikk

18 %

16 %

0%

Ikke oppgitt

20 %

Ikke oppgitt

7%

2%

Kunstfag
Teknologi og realfag
Økonomi og samfunnsvitenskap

2013

Oversikten viser at det er svært få faglærere som skriver emnerapport i henhold til vedtatt
system. På bakgrunn av dette, samt et ønske om forenkling/effektivisering, tok
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Studiesekretariatet initiativ til et pilotprosjekt med tanke på digitalisering av emnerapport ved
bruk av Innaskjærs høsten 2013.
Saken ble også drøftet både i referansegruppa for kvalitetssikringssystemet og i
Studieutvalget. I møte 11.10.2013 sluttet Studieutvalget seg til arbeidet med digitalisering av
emnerapport (ST-sak 13/61).
Målsettingen med digitalisering av emnerapport, er som følger:
 Forenkle prosessen med emnerapport for faglærer/emneansvarlig
 Øke omfang av leverte emnerapporter og derved gi et bedre grunnlag for
studiumevaluering og programevaluering
 Øke nytteverdien av emnerapporter ved å gjøre dem søkbare (både for studiekoordinator
og institutt-/studieleder og som erfaringsoverføring mellom forelesere og eventuelt nye
forelesere i samme emne)
Innaskjærs (SharePoint) ble vurdert som best egnet lagringssted for emnerapportene. I samråd
med Innaskjærs-ansatte ble det utarbeidet en arbeidsflyt for emnerapportering via Innaskjærs.
Arbeidsflyten inneholder følgende prosesser/elementer:
 Uttrekk av data fra FS (Felles Studentsystem)
 Opprettelse av liste i SharePoint
 Påminnelse om og purring på emnerapport (e-post til emneansvarlig)
 Automatisk innsending av emnerapport
 Automatisk lagring av emnerapport på Innaskjærs
 E-post til emneansvarlig med bekreftelse på mottatt emnerapport og vedlagt emnerapport
for manuell opplasting til studentene i emnerommet i Fronter
 E-post til instituttleder med lenke til «sine» emnerapporter på Innaskjærs
 Enkel gjenfinning (og sorteringsmuligheter) av emnerapportene
Forutsetningen for lagring av rapportene på Innaskjærs (lesetilgang for alle ansatte) var at
omtale av eventuelle personlige forhold måtte utelates fra emnerapporten og eventuelt
formidles på en annen måte. Saken ble drøftet med tillitsvalgte 25.11.2013.
Pilotprosjekt ved Institutt for psykososial helse høsten 2013
På forespørsl stilte Fakultet for helse- og idrettsvitenskap seg positive til å være pilot for
utprøving av digital emnerapportering. Institutt for psykososial helse ble valgt ut. 15 emner
var med i pilotprosjektet.
Utsendelse av e-poster ble gjennomført som følger:
13. januar – informasjon/påminnelse
27. januar – påminnelse til de som ikke hadde levert
5. februar – påminnelse til de som enda ikke hadde levert med kopi til instituttleder
10. februar – e-post til instituttleder
Evaluering av pilotprosjektet avdekket følgende utfordringer:
 Behov for kvalitetssikring av hvilke emner som faktisk gjennomføres det enkelte semester
 Behov for registrering av emneansvarlig i FS (én person)
 Noen emner avviklet tidlig i semesteret (f.eks. blokkundervisning) – mulighet for
rapportering må «åpnes» på et tidligere tidspunkt
 Litt mange purringer – noen feilpurringer
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Noe vanskelig å forstå at «ikke levert» måtte endres manuelt til «levert»
Oppfattes som dobbeltarbeid at emneansvarlig må laste opp emnerapport til studentene i
Fronter manuelt – ønskelig at dette kan skje automatisk
Vurdere om emnerapport til studentene kan ligge åpent
Noe vanskelig å finne rapportene – lenke fra instituttside er bra

Utvidet pilotprosjekt våren 2014
Spørsmål om videreføring og opptrapping av pilotprosjektet ble tatt opp i viserektors møte
med instituttlederne 27.03.2014. Instituttleder for Institutt for psykososial helse formidlet sine
erfaringer med pilotprosjektet og anbefalte videreføring. Han anbefalte også digitalisering av
studieumrapport.
Instituttlederne var svært positive til pilotprosjektet. De fleste ønsket å bli med. Det ble uttrykt
skepsis til fullskala før en var sikker på at systemet fungerte. Det ble også pekt på at eventuelle
feil ville kunne skape større motstand.
Følgende institutt er med i utvidet pilotprosjekt våren 2014:
• Institutt for psykososial helse
• Institutt for helse- og sykepleievitenskap
• Institutt for folkehelse, idrett og ernæring
• Institutt for pedagogikk
• Institutt for musikk-klassisk/musikkpedagogikk
• Institutt for visuelle og sceniske fag
• Institutt for matematiske fag
• Institutt for informasjonssystemer
• Institutt for økonomi
Det betyr at alle fakultet er med med minst ett institutt og at hele Fakultet for helse- og
idrettsvitenskap er med.
Det ble gjennomført informasjonsmøte med aktuelle instituttledere 22.05.2014. Alle var
positive. De fleste var også positive til at emnerapportene bør lastes opp automatisk til
studentene. Av tekniske årsaker vil dette medføre at alle studenter vil kunne se alle
emnerapportene. Dette forslaget vil bli drøftet med tillitsvalgte 2. juni.
Det er fastsatt følgende tidsplan for utsending av e-poster til emneansvarlig og instituttleder:
17. juni
1. påminnelse til emneansvarlige
11. august 2. påminnelse til de som ikke hadde levert
20. august Melding til instituttledere om hvem som ikke har levert emnerapport m/lenke til
«sine» emnerapporter
Studieutvalget vil bli holdt orientert om det videre arbeidet og erfaringer med pilotprosjektet.
Utvidelse til fullskala kan være aktuelt fra høsten 2014. En utvidelse til digital
studiumrapportering kan også være aktuell.
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Studiesekretariatet

Arkivsak:

2009/720

Saksbeh:

Anne Marie Sundberg

Dato:

27.05.2014

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
14/40
Studieutvalget

Møtedato
04.06.2014

Studieplan for Biologi, bachelorprogram - revidert etter programevaluering
Bakgrunn
Bachelorprogrammet i biologi ble programevaluert i 2013. Programevalueringen, sammen med
etableringen av masterprogram i akvatisk økologi (felles med Høgskolen i Telemark), har
medført behov for revisjon av studieplanen. Fakultet for teknologi og realfag legger nå fram
revidert studieplan for Studieutvalgets godkjenning.
Selve programevalueringen ble behandlet i Studieutvalgets møte 21. februar d.å. I punktet
Oppsummering og konklusjon i rapporten fra evalueringspanelet heter det blant annet:
«Det synes klar at bachelorprogrammet i biologi ved UiA har behov for revisjon. Dette har
minst to årsaker: 1) Mange studenter synes at første semester er tungt og har stort innslag av
kjemi, et fag av sekundær interesse for mange, i stedet for biologi. 2) Det må bli sammenheng
mellom bachelorprogrammet og det nye masterprogrammet.»
Dette punktet fra rapporten er vedlagt.
Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi og realfag fattet i møte 3. februar d.å. følgende vedtak
i sak TR 10/14 Revisjon av Biologi, bachelorprogram:
1. Studieplanen sendes tilbake.
2. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å godkjenne studieplanen etter at instituttet har
redegjort for oppfølgingen av den eksterne evalueringsrapporten og endret studieplanen i
forhold til dette. Instituttet bes også redegjøre for nye studiepoeng i programmet.
3. Fakultetsstyret godkjenner inntil 10 nye studiepoeng.
4. Fakultetsstyret ber om at godkjent plan sendes videre til Studieutvalget for endelig
godkjenning.
Fakultetet meddeler at dekan Frank Reichert har godkjent revisjon av studieprogrammet.
Sekretariatets merknader
Det er sekretariatets vurdering at Fakultet for teknologi og realfag har fulgt opp
programevalueringen på en tilfredsstillende måte. Det vises til vedlagt notat 26. mai fra
instituttleder Dag Olav Andersen.
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Sekretariatet og fakultetet har gjort en del justeringer i planen før denne nå legges fram for
Studieutvalget.
Kommentarer til studiebeskrivelsen:
I teksten under tabellen som viser studiets oppbygging heter det: «Grått indikerer noen
valgmuligheter…». Sekretariatet stiller spørsmål om dette innebærer at det også er andre
valgmuligheter som ikke er angitt.
Under punktet Arbeidsformer i studiebeskrivelsen må det inn en formulering om bruk av
digitale verktøy.
Under punktet Andre opplysninger oppgis utgifter til undervisning. Sekretariatet understreker at
man ikke kan ta betalt for undervisning, men derimot for reise/opphold. Det bør anslås et beløp.
I denne forbindelse stiller også sekretariatet spørsmål om turen til Mallorca er obligatorisk.
Fakultetet berømmes for å ha utarbeidet skjema for kvantifisering av arbeidsomfang for både
nye og gamle emner.
Kommentarer til de enkelte emnene:
BIO207 Marin bevaringsbiologi
Antall timer forventet arbeidsomfang må omtales i emnebeskrivelsen.
BIO205 Immunologi
Det er sekretariatets oppfatning at punktet Innhold bør justeres slik at fokus er mer på innhold
og mindre på arbeidsform.
Siste punkt under Læringsutbytte bør deles i to – ett punkt om kunnskap og ett om ferdigheter.
ML-209 Mikrobiologi
Det er ikke samsvar mellom emnebeskrivelse og skjema for kvantifisering når det gjelder antall
timer forventet arbeidsomfang, hhv 270 og 135 timer er angitt.
MA-143 Biostatistikk
Skjema for kvantifisering foreligger ikke.
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner studieplanen for Biologi, bachelorprogram, revidert etter
programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.

Vedlegg
1 Forslag til revidert studieplan for Biologi, bachelorprogram
2 Notat 26. mai 2014 fra instituttleder Dag Olav Andersen
3 Studieplanramme for studenter som startet høsten 2013
4 Oppsummering og konklusjon i evalueringspanelets rapport
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Fra:
Teknologi og realfag v/ Ingebjørg Aase

Dato: 27.05.2014
Sak nr.:
Arkiv nr.:

Til: Studieutvalget
Kopi til: Geir Kløkstad, Heidi Kristensen, Dag Olav Andersen

Revisjon av Biologi, bachelorprogram
I forbindelse med programevalueringen av Biologi bachelor og etablering av masterprogrammet i
Akvatisk økologi ble det behov for å tilrettelegge ved å endre på emneporteføljen i bachelor biologi,
jfr.tabell 1.
Endringene ble gjort innenfor eksisterende rammer.
Tabell 1 Biologi bachelor, ny studieplan, oppstart h-14
Høst -14
Vår -15

BIO112 Introduksjon til
biologien 10sp
BIO102 Botanikk 10 sp

Høst -15

KJ-111 Generell kjemi 10 sp

Vår -16

EX-100 10 sp

Høst -16

BIO204 Zoofysiologi 10 sp

Vår -17

MA-143 Biostatistikk 10 sp

BIO104 Human fysiologi og
anatomi 10 sp
BIO103 Zoologi 10 sp

BIO111 Cellebiologi med
genetikk 10 sp
BIO113 Evolusjonsbiologi
10 sp
BIO206 Generell økologi
10 sp

ML-208 Molekylærbiologi
10 sp
Valgemner:
BIO201 Akvatisk økologi 10 sp
BIO205 Immunologi 5 sp
ML-209 Mikrobiologi 5 sp
KJ-113 Organisk og analytisk kjemi 10 sp
KJ-212 Biokjemi 10 sp
MA-168 Matematikk for
BIO207 Marin
biologer 10 sp
bevaringsbiologi 10 sp
BIO300 Bacheloroppgave 20 sp

Grått indikerer noen valgmuligheter samt mulighet for opphold ved ekstern institusjon.
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BACBIO - Biologi, bachelorprogram
Grunnstudium - 180 Studiepoeng - 3 år –
BACBIO
Opptakskrav
Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2
eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.
Anbefalte forkunnskaper
Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende Biologi 2, R1 og Kjemi 1.
Generell beskrivelse av studiet
Bachelorstudiet i biologi gir en bred kunnskapsbase i biologiske emner med vekt på økologi og
kjemisk rettet biologi. Bachelorstudiet er lagt til rette for at studentene skal kunne fortsette med
masterstudium i akvatisk økologi (Joint master med Høgskolen i Telemark og samarbeid med
Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen). Inkludert i studiet er 20 studiepoeng kjemi og 20
studiepoeng matematikk og statistikk. Studiet er sammensatt av 120 studiepoeng med obligatoriske
emner og 60 studiepoeng med valgemner. De første tre semestre består av obligatoriske emner.
Dessuten inngår Examen philosophicum (10 sp) som et obligatorisk emne i fjerde (eller femte)
semester. Fjerde og femte semester består ellers av valgemner. To av disse (Akvatisk økologi og
Marin bevaringsbiologi, begge 10 sp) gir støtte for videre studier på masterprogram i marin biologi.
Blant valgemnene i fjerde og femte semester finner vi også Zoofysiologi (10 sp), Organisk og
analytisk kjemi (10 sp) og Matematikk for biologer (10 sp). For de som ønsker å gå videre i retning
molekylærbiologi er det mulig å velge Biokjemi (10 sp), Immunologi (5 sp) og Mikrobiologi (5 sp).
Fjerde og/eller femte semester er åpne for studier ved et utenlandsk universitet, eventuelt studier ved
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).
Feltundervisning inngår bl.a. med feltkurs på Mallorca og i sørlandsk natur.
Relevante påbygningsemner fra andre læresteder kan inngå i studiet (jfr. mulighet for støtte til
utenlandsopphold ved studentutveksling).
Gjennom laboratorieøvinger skal studentene tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i bruk av
viktige metoder i laboratoriet. Gjennom feltarbeid vil studentene få artskunnskap og økologisk
kunnskap. I en avsluttende bacheloroppgave vil studentene innarbeide ferdigheter og vitenskapelig
forståelse for å kunne skrive faglige rapporter og utredninger på et selvstendig grunnlag. Studiet skal
gi kunnskaper som vil lede til økt forståelse av naturen og miljøet. Det skal avspeile at kunnskap blir
til i en kontinuerlig forsknings- og utviklingsprosess.
Oppbyggingen av studieprogrammet er beskrevet nedenfor, inkludert en tabell med
studieplanramme. For øvrig vises det til emnebeskrivelsene.
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Studiets oppbygging
Høst -14
Vår -15

BIO112 Introduksjon til
biologien 10sp
BIO102 Botanikk 10 sp

BIO104 Human fysiologi og
anatomi 10 sp
BIO103 Zoologi 10 sp

Høst -15

KJ-111 Generell kjemi 10 sp

Vår -16

Høst -16

BIO201 Akvatisk økologi 10 sp
BIO205 Immunologi 5 sp
ML-209 Mikrobiologi 5 sp
BIO204 Zoofysiologi 10 sp

ML-208 Molekylærbiologi
10 sp
KJ-113 Organisk og analytisk
kjemi 10 sp

Vår -17

MA-143 Biostatistikk 10 sp

BIO111 Cellebiologi med
genetikk 10 sp
BIO113 Evolusjonsbiologi
10 sp
BIO206 Generell økologi
10 sp
KJ-212 Biokjemi 10 sp
EX-100 10 sp

MA-168 Matematikk for
BIO207 Marin
biologer 10 sp
bevaringsbiologi 10 sp
BIO300 Bacheloroppgave 20 sp

Ved studiestart inngår det obligatorisk deltakelse i HMS-kurs.
Grått indikerer noen valgmuligheter samt mulighet for opphold ved ekstern institusjon.
Læringsutbytte
Kunnskap
Etter fullført studium skal kandidaten:
- kunne redegjøre for og anvende sentrale begreper innenfor biologien
- kunne redegjøre for og drøfte sine funn fra felt og laboratorium
- kunne vurdere betydningen av målinger og registreringer i forhold til eksisterende kunnskap på
området
- kunne skrive en enkel forskningsrapport i henhold til gjeldende regler for vitenskapelig publisering
- presentere og formidle sine biologiske kunnskaper videre til andre
-ha kunnskaper om grunnleggende kjemi, matematikk og statistikk
- kunne gjenkjenne alminnelige arter innenfor botanisk og zoologisk systematikk og klassifisere
disse taksonomisk
- kunne redegjøre for ny kunnskap innen økologi, cellebiologi, fysiologi og molekylærbiologi
Ferdigheter
Etter fullført studium skal kandidaten:
- kunne bruke alminnelig laboratorie- og feltutstyr som mikroskop, vekt, pipette, kikkert m.m.
- kunne lage oppløsninger i laboratoriet og behandle kjemikalier på ansvarlig måte
- kunne bruke moderne biologiske metoder i laboratoriet og kunne presentere resultater i form av
figurer og tabeller
- kunne anvende enkle statistiske metoder i vitenskapelige undersøkelser
Generell kompetanse
Etter fullført studium skal kandidaten:
- kunne arbeide systematisk
- kunne formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
- kunne se sammenhenger mellom ulike fagdisipliner
- vite hvordan ny kunnskap skapes gjennom forsknings- og utviklingsarbeid og anvende moderne
vitenskapelige metoder
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Arbeidsformer
De naturvitenskapelige emnene er basert på en sammenstilling av teori (forelesninger), praktiske
laboratorieøvinger og/eller feltkurs. I enkelte emner gjennomføres også teoretiske øvinger i form av
seminarer og/eller kollokviegrupper. Det er obligatorisk frammøte til laboratorieøvinger, feltkurs og
seminarer i hvert emne. Godkjente laboratorie-, felt-, seminarrapporter er en forutsetning for å kunne
gå opp til eksamen. Se emnebeskrivelse.
Fritak fra obligatorisk undervisning gis bare dersom studentene kan dokumentere tilsvarende
kunnskaper. Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfelle kan fakultetet gi fritak fra
obligatorisk undervisning under forutsetning av at studenten utfører andre aktiviteter som fastsettes
av fakultetet og som vurderes til bestått.
Det arrangeres ikke ekstra laboratorieøvinger, feltkurs eller seminarer.
Evaluering
Studieevaluering gjennomføres i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2.3.1 ved en årlig
evaluering av studieprogrammet i studieråd hvor det minimum deltar én studentrepresentant fra hvert
studieår.
Vurderingsformer
Vurdering gis vanligvis ved semesterslutt, men kan alternativt gis midt i semesteret når all
undervisning i emnet er lagt til semesterets første del. Grunnlaget for vurderingen vil være skriftlig
prøve, muntlig prøve eller flervalgstest. Vurderingsformen for det enkelte emne er oppgitt i
emnebeskrivelsen. I noen emner får den enkelte student anledning til å prøve seg i flere
underveisvurderinger i løpet av semesteret. Disse vurderingene vil ikke telle i den avsluttende
karakter for emnet, men er ment som en tilbakemelding på studentens nivå på det aktuelle tidspunkt.
Vurderingen gis enten etter første gangs innlevering av den enkelte rapport fra laboratorieøvinger,
feltkurs og/eller seminarer, eller på bakgrunn av flervalgstester i tilknytning til avgrensede deler av
pensum. Vurderingen kan eventuelt gis i personlig møte med lærer.
Studentutveksling
Det er mulig å benytte ett eller to semester til opphold ved et utenlandsk lærested (fjerde og/eller
femte semester). Man kan søke om å få godkjenning for emner med bestått eksamen fra dette
lærestedet i egen bachelorgrad (ved overlapping av fagstoff må studiepoengreduksjon vurderes før
godkjenning). For programstudenter som ønsker å studere ett semester ved UNIS på Svalbard
(www.unis.no), passer det best å dra i 5. semester.
Yrkesmuligheter og videre utdanning
Både offentlig forvaltning og privat næringsliv har behov for personell med naturvitenskapelig
utdanning. Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for teknisk arbeid ved universiteter og høgskoler og
i bedrifter som arbeider med miljørelatert virksomhet. Studiet kvalifiserer også for arbeid innen
laboratorierettet virksomhet. Yrkesmuligheter finnes innenfor legemiddelindustri, arealplanlegging,
ressursforvaltning og innenfor informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. I skoleverket er det et
sterkt økende behov for kompetanse innen de naturvitenskapelige fagområdene. I følge NAV
forventes det at personer med kompetanse i realfag vil stille sterkt på arbeidsmarkedet. Statistisk
sentralbyrå har uttrykt at antall sysselsatte med utdanning i realfag vil være i sterk vekst fram mot
2025. Det vil kunne bli mangel på arbeidstakere både med lavere (bachelor) og høyere
utdanningsnivå (master) i realfag fra universiteter og høgskoler.
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Studiet gir grunnlag for opptak til masterstudier i biologi ved norske og utenlandske universiteter
(jfr. omtale under Generell beskrivelse av studiet). Vær oppmerksom på at enkelte universiteter
krever spesielle påbyggingsemner for opptak til noen av sine masterstudier.
Fører til grad
Bachelor i biologi
Andre opplysninger
Utgifter til undervisning som er lagt utenfor universitetets arealer (som feltundervisning) må dekkes
av studentene.
Kontaktperson
Studiekoordinator Yngvar A. Olsen, instituttkonsulent Ingebjørg Aase, instituttleder Dag Olav
Andersen.
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BIO111-1 Cellebiologi med genetikk
10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester – Kristiansand
Studium
Biologi årsstudium, Biologi bachelorprogram, Bioingeniør bachelorprogram.
Læringsutbytte
Studenten skal etter fullført emne
• ha kunnskap om struktur og funksjon til cellulære makromolekyler
• ha kunnskap om prokaryote, eukaryote celler og virus
• kjenne lysmikroskopets oppbygging og kunne bruke mikroskopet i praksis
• ha kunnskap om oppbygning og funksjon til planteceller og til dyreceller
• ha kunnskap om cellemembranens og celleorganellenes struktur og funksjon
• ha kunnskap om cellekommunikasjon, cellesyklus, celledeling, mitose og meiose
• kunne gjøre rede for de grunnleggende lover og mekanismer for arv og vanlige
arvemønstre og deres uttrykk i utseende og kjønn
Innhold
Emnet omfatter grunnleggende deler av biologien i prokaryote og eukaryote celler. Det gis også en
innføring i basale deler av genetikken.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som:
• forelesninger
• laboratorieøvelser, 20 timer
Obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser. Det kreves innlevering og godkjenning av
rapporter fra alle øvelser. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1,
dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk fremmøte til laboratorieøvelser må være godkjent, og innleveringsoppgaver må være
bestått, se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Gradert karakter.
Studiepoengreduksjon
BIO101 -1 med 5 studiepoeng
BIO110-1 med 7 studiepoeng
BIO109 med 5 studiepoeng
BIO105 med 5 studiepoeng
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om ledig plass
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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BIO111 Arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

BIO111 Cellebiologi med genetikk
10
Læringsaktiviteter

ha kunnskap om struktur og

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i skole/sykehus/kulturskole
osv.
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

funksjon til cellulære
makromolekyler
ha kunnskap om prokaryote og
eukaryote celler og virus
kjenne lysmikroskopets
oppbygging og kunne bruke
mikroskopet i praksis
ha kunnskap om oppbygning
og funksjon til planteceller og
til dyreceller
ha kunnskap om
cellemembranens og
celleorganellenes struktur og
funksjon
ha kunnskap om

Beregnet
arbeidsomfang

52
20
120
12
10

10

2
40
4

cellekommunikasjon,
cellesyklus, celledeling, mitose
og meiose
kunne gjøre rede for de
grunnleggende lover og
mekanismer for arv og vanlige
arvemønstere
Sum

270
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BIO112 Introduksjon til biologien
Antall studiepoeng 10 – startsemester høst – varighet 1 semester –Kristiansand
Studium
Biologi årsstudium og Biologi bachelorprogram.
Læringsutbytte
Studenten skal etter fullført emne:
 ha en forståelse for hvordan livet har oppstått og hvordan det har utviklet seg
 kjenne til hovedgrupper av encella og flercella organismer
 erkjenne at mennesket er en del av naturen og påvirker denne i stor grad, blant annet
gjennom å ødelegge habitater og dermed utrydde arter
 kjenne til molekyler som er viktige for liv og hvordan disse kan interagere
 ha en forståelse for grunnleggende livsprosesser som fotosyntese og respirasjon
 kjenne til hvordan planter og dyr påvirker hverandre og hvordan de er avhengige av fysiske
og kjemiske faktorer
 kunne skrive en laboratorierapport og lage figurer basert på resultater i rapporten
 kunne utarbeide en konferanseposter basert på lab- eller feltarbeid
 kjenne til de grunnleggende teknikker ved arbeid på lab og hvordan man skal kunne arbeide
trygt i et laboratorium
 kunne finne fram til relevant naturfaglig litteratur på biblioteket
Innhold
Livets tre. Biodiversitet. Prokaryoter, protister, planter, sopp, dyr. Livets kjemi. Hvordan livet
oppstod og hvordan det har utviklet seg. Evolusjon, hovedtrekk i evolusjonsteorien. Sentrale
økologiske begreper og eksempler på økologi i praksis. Utryddelse av arter, naturlig og på grunn av
menneskelig aktivitet. Fotosyntesen, oksydativ respirasjon. Hvordan skrive en god
laboratorierapport. Hvordan lage en poster for å presentere vitenskapelige funn. Bruk av regneark,
spesielt til utforming av diagrammer.
Kurs i laboratoriesikkerhet. Feltundervisning i biodiversitet og økologi.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger, laboratoriearbeid, feltarbeid, datalab. Lab-, felt- og dataundervisning er obligatorisk.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Fremmøte til alle obligatorisk lab-, felt- og dataundervisning må være godkjent. Alle lab- og
feltrapporter må være bestått for å gå opp til eksamen. Skriftlig poster skal også være bestått. Se
Fronter for mer informasjon.
Eksamen
Individuell flervalgstest med gradert karakter. Varighet 1 time.
Studentevaluering
Studentevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
Tilbys som enkeltemne
Ja, hvis plass på lab/ i felt.
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Åpent for privatister: Nei.
Studiepoengreduksjon
BIO109-1 med 2 studiepoeng
Ansvarlig fakultet: Fakultet for teknologi og realfag.
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BIO112 Arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

BIO112 Introduksjon til biologien
10
Læringsaktiviteter

Få en forståelse for
hvordan livet har
oppstått og hvordan det
har utviklet seg.
Kjenne til
hovedgrupper av
encella og flercella
organismer
erkjenne at mennesket
er en del av naturen og
påvirker denne i stor
grad, blant annet
gjennom å ødelegge
habitater og dermed
utrydde arter.
Kjenne til molekyler
som er viktige for liv
og hvordan disse kan
interagere.
Få en forståelse for
grunnleggende
livsprosesser som
fotosyntese og
respirasjon.
Kjenne til hvordan
planter og dyr påvirker
hverandre og hvordan
de er avhengige av
fysiske og kjemiske
faktorer.
Kunne skrive en
laboratorierapport og
lage figurer basert på
resultater i rapporten.
Kunne utarbeide en
konferanseposter basert
på lab- eller feltarbeid.
Kjenne til de
grunnleggende
teknikker ved arbeid på
lab og hvordan man
skal kunne arbeide
trygt i et laboratorium.
Kunne finne fram til
relevant naturfaglig
litteratur på biblioteket.

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i skole/sykehus/kulturskole
osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
43
2 (bibliotek)
8 (kjemilab,
datalab)
115
10

20 (Randøya)
30
8 (labrapport)
3 (poster)

30
1

270

Side24

BIO113 Evolusjonsbiologi
Antall studiepoeng 10 – startsemester vår – varighet 1 semester – undervisningssted Kristiansand
Studium
Biologi årsstudium og Biologi bachelorprogram.
Anbefalte forkunnskaper
BIO111 Cellebiologi med genetikk
Læringsutbytte
Studenten skal etter fullført emne
 kjenne til moderne hypoteser for livets begynnelse og utvikling på jorda
 kunne gjøre rede for hvordan arter dannes og artsgrenser opprettholdes
 kjenne til sentrale prinsipper innen populasjonsgenetikk, og kunne bruke Hardy Weinbergs
prinsipp for å undersøke om en populasjon er i evolusjonær likevekt
 kunne forklare de prosesser og mekanismer som gir opphav til genetisk variasjon og kjenne
til årsak og virkning av en del mutasjonstyper
 kunne gjøre rede for evolusjonsteorien, dens historiske bakgrunn og informasjon som støtter
denne teorien
 kunne forklare de mekanismer som påvirker populasjoners evolusjon, inkludert naturlig
seleksjon og genetisk drift
 kjenne til prinsipper for fylogenetisk analyse og kunne konstruere og tolke fylogenetiske
trær basert på fenotypiske trekk og molekylære data
 kunne gjøre rede for menneskets evolusjonære historie, og hvordan denne bakgrunnen preger
livet vårt
Innhold
Emnet gir en grundig innføring i moderne evolusjonsvitenskap, med vekt på populasjonsgenetikk,
utviklingshistorie og evolusjonær økologi.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som forelesninger og seminargrupper, samt som obligatoriske
laboratorieøvelser og dataøvelser med skriftlige rapporter. Det vil også bli arrangert veiledende
flervalgstester underveis i semesteret som er frivillige og ikke tellende. Emnet har et forventet
arbeidsomfang på 270 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Fremmøte til alle obigatoriske laboratorieøvelser må være godkjent og alle innleveringsoppgaver må
være bestått. Se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn, som inkluderer en flervalgstest. Gradert karakter.
Studentevaluering
Studentevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1.
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Tilbys som enkeltemne
Ja, hvis plass på labparti.
Åpent for privatister
Nei.
Studiepoengreduksjoner
BIO105 – 5 sp.
Ansvarlig fakultet
Fakultet for teknologi og realfag.
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BIO113 Arbeidsomfang
















Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

BIO113 Evolusjonsbiologi
10
Læringsaktiviteter

Studenten skal etter
fullført emne
kjenne til moderne
hypoteser for livets
begynnelse og utvikling
på jorda
Gjøre rede for hvordan
arter dannes og artsgrenser
opprettholdes
Kjenne til sentrale
prinsipper innen
populasjonsgenetikk, og
kunne bruke HardyWeinbergs prinsipp for å
undersøke om en
populasjon er i
evolusjonær likevekt.
kunne forklare de
prosesser og mekanismer
som gir opphav til
genetisk variasjon og
kjenne til årsak og
virkning av en del
mutasjonstyper.
kunne gjøre rede for
evolusjonsteorien, dens
historiske bakgrunn og
informasjon som støtter
denne teorien.
kunne forklare de
mekanismer som påvirker
populasjoners evolusjon,
inkludert naturlig
seleksjon og genetisk
drift.
kjenne til prinsipper for
fylogenetisk analyse og
kunne konstruere og tolke
fylogenetiske trær basert
på fenotypiske trekk og
molekylære data.
gjøre rede for menneskets
evolusjonære historie, og
hvordan denne
bakgrunnen preger livet
vårt.
Sum

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Beregnet
arbeidsomfang
50
16
15
105
20

30

30
4

270
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BIO206 Generell økologi
10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester – Kristiansand
Anbefalte forkunnskaper BIO102, BIO103 og BIO111 Cellebiologi med genetikk
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
• kunne redegjøre for grunnleggende begrep og prinsipper innenfor generelle økologiske emner
• kunne reflektere over økologiske sammenhenger og bruke kunnskapen i ny sammenheng
• ha forståelse for utfordringer organismer står overfor og aktuelle tilpasninger ut fra kunnskap i
autøkologi med vekt på terrestriske miljø
• kunne identifisere og karakterisere utvalgte terrestriske naturmiljø, anvende enkle metoder for
vegetasjonsanalyser og økologiske undersøkelser og gi en enkel framstilling, sammenligning
og tolkning av resultater
• kunne redegjøre for aktuelle årsaker til klimaendringer og noen viktige konsekvenser av disse
Innhold
Energiflyt gjennom økosystemer og stoffers kretsløp i naturen. Globalt klimamønsteret og biomene.
Sentrale tema og begrep innen populasjons- og samfunnsøkologi samt økosystemtenkning.
Interaksjoner mellom arter og mellom arter og miljøet. Abiotiske faktorer og eksempler på ulike
tilpasninger til miljøet hos utvalgte organismer. Eksemplifisering med vekt på planter og terrestrisk
vegetasjon i utvalgte økosystem. Feltkurs med trening i enkle felt- og analysemetoder for å kunne
identifisere naturtyper og karakterisere levevilkårene for organismene her. Veiledet arbeid med
feltrapport.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som
• forelesninger
• obligatorisk feltkurs
• gruppeveiledning
Det henvises til detaljert semesterplan som utleveres ved studiestart. Det må påregnes utgifter i
forbindelse med obligatorisk feltkurs. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Gjennomføring av obligatorisk feltkurs må være godkjent. Feltrapport må være bestått før skriftlig
eksamen. Se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne: Ja, med forbehold om ledig plass.
Studiepoengreduksjon
BIO203, 8 studiepoeng
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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BIO206 Arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

BIO206 Generell økologi
10
Læringsaktiviteter

……………………………..

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
36

90
20
40
36

4

40
4
270
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BIO207 Marin bevaringsbiologi
10 sp – Starter høst – Varighet 1 semester – Kristiansand
Forkunnskapskrav
BIO102 og BIO103
Anbefalte forkunnskaper
BIO206 Generell økologi
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten ha:
 oversikt over effekter menneskeheten har på miljøet og livet i havene
 kunnskap om økosystemtjenester
 kunnskap om økosystemeffekter av fiske og industriell virksomhet
 kunnskap om effekter av klimaendringer og habitatfragmentering
 kunnskap om aktuelle tiltak og beherske verktøy for restaurering og økt
motstandskraft (resilience)
Innhold
Marin bevaringsbiologi er vitenskapen om bevaring av mangfold og variasjon i marine økosystemer.
Emnet gir en innføring i populasjonsgenetikk, f.eks. effekter av redusert genetisk variasjon innen
bestander, og hva som er sikre biologiske grenser for bestander av sjeldne og/eller truede arter. Artsog bestandsbegrepet blir behandlet i lys av mekanismer for opprettholdelse av lokale bestander og
bestandsstruktur. Emnet gir også en innføring i vedlikehold, tap og restaurering av biologisk
mangfold i en marin kontekst, samt viktigheten av øko-evolusjonære prosesser i opprettholdelse av
variasjon og mangfold på bestands- og artsnivå.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som forelesinger og felt-/laboratorieøvelser. Det er obligatorisk deltagelse i
felt- og laboratorieøvelsene og det kreves innlevering av skriftlige rapporter for 3 av 5 øvelser. I
tillegg inngår innlevering av en poster/plakat der studentene beskriver et “case” som også presenteres
muntlig. Teoretisk gjennomgang av temaet blir gitt i forkant av hver laboratorieøvelse og en resultat/temaoppsummering i etterkant.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres i form av en midtveisevaluering i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1 dersom ikke annet opplyses ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk deltagelse i alle laboratorieøvelsene må være godkjent og angitte 3 skriftlige rapporter
fra disse må være vurdert til bestått. Se Fronter for nærmere informasjon.
Eksamen
Eksamen gis som skriftlig individuell flervalgstest under tilsyn, 1 time og 30 minutter. Endelig
gradert karakter gis etter følgende fordelingsnøkkel: eksamen (80 %) og skriftlig/muntlig
presentasjon av «case» (20 %).
Tilbys som enkeltemne: Ja, med forbehold om plass
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag

Side30

BIO207 Arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Studenten skal etter
fullført emne ha









oversikt over effekter
menneskeheten har på
miljøet og liver i
havene
sentrale kunnskaper
om økosystemtjenester
sentrale kunnskaper
om økosystemeffekter
av fiske og industriell
virksomhet
sentrale kunnskaper
om effekter av
klimaendringer og
habitatfragmentering
sentrale kunnskaper
om aktuelle tiltak og
beherske verktøy for
restaurering og økt
motstandskraft
(resilience)

BIO207 Marin bevaringsbiologi
10
Læringsaktiviteter
Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i skole/sykehus/kulturskole
osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Beregnet
arbeidsomfang
40
20
115

20
30
11

30
4
270

Sum
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ML-208 Molekylærbiologi
10 sp - Høst - Varighet 1 semester – Kristiansand
Studium
Bioingeniør bachelorprogram, Biologi bachelorprogram og årsstudium
Anbefalte forkunnskaper
BIO-111 Cellebiologi og genetikk
Læringsutbytte
Studenten skal etter fullført emne
 ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger om proteiner og DNAmolekylet og prosesser der disse er involvert
 ha kjennskap til hvordan ulike egenskaper hos planter, dyr og mennesker kommer til uttrykk
koplet til individets genetiske sammensetning
 ha inngående kunnskap om en rekke grunnleggende genteknologiske teknikker og hvordan
disse kan benyttes innen forskning og rutineundersøkelser samt kunne anvende flere av disse
teknikkene
 kunne formidle sentralt fagstoff gjennom detaljerte laboratorierapporter
Innhold
Emnet gir en innføring og oversikt over grunnleggende og sentrale molekylærgenetiske temaer. Man
vil dekke DNA-molekylets struktur, organisering, replikasjon, mutasjon, reparasjon etc. Videre vil
proteinsyntese og regulering av gener i ulike celler og miljø bli undervist, deriblant RNAi. I tillegg
til dette og andre grunnleggende temaer vil det undervises i molekylærgenetisk kopling til arvelige
og ikke arvelige sykdommer, bruk av genteknologiske teknikker for studier av egenskaper,
sykdommer, vaksineutvikling etc. Genteknologiske teknikker som kloning av DNA, DNA-bibliotek,
DNA-syntese, transkripsjonsanalyser, PCR, real time PCR, DNA-sekvensering, SNP,
mikrosatellitter, molekylærgenetisk påvisning av mikroorganismer fra ulike kilder etc vil bli dekket.
Etiske dilemmaer koplet til denne kunnskapen og teknikker blir diskutert.
Gjennom laboratorieøvelser vil studentene praktisere diverse molekylærgenetiske teknikker for å få
utfyllende kjennskap og erfaring med disse.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser. Det er obligatorisk
fremmøte til alle laboratorieøvinger. Det kreves innlevering og godkjenning av rapporter fra alle
øvinger.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1,
dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Fremmøte til alle obligatorisk laboratorieøvelser må være godkjent og alle innleveringsoppgaver må
være bestått. Se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Gradert karakter.
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Studiepoengreduksjon
ML-111- 1 med 10 studiepoeng
ML-100-1 med 7,5 studiepoeng
ML-101-1 med 5 studiepoeng
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om ledig plass.
Åpent for privatister: Nei
Fakultet: Fakultet for teknologi og realfag
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ML-208 Arbeidsomfang
Emnekode/
emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

ML-208 Molekylærbiologi

……………………
………..

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med eller
uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de forrige
aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

10
Læringsaktiviteter

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
48
20
107
20
10

15

5
37
4
266 timer
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BIO205 Immunologi
5 sp - Starter vår - Varighet 1 semester –Kristiansand
Anbefalte forkunnskaper
BIO111 Cellebiologi og genetikk og BIO104 Human fysiologi og anatomi
Innhold
Forelesningene omhandler den grunnleggende immunologien, mens anvendt immunologi
gjennomgås på lab (immunteknikker). Obligatoriske laboratorieøvelser utgjør en viktig del av emnet
og omfatter teknikker som, isolering av T-celler, og ELISA.
Læringsutbytte
Studenten skal etter fullført emne:
 ha kunnskap om det medfødte og det adaptive immunforsvaret og hvordan disse samarbeider
 kjenne de ulike celletypene som er viktige i immunforsvaret og hvordan disse arbeider
 vite hvordan cytokiner er med på å styre immunresponsen
 kunne bruke antistoffer som hjelpemidler i ulike immunteknikker
 kjenne viktige begreper i immunologien
 ha ferdighet og kunnskap om moderne immunologiske metoder
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som forelesninger, kollokvier, seminarer og laboratorieøvelser.
Forelesningene gis i plenum med bruk av audiovisuelle hjelpemidler. Laboratorieøvelsene er
obligatoriske og det kreves godkjenning av rapporter fra alle øvelser. Seminarene gir en teoretisk
bakgrunn for laboratorieøvelsene samt en drøfting av resultatene fra laboratoriearbeidet.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 135 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser må være godkjent og alle de skriftlige rapportene
må være bestått, se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
2 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn der en flervalgstest inngår som en oppgave.
Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Nei
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang












Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

BIO205
5
Læringsaktiviteter

Studenten skal etter
fullført emne:
ha kunnskap om det
medfødte og det
adaptive
immunforsvaret og
hvordan disse
samarbeider
kjenne de ulike
celletypene som er
viktige i
immunforsvaret og
hvordan disse
arbeider
vite hvordan
cytokiner er med på
å styre
immunresponsen
kunne bruke
antistoffer som
hjelpemidler i ulike
immunteknikker
kjenne viktige
begreper i
immunologien
ha ferdighet og
kunnskap om
moderne
immunologiske
metoder

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Beregnet
arbeidsomfang

Sum

24
2
8
51
10

10
8

20
2

135
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Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

ML-209-1 Mikrobiologi
5 sp - Starter vår - Varighet 1 semester – Kristiansand
Anbefalte forkunnskaper
BIO104, BIO111 Cellebiologi og genetikk, BIO205 bør tas før/eller i samme semester.
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
 ha grunnleggende teoretiske kunnskaper innen generell bakteriologi, virologi, mykologi og
parasittologi
 kunne gjøre rede for utvalgte mikroorganismers oppbygging, vekst, klassifisering og
funksjon
 kunne forklare begrepet normalflora
 kunne gjøre rede for smittespredning
 ha oppøvd ferdigheter innen sterilteknikk, dyrkning, påvisning, identifikasjon og
resistensbestemmelse av bakterier


kunne gjøre rede for de vanligste hovedgruppene av mikroorganismer av human patogen
betydning og forklare hovedprinsippene for et utvalg av grunnleggende metoder som utføres
i medisinske mikrobiologiske laboratorier.

Innhold
Emnet omfatter generell medisinsk mikrobiologi og hygiene. Det legges vekt på mikroorganismers
struktur, metabolisme, replikasjon, funksjon, nomenklatur og mikroorganismers interaksjon med
vertsorganismen. Det gis en innføring i antimikrobielle midler og resistens. Normalflora og utvalgte
bakterier, virus, sopp og parasitter av human patogen betydning inngår i pensum. Det blir også lagt
vekt på smittespredning og smitteforebygging. Laboratorieundervisningen inneholder grunnleggende
praktiske øvelser i dyrking, isolering, identifisering og resistensbestemmelse av bakterier.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som forelesninger, gruppe- og laboratorieøvinger. Det er obligatorisk
deltagelse til laboratorieøvingene, gruppearbeid/prosjekt og presentasjon/innlevering av
gruppearbeid/prosjekt. Det kreves innlevering og godkjenning av skriftlige rapporter for alle
laboratorieøvinger. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1,
dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk deltagelse til alle laboratorieøvinger, alt gruppearbeid/prosjekt og presentasjon må være
godkjent. Innlevering av gruppearbeid/prosjekt må være bestått. Innlevering av skriftlige rapporter
for alle laboratorieøvinger må være bestått. Se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
3 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Gradert karakter.
Studiepoengreduksjon
ML-106- 1 med 5 studiepoeng
BIO101- 1 med 5 studiepoeng
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ML-204- 1 med 5 studiepoeng
ML-201-1 med 5 studiepoeng
Tilbys som enkeltemne
Ja
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag

ML-209 Arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

ML-209 Mikrobiologi
5
Læringsaktiviteter

……………………………..

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
28
16
53
5
5

5

20
3
135
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KJ-113 Organisk og analytisk kjemi
10 studiepoeng, starter vårsemesteret, varighet 1 semester – Kristiansand
Studium
Studiet inngår i Bioingeniør bachelor, Biologi årsstudium og Biologi bachelor.
Anbefalte forkunnskaper
KJ-111 Generell kjemi
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studentene:
 kjenne til de viktigste organiske stoffklasser
 kunne navnsetting og forstå organisk kjemisk nomenklatur
 kjenne til noen sentrale organisk kjemiske reaksjoner og ha forståelse for reaksjonenes utfall
 kunne påvise funksjonelle grupper og gjøre enklere strukturbestemmelse
 ha en teoretisk og praktisk forståelse av noen sentrale metoder i organisk syntetisk- og
analytisk laboratoriearbeid
 kunne avgjøre styrken til syrer og baser basert på stabilisering av kjemiske bindinger og
ladninger
 kunne bruke kromatografi til påvisning av molekyler og beregne konsentrasjoner av disse
 kjenne til gelelektroforese
 kjenne til teorien bak og anvendelsen av sentrale analytiske metoder for strukturbestemmelse
som IR, NMR, massespektroskopi og UV/VIS spektroskopi
Innhold
Emnet tar opp grunnleggende prinsipper innen organiske kjemi, stoffklasser og deres funksjonelle
grupper, nomenklatur, isomeri, typiske reaksjoner og sentrale analyseteknologier.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppeøvelser og laboratoriearbeid med skriftlig rapport.
Det er obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser. Det er et forventet arbeidsomfang på 270
timer for emnet.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Fremmøte til alle obligatoriske laboratorieøvelser må være godkjent og alle innleveringsoppgaver må
være bestått. Se Fronter for mer informasjon.
Evaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kap. 2.1.1.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja
Ansvarlig fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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KJ-113 Arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

KJ-113 Organisk og analytisk kjemi
10
Læringsaktiviteter

……………………………..

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
43
25
73
10
30

10
27

8

40
4
270
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MA–168 Matematikk for biologer
10 sp – Starter høst – varighet 1 semester – Kristiansand
Inngår i studieprogram
Biologi, bacherlorprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studentene kunne
 forklare og anvende sentrale begreper knyttet til funksjoner av én reell variabel
 anvende egenskapene til polynomer, trigonometriske funksjoner, eksponential- og
logaritmefunksjoner og potensfunksjoner
 derivere og integrere funksjoner
 løse enkle differensiallikninger
 anvende kunnskapene til å lage enkle modeller og løse praktiske oppgaver
Innhold
Funksjoner av én reell variabel, polynomer, trigonometriske funksjoner, eksponential- og
logaritmefunksjoner, potensfunksjoner, differensial- og integralregning, enkle differensiallikninger.
Anvendelser.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen gis i form av forelesninger og øvingsoppgaver i smågrupper. Obligatorisk
innlevering. Emnet har et forventet omfang på 266 timer.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk innlevering må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Se Fronter
for mer informasjon.
Eksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Studiepoengreduksjon
MA-163, 10sp
Tilbys som enkeltemne
Ja
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang









Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

MA-168 Matematikk for biologer
Læringsaktiviteter

Beregnet
arbeidsomfang

Etter fullført emne
skal studentene kunne
forklare og anvende
sentrale begreper
knyttet til funksjoner
av én reell variabel
anvende
egenskapene til
polynomer,
trigonometriske
funksjoner,
eksponential- og
logaritmefunksjoner
og potensfunksjoner
derivere og integrere
funksjoner
løse enkle
differensiallikninger
anvende
kunnskapene til å
lage enkle modeller
og løse praktiske
oppgaver

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

52

Sum

50
26

78
10

5

40
5

266
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Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

BIO102 Botanikk
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester – Kristiansand
Inngår i studieprogram
Biologi, bacherlorprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 dokumentere grunnleggende oversikt over mangfoldet av protister, sopp, moser,
karsporeplanter og frøplanter i norsk natur
 redegjøre for bygningstrekkene hos organismer i de enkelte gruppene
 redegjøre for hovedtrekk i organismenes livssyklus og kunne trekke paralleller mellom
grupper
 identifisere et utvalg arter som representerer de gjennomgåtte gruppene
Innhold
Grønnalger, gullalger, diatomeer, brunalger, rødalger, dinoflagellater, slimsopper, vannsopper,
algesopp, koplingssopp, sekksporesopp, stilksporesopp, fungi imperfecti, mykorrhiza, lav,
levermoser, nålkapselmoser, moser, psilotum, kråkefotplanter, sneller, bregner, nakenfrøede og
dekkfrøede planter. Blomst og pollinering, frukt, frø, frøspredning og spiring, ulike plantevev, rot,
stengel og blad samt vann i planter. Laboratoriearbeid og feltkurs med fokus på anatomi, morfologi,
systematikk og artsmangfold.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som:
 forelesninger
 laboratoriearbeid
 feltkurs
Laboratorie - og feltkurs er obligatoriske. Feltkurs i utlandet, ca 1 uke, kan bli arrangert. Feltkurset er
felles for BIO102 og BIO103. Det må påregnes utgifter i forbindelse med obligatoriske feltkurs.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Gjennomføring av obligatorisk laboratoriekurs og feltkurs må være godkjent og alle innleveringer,
artsprøve og feltrapport må være bestått før skriftlig eksamen, se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om ledig plass.
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang









Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

BIO102
10
Læringsaktiviteter

Etter fullført emne
skal studenten kunne:
dokumentere
grunnleggende
oversikt over
mangfoldet av
protister, sopp,
moser,
karsporeplanter og
frøplanter i norsk
natur
redegjøre for
bygningstrekkene
hos organismer i de
enkelte gruppene
redegjøre for
hovedtrekk i
organismenes
livssyklus og kunne
trekke paralleller
mellom grupper
identifisere et utvalg
arter som
representerer de
gjennomgåtte
gruppene

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Beregnet
arbeidsomfang

Sum

40
16
38
20
72
20
20

2

40
4
270

Side44

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

BIO103 Zoologi
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester –Kristiansand
Inngår i studieprogram
Biologi, bacherlorprogram
Anbefalte forkunnskaper
BIO111 Cellebiologi med genetikk.
Læringsutbytte
Studenten skal etter fullført emne kunne:
 oppsummere hovedtrekkene i systematikken til virvelløse dyr og virveldyr
 forklare bygningstrekk, tilpasninger og levevis samt slektskap mellom hovedgruppene av
dyr, med vekt på nordiske arter/grupper
 identifisere et utvalg vanlige dyrearter/-grupper
Innhold
zoologisk systematikk; oversikt over virvelløse dyr og virveldyr; de enkelte dyregruppers anatomi og
levevis; slektskap mellom dyregruppene artskunnskap
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som:
 forelesninger
 laboratoriearbeid
 gruppearbeider
 feltkurs
Laboratoriearbeidene utgjør 20 timer. Feltkursene utgjør 4 dager marint/limnisk arbeid og en uke
terrestrisk kurs. Terrestrisk feltkurs blir lagt til utlandet i begynnelsen av mai sammen med BIO102.
Laboratorie- og feltkursene er obligatoriske. Det må påregnes utgifter i forbindelse med obligatoriske
feltkurs.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser og feltøvinger må være godkjent og alle
innleveringsoppgaver må være bestått, se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
Individuell, muntlig eksamen av ca. 30 minutters varighet. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om ledig plass.
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag

Side45

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Studenten skal etter
fullført emne kunne
 oppsummere
hovedtrekkene i
systematikken til
virvelløse dyr og
virveldyr
 forklare
bygningstrekk,
tilpasninger og
levevis samt
slektskap mellom
hovedgruppene av
dyr, med vekt på
nordiske
arter/grupper
 identifisere et utvalg
vanlige dyrearter/grupper

BIO103
10
Læringsaktiviteter

Beregnet
arbeidsomfang

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

48
23
46,5
0
72
20
20

2

40
0,5
270

Side46

Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

BIO104 Human fysiologi og anatomi
10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester – Kristiansand
Inngår i studieprogram
Biologi, bacherlorprogram
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
 kunne redegjøre for kroppens oppbygning og virkemåte
 ha kunnskap om struktur og funksjon til de mest sentrale organer
 ha kunnskap om virkemåten til sammensatte funksjoner som temperaturregulering,
hormonell regulering og menneskets forplantning.
Innhold
Kroppens oppbygning og virkemåte gjennomgås, spesielt innrettet mot struktur og funksjon til
skjelett, muskler, nervesystem, sansesystemer, sirkulasjonssystem, lunger, fordøyelsessystem og
nyrer. Også sammensatte temaer som temperaturregulering, kroppens hormoner og menneskets
forplantning blir behandlet.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som
 forelesninger
 laboratorieøvinger
 kollokviegrupper
Det er obligatorisk deltagelse i laboratorieøvingene, og det kreves innlevering av skriftlige rapporter
for alle øvinger. Det blir gitt en teoretisk gjennomgang av temaet i forkant av hver laboratorieøving,
og en resultat-/temaoppsummering i etterkant.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk deltagelse til alle laboratorieøvelser må være godkjent, og alle skriftlige labbrapportene
må være bestått, se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
Individuell skriftlig flervalgstest under tilsyn, 1 time og 15 minutter. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om ledig plass.
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Etter fullført emne
skal studenten
 kunne redegjøre for
kroppens
oppbygning og
virkemåte
 ha kunnskap om
struktur og
funksjon til de mest
sentrale organer
 ha kunnskap om
virkemåten til
sammensatte
funksjoner som
temperaturregulerin
g, hormonell
regulering og
menneskets
forplantning.

BIO104 Human fysiologi og anatomi
10
Læringsaktiviteter
Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
49
20
110t.45 min
26

20
3

40
1t 15min
270
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Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

BIO201 Akvatisk økologi
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester – Kristiansand
Inngår i studieprogram
Biologi, bacherlorprogram
Anbefalte forkunnskaper
BIO203
Forkunnskapskrav
BIO102 Botanikk og BIO103 Zoologi
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
 kunne redegjøre for den funksjonelle økologien til organismer med hovedfokus på noen
modell-organismer i fersk- og havvann
 ha sentrale kunnskaper om næringskjeder, konkurranse om ressurser, samt artenes gjensidige
påvirkning gjennom predasjon, parasittisme og mutualisme
 kunne redegjøre for rase- og artsdannelse i tilknytning til organismenes miljøtilpasning
Innhold
Funksjonell økologi i tilknytning til organismer i fersk- og havvann med fokus på noen utvalgte
modellorganismer. Spesielt vil kunnskap innen atferdsøkologi, næringskjeder og kamp om ressurser
samt artenes gjensidige påvirkning gjennom predasjon, parasittisme og mutualisme, bli vektlagt. Det
vil bli fokusert på artsdannelse i tilknytning til organismenes tilpasning til sitt livsmiljø samt
mikroevolusjonære prosesser som gir opphav til bestandsstruktur. Fisk benyttes til å belyse
betydningen av atferdsøkologi i relasjon til bestandsanalyser og miljøforvaltning.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som forelesninger, samt felt- og laboratorieøvinger. Det er obligatorisk
deltagelse i felt- og laboratorieøvingene, og det kreves innlevering av skriftlige rapporter for alle
øvinger. En teoretisk gjennomgang av temaet blir gitt i forkant av hver laboratorieøving og en
resultat-/temaoppsummering i etterkant.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk deltagelse til alle felt- og laboratorieøvinger må være godkjent, og alle skriftlige
rapportene må være bestått, se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
Individuell skriftlig flervalgstest under tilsyn, 1 time og 30 minutter. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om ledig plass.
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Etter fullført emne
skal studenten
 kunne redegjøre for
den funksjonelle
økologien til
organismer med
hovedfokus på noen
modell-organismer i
fersk- og havvann
 ha sentrale
kunnskaper om
næringskjeder,
konkurranse om
ressurser, samt
artenes gjensidige
påvirkning gjennom
predasjon,
parasittisme og
mutualisme
 kunne redegjøre for
rase- og
artsdannelse i
tilknytning til
organismenes
miljøtilpasning

BIO201 Akvatisk økologi
10
Læringsaktiviteter
Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
54
12
119,5

21
10
12

40
1,5
270
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Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

BIO204 Zoofysiologi
10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester – Kristiansand
Inngår i studieprogram
Biologi, bacherlorprogram
Anbefalte forkunnskaper
BIO111 Cellebiologi og genetikk og BIO104 Human fysiologi og anatomi
Læringsutbytte
Studenten skal etter fullført emne
 kunne redegjøre for hvordan dyr fungerer i sitt livsmiljø, med spesiell fokus på tilpasninger
knyttet til oksygen, temperatur og vann
 kunne redegjøre for hvordan dyr behersker de fysiologiske prosesser for respirasjon,
sirkulasjon, metabolisme, osmoregulering og ekskresjon i ulike, til dels ekstreme miljøer
 kunne redegjøre for sansesystemenes funksjon, samt de nervøse og hormonelle mekanismer
som kontrollerer disse prosessene
Innhold
I emnet inngår de fysiologiske prinsippene for at dyr kan leve i luft eller vann med ulikt
oksygeninnhold, temperatur og saltinnhold. Dessuten gjennomgås prinsippene for sirkulasjon av
blod og for dyrs sansing av miljøet omkring seg.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt som
 forelesninger
 kollokviegrupper
 seminarer
 laboratorieøvelser
 feltdag
Det er obligatorisk fremmøte til laboratorieøvelser og feltdag, og det kreves innlevering av skriftlige
rapporter for alle øvinger. Det blir gitt en teoretisk gjennomgang av temaet i forkant av hver
laboratorieøvelse og en oppsummering i etterkant. Parallellt med kollokviegruppene gis det
flervalgstester, som danner grunnlag for individuelle, ikke tellende underveisvurderinger. Det
gjennomføres et obligatorisk seminar der studentene presenterer relevant stoff i tilknytning til
pensum. Det henvises til detaljert semesterplan som utleveres ved studiestart.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser og seminar må være godkjent og alle de skriftlige
rapportene må være bestått, se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
Muntlig individuell eksamen av ca 30 minutters varighet. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om ledig plass.
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Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Studenten skal etter
fullført emne
 kunne redegjøre for
hvordan dyr
fungerer i sitt
livsmiljø, med
spesiell fokus på
tilpasninger knyttet
til oksygen,
temperatur og vann
 kunne redegjøre for
hvordan dyr
behersker de
fysiologiske
prosesser for
respirasjon,
sirkulasjon,
metabolisme,
osmoregulering og
ekskresjon i ulike,
til dels ekstreme
miljøer
 kunne redegjøre for
sansesystemenes
funksjon, samt de
nervøse og
hormonelle
mekanismer som
kontrollerer disse
prosessene

BIO204 Zoofysiologi
10
Læringsaktiviteter
Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
44
5
16
112,5
14
8
10
20

40
0,5

270
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Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

BIO300 Bacheloroppgave
20 sp - Starter vår - Varighet 1 semester – Kristiansand
Inngår i studieprogram
Biologi, bacherlorprogram
Forkunnskapskrav
BIO102 Botanikk, BIO103 Zoologi, BIO104 human fysiologi og anatomi, BIO113 Evolusjon og
BIO111 Cellebiologi og genetikk samt minimum 20 studiepoeng i biologi på 200
Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten
 kunne redegjøre for hvordan en vitenskapelig studie planlegges og gjennomføres
 ha innsikt og praksis i relevante arbeidsteknikker for gjennomføring av et valgt prosjekt
 kunne presentere resultater fra et valgt prosjekt og diskutere dette både muntlig og i skriftlig
vitenskaplig rapport
Innhold
Det gis en innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder, samt arbeids- og skriveteknikker, for at
studentene skal kunne produsere faglige rapporter på et selvstendig grunnlag. I praktisk arbeid skal
studentene innøve ferdigheter gjennom egen innsamling og bearbeiding av forskningsdata som skal
presenteres i en skriftlig oppgave. Det vil bli lagt spesiell vekt på å innøve de vitenskapelige
teknikker som er relevante for oppgaven og få innsikt i hvordan en vitenskapelig rapport presenteres
skriftlig og muntlig.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Innledende forelesninger fokuserer på hvordan problemstillinger og eksperimentelt design utformes.
I tillegg vil de krav som gjelder for form, struktur, databearbeiding, datapresentasjon og
litteraturhenvisninger for å produsere en vitenskapelig publikasjon belyses. For gjennomføringen av
den praktiske del får studentene støtte av en veileder. Gjennomføringen av arbeidet med
bacheloroppgaven sikres ved at studentene deltar på to fremdriftsseminarer. Under det første
seminaret skal studenten presentere sitt prosjekt, med problemstilling, samt metoder for å
gjennomføre dette. Under andre seminar presenteres arbeidet i sin helhet, med fokus på resultater og
diskusjon av disse.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 520 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Studenten må ha deltatt på begge fremdriftsseminarer for å kunne gå opp til eksamen. Muntlig
vurdering forutsetter at skriftlig rapport er innlevert innen fastsatt frist, se Fronter for mer
informasjon.
Eksamen
Individuell skriftlig prosjektoppgave etterfulgt av justerende muntlig eksamen, der studenten
eksamineres i oppgavens innhold.
Gradert karakter.
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Tilbys som enkeltemne: Nei.
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag

Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang
Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette
emnet skal studenten
 kunne redegjøre for
hvordan en
vitenskapelig studie
planlegges og
gjennomføres
 ha innsikt og praksis
i relevante
arbeidsteknikker for
gjennomføring av et
valgt prosjekt
 kunne presentere
resultater fra et valgt
prosjekt og
diskutere dette både
muntlig og i skriftlig
vitenskaplig rapport

BIO300
20
Læringsaktiviteter

Beregnet
arbeidsomfang

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

11
14
120
100

50
14,5
80
50

80
0,5
520
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Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

KJ-111 Generell kjemi
10 sp - Starter høst - Varighet 1 semester – Kristiansand
Inngår i studieprogram
Biologi, bacherlorprogram
Læringsutbytte
Studenten skal etter fullført emne
 ha kjennskap til kjemisk språk og fagterminologi
 ha kunnskap om atomstruktur og grunnstoffer
 ha kunnskap om kjemiske bindinger og molekyler
 ha kunnskap om kjemiske reaksjoner og reaksjonslikninger
 ha kunnskap om støkiometri
 ha kunnskap om kjemiske likevekter
 ha kunnskap om stoffers aggregattilstander
 ha kjennskap til løsninger og kolligative egenskaper
 ha kjennskap til termokjemi
 ha kunnskap om syrer og baser
 ha kunnskap om oksidasjon og reduksjon
 ha kunnskap om elektrokjemi
 ha kjennskap til laboratorieteknikk og målenøyaktighet
 ha kjennskap til helse, miljø og sikkerhet i laboratoriet
Innhold
Emnet gir grunnleggende forståelse for kjemiske prinsipper og teorier samt trening i grunnleggende
teknikker benyttet i analytisk kjemi.
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger, øvinger og obligatoriske laboratorieoppgaver.
Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser må være godkjent og alle innleveringsoppgaver må
være bestått, se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om ledig plass.
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang


















Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

KJ-111 Generell kjemi
10
Læringsaktiviteter

Studenten skal etter
fullført emne
ha kjennskap til
kjemisk språk og
fagterminologi
ha kunnskap om
atomstruktur og
grunnstoffer
ha kunnskap om
kjemiske bindinger
og molekyler
ha kunnskap om
kjemiske reaksjoner
og
reaksjonslikninger
ha kunnskap om
støkiometri
ha kunnskap om
kjemiske likevekter
ha kunnskap om
stoffers
aggregattilstander
ha kjennskap til
løsninger og
kolligative
egenskaper
ha kjennskap til
termokjemi
ha kunnskap om
syrer og baser
ha kunnskap om
oksidasjon og
reduksjon
ha kunnskap om
elektrokjemi
ha kjennskap til
laboratorieteknikk
og målenøyaktighet
ha kjennskap til
helse, miljø og
sikkerhet i
laboratoriet

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Sum

Beregnet
arbeidsomfang
70
24
50
10
27

10
27

8

40
4

270
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Studentens
evaluering av
arbeidsomfang

KJ-212 Biokjemi
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester – Kristiansand
Inngår i studieprogram
Biologi, bacherlorprogram
Anbefalte forkunnskaper
KJ-113
Læringsutbytte
Studenten skal etter fullført emne
 ha kunnskap om aminosyrer og om proteiner
 ha kjennskap til metoder i proteinkjemi
 ha kjennskap til energifrigjøring fra makromolekylene: karbohydrater, fett og proteiner
 ha kjennskap til de metabolske syklusene
Innhold
 struktur av proteiner og introduksjon til metoder i proteinkjemi
 enzymer
 cellemembran og membranproteiner
 energifrigjøring fra næringsstoffer
 glykolysen, sitronsyresyklus og elektrontransportsystem
 pentosefosfat veien
 kort introduksjon til syntese av makromolekyler
 aminosyremetabolisme
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Forelesninger, obligatorisk oppgaveløsninger og obligatorisk laboratoriekurs.
Det er et forventet arbeidsomfang på 270 timer for emnet.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Fremmøte til alle obligatoriske laboratorieøvelsene må være godkjent og alle laboratorierapportene
og alle oppgavebesvarelser må være bestått, se Fronter for mer informasjon.
Eksamen
4 timers skriftlig individuell eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Ja, med forbehold om ledig plass.
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag
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Skjema for kvantifisering av studentens arbeidsomfang







Emnekode/emnenavn
Antall studiepoeng
Læringsutbytte

KJ-212 Biokjemi
10
Læringsaktiviteter

Studenten skal etter
fullført emne
ha kunnskap om
aminosyrer og om
proteiner
ha kjennskap til
metoder i
proteinkjemi
ha kjennskap til
energifrigjøring fra
makromolekylene:
karbohydrater, fett
og proteiner
ha kjennskap til de
metabolske
syklusene

Forelesninger
Seminardeltakelse
Laboratoriearbeid med eller uten
veiledning
En-til-en undervisning
Lesing av pensum/selvstudium
Timeplanlagt gruppearbeid med
eller uten veiledning
Uformelt
gruppearbeid/kollokvier/samspill
studentene imellom
Feltarbeid
Praksis i
skole/sykehus/kulturskole osv.
Forarbeid og etterarbeid til de
forrige aktiviteter
Innleveringsarbeid
Prosjektarbeid
Faglig veiledning
Bearbeiding av faglærers
tilbakemeldinger
Hospitering i bedrift, orkester
osv.
Eksamensforberedelse/lesetid
Eksamen
Annet (må spesifiseres)

Beregnet
arbeidsomfang

Sum

65
16
169
0

4
10

2

40
4
270
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Studentens
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MA-143 Biostatistikk
10 sp - Starter vår - Varighet 1 semester – Kristiansand
Inngår i studieprogram
Biologi, bacherlorprogram
Anbefalte forkunnskaper
KJ-111 Generell kjemi
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studentene kunne
 vise forståelse av grunnleggende tenkning i statistikk
 bruke enkle statistiske metoder
 bruke statistisk programvare
Innhold
 beskrivende statistikk
 sannsynlighet og sannsynlighetsfordelinger
 lineær regresjon og korrelasjon
 konfidensintervall og hypotesetesting mht parametre og forskjeller mellom parametre
 ikke-parametriske metoder
 anvendelser mht arbeid på laboratoriet og i felt
Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningen gis i form av forelesninger og øvingsoppgaver i smågrupper. Enkel opplæring i et
statistikkprogram. Obligatoriske innleveringer. Obligatorisk frammøte i deler av emnet, detaljer
oppgis i semesterplanen på Fronter. Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 266 timer.
Studentevaluering
Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i
kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1, dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatoriske innleveringer må være bestått og obligatorisk fremmøte må være godkjent, se Fronter
for mer informasjon.
Eksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Nei
Fakultet
Fakultet for teknologi og realfag

Side59

Notat bachelorprogrammet i biologi – oppfølging av programevalueringen
høsten 2013

I revidert bachelorprogram i biologi med oppstart høsten 2014 er emnet KJ-111 Generell kjemi flyttet
fra 1. til 3. semester etter forslag fra programkomiteen. Utgangspunktet er at mange studenter synes
første semester er tungt og har stort innslag av kjemi, et fag av sekundær interesse for mange, i
stedet for biologi.
Det nye emnet BIO112 Introduksjon til biologien går inn i første semester. Dette emnet er tenkt å gi
en oversikt over hele biologifaget, og det gir studentene «knagger» til å henge senere detaljkunnskap
på.

Tilpasning til Masterprogram i Akvatisk økologi
Institutt for naturvitenskapelige fag tilbyr sammen med Høgskolen i Telemark (HiT) et
masterprogram i Akvatisk økologi fra høsten 2014 der vi i samarbeid med Havforskningsinstituttet
har hovedansvaret for marin økologi. HiT har hovedansvaret for ferskvannsøkologi.
Bachelorprogrammet ble av komiteen foreslått endret slik at det i større grad støtter opp under
masterprogrammet.
I den forbindelse innføres nye emner; BIO112 Introduksjon til biologien, BIO207 Marin
bevaringsbiologi, ML-208 Molekylærbiologi og MA-168 Matematikk for biologer.
Innholdet i enkelte emner er i tillegg justert ut fra faglige vurderinger noe som har resultert i
endringer av kode og betegnelse for flere emner.
Ut over dette legges det opp til muligheter for opphold ved ekstern institusjon enten 4. eller 5.
semester. EX-100 som er obligatorisk, står oppført i 4. semester. De studentene som velger utreise i
dette semesteret, må ta emnet i 5. semester.
Komiteen er i sine vurderinger inne på valg av retning, matematikk/statistikk eller kjemi. Begge deler
er imidlertid ivaretatt i det nye programmet med mer matematikk og ingen endringer i omfanget av
kjemi.
Institutt for naturvitenskapelige fag i samarbeid med GRID Arendal, ser på mulighetene til å etablere
en studieretning som inkluderer forvaltning, jus og økonomi i tråd med anbefalingen fra
evalueringskomiteen.

Kristiansand 26.05.14

Dag Olav Andersen
Instituttleder

Side60

Biologi, bachelorprogram, plan for studenter som startet høsten 2013
Studieplanramme, molekylærbiologisk studieretning og økologisk studieretning

1.år

2.år

3.år

1
sem
høst
2013

KJ-111
Generell kjemi
10 sp

BIO109
Cellebiologi
10 sp

BIO104
Human fysiologi og
anatomi
10 sp

2
sem
vår
2014

ML-111
Molekylærbiologi 10 sp

KJ-112
Organisk kjemi 10 sp

BIO105
Genetikk og evolusjon
10 sp

BIO102
Botanikk 10 sp

BIO103
Zoologi 10 sp

3
sem
høst
2014

KJ-212
Biokjemi 10 sp
BIO203 Terrestrisk økologi
10sp
ML-201
Mikrobiologi 10sp

EX-100
Examen philosophicum
10 sp

BIO204
Zoofysiologi
10 sp

BIO202
Histologi og Immunologi
10sp
BIO201
Akvatisk økologi 10sp

MA-143
Statistikk og
Matematikk
10 sp

Valg
For eksempel MA-100 Kalkulus
10 sp

Valg 10 sp

4
sem
vår
2015

KJ-112 Organisk kjemi 10sp

5
sem
høst
2015

Valg
For eksempel ML-207 Anvendt
molekylærbiologi 5sp/ KJ-212
Biokjemi
10 sp

6
sem
vår
2016

Valg
For eksempel BIO102 Botanikk,
BIO103 Zoologi, BIO201 Akvatisk
biologi/ ML-111 Molekylærbiologi,
ML-201 Mikrobiologi, BIO302
Zoobiologi
10 sp

BIO300
Bacheloroppgave i biologi
20 sp

Ved studiestart inngår det obligatorisk deltakelse i HMS-kurs.
Noen aktuelle valgemner, molekylærbiologisk studieretning:
Høst:
ML-207 Anvendt molekylærbiologi, 5 sp
Vår:
BIO102 Botanikk, 10sp
BIO103 Zoologi, 10sp
Vær obs på forkunnskapskrav.
Noen aktuelle valgemner, økologisk studieretning:
Høst:
KJ-212 Biokjemi, 10sp
Vår:
BIO202 Histologi og immunologi, 10sp
BIO302 Zoobiologi, 10sp
ML-111 Molekylærbiologi, 10sp
ML-201 Mikrobiologi, 10sp
Vær obs på forkunnskapskrav.
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Studiesekretariatet

Arkivsak:

2014/962

Saksbeh:

Turid Høgetveit

Dato:

26.05.2014

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
14/41
Studieutvalget

Møtedato
04.06.2014

Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder
Bakgrunn
Studieutvalget fikk seg forelagt forslag til revidert forskrift om studier og eksamen ved
Universitetet i Agder i sitt møte 5. mai (ST-sak 14/34). I dette møtet var det foreslått at
Studieutvalget fokuserte på de to mest omfattende endringsforslagene:
 forslag om endret tidspunkt for ny/utsatt eksamen (§ 26)
 endringer som følge av overgang til digital eksamen (§§ 14, 15, 27 og 33)
Det ble i møtet først og fremst fokusert på forslag om endret tidspunkt for ny/utsatt eksamen.
Studieutvalget fattet følgende enstemmige vedtak i saken:
Studieutvalget tar forslag til revidert forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder
til foreløpig orientering og ber om å få saken til behandling i sitt møte 4. juni 2014.
Det er nå gjennomført høring i fakultetene, Avdeling for lærerutdanning, Studentservice og
Studentorganisasjonen i Agder (STA). I høringsforslaget ble alle forslag til endringer markert
med spor endring i forhold til gjeldende forskrift. Høringsbrevet kommenterte alle forslag til
endringer, men pekte likevel på noen forslag som høringsinstansene spesielt ble bedt om å uttale
seg om.
Det foreligger høringsuttalelser fra alle høringsinstansene. Handelshøyskolen ved UiA og
Fakultet for samfunnsvitenskap har avgitt felles høringsuttalelse. Servicetorget har ikke vært
formell høringsinstans, men har oversendt et innspill til forskriften som vil bli tatt med i
vurderingen.
I det følgende gis en kort oppsummering av høringsforslag og høringsuttalelser. De endringene
som høringsinstansene spesielt ble bedt om uttalelse i forhold til, gjelder §§ 12c, 14, 15, 16, 26.
Høringsforslag og uttalelser
§ 1. Definisjoner
Høringsforslag:
Forslag om endret definisjon av fordypningsenhet (§ 1.s).
Høringsuttalelser:
Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap bifaller forslag til endring i
definisjon av fordypning.
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Avdeling for lærerutdanning gir uttrykk for at definisjon av fordypningsenhet i § 1 ikke passer
for FLU/BLU og derfor må hjemles i § 3. Motstrid med nasjonal rammeplan.
§ 5. Tilleggs benevnelser for grader
Høringsforslag:
Forslag om å ta med ny benevnelse for grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram.
Høringsuttalelser:
Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap mener det på vitnemål for
selvvalgt bachelorgrad må komme tydeligere fram at kandidaten er tildelt en selvvalgt grad.
Servicetorget, som har ansvar for utstedelse av selvvalgt bachelorvitnemål, har gitt innspill om
det samme. De mener det ikke kommer tydelig nok fram i gjeldende gradsbenevnelsen for
selvvalgt bachelor om at kandidaten er tildelt selvvalgt grad og ikke ordinær bachelorgrad.
Servicetorget viser i den forbindelse til gradsbenevnelse for selvvalgt bachelorgrad ved
Høgskolen i Telemark og Universitetet i Stavanger og foreslår endring i tråd med disse.
§ 6. Krav til innhold i bachelorgraden
Høringsforslag:
Forslag om endring i 4. ledd om faglig overlapp.
Høringsuttalelser:
Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap peker på en forskjell i 1. ledd og
spørsmålet om det skal stilles krav til eller være valgfritt om bacheloroppgaven skal inngå i
fordypningen / 2-årig integrert løp. De viser i den forbindelse til krav fra NRØA for
bachelorprogram i økonomi og administrasjon om at bacheloroppgaven skal holdes utenfor de
120 integrerte studiepoengene. Når det gjelder 4. ledd viser fakultetene til at ny presisering kan
skape problemer for studenter som er i «utakt» i eget program og ønsker setningen fjernet.
Fakultet for humaniora og pedagogikk gir også uttrykk for at 5 studiepoengs overlapp fortsatt
bør være mulig i forbindelse med overlapp som følge av revisjon av et studieprogram.
§ 9. Etablering og nedlegging av studier
Høringsforslag:
Forslag om å ta inn en bestemmelse om fastsetting av overgangstid for utstedelse av vitnemål i
forbindelse med nedlegging av studieprogram.
Høringsuttalelser:
Avdeling for lærerutdanning mener normen for utstedelse av vitnemål etter at et studieprogram
er nedlagt, må være på 4-5 år etter siste ordinære eksamen. Avdelingen stiller også spørsmål til
frist for retten til å ta eksamener når et studieprogram legges ned.
§ 12c, Pensum:
Høringsforslag:
Forslag til ny paragraf med bestemmelser om pensum. Høringsinstansene ble spesielt bedt om å
uttale seg om hvorvidt organisert del av undervisning bør kunne anses som del av pensum.
Høringsuttalelser:
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag, Fakultet for kunstfag
og Avdeling for lærerutdanning støtter alternativ 1 om at organisert del av undervisningen kan
inngå som en del av pensum. Fakultet for teknologi og realfag viser i den forbindelse til at
muligheten for at organisert undervisning kan inngå som del av pensum kan være viktig for
praktiske og utøvende emner. Fakultet for kunstfag viser til at forestillinger også kan være en
del av pensum. Mye av undervisningen i de estetiske fagene er ikke mulig å lese seg til og er
derfor obligatoriske. Fakultet for humaniora og pedagogikk ser gjerne at pensum defineres, men
mener det ikke bør stilles krav om at alle emner skal ha et fastsatt pensum. Som eksempel vises
det til praksisemner, bachelor- og masteroppgaver. Fakultetet støtter for øvrig alternativ 2 om at
organisert undervisning ikke kan defineres som del av pensum. Handelshøyskolen ved UiA og
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Fakultet for samfunnsvitenskap er delt i spørsmålet om alternativ 1 og 2. De viser til at
undervisning i noen tilfeller alltid har vært en selvfølgelig del av pensum mens andre mener det
å inkludere forelesning i pensum er feil vei å gå. De stiller videre spørsmål ved hvorvidt pensum
i det hele tatt bør omtales i forskriften. STA støtter også alternativ 2. Likevel peker STA på at
obligatorisk undervisning kan være et unntak, forutsatt at dette er spesifisert på en
tilfredsstillende måte.
§ 14, Vurderingsordning:
Høringsforslag:
Større endringer med bakgrunn i overgang til digital eksamen. Blant annet er eksemplifisering
av aktuelle vurderingsformer tatt ut. Høringsinstansen ble spesielt spurt om hvorvidt de
foreslåtte endringene gir tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til utvikling av digitale
vurderingsordninger.
Høringsuttalelser:
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag er enige i at foreslåtte
endringer i § 14 gir tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til utvikling av digitale
vurderingsordninger. Imidlertid peker Fakultet for helse- og idrettsvitenskap på en
uoverensstemmelse i høringsbrev og forslag til revidert forskrift og gir uttrykk for å støtte
forslaget om at emner på inntil 10 studiepoeng kan ha inntil 2 deleksamener. Fakultet for
kunstfag er også enig i forslaget men mener hensynet til at studenten blir prøvd i læringsutbyttet
på best og mest hensiktsmessig måte, bør stå før hensynet til etterprøvbarhet og studentens
klagerett. Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap gir positiv
tilbakemelding på forslag om endringer med tanke på digital eksamen. Det gis imidlertid uttrykk
for at en bør være forsiktig med å la hensynet til etterprøvbarhet overskygge hensynet til god
læring. STA støtter også forslaget men peker på at emner på 10 studiepoeng ikke må ha
unødvendig mange deleksamener.
§ 15: Hjelpemidler:
Høringsforslag:
Innføring av digital eksamen gjør det nødvendig med nye bestemmelser i forhold til nett-tilgang.
Høringsinstansene ble spesielt bedt om å uttale seg om åpent nett ved skriftlig eksamen under
tilsyn.
Høringsuttalelser:
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for kunstfag
støtter mulighet for åpent nett ved digitale skoleeksamener hvor alle hjelpemidler er tillatt
(alternativ 1). Fakultet for teknologi og realfag peker på at dette vil åpne muligheter for nye
digitale vurderingsordninger. Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap
støtter alternativ 2 om at det ikke gis anledning til åpent nett ved digital skriftlig eksamen under
tilsyn. STA støtter alternativ 1 fordi dette er en arbeidssituasjon som mer minner om en normal
arbeidssituasjon. De peker imidlertid på at dette krever en tilpasning i forhold til utformingen av
oppgavene. STA stiller også spørsmål til foreslått endring i 2. ledd, hvor annet elektronisk utstyr
foreslås tatt ut. De lurer på om denne endringen betyr at det åpnes for bruk av mobiltelefon eller
en PC nummer 2 i eksamenslokalet. Dette mener de eventuelt vil utgjøre et «hull» i forskriften.
Eksamenskontoret (Studentservice) støtter alternativ 2 om at det ikke gis anledning til åpent nett
ved digital skriftlig eksamen under tilsyn. Eksamenskontoret peker på at det i slike tilfeller ikke
vil kunne garanteres at det er studenten som sitter ved pulten som faktisk har skrevet besvarelsen
siden åpent nett vil kunne medføre at studenter vil kunne kommunisere med personer utenfor
eksamenslokalet. Eksamenskontoret mener kortere eksamener med alle hjelpemidler og åpent
nett bør arrangeres som hjemmeeksamen. For øvrig mener eksamenskontoret at forslag til
endringer knyttet til digital eksamen vil gi et godt grunnlag for implementering av digital
eksamen.
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§ 16: Karakterskala.
Høringsforslag:
Flere forslag til endringer. Høringsinstansene ble spesielt bedt om å uttale seg om forslag om å
åpne for at endelig karakter på masteroppgaver kan fastsettes ved en samlet vurdering av
skriftlig og muntlig del. Bakgrunnen for forslaget er et sensurskjema til bruk i MNT-fagene
(matematikk, naturfag, teknologi) utarbeidet i UHR-regi hvor det legges opp til at karakteren
kan fastsettes på grunnlag av en samlet poengberegning av skriftlig arbeidet og muntlig
presentasjon. Studentenes rett til å klage på sensurvedtaket er problematisert i den forbindelse.
Høringsuttalelser:
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for kunstfag
støtter forslaget om at karakteren på masteroppgaver kan fastsettes på grunnlag av en samlet
vurdering av skriftlige arbeid og muntlig presentasjon. Fakultet for teknologi og realfag og
Fakultet for kunstfag ber imidlertid om at det åpnes for denne muligheten også for
bacheloroppgaver. Fakultet for teknologi og realfag viser også til gode erfaringer med vurdering
av den skriftlige oppgaven og presentasjon av prosjekt og eventuelle produkter/prototyper som
er utviklet som del av oppgaven (både på bachelor- og masternivå).
Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap stiller seg positive til
endringsforslagene i denne paragrafen.
STA støtter ikke forslag til endring fordi de vil prioritere studentenes klagerett og mulighet til
etterprøvbarhet. Dersom karakteren skal fastsettes på bakgrunn av både skriftlig og muntlig
eksamen, mener de studentene likevel må få en egen vurdering for hver av delene.
§ 23. Trekk fra eksamen
Høringsforslag:
Det er foreslått å ta med en bestemmelse om at trekk fra praksis må skje før praksisperioden
starter.
Høringsuttalelser:
Avdeling for lærerutdanning stiller spørsmål til hvorfor praksis skal ha en annen trekkfrist enn
eksamen. STA er ikke negative til forslaget, men kan ikke se hvilken reell forskjell dette vil
utgjøre.
§ 26: Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen:
Høringsforslag:
Forslag om endret tidspunkt for ny/utsatt eksamen. Tidligere ble ny/utsatt eksamen arrangert
innen midten av påfølgende semester dvs. i februar/mars for høstemner og i september for
våremner. Fra og med studieåret 2009-2010 ble tidspunktet for ny/utsatt eksamen endret til neste
ordinære eksamensperiode påfølgende semester. Alle fakultetene gikk inn for denne
omleggingen mens STA var imot. På bakgrunn av en analyse med formål om å avdekke mulige
konsekvenser av endret tidspunkt for ny/utsatt eksamen, foreslås det nå å gå tilbake til gammel
ordning og gjennomføring av ny/utsatt eksamen innen midten av påfølgende semester.
Høringsuttalelser:
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap stiller seg positiv til at tidspunkt for ny/utsatt eksamen
endres tilbake til midten av påfølgende semester men forutsetter at såkalte portemner kan
arrangeres på andre tidspunkt etter behov. Avdeling for lærerutdanning støtter også forslaget.
Fakultet for humaniora og pedagogikk viser til at forslaget har blitt grundig diskutert uten at det
har vært mulig å komme fram til et enhetlig syn i saken på fakultetet. Fakultet for teknologi og
realfag ønsker å beholde dagens bestemmelse om tidspunkt for ny/utsatt eksamen. I den
forbindelse vises det til at målet må være at flest mulig består ordinær eksamen. Fakultetet
mener dette best skjer ved at utsatte eksamener ikke legges i undervisningsperioder. Fakultet for
kunstfag har ingen sterke meninger om tidspunkt for ny/utsatt eksamen, men viser til at det av
hensyn til studentene kan være hensiktsmessig å arrangere utsatt eksamen innen midten av
påfølgende semester. Fakultetet viser likevel til at dette kan være en ulempe med hensyn til
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undervisningen. Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap er delt i synet på
tidspunkt for ny/utsatt eksamen. Fakultetene er imidlertid enige om at studenter i særlige tilfeller
bør gis adgang til ny/utsatt eksamen selv om de ikke har møtt til ordinær eksamen.
STA er positiv til å gå tilbake til gammel ordning. Likevel ser de utfordringer ved begge
ordninger. STA viser også til at de har oppfattet at debatten rundt tidspunkt for ny/utsatt
eksamen mye har dreid seg om en påstand om at enkelte studenter bevisst har spekulert i å
utsette ordinær eksamen til ny/utsatt eksamen når ny/utsatt eksamen tidligere ble arrangert innen
midten av påfølgende semester. Imidlertid mener STA det må tas mer hensyn til de som faktisk
trenger ny/utsatt eksamen enn å argumentere for at noe vil utnytte situasjonen.
§ 26a. Gjentak av masteroppgave og andre oppgaver
Høringsforslag: Forslag om at fakultetsstyret skal avgjøre hvorvidt en eksamenskandidat som
har fått en oppgave annullert pga. fusk, skal kunne levere forbedret versjon.
Høringsuttalelser:
Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap mener studenter som har fusket
på oppgaven, ikke bør kunne levere forbedret versjon av oppgaven.
STA er også imot forslaget og mener fusk er så alvorlig at en student ikke må gis anledning til
bare å forbedre den allerede innleverte oppgaven.
§ 37. Sensur:
Høringsforslag:
Forslag til endringer i 2. og 6. ledd som høringsinstansene spesielt ble bedt om å kommentere. I
2. ledd foreslås det at dersom veileder også deltar som intern sensor, skal det benyttes en tredje
intern eller ekstern sensor. I 6. ledd foreslås det å stille krav om skriftlige retningslinjer for
sensur av bacheloroppgaver. I gjeldende forskrift er det kun krav om slike retningslinjer for
sensur av masteroppgaver.
Høringsuttalelser:
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap støtter forslag om at det skal opprettes en tredje intern
eller ekstern sensor i de tilfeller veileder deltar som intern sensor for masteroppgaver.
Fakultetet foreslår videre at ordningen med en begrenset oppnevningsperiode for sensorer på tre
år oppheves og mener kvalitetssikringen av sensorene ivaretas gjennom det løpende
sensorarbeidet ved instituttene. Fakultet for humaniora og pedagogikk støtter forslaget om at det
skal foreligge skriftlige retningslinjer for sensur av bacheloroppgaver. Fakultet for teknologi og
realfag har ingen merknader til denne paragrafen. Fakultet for kunstfag ser det som
uproblematisk at veileder er med på sensur av masteroppgaver og viser til at uenighet mellom
sensorene kan løses ved gjeldende ordning om at en tredje sensor trekkes inn ved uenighet om
sensur (jfr. 10. ledd i § 37). Fakultetet ser heller ingen grunn til å forskjellsbehandle bachelorog masteroppgaver. Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap viser til ulik
praksis i forhold til bruk av sensorer på ulike program. Handelshøyskolen mener veileder har en
viktig funksjon i sensureringen ved å kunne gi utfyllende informasjon om kandidatens arbeid. I
den forbindelse vises det til at krav om en tredje sensor vil være svært kostnadskrevende (ca.
100 kandidater per år). Fakultetene mener de selv må ha anledning til å bestemme eventuell
bruk av veileder og støtter gjeldende ordning. Dersom nytt krav fastsettes, vil fakultetene trenge
nye ressurser. Det antydes også at tilgang til sensorer kan bli en utfordring.
STA er positiv til forslagene og mener veileder bare bør ha en rådgivende oppgave ved sensur
av masteroppgaver. I tillegg mener STA at forslaget om å stille krav om skriftlige retningslinjer
for bedømmelse av bacheloroppgaver er positivt.
Øvrige høringsuttalelser
Avdeling for lærerutdanning gir uttrykk for at de mener eksamen under tilsyn bør endres til
eksamen med tilsyn.
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Sekretariatets merknader
Sekretariatet legger ikke fram merknader til saken men vil likevel peke spesielt på følgende
paragrafer hvor høringsinstansene har ulike syn:
§ 12c. Pensum
Ulike syn på hvorvidt organisert del av undervisning bør kunne inngå som del av pensum. Det
stilles også spørsmål til hvorvidt pensum bør omtales i forskriften.
§ 15. Hjelpemidler
Ulike syn på hvorvidt det skal tillates åpent nett ved skriftlig eksamen under tilsyn dersom alle
hjelpemidler er tillatt.
§16. Karakterskala
STA støtter ikke forslag om at endelig karakter på masteroppgaver kan fastsettes ved en samlet
vurdering av skriftlig og muntlig del, og peker på studentenes klagerett og mulighet til
etterprøvbarhet.
Sekretariatet har i forbindelse dette forslaget sendt en henvendelse til UHR med spørsmål rundt
studenters klagerett på karakter på masteroppgaver i MNT-fagene. Ifølge UHR kan de poeng
som gis for muntlig presentasjon av oppgaven bli stående ved en klagesensur, mens alt annet
vurderes på nytt. UHR mener dette er i tråd med hva som gjøres mange steder. Sekretariatet kan
imidlertid ikke se hvordan dette kan gjøres og viser til at det ifølge lov om universiteter og
høyskoler er selve karakteren som kan påklages og ikke en poengsum.
§ 26: Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen:
Ulike syn på tidspunkt for ny/utsatt eksamen.
§ 26a. Gjentak av masteroppgave og andre oppgaver
De høringsinstanser som har uttalt seg om forslaget om at fakultetsstyret skal avgjøre hvorvidt
en eksamenskandidat som har fått en oppgave annullert pga. fusk, skal kunne levere forbedret
versjon av oppgaven, er uenig i at studenter som har fusket, skal kunne levere forbedret versjon
av oppgaven.
§ 37. Sensur:
Ulike syn på forslag til krav om en tredje sensor dersom veileder for masteroppgaver deltar som
intern sensor.
Sekretariatet anbefaler å fokusere på disse paragrafene. Videre anbefales det at Studieutvalgets
leder får fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse på grunnlag av diskusjonen i møtet.

Forslag til vedtak:
Studieutvalgets leder får fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse om revisjon av forskrift om
studier og eksamen ved Universitetet i Agder på grunnlag av diskusjonen i møtet.

Vedlegg
1 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder - høring
2 Høringsforslag
3 Analyse av tidspunkt for ny/utsatt eksamen - datagrunnlag
4 Analyse av tidspunkt for ny/utsatt eksamen
5 Høringsuttalelser
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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
2009
2010
2011
2012
2013

48,8
47,9
47,2
46,5
46,6
46,5

Analysen er vedlagt. Den omfatter både endringer i eksamensoppmeldinger til ordinær og til
utsatt eksamen, og eksamensresultater for ordinær og for utsatt eksamen.
På grunnlag av denne analysen foreslås det i 1. ledd bokstav d) å gå tilbake til den tidligere
ordningen med ny og utsatt eksamen innen midten av påfølgende semester. Denne ordningen
praktiseres ved mange andre institusjoner. Endringen vil innebære at ordningen med tidligere
eksamen i «progresjonsemnene» faller bort. Det er avklart med Studentservice at endringen vil
la seg gjennomføre administrativt. Høringsinstansene bes uttale seg spesielt om forslag til
endring av tidspunkt for ny og utsatt eksamen.
I 1. ledd bokstav f foreslås det en adgang til å dispensere fra kravet om å gi adgang til ny/utsatt
eksamen for kandidater som ikke møtte til siste ordinære eksamen. I gjeldende forskrift er det
hjemmel for å gjøre unntak for studenter som er på utveksling og av den grunn ikke kunne
møte til ordinær eksamen. Saker i klagenemnda har vist at det er behov for en mulighet for å
gjøre unntak også i andre særlige tilfeller.
I 3. ledd foreslås det at reglene om ekstraordinær eksamen skal gjelde for vilkår for å gå opp til
eksamen så langt de passer.
§ 26.a. Gjentak av masteroppgave og andre større oppgaver
Det foreslås et nytt 5. ledd om at fakultetsstyret avgjør om kandidater som har fått en større
oppgave annullert på grunn av fusk, skal kunne levere en forbedret versjon av oppgaven.
Utfallet av en slik vurdering kan bl.a. avhenge av om studenten har fusket i en ren teoridel eller
i forbindelse med f.eks. innsamling av data.
§ 27. Gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn
Det er foreslått en del endringer i denne paragrafen med sikte på digital eksamen. Forslaget i
første ledd om adgang til å fastsette krav om frammøte mer enn 15 min før eksamen er tatt inn
med tanke på eksamener der studenter bruker egen datamaskin og der det erfaringsvis tar noe
tid å få alle i gang. I andre ledd omtales frist for å søke om lån av bærbar PC og for å laste ned
nødvendig utstyr på studentenes egne maskiner. Overskriften foreslås endret fra
Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen.
§ 29. Gjennomføring av gruppeeksamen
Det foreslås at bestemmelsene i denne paragrafen skal gjelde både for eksamener og for vilkår
for å gå opp til eksamen.
§ 30. Utfyllende regler. Instrukser
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Det foreslås at Instruks for faglærer endres til Instruks for emneansvarlig. Faglærer vil normalt
også være emneansvarlig. I emner med flere faglærere er det behov for at én person har et
koordineringsansvar. Dette framgår ikke tydelig nok i dagens instruks for faglærere.
§ 33. Særordninger
Ved overgang til digital eksamen vil noen studenter kunne ha behov for å skrive med penn som
særordning. Dette er foreslått i 5. ledd, ny bokstav g.
§ 37. Sensur
I forbindelse med revisjon av forskriften i 2011 ble det fremmet forslag om at veileder ikke
skal kunne delta ved sensur av masteroppgaver. Flg. siteres fra universitetsdirektørens
saksframlegg i S-sak 94/11:
Universitetsdirektøren er enig i at veileder ikke bør delta ved sensur av masteroppgaver, men
konstaterer at et flertall av fakultetene er uenig i dette. Et alternativ til den foreslåtte endringen vil
være at det benyttes tre sensorer i de tilfeller der veileder deltar. Dette ble anbefalt av
Studieutvalget. Forslaget vil bli vurdert fremmet ved neste revisjon av forskriften.
Det foreslås nå at i 2. ledd at dersom veileder deltar som intern sensor, skal det benyttes en
tredje intern eller ekstern sensor.
Videre foreslås en endring i 6. ledd som innebærer at det skal foreligge skriftlige retningslinjer
for sensur av bacheloroppgaver. I gjeldende forskrift er det krav om slike retningslinjer for
sensur av masteroppgaver. Det foreslås også presisert at retningslinjene skal være fag- eller
profesjonsspesifikke.
Høringsinstansene bes uttale seg spesielt om disse endringsforslagene.
§ 41. Fritak
Det foreslås en redaksjonell endring som følge av en endring i lov om universiteter og
høyskoler som ikke er innarbeidet i forskriften.
Foreslåtte endringer er merket med spor endring i vedlegget. Gjeldende forskrift er tilgjengelig
via Lovdata: http://lovdata.no/forskrift/2005-06-22-833
Høringsuttalelser sendes studiesekretariatet v/Turid Høgetveit innen fredag 16. mai.

Med hilsen

Greta Hilding
underdirektør
Turid Høgetveit
seniorrådgiver
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Kopi til:
Veslemøy Rabe, Linda Greftegreff Bø, Jan Oddvar Skisland, Terje Tellefsen, Per Sigurd
Sørensen, Tim Hope, Magne Aasheim Knudsen

Vedlegg
1 Høringsforslag
2 Analyse av tidspunkt for ny/utsatt eksamen
3 Analyse av tidspunkt for ny/utsatt eksamen - datagrunnlag
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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.
Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder –
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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]».
Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder –
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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)
a)

Bachelorgraden skal omfatte 180 studiepoeng og oppnås på grunnlag av en av følgende:
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, undervisningseller 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 fagfag-/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 leseog 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 studieeller 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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Grunnlagsdata
V 2008
Antall studenter

H 2008

V 2009

H 2009

7 515

8 155

7 785

8 760

Antall oppmeldte ORD
Antall oppmeldte SP ORD
Antall stryk ORD
Antall ikke møtt ORD

21 126
224 535
1 942
1 833

20 201
178 892
1 800
1 728

21 075
221 742
1 873
1 602

21 552
191 093
1 835
1 595

Antall oppmeldte UTS
Antall oppmeldte SP UTS
Antall bestått UTS
Antall stryk UTS
Antall ikke møtt UTS

2 213
18 108
1 471
385
357

1 546
15 433
970
327
249

2 169
17 110
1 437
366
366

1 516
14 403
969
314
233

245 011

195205
44,7 %

241051
55,3 %

206138
45,7 %

Antall oppmeldte studiepoeng totalt
Fordeling av SP i studieår

Semesterforskyvning
H 2008
Antall oppmeldte UTS ift antall
oppmeldte ORD forrige semester

7,3 %

H 2008
Antall oppmeldte ORD
Antall oppmeldte UTS

20 201
1 546

Antall oppmeldte ORD/studenter
Antall oppmeldte UTS/studenter

10,7 %

H 2009

H 2009
7,2 %

Høstsemester
H 2010

21 552
1 516

24 512
785

6,7 %
-1,9 %

13,7 %
-48,2 %

7,7 %

7,0 %

3,2 %

2,48
0,19

2,46
0,17

2,65
0,08

Årlig vekst i antall oppmeldte ORD
Årlig vekst i antall oppmeldte UTS
Antall oppmeldte UTS/ORD

V 2009

Hele året
Antall oppmeldte ORD
Antall oppmeldte SP ORD
Antall oppmeldte UTS
Antall oppmeldte SP UTS
Antall oppmeldte UTS/ORD

2008

2009

2010

2011

41 327
403 427
3 759
33 541
9,1 %

42 627
412 835
3 685
31 513
8,6 %

46 469
440 803
2 171
18 981
4,7 %

45 905
462 013
2 163
19 281
4,7 %

3,1 %
-2,0 %

9,0 %
-41,1 %

-1,2 %
-0,4 %

5,15

5,24

4,96

Årlig vekst i antall oppmeldte ORD
Årlig vekst i antall oppmeldte UTS
Antall oppmeldte ORD/studenter

5,27
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Antall oppmeldte UTS/studenter
Oppmeldte SP ORD/studenter
Oppmeldte SP UTS/studenter

0,48
51,5
4,3

0,45
49,9
3,8

0,25
49,7
2,1

0,23
49,9
2,1

Antall oppmeldte studenter til ordinær og til utsatt
eksamen
60000
50000
Antall
oppmeldte
ORD

40000
30000

Antall
oppmeldte
UTS

20000
10000
0
2008

2009

2010

2011

V 2008
Strykprosent ORD
Ikke møtt-prosent ORD
Strykprosent UTS
Ikke møtt-prosent UTS
Andel bestått UTS
Andel bestått ORD

9,2 %
8,7 %
17,4 %
16,1 %
66,5 %
82,1 %

2012

2013

H 2008
8,9 %
8,6 %
21,2 %
16,1 %
62,7 %
82,5 %

V 2009
8,9 %
7,6 %
16,9 %
16,9 %
66,3 %
83,5 %

H 2009
8,5 %
7,4 %
20,7 %
15,4 %
63,9 %
84,1 %

Andel stryk og ikke møtt på ordinær og utsatt eksamen
0,25

0,2

0,15

0,1
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0,05

0
V 2008 H 2008 V 2009 H 2009 V 2010 H 2010 V2011 H 2011 V 2012 H 2012 V 2013 H 2013

Semesterforskyvning

V 2009

Antall oppmeldte UTS ift antall
oppmeldte ORD forrige semester

10,7 %

H 2008
Antall oppmeldte UTS ift antall
oppmeldte ORD forrige semester

7,3 %

V 2008
Antall ikke bestått ORD
Antall oppmeldte UTS
Andel oppmeldte UTS neste sem.

3775
2 213

H 2009
7,2 %

H 2008
3528
1 546
41,0 %

V 2009
Andel oppmeldte UTS ift antall ikke
bestått forrige semester

61,5 %

H 2008
Andel oppmeldte UTS ift antall ikke
bestått forrige semester

Antall oppmeldte
Antall gjentak
Andel gjentak

41,0 %

H 2009

V 2010
6,4 %

H 2010
3,6 %

V 2009
3475
2 169
61,5 %

V 2010
40,4 %

H 2010

V2011
5,1 %

H 2011
4,2 %

H 2009
3430
1 516
43,6 %

V2011
33,6 %

H 2011

43,6 %

23,2 %

29,9 %

H 2008
19987

V 2009
21075
1121
5%

H 2009
21552
663
3%

Datakilde

FS: tabell FS582.001 Karakterstatistikk

Datauttak:

August 2012 for semesterene h-08 til v-11. 4. februar 2013 for v-08 og v-12. augu
13. februar for h-13.

Side102

V 2010

H 2010

V2011

H 2011

V 2012

H 2012

V 2013

8 473

9 249

8 804

9 700

9 182

9 797

9 399

21 957
232 768
1 743
1 642

24 512
208 035
1 852
1 865

21 775
242 723
1 540
1 513

24 130
219 290
1 848
1 638

23 334
250 173
1 642
1 713

23 496
226 905
1 758
1 621

24 273
260290
1 873
1 801

1 386
11 385
860
249
277

785
7 596
491
145
149

1 249
10 138
739
260
250

914
9 143
554
183
177

1 446
11 870
889
252
305

963
10 015
603
203
157

1 575
14100
980
307
288

245300
54,3 %

216280
46,0 %

254399
54,0 %

229893
46,5 %

264 648
53,5 %

239 320
46,3 %

277 765
53,7 %

V 2010
6,4 %

H 2010
3,6 %

V2011
5,1 %

H 2011
4,2 %

V 2012
6,0 %

stsemester
H 2011

H 2012

H 2013

24 130
914

23 496
963

24 016
937

-1,6 %
16,4 %

-2,6 %
5,4 %

2,2 %
-2,7 %

3,8 %

4,1 %

3,9 %

2,49
0,09

2,40
0,10

2,29
0,09

2012

2013

46 830
477 078
2 409
21 885
5,1 %

48 289
499 895
2 512
24 080
5,2 %

V 2008

V 2009

21 126
2 213

3,1 %
4,3 %

4,93

4,86

4,1 %

V 2013
6,7 %

Vårsemester
V 2010
V 2011

21 075
2 169

21 957
1 386

21 775
1 249

-0,2 %
-2,0 %

4,2 %
-36,1 %

-0,8 %
-9,9 %

10,5 %

10,3 %

6,3 %

5,7 %

2,81
0,29

2,71
0,28

2,59
0,16

2,47
0,14

Antall oppmeldte til utsatt eksamen i prosent av
antall oppmeldte til ordinær eksamen
0,1
0,08
0,06

2,0 %
11,4 %

H 2012

0,04
0,02
0
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0,25
50,3
2,3

0

0,25
50,3
2,4

600000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Antall oppmeldte studiepoeng til ordinær og til
utsatt eksamen

500000
400000

Antall
oppmeldte SP
ORD

300000

Antall
oppmeldte SP
UTS

200000
100000
0
2008

V 2010

H 2010

7,9 %
7,5 %
18,0 %
20,0 %
62,0 %
84,6 %

7,6 %
7,6 %
18,5 %
19,0 %
62,5 %
84,8 %

2009

V2011
7,1 %
6,9 %
20,8 %
20,0 %
59,2 %
86,0 %

2010

2011

H 2011
7,7 %
6,8 %
20,0 %
19,4 %
60,6 %
85,6 %

2012

V 2012
7,0 %
7,3 %
17,4 %
21,1 %
61,5 %
85,6 %

ksamen

Strykprosent
ORD
Ikke møttprosent ORD
Strykprosent
UTS
Ikke møttprosent UTS
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2013

H 2012
7,5 %
6,9 %
21,1 %
16,3 %
62,6 %
85,6 %

V 2013
7,7 %
7,4 %
19,5 %
18,3 %
62,2 %
84,9 %

prosent UTS

H 2013

V 2012
6,0 %

H 2012
4,0 %

V 2010
3385
1 386
40,4 %

V 2012
41,5 %

H 2012

V 2013
6,7 %

H 2013
3,9 %

H 2010
3717
785
23,2 %

V2011

H 2011

3053
1 249
33,6 %

3486
914
29,9 %

V 2011
21775
798
4%

H 2011
23641
669
3%

V 2012
3355
1 446
41,5 %

V 2013
46,6 %

H 2013

28,7 %

25,5 %

V 2010
21957
695
3%

H 2010
24512
583
2%

. februar 2013 for v-08 og v-12. august 2013 for og h-12 og v-13
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H 2012
3379
963
28,7 %

V 2013
3674
1 575
46,6 %

H 2013
10 471
24 016
239605
1 979
1 771
937
9980
555
202
180
251850

H 2013
3,9 %

ster
V 2012

V 2013

23 334
1 446

24 273
1 575

7,2 %
15,8 %

4,0 %
8,9 %

6,2 %

6,5 %

2,54
0,16

2,58
0,17

men i prosent av
r eksamen

Antall oppmeldte
UTS/ORD
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ppmeldte SP

ppmeldte SP

H 2013
8,2 %
7,4 %
21,6 %
19,2 %
59,2 %
84,4 %
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H 2013
3750
937
25,5 %
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Fra:
Studiesekretariat v/ Ingrid Susanne Andersen

Dato: 27.05.2014
Sak nr.:
Arkiv nr.:

Til:
Kopi til:

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.

Antall eksamensoppmeldinger til ordinær og til utsatt
eksamen
60 000
50 000
Antall
oppmeldte ORD

40 000
30 000

Antall
oppmeldte UTS

20 000
10 000
-

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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FIGUR 1
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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.

Antall eksamensoppmeldinger til utsatt eksamen i prosent av
antall eksamensoppmeldinger til ordinær eksamen
10,0 %
8,0 %
6,0 %
Antall oppmeldte
UTS/ORD

4,0 %
2,0 %
0,0 %
2008

2009

2010

2011

2012

2013

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
Antall oppmeldte UTS/ORD

7,7 %
V 2008

Antall oppmeldte UTS/ORD

10,5 %

H 2009

H 2010

7,0 %
V 2009

H 2011

3,2 %
V 2010

10,3 %

H 2012

3,8 %
V 2011

6,3 %

H 2013

4,1 %
V 2012

5,7 %

3,9 %
V 2013

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
Antall oppmeldte UTS ift antall
oppmeldte ORD forrige semester

10,7 %

V 2010
6,4 %
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V2011
5,1 %

V 2012
6,0 %

V 2013
6,7 %

Antall oppmeldte UTS ift til antall som
ikke besto ORD forrige semester

Antall oppmeldte UTS ift antall
oppmeldte ORD forrige semester
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

7,3 %

7,2 %

3,6 %

4,2 %

4,0 %

3,9 %

41,0 %

43,6 %

23,2 %

29,9 %

28,7 %

25,5 %

H 2013

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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Andel stryk og ikke møtt på ordinær og utsatt eksamen
25,0 %

20,0 %
Strykprosent
ORD

15,0 %

Ikke møttprosent ORD
Strykprosent
UTS

10,0 %

Ikke møttprosent UTS

5,0 %

0,0 %
V 2008 H 2008 V 2009 H 2009 V 2010 H 2010 V2011 H 2011 V 2012 H 2012 V 2013 H 2013

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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Andel bestått
ORD
Andel bestått
UTS

V 2008

H 2008

V 2009

H 2009

V 2010

H 2010

V 2011

H 2011

V 2012

H 2012

V 2013

H 2013

82,1 %

82,5 %

83,5 %

84,1 %

84,6 %

84,8 %

86,0 %

85,6 %

85,6 %

85,6 %

84,9 %

84,4 %

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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Gjennomgang av universitetets studieportefølje - oppfølging av rapporter fra
fakultetene og Avdeling for lærerutdanning
Studieutvalget diskuterte denne saken på seminaret i forlengelsen av møtet 5. mai. Det henvises
til rapporter fra fakultetene/Avdeling for lærerutdanning og oppsummering av utvalgets
diskusjon, sendt ut på e-post i etterkant av møtet.
Saken skal behandles i universitetsstyret 18. juni. Den legges fram for studieutvalget på nytt slik
at utvalget evt. kan komme med konkrete innspill til den videre saksgangen.
Etter at porteføljegjennomgangen ble vedtatt igangsatt i april 2012 har signalene om
strukturendringer i UH-sektoren, herunder forventninger om bedre Samarbeid, Arbeidsdeling,
og (faglig) Sonsentrasjon og Sammenslåing/strukturendring (SAKS) mellom institusjonene når
det gjelder studietilbud, blitt tydeligere. Det synes å være bred politisk enighet om at det er
behov for endringer. I tildelingsbrevet for 2014 skriver Kunnskapsdepartementet:
Departementet legger til grunn som hovedregel at det ikke er hensiktsmessig å gi
undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Politisk ledelse i departementet har nylig
lagt fram spørsmål om bl.a. institusjonsstruktur, små universitetsfag, svak søkning, antall
kandidater og små doktorgradsutdanningsmiljøer, som alle institusjonene vil bli bedt om å
besvare. (lenke til spørsmålene:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2024/Utfordrerinstitusjonene.html?id=759250 ). To av spørsmålene som er relevant i videre arbeid med
utviklingen av studieporteføljen er:
 Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av
andre i regionen?
 Tilbys like utdanninger for mange steder?
Sekretariatets vurdering er at de politiske signalene vedr. samarbeid, arbeidsdeling, (faglig)
konsentrasjon og struktur/sammenslåing (SAKS) nå er så tydelige at det må vurderes nedlegging
av studier. Verken fakultetene eller Avdeling for lærerutdanning har foreslått nedlegging av
studier (bortsett fra at Fakultet for humaniora og pedagogikk, som p.g.a. kutt på 200 studiepoeng
har foreslått nedlegging av Comparative Educational Studies). Avdeling for lærerutdanning
drøfter hvorvidt parallelle studier i Grimstad og Kristiansand skal beholdes, men konkluderer
med at tidspunktet ikke er riktig for å gjøre endringer nå.
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I rapportene blir det etterlyst kriterier for etablering og nedlegging av studier. Sekretariatet er
enig i at det bør utarbeides slike kriterier som en hjelp i forbindelse med de vurderinger
fakultetene/LU og styret vil måtte gjøre. To overordnede hensyn bør ligge til grunn for den
videre diskusjonen: UiAs forutsetninger for å tilby kvalitetsmessig gode studier og regionalt og
nasjonalt behov.
UiAs forutsetninger for å tilby kvalitetsmessig gode studier kan vurderes ut fra ulike parametere,
eksempelvis:
 Søker- og studenttall
 Kandidattall/gjennomstrømming
 Fagmiljø, herunder sammenhengen mellom forskning og utdanning og muligheter for
rekruttering av vitenskapelig ansatte
 Sammenhengen i porteføljen, bl.a. i hvilken grad et studium eller fagområde er
nødvendig av hensyn til andre studier på samme eller høyere nivå eller av hensyn til
bærebjelkestudiene
 Har UiA spesielle forutsetninger for å lykkes med studiet og/eller gi studiet en egen
profil, eksempelvis ved tverrfaglig eller tverrfakultært samarbeid?
Regionalt og nasjonalt behov kan vurderes blant annet ut fra følgende:
 Antall parallelle/like studietilbud i regionen (må defineres) og nasjonalt
 Er det noen studier UiA må tilby for å dekke regionens behov?
 Etterspørsel etter ulik type arbeidskraft, regionalt og nasjonalt, bl.a. i lys av
kandidatundersøkelsen 2013
Studieutvalget bes vurdere disse kriteriene, og eventuelle andre konkrete innspill til styrets
behandling av porteføljegjennomgangen.
Forslag til vedtak:
Utformes på grunnlag av diskusjonen i møtet.
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Instruks for emneansvarlig
Bakgrunn
I mange av universitetets emner gis det undervisning fra flere faglærere. I ulike sammenhenger
har det den siste tiden vært påpekt et behov for at alle emner har én person som har et
overordnet faglig ansvar for emnet. Blant annet har dette vært en aktuell problemstilling i
forbindelse med digitalisering av emnerapportering hvor arbeidsflyten krever én navngitt ansatt
som mottaker av e-post med påminnelsen om rapportering.
Universitetet har en gjeldende Instruks for ansvarlig faglærer. Denne ble vedtatt av
Studieutvalget i 2003. Instruks for ansvarlig faglærer foreslås nå endret til Instruks for
emneansvarlig. Endringen innebærer først og fremst at alle emner skal ha én hovedansvarlig
person. Denne personen skal også ha et koordineringsansvar i emner med flere faglærere.
Instruksen er foreslått delt inn i fire hovedområder: undervisning, eksamen, sensur og
evaluering.
Forslag til instruks ble sendt på høring til fakultetene/Avdeling for lærerutdanning i e-post datert
2. mai. Høringsinstansene ble spesielt bedt om å gi tilbakemelding i forhold til følgende punkt i
instruksen:
 1.a: ansvar for å gi informasjon til bruk i timeplanlegging
 1.c: ansvar i forhold til praksis
 2.h.ii: spørsmål i forhold til emneansvarlig/faglærers fremmøte i eksamenslokaler
Det ble i høringen forslått å ta ut punkt 2.h.ii om at emneansvarlig ved skriftlig skoleeksamen
skal møte frem i de lokaler eksamens avholdes. Bakgrunnen er innspill om at
emneansvarlig/faglærers fremmøte i eksamenslokalet kan virke forstyrrende for noen, samt
faren for å gi enkeltstudenter en fordel fremfor andre. Dette er også årsaken til at
emneansvarlig/faglærers mulighet til å gi tilleggsopplysninger er foreslått innskrenket (punkt
2.h.iii).
Det foreligger felles høringsuttalelser fra Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen
ved UiA. I tillegg er det mottatt høringsuttalelse fra Fakultet for humaniora og pedagogikk og
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Fakultet for teknologi og realfag har kun gitt
tilbakemelding om at de ikke har merknader til foreslåtte endringer.
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Fakultet for helse- og idrettsvitenskap kommenterer kun punkt 3.c og stiller spørsmål ved at
emneansvarlig skal ha ansvar for at det blir gitt begrunnelse for karakter. Fakultetet mener dette
må være den enkelte sensors ansvar. På forespørsel fra sekretariatet har fakultetet også gitt en
uttalelse i forhold til punkt 2.h.ii. Fakultetet foreslår enten å justeres punktet slik at det blir
frivillig for emneansvarlig å møte frem, alternativt å ta inn at tilstedeværelse primært er for å
hjelpe enkelte som har jernteppe, mestringsangt eller «som trenger hjelp til å komme på gli».
Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA gir uttrykk for å være enig i
punkt 1.a) men lurer på om det i punktet er ment noe annet enn informasjon om rom m.v.
Fakultetene er enig i at emneansvarlig skal ha et ansvar for å sikre at alle studenter får
nødvendig oppfølging i forhold til praksis, men mener emneansvarlig ikke selv kan være
ansvarlig for å følge opp alle studentene. Når det gjelder punkt 2.h.ii er fakultetene enige om å ta
dette punktet ut av instruksen. Helst hadde de sett at det ble tatt inn at emneansvarlig ikke skal
møte opp i eksamenslokalet.
Fakultet for humaniora og pedagogikk foreslår at det i 3. setning i 1. avsnitt (innledningen) tas
med at emneansvarlig også skal rapportere til studiekoordinator. I tillegg foreslår fakultetet en
ny setning om å se ansvar og oppgaver til emneansvarlig i sammenheng med studiekoordinators
funksjon. Fakultetet viser til at noen allerede har utarbeidet egen instruks for emneansvarlig, og
anbefaler derfor at det tas inn at instituttene kan utarbeide utfyllende retningslinjer til instruksen.
Til punkt 1 om undervisning, kommenterer fakultetet at emneansvarliges koordineringsansvar er
for lite ivaretatt i forslag til instruks. Fakultetet foreslår derfor en rekke underpunkt til punkt
1.b). Når det gjelder punkt 2 om eksamen, mener Fakultet for humaniora og pedagogikk at
gjeldende punkt om «trøsterunde» (punkt 2.h.ii) bør beholdes. Fakultetet mener dette er viktig
og nødvendig. I tillegg mener fakultetet at teksten i punkt 2.h.iii slik den står, ikke er
tilstrekkelig med tanke på spesielle utfordringer innenfor fremmedspråkene. Det foreslås derfor
en tilleggstekst om at emneansvarlig skal kunne oppklare det som kan fortolkes som eventuelle
flertydigheter i oppgaveteksten. Fakultetet oppfatter også punkt 2.b som uklart og mener
studenter som har behov for å skrive på PC ved eksamener som ikke gjennomføres digitalt,
fortsatt må melde dette til eksamenskontoret.
Forslag til Instruks for emneansvarlig ble ikke sendt på høring til Studentorganisasjonen i Agder
(STA). Etter at høringsfristen var gått ut ble det imidlertid tatt kontakt med STA, spesielt med
tanke studentenes interesse i forhold til forslaget om å ta ut punkt 2.h.ii om fremmøte i
eksamenslokalet ved skriftlig skoleeksamen. STA ønsker å gi en uttalelse i saken. Denne vil bli
lagt fram i Studieutvalgets møte.
Sekretariatets merknader
Sekretariatet viser til god tilslutning til høringsforslaget og ser det som positivt at noen av
instituttene ved Fakultet for humaniora og pedagogikk allerede har utarbeidet egen instruks for
emneansvarlig. Sekretariatet er også kjent med at Institutt for helse- og sykepleievitenskap har
definert en funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig.
Sekretariatet ser det som positivt når Fakultet for humaniora og pedagogikk foreslår å tilføye at
emneansvarlig også skal rapportere til studiekoordinator. Imidlertid er denne rollen per i dag noe
ulik på de ulike fakultet. Det foreslås derfor å vente med dette til rollen som
programansvarlig/studiekoordinator er avklart.
Når det gjelder spørsmålet fra Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA
vedrørende punkt 1.a, viser sekretariatet til at dette punket er ment å dekke all nødvendig
informasjon i forhold til timeplanlegging, så som antall studenter, rom osv, jfr. det skjemaet som
skal fylles ut og sendes timeplanlegger. Sekretariatet kan ikke se at det er behov for endring i
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dette punktet. Sekretariatet kan heller ikke se at det er behov for endring i forhold til
fakultetenes kommentar til punkt 1.b om praksis. Når det gjelder forslag fra Fakultet for
humaniora og pedagogikk om å ta inn en rekke underpunkt til punkt 1.b viser sekretariatet til
første setning i instruksen om at emneansvarlig er den person som er faglig ansvarlig for emnet,
og kan ikke se at det er nødvendig spesielt å nevne Fronter og studiehåndbok. Når det gjelder
tidsressurs og engasjement av timelærere og gjesteforelesere, kan sekretariatet ikke se at dette er
oppgaver som i en felles instruks bør legges til emneansvarlig. Sekretariatet mener også at
pensum omtales tilstrekkelig under punkt 1.d og at eventuelle endringer i emnet skal håndteres i
forbindelse med emnerapport (jfr. punkt 4).
Sekretariatet foreslår ingen endringer i instruksens punkt 1 i forhold til høringsforslaget.
Fakultet for Humaniora og pedagogikk mener punkt 2.b er uklart. Sekretariatet viser til at dette
punktet er ment å dekke eksamenskontorets behov for informasjon om digital støtte ved digital
skriftlig skoleeksamen. I den forbindelse er det lagt til grunn at alle skriftlige skoleeksamener fra
og med høsten 2014 gjennomføres digitalt. For å unngå misforståelser, foreslår sekretariatet
likevel å føye til digital foran skriftlig skoleeksamen.
Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen ved UiA, Fakultet fra humaniora og
pedagogikk og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er de eneste som har kommentert forslag
om å ta ut punkt 2.h.ii. Mens Fakultet for humaniora og pedagogikk mener bestemmelsen om at
emneansvarlig skal møte frem i eksamenslokalene under skriftlig eksamen må opprettholdes,
mener Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen ved UiA at emneansvarlig absolutt
ikke bør møte frem. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap foreslår alternative måter å formulere
punktet. Sekretariatet mener det beste hadde vært å ta ut punkt 2.h.ii. I og med at høringsfristen
har vært noe kort og at ikke alle fakultetene har uttalt seg om dette, foreslår sekretariatet å vente
med å ta ut denne bestemmelsen. Dersom dette punktet ble tatt ut, ville det likevel ikke vært
ulovlig for emneansvarlig å møte frem i eksamenslokalet. Denne valgfriheten ville imidlertid
kunne skape usikkerhet for studentene med tanke på om emneansvarlig kommer eller ikke.
Sekretariatet er også skeptisk til forslag fra Fakultet for humaniora og pedagogikk om
tilleggstekst under punkt 2.h.iii., og foreslår ingen endring.
Når det gjelder kommentaren fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap vedrørende punkt 3.b er
det helt riktig at det er den enkelte sensors ansvar å gi begrunnelse for karakter, jfr. lov om
universiteter og høyskoler § 5-3 (2) hvor siste setning lyder som følger: Begrunnelse gis muntlig
eller skriftlig etter sensors valg. Sekretariatet så for seg at det kunne være fornuftig at
emneansvarlig fikk et særlig ansvar for at det ble gitt begrunnelse, men ser at det i tilfeller med
flere faglærere (interne sensorer) vil være feil å legge et slikt ansvar på emneansvarlig. Det
foreslås derfor å ta ut punkt 3.b.
Sekretariatet legger herved fram forslag til Instruks for emneansvarlig. Endringer i forhold til
høringsforslag er markert med «spor endring». Som nevnt vil eventuelle kommentarer fra STA
bli lagt fram i Studieutvalgets møte.
Det gjøres oppmerksom på at forslag til instruks også vil bli lagt fram i kontaktmøte med
tillitsvalgte 2. juni.

Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar sekretariatets forslag til instruks for emneansvarlig. Instruksen erstatter
tidligere instruks for ansvarlig faglærer.
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Høringsforslag

Instruks for emneansvarlig
Vedtatt av Studieutvalget xx.xx.2014

Emneansvarlig er den person som er faglig ansvarlig for emnet. I emner med flere faglærere, har
emneansvarlig også et koordineringsansvar.
Emneansvarlig rapporterer til instituttleder. I emner som inngår i lærerutdanninger, rapporterer
emneansvarlig også til aktuell studieleder.
Emneansvarlig plikter å gjøre seg kjent med bestemmelser om eksamen i lov om universiteter og
høyskoler, forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder, utfyllende regler for eksamener
og prøver samt de deler av kvalitetssikringssystemet ved UiA som omhandler emneevaluering.
Emneansvarlig har følgende ansvar og oppgaver:
1. Undervisning
a) Ansvar for å gi informasjon til bruk i timeplanlegging
b) Ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av undervisning i henhold til
emnebeskrivelse
c) Ansvar for oppfølging av studenter i praksis og samarbeid med praksissteder i henhold til
bestemmelser fastsatt av fakultetet
d) Ansvar for å gi informasjon om pensum til studentene innen fastsatt frist
e) Ansvar for å gi informasjon om forventet arbeidsomfang for studenten ved semesterstart
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

Eksamen
Ansvar for at vurderingen i emnet gjennomføres i samsvar med vedtatt vurderingsordning
Ansvar for å informere eksamenskontoret om behov for digital støtte ved skriftlig skoleeksamen
Ansvar for å levere godkjenningsliste i forbindelse med vilkår for å gå opp til eksamen til
eksamenskontoret innen fastsatt frist
Ansvar for at eksamensoppgaven, og eventuelle retningslinjer for bedømmelsen, blir utarbeidet og
forelagt ekstern eller intern sensor i samsvar med bestemmelser i forskrift om studier og eksamen
ved Universitetet i Agder § 37
Ansvar for at eksamensoppgaven foreligger på begge målformer dersom dette er nødvendig, jfr.
forskrift om målform i eksamensoppgaver
Ansvar for å laste opp eksamensoppgaven til fastsatt digital plattform innen fastsatt frist
Ansvar for å gi informasjon om tillatte hjelpemidler til eksamen i god tid til studentene
Ved skriftlig skoleeksamen:
i.
Være tilgjengelig under hele eksamenstiden, eventuelt sørge for en stedfortreder ved
fravær
ii.
Møte frem i de lokaler eksamen avholdes i løpet av den første timen, eventuelt sørge for at
en stedfortreder møter
iii.
Det skal kun gis tilleggsopplysninger under eksamen som er nødvendig for å rette
eventuelle feil i oppgaveteksten
iv.
Føre kontroll med tillatte hjelpemidler før eller under eksamen ved behov, eventuelt sørge
for en stedfortreder som kan gjøre dette
Ved hjemmeeksamen:
i.
Være tilgjengelig for spørsmål første eksamensdag, eventuelt sørge for en stedfortreder
ved fravær

3. Sensur
a) Ansvar for at eksamensbesvarelsene / prestasjonene blir sensurert og at signerte karakterlister blir
levert eksamenskontoret innen fastsatt frist
b) Ansvar for at det blir gitt begrunnelse for karakter (skriftlig eller muntlig) ved forespørsel
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c) Ansvar for at papirbaserte eksamensbesvarelser leveres tilbake til eksamenskontoret etter at frist
for begrunnelse er gått ut
d) Ansvar for å gjøre en vurdering ved mistanke om plagiering
4. Emnevaluering
a) Ansvar for at det gjennomføres studentevaluering i emnet i samsvar med
kvalitetssikringssystemet ved UiA kapittel 2 og vedtak om evalueringsform i fakultetsstyret
b) Ansvar for å gjennomføre egenevaluering i form av utarbeidelse av emnerapport innen fastsatt
frist
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Studiesekretariatet

Arkivsak:

2014/581

Saksbeh:

Greta Hilding

Dato:

22.05.2014

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
14/44
Studieutvalget

Møtedato
04.06.2014

Møtedatoer høsten 2014
Universitetsstyret har fastsatt følgende møtedatoer høsten 2014:
17. september
22. oktober
26. november
Det foreslås følgende møtedatoer for studieutvalget (fredager):
5. september
17. oktober
5. desember
Siste møte foreslås lagt til desember i stedet for november pga at UiA skal bytte arkivsystem i
november, og utvalgene er bedt om å unngå møter denne måneden hvis det lar seg gjøre.
Normalt behandler ikke styret saker i novembermøtet der studieutvalget gir anbefaling i forkant
av styremøtet.
Forslag til vedtak:
Møtedatoer for studieutvalget høsten 2014 fastsettes til
5. september
17. oktober
5. desember
Møtestart kl 09.15
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