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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

ST 14/17 Innkalling og saksliste   

ST 14/18 Referat fra forrige møte   

ST 14/19 Referatsaker   

 Fullmaktsvedtak - fastsetting av utfyllende regler 2014/509  

 Benevnelser for ulike varianter av lærerutdanning ved UiA 

- fullmaktssak 

2010/792  

ST 14/20 Studier med krav om politiattest 2014/809  

ST 14/21 Studieplan for Religion, etikk og samfunn, masterprogram - 

revidert etter programevaluering 

2010/1311  

ST 14/22 Studieplan for Matematisk finans - revidert etter 

programevaluering. Søknad om navneendring: Fra 

Matematisk finans til Matematikk og økonomi 

2014/385  

ST 14/23 Godkjenning av programbeskriver og emnebeskrivelser for 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig 

masterprogram 

2010/792  

ST 14/24 Godkjenning av programbeskrivelse og emnebeskrivelser 

for lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterprogram 

2013/3033  

ST 14/25 Programplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for 

yrkesfag for trinn 8-13 

2014/286  

ST 14/26 Revidert fagplan for faglærerutdanning i musikk 2010/1346  

ST 14/27 Fagplan for faglærerutdanning i teater og søknad om 

navneendring 

2010/1345  

 



 

ST 14/17 Innkalling og saksliste 
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Det ble meldt én sak under Eventuelt: Ny møtedato i juni. 

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

ST 14/18 Referat fra forrige møte 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

ST 14/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

- Fullmaktsvedtak - fastsetting av utfyllende regler 

- Benevnelser for ulike varianter av lærerutdanning ved UiA – fullmaktssak 

I forbindelse med denne saken ble det påpekt at man ser ukorrekt bruk av emnenavn 

innenfor lærerutdanningene, for eksempel Norsk 2. Studieutvalgets leder tar denne 

problematikken opp i Styret for lærerutdanningene og med Avdeling for lærerutdanning. 

- 4. rapport fra følgegruppen for implementering av ny grunnskolelærerutdanning 

- Skolebibliotekkunnskap: Det foreligger evaluering av prosjektet som har gått over 4 år.  

 

Enstemmig vedtak: 

Tatt til orientering. 



 

ST 14/20 Studier med krav om politiattest 
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Enstemmig vedtak: 

1. Krav om politiattest med hjemmel i forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-1 

gjelder følgende utdanninger ved Universitetet i Agder: 

Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 – 7 (4-årig og 5-årig) 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 – 10 (4-årig og 5-årig) 

Lektorutdanning for trinn 8 – 13, 5-årig masterprogram 

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag 

Friluftsliv, årsstudium 

Idrett, årsstudium 

Idrett, bachelorprogram 

Klinisk helsevitenskap, masterprogram 

Psykisk helsearbeid, videreutdanning 

Psykisk helsearbeid, masterprogram 

Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning 

Spesialsykepleie, masterprogram 

Sykepleierutdanning, bachelorprogram 

Utefag (30 sp) 

Vernepleierutdanning, bachelorprogram 

Spesialpedagogikk 1 (30 sp) 

Spesialpedagogikk, bachelorprogram 

Faglærerutdanning i drama 

Faglærerutdanning i musikk 

Sosialt arbeid, bachelorprogram 

HEL203 – Praksis i helsefremmende arbeid. 

2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å vedta endringer i oversikten over studier og emner 

med krav om politiattest.  

 

 

ST 14/21 Studieplan for Religion, etikk og samfunn, masterprogram - 

revidert etter programevaluering 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner studieplanen for Religion, etikk og samfunn, masterprogram, 

revidert etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne endringer i utfyllende regler for opptak til 

Religion, etikk og samfunn, masterprogram.  
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Studieutvalget finner opptakskravene rimelige, og mener at merknaden om justering i 

saksframlegget ikke trenger å følges opp. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner studieplan for Religion, etikk og samfunn, masterprogram, 

revidert etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.   

2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne endringer i utfyllende regler for opptak til 

Religion, etikk og samfunn, masterprogram.   

 

 

ST 14/22 Studieplan for Matematisk finans - revidert etter 

programevaluering. Søknad om navneendring: Fra Matematisk finans til 

Matematikk og økonomi 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Matematisk finans, 

bachelorprogram, til Matematikk og økonomi, bachelorprogram. Endringer trer i kraft fra 

studieåret 2014-2015. 

2. Studieutvalget godkjenner studieplanen for Matematikk og økonomi, bachelorprogram, med 

de merknader som framgår av saksframlegget.  
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Studieutvalget hadde følgende merknad:  

Fakultet for teknologi og realfag bør sjekke hvorvidt programmet kvalifiserer for opptak til 

masterprogrammer i statistikk og eventuelt justere punktet Yrkesmuligheter og videre 

utdanning.  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Matematisk finans, 

bachelorprogram, til Matematikk og økonomi, bachelorprogram. Endringene trer i kraft fra 

studieåret 2014-2015. 

2. Studieutvalget godkjenner studieplanen for Matematikk og økonomi, bachelorprogram, med 

de merknader som framgår av saksframlegget og merknad som framkom i møtet.  

 

 

ST 14/23 Godkjenning av programbeskrivelser og emnebeskrivelser for 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og Grunnskolelærerutdanning for 

trinn 5-10, 2-årig masterprogram 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner programplaner for Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 2-

årig masterprogram, og Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig masterprogram, 

med de merknader som framgår av saksframlegget.  



2. Studieutvalget godkjenner de framlagte emnebeskrivelsene med de merknader som framgår 

av saksframlegget.   

3. Studieutvalget fastsetter følgende gradsbetegnelser for Grunnskolelærerutdanning for trinn 

1-7 og 5-10, 2-årig og 5-årig masterprogram:  

- Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 

- Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10  

4. Avdeling for lærerutdanning må påse at programplanene for 2-årig og 5-årig variant av 

masterprogrammene innenfor grunnskolelærerutdanningen samsvarer fullt ut.  
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Studieutvalget hadde følgende merknader: 

- Studieutvalget ønsket andre gradsbetegnelser: 

Master - grunnskolelærer for trinn 1-7  

Master - grunnskolelærer for trinn 5-10 

- I emnet MA-502 Masteroppgave bør vilkårene for å gå opp til eksamen presiseres.  

- Det ble stilt spørsmål om man bør sørge for større grad av samkjøring og likhet mellom 

ulike spesialiseringer når det gjelder omtale av forkunnskaper. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner programplaner for Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 2-

årig masterprogram, og Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig masterprogram, 

med de merknader som framgår av saksframlegget.  

2. Studieutvalget godkjenner de framlagte emnebeskrivelsene med de merknader som framgår 

av saksframlegget.   

3. Studieutvalget fastsetter følgende gradsbetegnelser for Grunnskolelærerutdanning for trinn 

1-7 og 5-10, 2-årig og 5-årig masterprogram:  

- Master - grunnskolelærer for trinn 1-7 

- Master - grunnskolelærer for trinn 5-10  

4. Avdeling for lærerutdanning må påse at programplanene for 2-årig og 5-årig variant av 

masterprogrammene innenfor grunnskolelærerutdanningen samsvarer fullt ut.  

 

 



 

ST 14/24 Godkjenning av programbeskrivelse og emnebeskrivelser for 

lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterprogram 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner programplan for Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig 

masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

2. Studieutvalget godkjenner emnebeskrivelsene for Engelsk og Matematikk.  

3. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne emnebeskrivelser for de øvrige emnene 

som skal inngå i Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterprogram, når de merknader 

som framgår av saksframlegget er innarbeidet. Dette gjelder emnebeskrivelser for fagene 

Norsk, Religion, Historie, Tysk, Fransk, Spansk, Fysikk og Samfunnskunnskap.  

4. Studieutvalget fastsetter følgende gradsbenevnelse: Master i lektorutdanning for trinn 8-13. 

5. Studieutvalget godkjenner studieplan for Samfunnskunnskap, årsstudium, med de merknader 

som framgår av saksframlegget.  
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Studieutvalget hadde følgende merknader:  

- Utvalget var av den oppfatning at det må «ryddes» i både emnebeskrivelser og i skjema for 

kvantifisering.  

- Forskjellen mellom kravene til disiplinstudenter og lektorstudenter må komme tydelig fram.  

- Studieutvalget ønsket annen gradsbenevnelse: 

Master - lektor for trinn 8-13 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner programplan for Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig 

masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

2. Studieutvalget godkjenner emnebeskrivelsene for Engelsk og Matematikk.  

3. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne emnebeskrivelser for de øvrige emnene 

som skal inngå i Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterprogram, når de merknader 

som framgår av saksframlegget er innarbeidet. Dette gjelder emnebeskrivelser for fagene 

Norsk, Religion, Historie, Tysk, Fransk, Spansk, Fysikk og Samfunnskunnskap.  

4. Studieutvalget fastsetter følgende gradsbenevnelse: Master - lektor for trinn 8-13. 

5. Studieutvalget godkjenner studieplan for Samfunnskunnskap, årsstudium, med de merknader 

som framgår av saksframlegget.  

 

 



 

ST 14/25 Programplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for 

trinn 8-13 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner programplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for 

trinn 8-13 med de merknader som framgår av saksframlegget.  
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Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner programplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for 

trinn 8-13 med de merknader som fragår av saksframlegget.  

 

 

 

ST 14/26 Revidert fagplan for faglærerutdanning i musikk 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner fagplan for faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram, med de 

merknader som framgår av saksframlegget.  
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Studieutvalget stilte spørsmål om hva som menes med formuleringen i læringsutbyttet, 3. 

prikkpunkt i emnebeskrivelsen MUxxx Bacheloroppgave: «studentens egen utveksling».  

Det foreslås eventuelt å endre dette til «studentens eget utvekslingsopphold».  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner fagplanen for faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram, revidert 

etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

 

ST 14/27 Fagplan for faglærerutdanning i teater og søknad om navneendring 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget avslår søknad om navneendring.  

2. Studieutvalget godkjenner revidert fagplan for faglærerutdanning i drama med de 

merknader som framgår av saksframlegget.   
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Studieutvalget hadde følgende merknad: 

Man ønsket å godkjenne navneendringen fra Faglærerutdanning i drama til Faglærerutdanning i 

teater.  

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Faglærerutdanning i drama, 

bachelorprogram, til Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram.  

2. Studieutvalget godkjenner fagplan for faglærerutdanning i teater med de merknader som 

framgår av saksframlegget.  

 

Eventuelt 

Ny møtedato i juni: Onsdag 4. juni 


