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54/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandlet av
1 Studieutvalget

Møtedato
03.12.2014

Forslag til vedtak:
Godkjent.

Møtebehandling
Det ble meldt én sak under Eventuelt: Data for enkeltemner
Vedtak
Godkjent.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
54/14

55/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandlet av
1 Studieutvalget

Møtedato
03.12.2014

Forslag til vedtak:
Godkjent.

Møtebehandling
Vedtak
Godkjent.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
55/14

56/14 Referatsaker til Studieutvalget 03.12.14
Behandlet av
1 Studieutvalget

Møtedato
03.12.2014

Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.

Møtebehandling
-

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 01.10.14
Styreprotokoll 22.10.14
Orientering om prolongering av styreperioden
MatRIC-konferanse i Trondheim
ERASMUS-plus

Vedtak
Tatt til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
56/14

57/14 Fastsetting av opptakskrav for arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning
Behandlet av
1 Studieutvalget

Møtedato
03.12.2014

Saknr
57/14

Forslag til vedtak:
Studieutvalget fastsetter følgende opptakskrav for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU):
- Generell studiekompetanse eller realkompetanse
- Minst to års relevant yrkespraksis
- Dokumentert ansettelsesforhold i barnehage 40-60 % stilling gjennom hele studietiden
- Forpliktende samarbeidsavtale mellom Universitetet i Agder og barnehageeier

Møtebehandling
Vedtak
Studieutvalget fastsetter følgende opptakskrav for arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning (ABLU):
- Generell studiekompetanse eller realkompetanse
- Minst to års relevant yrkespraksis
- Dokumentert ansettelsesforhold i barnehage 40-60 % stilling gjennom hele studietiden
- Forpliktende samarbeidsavtale mellom Universitetet i Agder og barnehageeier
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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58/14 Programevaluering av studieprogram i 2014
Behandlet av
1 Studieutvalget

Møtedato
03.12.2014

Saknr
58/14

Forslag til vedtak:
Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Velferdsstudier, masterprogram, til
orientering.

Møtebehandling
Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Studieutvalget ønsker at man ser på hvilke data som leveres ut i forbindelse med
programevalueringen.
- Det er ønskelig med større fokus på gjennomstrømming.
- Evalueringspanelet må bes om å entydig konkludere som en komité. Det er problematisk
når rapportene får preg av ulike enkeltsstemmer. Dette vil bli presisert overfor dem som
skal evalueres i 2015. Presiseringen vil også bli tatt inn i sjekklisten.
Vedtak
Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Velferdsstudier, masterprogram, til
orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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59/14 Søknad om godkjenning av studieplan etter programevaluering og
navneendring: Fra Velferdsstudier, masterprogram, til Sosiologi og sosialt
arbeid, masterprogram
Behandlet av
1 Studieutvalget

Møtedato
03.12.2014

Saknr
59/14

Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Velferdsstudier, masterprogram, til
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram. Navneendringen trer i kraft fra og med
opptaket til studieåret 2015-2016.
2. Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag bes justere studieplanen på grunnlag av
merknader i saksframlegget og merknader som framkom i møtet. Studieutvalgets leder får
fullmakt til å gi endelig godkjenning av den reviderte studieplanen.
3. Fakultetet bes eventuelt fremme forslag til endringer i utfyllende regler for opptak til
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram, som egen sak.

Møtebehandling
Studieutvalget hadde følgende merknader:
- Det må bygges studiemiljø også gjennom arbeidet med masteroppgaven. Dette blir ikke
mindre viktig når oppgavens omfang utvides fra 40 til 60 studiepoeng. Struktur rundt
arbeidet med oppgaven er vesentlig også for gjennomstrømmingen.
- Studieutvalget hadde ingen innvendinger mot bruken av lesekurs.
Vedtak
1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Velferdsstudier, masterprogram,
til Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram. Navneendringen trer i kraft fra og med
opptaket til studieåret 2015-2016.
2. Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag bes justere studieplanen på grunnlag av
merknader i saksframlegget og merknader som framkom i møtet. Studieutvalgets leder får
fullmakt til å gi endelig godkjenning av den reviderte studieplanen.
3. Fakultetet bes eventuelt fremme forslag til endringer i utfyllende regler for opptak til
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram, som egen sak.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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60/14 Møtedatoer for Studieutvalget våren 2015
Behandlet av
1 Studieutvalget

Møtedato
03.12.2014

Forslag til vedtak:
Det fastsettes følgende møtedatoer for Studieutvalget våren 2015:
- Fredag 13. februar
- Fredag 20. mars
- Onsdag 13. mai, campus Grimstad
- Fredag 12. juni
Møtestart kl. 9.15

Møtebehandling
Vedtak
Det fastsettes følgende møtedatoer for Studieutvalget våren 2015:
- Fredag 13. februar
- Fredag 20. mars
- Onsdag 13. mai, campus Grimstad
- Fredag 12. juni
Møtestart kl. 9.00
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
60/14

Eventuelt
Kristin Dale etterlyste en analyse av enkeltemnene ved universitet – søknadstall, opptakstall,
arbeidskrav, eksamen. Dette vil bli lagt fram som en orienteringssak for Studieutvalget i løpet
av våren 2015.
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