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Dato:

06.10.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
16.10.2015

Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Godkjent.
Greta Hilding
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Arkivsak.:

15/00399

Saksbeh.:

Anne Marie Sundberg

Dato:

06.10.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
16.10.2015

Akkrediteringsprosessen ved Handelshøyskolen ved UiA: Orienteringssak
Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.
Greta Hilding
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Arkivsak.:

15/00399

Saksbeh.:

Anne Marie Sundberg

Dato:

06.10.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
16.10.2015

Enkeltemner ved UiA: Orienteringssak
Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.
Greta Hilding
Hva saken gjelder
Under punktet Eventuelt i Studieutvalgets møte 03.12.14 etterlyste Kristin Dale en analyse av
enkeltemnene ved universitetet – søknadstall, opptakstall, arbeidskrav, eksamen. Sekretariatet
signaliserte en orienteringssak for Studieutvalget i løpet av våren 2015. Dale etterlyste saken i
møte 12.06.15.
Det vil bli gitt en muntlig orientering vedrørende enkeltemner ved UiA.
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Arkivsak.:

15/00399

Saksbeh.:

Anne Marie Sundberg

Dato:

06.10.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
16.10.2015

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Forslag til vedtak:
Godkjent.
Greta Hilding

Vedlegg:
Protokoll Universitetets studieutvalg 04.09.15.docx
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MØTEPROTOKOLL
Universitetets studieutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

04.09.2015 kl. 9:00-11:00
Gimlemoen
15/00398

Tilstede:

Marit Aamodt Nielsen
Anne Margit Løvland
Kristin Dale
Geir Øivind Kløkstad
Amna Drace

Møtende
varamedlemmer:

Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg for Svein Rune Olsen
Erlend Falck for Jacob Handegard

Forfall:

Svein Rune Olsen
Jacob Handegard

Andre:

Greta Hilding
Anne Marie Sundberg

Protokollfører:

Anne Marie Sundberg
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
41/15

15/00399-31

Godkjenning av innkalling og saksliste

3

42/15

15/00399-32

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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43/15

15/00399-33

Referatsaker til universitetets studieutvalg 04.09.15
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44/15

15/00418-13

Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning
6
- veien videre. Drøftingssak.
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41/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
04.09.2015

Saknr
41/15

Forslag til vedtak:
Godkjent.
Møtebehandling
Vedtak
Godkjent.
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42/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
04.09.2015

Saknr
42/15

Forslag til vedtak:
Godkjent.
Møtebehandling
Vedtak
Godkjent.
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43/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 04.09.15
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
04.09.2015

Saknr
43/15

Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.
Møtebehandling
Vedtak
Tatt til orientering.
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44/15 Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning veien videre. Drøftingssak.
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
04.09.2015

Saknr
44/15

Forslag til vedtak:
1. Universitetets studieutvalg takker fakultetene for gode innspill.
2. Universitetets studieutvalg anbefaler at det arbeides videre med sammenhengen mellom
utdanning og forskning i tråd med de forslag som framkommer i saksframlegget og i
utvalgets møte.
3. Saken sendes videre til universitetsstyret.
Møtebehandling
Følgende elementer kom fram i diskusjonen:
Generelle kommentarer
Det ble uttrykt en viss skepsis til hele kartleggingen. Det føles som kontroll og medfører et
spørsmål om hva som kommer nå. At det skal være sammenheng mellom utdanning og
forskning anses som en opplagt ting, og en kartlegging tolkes som en mistanke om at noe ikke
fungerer. Det anses viktig at styret tenker strategi, men her må fokus være på instituttnivå.
Man frykter byråkratisering av et felt som anses meningsfylt og fungerende.
Det ble presisert at målet med kartleggingen er bedre utdanning og bedre forskning.
Spørsmålet er hvordan man kan oppnå dette. Et ønske om erfaringsdeling ligger også bak
kartleggingen. Det vises videre til signaler fra KD hvor sammenhengen mellom utdanning og
forskning vektlegges.
For å sikre best mulig / mest mulig hensiktsmessig sammenheng mellom utdanning og
forskning må også forsknings- og utdanningsledelse ses i sammenheng.
Universitetets studieutvalg mente at Avdeling for lærerutdanning burde fått anledning til å
uttale seg i denne saken. Det framheves ofte at matriseorganiseringen av lærerutdanning er en
utfordring, og i tillegg kan tverrfaglige utdanninger være en utfordring i en sammenheng som
denne. I enkelte fagmiljø kan man møte en holdning om at man kun bidrar med en
«leveranse» inn i lærerutdanningen, mens andre miljøer har lærerutdanning som en vesentlig
og integrert del av sin virksomhet. UiA bør vurdere strategisk styring av forskning inn mot
lærerutdanning.
Utforming av stillingsbeskrivelser kan ha stor betydning når det gjelder sammenheng mellom
utdanning og forskning.
Forslag til tiltak
Det ble fremmet et forslag om at man kan kartlegge sammenhengen mellom utdanning og
forskning ved hjelp av FS-data og arbeidsplaner. Dette gir mulighet for statistisk analyse og
kan være tema for masteroppgaver.
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Studentene må møte forskning på en hensiktsmessig måte. Eksempler:
- bruke studenter i forskningen
- oppdaterte og forskningsbaserte lærebøker/ hvordan sette sammen en litteraturliste
- bachelor- og masteroppgaver
- eliteprogrammer – tilbud til spesielt interesserte studenter
- info på introduksjonskurs for studenter – presentasjon av forskerne på instituttet
- info om ph.d. i masterprogrammene
På programnivå vises det til kvalifikasjonsrammeverket og de muligheter som ligger i
formulering av læringsutbyttebeskrivelser.
Sammenhengen mellom utdanning og forskning vurderes i programevalueringen.
Det ble stilt spørsmål om dette også bør bli et tema i evalueringen av hvert enkelt emne.
Viktigheten av diskusjoner i fagmiljøene omkring denne problematikken ble understreket,
ikke minst ettersom mye sies å dreie seg om kultur.
Organisering av og arbeid i forskergrupper kan bidra til å fokusere på sammenhengen mellom
utdanning og forskning.
Veilederkompetanse er et viktig element.
Vedtak
1. Universitetets studieutvalg takker fakultetene for gode innspill.
2. Universitetets studieutvalg anbefaler at det arbeides videre med sammenhengen mellom
utdanning og forskning i tråd med de forslag som framkommer i saksframlegget og i
utvalgets møte.
3. Saken sendes videre til universitetsstyret.
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8

Arkivsak.:

15/00399

Saksbeh.:

Anne Marie Sundberg

Dato:

06.10.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
16.10.2015

Referatsaker til universitetets studieutvalg 16.10.15
Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.
Greta Hilding
Hva saken gjelder
Følgende referatsaker legges fram for universitetets studieutvalg:
 Styreprotokoll 10.09.15
 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 30.09.15

Vedlegg:
Protokoll Universitetsstyret 10.09.15.pdf
Referat-300915.doc
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MØTEPROTOKOLL
Universitetsstyret
Dato:
Sted:
Arkivsak:

10.09.2015 kl. 9:15
Campus Grimstad, Uglandsstua
15/00555

Tilstede:

Rektor Torunn Lauvdal
Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik
Førstelektor Morgan Konnestad
Postdoktor Marianne Skreden
Student Hilde Kristin Steen
Student Kjetil Nyjordet
Rektor Kathrine Skretting
Daglig leder Helene Falch Fladmark
Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø
Advokat Bjørn Stordrange

Møtende
varamedlemmer:

Eli Margareth Andås for Heidi Kristensen

Forfall:

Seniorrådgiver Heidi Kristensen

Andre:

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal
Assisterende universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen
Viserektor Marit Aamodt Nielsen
Viserektor Dag Gjerløw Aasland
Økonomidirektør Kjetil Hellang
Budsjettsjef Kristian Jørgensen
Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen

Protokollfører:

Elin Gauslaa, Ledelsens stab
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5/15

15/0006263I

Informasjonsutveksling
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70/15 Godkjenning av innkalling
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
70/15

Forslag til vedtak:
Innkallingen ble godkjent

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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71/15 Godkjenning av saksliste
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
71/15

Forslag til vedtak:
Saklista ble godkjent
Møtebehandling
Delt ut på møtet:
Til s-sak 73/15: Ny tabell om endringer i emne – og resultatmodulen
Til s-sak 78/15: Referat fra drøftingsmøte 7.9.15

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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72/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
72/15

Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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73/15 Internfordeling 2016 - Modell og kriterier
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
73/15

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar følgende endringer i UiAs interne budsjettfordelingsmodell sett i forhold
til gjeldende budsjettfordelingsmodell fastlagt av styret ved vedtak i S-sak 85/14:


Ny modell for kategorisering av studier:
i. Studiekategorier erstatter dagens emnetyper. Styret vedtar 7
studiekategorier med beskrivelse som i saksfremlegget.
ii. De syv studiekategoriene gis følgende vektinger:
Studiekategori

Vekting
1,00
1,25
1,65
1,35
1,45
1,90
4,00

T1
S1
S2
P1
SP1
SP2
U1

iii. Bachelor- og masteroppgaver vektes likt på tvers av studiekategori,
med unntak av tilsvarende emner i studiekategori S2. Vekten settes til
3,0 i studiekategori S2, mens den settes til 2,5 for de øvrige
kategoriene.
iv. Tidligere særkostnadstildelinger til gjentakende undervisning,
arbeidstøy og besøksreiser trekkes inn, og tilsvarende beløp legges inn
i basismodulens undervisningskomponent.


Gjennomgang av resultatmodulens forskningskomponent:
i. Stykkprisen for uttelling på EU-inntekter settes til 100 % av tilsvarende
uttelling i KDs budsjettmodell.
ii. Stykkprisen for uttelling på NFR-inntekter settes til 200 % av
tilsvarende uttelling i KDs budsjettmodell.
iii. Inntekter fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid likestilles med
inntekter fra NFR i modellen.
iv. Nye kategorier for formidlinger vedtas som vedtatt i Universitetets
forskningsutvalg i UF-sak 33/15.



Ekstrauttelling for doktorgrader avlagt på normert tid økes fra kr 50.000,- til
kr 100.000,-. Det innføres en ny ekstrauttelling for doktorgrader som blir
avlagt inntil et halvt år utover normert tid på kr 50.000,-. Endringen dekkes
inn ved en tilsvarende reduksjon i basisfinansieringen av forskerutdanningene.

Styret fastsetter sikringsbestemmelsens innslagspunkt for modelltekniske endringer fra 2015-2016 til
+/- 3 % av rammen til hvert enkelt budsjettansvarsområde.
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Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 7.9.15 og tok saken til etterretning.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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74/15 Endring av valgreglement
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
74/15

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar følgende tilføyelse i valgreglementets § 10.3:
Den som har stemmerett etter § 9 kan likevel avgi stemme manuelt hvis vedkommende
ikke har brukerkonto til det elektroniske valgsystem. Stemmen avgis etter den
fremgangsmåte som er beskrevet i § 9.11. Valgstyret avgjør om stemmen skal
godkjennes.
2. Styret ber om at valgreglementet og administrative rutiner for gjennomføring av valg,
herunder vurdering av valgsystem som benyttes, gjennomgås før neste valg til rektor
og universitetsstyret.

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møtet 7.9.15 og tok saken til etterretning.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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75/15 Etatsstyring 2015 – Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
75/15

Forslag til vedtak:
Styret tar til etterretning departementets tilbakemelding av 18.6.2015 om universitetets
resultater i 2014. Universitetsdirektøren bes følge opp kommentarene fra departementet i
planarbeidet ved universitetet og i det videre arbeidet med UiAs årsrapport 2015 og strategi
fra 2016.

Møtebehandling
Rektor foreslo, og formulerte i samarbeid med Vik, slikt tillegg i vedtaket:
«Styret vil understreke at satsingen på profesjonsrettet utdanning og forskning i samarbeid
med UiS og UiN er et langsiktig strategisk arbeid der disse institusjonene tar et nasjonalt
ansvar.
Styret vil videreføre dette, og er åpen for at flere institusjoner inviteres med for å styrke
satsingen.»

Votering
Universitetsdirektørens forslag til vedtak med forslag til tillegg i vedtaket ble enstemmig
vedtatt.
Styrets vedtak blir etter dette:
Vedtak
Styret tar til etterretning departementets tilbakemelding av 18.6.2015 om universitetets
resultater i 2014. Universitetsdirektøren bes følge opp kommentarene fra departementet i
planarbeidet ved universitetet og i det videre arbeidet med UiAs årsrapport 2015 og strategi
fra 2016.
Styret vil understreke at satsingen på profesjonsrettet utdanning og forskning i samarbeid
med UiS og UiN er et langsiktig strategisk arbeid der disse institusjonene tar et nasjonalt
ansvar.
Styret vil videreføre dette, og er åpen for at flere institusjoner inviteres med for å styrke
satsingen.
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76/15 Orientering om opptak av studenter høsten 2015
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
76/15

Forslag til vedtak:
Universitetsdirektørens redegjørelse tas til orientering

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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77/15 Forslag til medlemmer av styret i perioden 01.01.2016 – 31.07.2019
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
77/15

Forslag til vedtak:
Rektor gis fullmakt til å ferdigstille endelig nominasjonsliste basert på styrets drøftinger og
etter at aktuelle personer er forespurt

Møtebehandling
Saken ble vedtatt behandlet i lukket møte. Stordrange og Fladmark var ikke til stede under
behandlingen av saken.
Votering
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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78/15 Referat og rapportsaker 10.9.2015
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
78/15

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

Møtebehandling
1. Universitetets forskningsutvalg, protokoll fra møte 11.6.15
2. Universitetets studieutvalg, protokoll fra møte 13.2.15
3. Orientering til styret i forbindelse med kreerte doktorgrader (jf. rektorfullmakt) for
perioden januar – august 2015
4. Sak på rektorfullmakt: Fordeling av nye studieplasser
5. Referat fra drøftingsmøte 7.9.15
Votering

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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79/15 Tilsetting som professor II ved Fakultet for humaniora og pedagogikk
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
79/15

Forslag til vedtak:
Professor dr. Eva Burwitz-Meltzer kalles i midlertidig 20% stilling som professor II ved
Fakultet for humaniora og pedagogikk for perioden 1.1.2016 – 31.12.2017, med mulighet for
forlengelse.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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80/15 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II
(kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
80/15

Forslag til vedtak:
Derek Peters` midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for
helse- og idrettsvitenskap forlenges for perioden 01.08.15 – 31.07.16.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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81/15 Tilsetting i to 100 % åremålsstillinger som viserektorer ved
Universitetet i Agder
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
10.09.2015

Saknr
81/15

Vedtak
1. Astrid Birgitte Eggen tilsettes i 100 % åremålsstilling som viserektor for utdanning for
perioden 01.01.16 - 31.07.19
2. Stillingen som viserektor for forskning for perioden 01.01.16-31.07.19 lyses ut på nytt.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

5/15

15/00062-63

Informasjonsutveksling

Rektor informerte:
- Finansieringsmodellen i uh-sektoren: Kd arbeider med nytt system som del av
statsbudsjettet for 2016. Det forventes ikke å føre til omfordeling. I samarbeid med
UiS og UiN spilles inn alternative forslag til politikerne som jobber tett opp mot
departementet. Det fokuseres på ekstra stipendiatstillinger i statsbudsjettet for 2016.
- I forskerskolen i samarbeid med UiS/UiN er det søkt NFR om midler for 8 år, bl.a. til
jevnlige samlinger og for å utvikle større prosjekter.
- Rektor er med i ekspertutvalg som skal se på status lærerrollen og gi råd for utvikling.
Rådet består av 10 professorer uten partsforhold. Arbeidet skal være avsluttet i august
2016.
Ass. direktør informerte:
- Det ble holdt et konstruktivt møte mellom UiAs ledelse og tillitsvalgte fra
næringslivets hovedorganisasjoner som følge av krisen i oljesektoren.Det er ønskelig
med tettere dialog om hvilke studietilbud og andre tiltak UiA kan bidra med.
Universitetsdirektøren:
- Det arbeides med en styresak om TTO og innovasjon. Anvendt forskning er fremhevet
i Arvid Halléns kronikk i Danens næringsliv 17.8.15. Kronikken sendes styret.
- Mechatronics Innovation Lab (MIL) er ferdigbehandlet i Grimstad kommunestyre og
tildelingsbrevet på 20 mill.kr er kommet fra Næringsdepartementet. Leieavtalen er
oversendt Kd for behandling/godkjenning. Satsingen på MiL er viktig pga. leddighet i
oljebransjen.
- Etter søknadsfristens utløp har stillingen som assisterende universitetsdirektør fått 21
søkere. Stillingen som fakultetsdirektør ved Handelshøyskolen ved UiA har 11 søkere.
Tilsettinger forventes primo oktober.
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REFERAT
fra møte i Læringsmiljøutvalget
Møtedato: 30.09.15 kl. 14.15-16.00
Til stede: viserektor Marit Aamodt Nielsen, universitetslektor Arne Leland,
Referent:
førstelektor Francine Girard Lomheim, universitetslektor Hallgeir Nilsen, student Anne Marie Sundberg
Erlend Falck, student Mari Vågslid, student Camilla Hansen
Observatører: Hans-Jørgen Wennesland

LMU-sak 15/6

Innkalling og saksliste
Det ble meldt to saker til Eventuelt:
1. Antall møter i LMU i semesteret
2. Nasjonal konferanse i Trondheim
Vedtak:
Godkjent.

LMU-sak 15/7

Referat fra møte i LMU 04.03.15
Vedtak:
Godkjent.

LMU-sak 15/8

Konstituering av Læringsmiljøutvalget
Student Erlend Falck leder utvalget studieåret 2015-2016.
Viserektor Marit Aamodt Nielsen er nestleder.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

LMU-sak 15/9

Orientering om erfaringer fra studiestart høsten 2015 v/Randi Hasle,
Servicetorget
Da Randi Hasle meldte sykdomsforfall ble orienteringen erstattet med en runde
erfaringsdeling rundt bordet. Følgende elementer ble trukket fram:
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Bra med engasjement og studentdemokrati
Positivt at ansatte deltar
Markert skille mellom aktiviteter med og uten alkohol
Positivt inntrykk av alkoholfrie aktiviteter
Studiestarten et bra opplegg med mange muligheter
Viktig å bruke fadderstyret
Kursing av faddere
Prosjektet «Lykkepromille»
Mulig å bytte faddergruppe
Aktiviteter i sentrum av byen
Natteravner i gatene + fadderstyrets representanter inn på utestedene
Mulighet for å utvide busstilbudet ifm studiestarten – kontakte Agder
kollektivtrafikk

Saken tas opp igjen i neste møte, med innleder fra Studentervice. Leder for
fadderstyret bør også inviteres.
LMU-sak 15/10

Informasjon om tiltak for å stanse autobooking av grupperom i Grimstad
v/Embret Nesset, Studieavdelingen
Man mistenker at det på Campus Grimstad autobookes grupperom så snart disse
gjøres tilgjengelig. For å hindre dette innføres en sjekk på at det faktisk er en person
som står bak bookingen: «Jeg er ikke en robot.»
Viktigheten av å avbestille rom man ikke tenker å bruke ble understreket. Dette
gjelder også ansatte.
Vedtak:
Tatt til orientering.

LMU-sak 15/11

Resolusjon fra STA: «Varierte læringsmetoder skaper motivasjon»
Kommentarer og eksempler på tiltak v/viserektor Marit Aamodt Nielsen
UiA tilbyr svært mange emner. Gjennom blant annet DDU (Det digitale universitet)
arbeides det med å få på plass nye undervisnings- og vurderingsformer. Varierte
læringsmetoder er mer enn digitalisering. Studentene er opptatt av studiehverdagen
på campus. En gruppe ansatte ved Institutt for pedagogikk skal gjennomføre en
kartlegging av arbeids- og undervisningsformer. Det ble stilt spørsmål om hva
studentene egentlig ønsker.
Følgende elementer kom fram i diskusjonen:
- Opp til den enkelte lærer å vurdere hva som passer best – forelesning, gruppe,
case
- Didaktisk kompetanse varierende – viktig å møte lærere som er gode til å
undervise
- Motivasjon
- Manglende link til praksis
- IKT er én metode blant mange
- Ikke bare digitalisering
- Det personlige forholdet mellom lærer og student
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-

Legge til rette for dialog/diskusjon – gjerne i gruppe i auditoriet
Studentene må bidra og være seg sitt ansvar bevisst
Hvordan kan læreren gjøre stoffet relevant?
Ofte synes studentene det er behagelig å være på forelesning selv om
undersøkelser viser at de lærer mer på andre måter.
Hvordan definere forelesning
Studentene har ansvar for egen læring, men det betyr ikke at læreren kan
fraskrive seg ansvar.
Variere > fange oppmerksomheten
Det er opp til læreren å legge forholdene best mulig til rette for læring.
Klargjøring av forventninger
Studiespørsmål
Problematisere, aktivisere
Varierte læringsmetoder viktig
Skape engasjement
Læringsmiljø i klassen
Hvem UiA ansetter
Vi bør i større grad ansette folk som brenner for undervisning.

Vedtak:
Tatt til orientering.
LMU-sak 15/12

Bøtelegging i forbindelse med forsinket sensur v/student Mari Vågslid
Flere UH-institusjoner praktiserer i dag bøtelegging i forbindelse med forsinket
sensur. NTNU har en ordning der midler hentet inn ved bøter forvaltes av LMU.
Også ved UiA ser man eksempler på at sensur ikke foreligger når den skal, uten at
studentene får informasjon. Mari Vågslid ønsker at UiA skal vurdere en ordning med
bøtelegging.
Følgende elementer kom fram i diskusjonen:
- Overraskelse over at dette er et problem
- Viktig med forutsigbarhet
- For studentene kan forsinket sensur skape problemer i forhold til videre studier.
Vedtak:
Læringsmiljøutvalget ber om at denne problematikken diskuteres videre i rette
fora.

LMU-sak 15/13

Referatsaker
- Protokoll Studieutvalget 20.03.15
- Protokoll Studieutvalget 13.05.15
- Protokoll Studieutvalget 12.06.15
- Protokoll Studieutvalget 04.09.15

Vedtak:
Tatt til orientering.
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Eventuelt

Antall møter i LMU i semesteret
Mari Vågslid ønsker flere møter per semester i LMU. Dette anses viktig for å kunne
følge opp sakene på en bedre måte.
Når møtedatoer for våren 2016 behandles i neste LMU-møte, legges det fram forslag
om tre møter.
Deltakelse på 10. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø,
Trondheim 20.-21. oktober
Det ble orientert om muligheten for å melde seg på konferansen i Trondheim. Lenke
med informasjon sendes studentrepresentantene.
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Arkivsak.:

15/03789

Saksbeh.:

Turid Høgetveit

Dato:

06.10.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
16.10.2015

Høring – forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder
Forslag til vedtak:
Studieutvalgets leder får fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse om revisjon av forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder på grunnlag av diskusjonen i møtet.
Greta Hilding
Hva saken gjelder
På bakgrunn av henvendelse fra Fakultet for teknologi og realfag er det sendt på høring et
forslag om endring av forskrift om opptak til studier og emner ved universitetet i Agder § 24.
Det er styret som fatter vedtak om endringer i universitetets forskrift om opptak til studier og
emner. Studieutvalget er derfor høringsinstans. Det foreligger høringsuttalelser fra alle
fakultetene, fra Avdeling for lærerutdanning og fra Studentorganisasjonen i Agder (STA).
Høringsuttalelsene ligger vedlagt.
Det anbefales at Studieutvalgets leder får fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse på grunnlag
av diskusjonen i møtet.
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Saksunderlag
Fakultet for teknologi og realfag har fremmet et ønske om å endre opptaksreglene slik at det blir mulig
å få opptak til et masterprogram med en gjennomsnittskarakter på 2,5. De viser til at det ved NTNU
stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på 2,5. Fakultetet ønsker tilsvarende karaktergrense for
søkere til sine to-årige masterprogram i teknologi.
Gjeldende forskrift om opptak til studier og emner ved UiA ble vedtatt av styret 27.11.2013. I
forskriftens § 24, Faglige minstekrav for opptak til masterprogram, framgår det at kravet til en vektet
gjennomsnittskarakter på minst C, er på minst 3,0 beregnet etter vanlige forhøyningsregler. Denne
bestemmelsen har vært praktisert slik at karakterkravet er oppfylt dersom vektet gjennomsnitt, beregnet
etter omregningsskalaen i § 25 (A=5, B=4 osv.), er på minst 2,95. Dette var også intensjonen da styret
fattet vedtak i saken.
Karakterkravet for opptak til masterprogram er per i dag strengere ved UiA enn ved NTNU og
antakeligvis også andre institusjoner. For eksempel praktiserer også UiO et krav om vektet
gjennomsnittskarakter for opptak til masterprogram på 2,5.
En endring i karakterkravet til en gjennomsnittskarakter på 2,5 vil medføre at studenter med vektet
gjennomsnittskarakter på 2,5 til 2,95 også vil være kvalifisert for opptak til et masterprogram med
karakterkrav. Antall søkere i forhold til antall studieplasser samt gjennomsnittskarakter på søkerne, vil
imidlertid være avgjørende for om studentene får tilbud om studieplass eller ikke. En eventuell endring
vil derfor kun få betydning for opptak i de tilfeller søkere med en gjennomsnittskarakter på minst 2,95
er tatt opp og det fremdeles er ledige studieplasser.
En eventuell endring av karakterkrav fra et vektet gjennomsnitt på 2,95 til 2,5, vil kreve endring i
forskrift om opptak til studier og emner ved UiA. Årsaken er at det i utfyllende regler for opptak til
masterprogram med krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, kun vises til forskrift om
opptak til studier og emner ved UiA § 24.
Gjeldende forskrift om opptak til studier og emner ved UiA § 24.Faglige minstekrav for opptak til
masterprogram, lyder:
Styret kan i utfyllende regler fastsette faglige minstekrav (karakterkrav) for det enkelte
masterprogram. For søkere med bokstavkarakterer er kravet da vektet gjennomsnittskarakter på minst
C. Kravet er oppfylt dersom vektet gjennomsnittskarakter, beregnet i henhold til § 25, er 3,0 eller bedre.
For søkere med tallkarakterer er kravet gjennomsnittskarakter på 2,7 eller bedre.
Det benyttes vanlige forhøyningsregler.
I høringsbrevet er det foreslått at § 24 endres til følgende (forslag til endring er markert med fet skrift):
Styret kan i utfyllende regler fastsette faglige minstekrav (karakterkrav) for det enkelte
masterprogram. For søkere med bokstavkarakterer er kravet da vektet gjennomsnittskarakter på minst
C. Vektet gjennomsnittskarakter beregnes etter § 25. Nedre grense for C er 2.5.
For søkere med tallkarakterer foretas en individuell vurdering.
Det benyttes vanlige forhøyningsregler.
Forslag til endring i første ledd, er i samsvar med forslag fra Fakultet for teknologi og realfag. Forslag
til endring for søkere med tallkarakterer, er begrunnet i at disse etter hvert utgjør en svært liten del av
søkermassen og at en endring som foreslått vil gjøre det enklere å ta hensyn til at bruken av tallskalaen
varierte mellom de ulike fagområdene.

Høringsuttalelser
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for kunstfag og Fakultet for teknologi og realfag støtter
endringsforslaget. De viser til at det er naturlig å ha samme praksis som andre store institusjoner i
sektoren. Avdeling for lærerutdanning støtter også forslaget om karakterkrav på 2,5 men ønsker fortsatt
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grense på 2,7 for søkere med tallkarakterer. Begrunnelsen for dette er at de ikke tror tallskalaen varierer
så mye fra fag til fag at det er nødvendig å gå over til individuell vurdering.
Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for humaniora og pedagogikk ønsker
ikke å senke karakterkravet for opptak til masterprogram. Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet
for humaniora og pedagogikk mener det likevel bør vurderes om noen fakultet eller studieprogram skal
kunne ha en karaktergrense på 2,5.
Fakultet for samfunnsvitenskap mener det vil være svært uheldig å senke karakterkravet med tanke på å
utvikle gode og sterke fagmiljø på mastergradene på fakultetet. I noen tilfeller vil en endring i
karakterkravet føre til at en fyller opp ledige plasser, men fakultetet mener likevel det ikke er ønskelig å
senke faglig krav for opptak.
Handelshøyskolen ønsker ikke å senke inntakskvaliteten ved UiA, men ser at en karaktergrense på 2,95
kan oppleves som en utfordring for de studieprogram hvor gjennomsnittskarakteren beregnes på
grunnlag av alle karakterene på bachelorvitnemålet slik at én D og resten C, medfører at søker ikke er
kvalifisert.
Fakultet for humaniora og pedagogikk mener universitetet primært bør konkurrere om de beste
studentene og at dette ikke skjer ved å senke opptakskravet. Fakultetet mener i tillegg at forslaget virker
dårlig forberedt siden det ikke har vært undersøkt praksis ved flere enn ett universitet.
STA uttrykker bekymring for forslaget om å senke det generelle karakterkravet for opptak til
masterprogram og viser til politiske prioriteringer for STA vedtatt av Studentparlamentet, hvor en av
prioriteringene er Studenttall – kvalitet fremfor kvantitet. STA mener det ikke er et argument i seg selv
at andre universitet har mindre strenge opptakskrav enn UiA. Videre mener STA at grensen for
karakterkrav må settes likt for alle masterprogram og viser i den forbindelse til
likebehandlingsprinsippet og at det ikke bør være slik at en student som karaktermessig er kvalifisert for
ett masterprogram ved UiA, ikke er kvalifisert for et annet masterprogram. I tillegg viser STA til
masterprogram på tvers av fakultetsgrenser.

Sekretariatets vurdering
Sekretariatet registrerer at det er ulike meninger om forslaget fra Fakultet for Teknologi og realfag. Det
registreres også at noen av de som er uenige i forslaget, anbefaler at det heller åpnes for ulik
karaktergrense mellom fakultet. Sekretariatet mener dette ikke er en god løsning og viser i den
forbindelse også til argumenter fra STA mot dette. Sekretariatet gjør også oppmerksom på at ikke alle
masterprogram ved UiA har karakterkrav.
Når det gjelder sekretariatets undersøkelser i forhold til praksis ved andre institusjoner, ble det i
høringsbrevet nevnt at det i tillegg til NTNU, også praktiseres en karaktergrense på 2,5 ved UiO. Det
har for øvrig vært vanskelig å finne ut av praksis ved andre institusjoner.
Sekretariatet er også kjent med at det arbeides mot et felles masteropptak i Norge. På sikt vil dette
antakeligvis medføre at det for masterprogram med karakterkrav vil måtte settes en felles grense.
En endring i karakterkravet vil eventuelt bli gjort gjeldende fra og med studieåret 2016/2017.
Saken legges fram for Studieutvalget uten ytterligere kommentarer fra sekretariatet.

Vedlegg:
Høringsbrev med vedlegg
Høringsuttalelser
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Arkivsak.:

15/04469

Saksbeh.:

Anne Marie Sundberg

Dato:

29.09.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
16.10.2015

Nordisk språk og litteratur, masterprogram for utenlandske studenter: Rapport fra
fakultetet
Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg tar rapporten fra Fakultet for humaniora og pedagogikk om Nordisk
språk og litteratur, masterprogram for utenlandske studenter, til orientering.
Greta Hilding
Hva saken gjelder
Studieutvalget behandlet i mars 2011 søknad fra Fakultet for humaniora og pedagogikk om
endring i utfyllende regler for opptak til masterprogrammet i nordisk språk og litteratur.
Fakultetet ønsket en variant av programmet tilpasset utenlandske studenter.
Utvalget var skeptisk til de ønskede endringene, men godkjente likevel reviderte opptakskrav
og studiebeskrivelse.
Studieutvalget ba om en rapport når to opptak var gjennomført. Denne rapporten legges nå
fram.
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Saksunderlag
Studieutvalget behandlet i møte 24. mars 2011 saken Nordisk språk og litteratur,
masterprogram for utenlandske studenter: Utfyllende regler for opptak og studiebeskrivelse.
Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:
A. Studieutvalget fastsetter følgende utfyllende regler for opptak til Nordisk språk og
litteratur, masterprogram for utenlandske studenter:
1. For å bli tatt opp på programmet må søkerne både ha annet morsmål enn norsk og annen
videregående opplæring enn norsk videregående opplæring.
2. I opptaksgrunnlaget skal inngå en bachelorgrad i skandinavistikk eller tilsvarende fra et
utenlandsk universitet med minimum 80 studiepoeng i nordisk. Minimum 20 studiepoeng
skal være emner på påbyggingsnivå.
B. Studieutvalget godkjenner studiebeskrivelsen for Nordisk språk og litteratur,
masterprogram for utenlandske studenter med de merknader som framkom i møtet.
Studieutvalget hadde følgende merknader:
 Studieutvalget finner den forskjellsbehandling det legges opp til problematisk. Fakultetet
lager her en egen innretning i forhold til en gruppe som er vanskelig å definere.
 Utvalget mener det er uryddig med ett program og to varianter av dette.
 Studieutvalget ønsker å få seg forelagt en rapport når det er gjennomført opptak to ganger
for å se om noen av de problemer man frykter faktisk har oppstått.
Studieutvalget fattet så følgende enstemmige vedtak i ST-sak 11/20:
A. Studieutvalget fastsetter følgende utfyllende regler for opptak til Nordisk språk og
litteratur, masterprogram for utenlandske studenter:
1. For å bli tatt opp på programmet må søkerne både ha annet morsmål enn norsk og
annen videregående opplæring enn norsk videregående opplæring.
2. I opptaksgrunnlaget skal inngå en bachelorgrad i skandinavistikk eller tilsvarende fra et
utenlandsk universitet med minimum 80 studiepoeng i nordisk. Minimum 20 studiepoeng
skal være emner på påbyggingsnivå.
B. Studieutvalget godkjenner studiebeskrivelsen for Nordisk språk og litteratur,
masterprogram for utenlandske studenter med de merknader som framkom i møtet.
C. Studieutvalget ber om at Fakultet for humaniora og pedagogikk, når to opptak er
gjennomført, rapporterer om hvordan erfaringen med ordningen er.
Det foreligger nå en rapport fra studiekoordinator for masterprogrammene i nordisk, Sverre
Wiland, se vedlegg.
Wiland understreker at forskjellsbehandlingen som Studieutvalget var bekymret for ikke er
oppfattet som problematisk av verken studenter, faglærere, sensorer, opptaks- eller
eksamenskontoret. «Uryddigheten» ved ett program med to varianter anses løst ved at
MASTNOU-programmet ble eget masterprogram allerede i 2011 med egne emnekoder. Det er
snakk om svært få studenter som følger programmet. Disse har felles undervisning og felles
studieopplegg med studentene på det ordinære masterprogrammet, men de har altså i følge
Wiland en annen evaluering og et annet vitnemål.
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Sekretariatets merknader
Sekretariatet har ingen spesielle merknader til rapporten fra studiekoordinator for
masterprogrammene i nordisk.

Vedlegg:
Notat om MASTNOU
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Fra: Sverre Wiland
Studiekoordinator for masterprogrammene i nordisk
Til: Anne Løvland
Insituttleder for Institutt for nordisk og mediefag

Dato: 24.8.2015
Sak nr.:
Arkiv nr.:

Kopi til:

Tilbakemelding til Studieutvalget ved UiA ifølge vedtak i Studieutvalget 24. mars 2011 sak
11/20 i punkt C om godkjenning av en variant av masterstudiet i nordisk:
Nordisk språk og litteratur. Masterprogram for utenlandske studenter: Utfyllende regler
og Studebeskrivelse
Punkt C :
Studieutvalget ber om at Fakultet for humaniora og pedagogikk, når to opptak er gjennomført,
rapporterer om hvordan erfaringen med ordningen er.
Studiekoordinator for masterstudiene i nordisk tok initiativ til opprettelsen av en variant av
masteprogrammet i nordisk høsten 2010 for å gi søkere med både annet morsmål enn norsk og
annen vidergående opplæring enn norsk vidergående skole muligheter til å gjennomføre
masterstudiet i nordisk ved UiA. Erfaringene så langt var den gang at vi hadde fått en jevn
søkning av slike studenter som var kvalifisert for opptak til det ordinære masterstudiet i
nordisk med sine bachelorgrader i skandinavistikk fra sine ulike europeiske hjemland. Denne
søkningen skyldes i stor grad UiA’s langvarige satsing på samarbeid med norskmiljøer ved
utenlandske læresteder og studier i norsk gjennom SNU (Senter for norskstudier i utlandet).
Problemet var at gjennomstrømningen for denne studentgruppen ble svak. En generell
grunn er at studentene har problemer med kostnadene med et studieopphold på fire semester i
Norge, og dette fører til utsettelser. Det viste seg også at det faglige kravet om å beherske to
målformer i norsk ble umulig for nesten alle disse studentene og at deres språklige bakgrunn
og deres manglende trening i norsk språkbruk resulterte i en del feil i språkføringen og følgelig
enten stryk eller svake karakterer selv for studenter som ellers dokumenterte både solide
faglige kunnskaper og god evne til å kommunisere disse muntlig og skriftlig. I studieplanen
for MASTNOU for 2012 ble derfor følgende presisert:
Studiet skiller seg fra det ordinære masterstudiet i nordisk språk og litteratur ved at det ikke er krav
om bruk av begge de offisielle målformene i norsk, og ved at en i vurderingen av språkføring tar noe
hensyn til studentens språklige bakgrunn.

Dette fører til at yrkesmulighetene avgrenses, noe studieplanen for MASTNOU presiserer:
Studiet gir grunnlag for å arbeide med norsk og nordisk språk og litteratur i undervisning og i forskning
på høgskole- og universitetsnivå, men kvalifiserer ikke for undervisning i norsk i norsk grunnskole og
norsk videregående skole.
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Disse særordningene og begrensningene presisieres også på vitnemålet for NOU-studentene.
Etter innføringen av dette variantstudiet med de nevnte premissene har gjennomstrømningen
blitt langt bedre og det samme gjelder karakternivået. Antall søknader har også steget, men det
generelle kravet fra 2012 om minimum C i karaktersnitt for å komme inn, har ført til at bare 23 får tilbud om plass og 1-2 tar imot plassen og møter opp om høsten. De fleste som har
fullført studiet har fått arbeid i eget land som lærere i nordisk ved utdanningsinstitusjoner der
faget tilbys, som tilsatte i norske firmaer i hjemlandet og noen har gått videre og har tatt
doktorgrad i nordisk i Norge eller i eget hjemland. Erfaringene tilsier med andre ord at
ordningen bør opprettholdes på de premissene som ble gjeldende fra 2011.
Studieutvalget hadde to merknader da studiet ble godkjent i 2011:
- Utvalget fant forskjellsbehandlingen problematisk og at gruppen var vanskelig å definere
- Utvaget mente det var uryddig med ett program og to varianter av dette
Til det første er å si at forskjellsbehandlingen ikke har blitt oppfattet som problematisk av
verken studentene, faglærerne, sensorer, opptaks- eller eksamenskontoret. Målgruppen av
utenlandske studenter har vist seg å være svært lett å definere fordi de to kriteriene som må
oppfylles, er innbyrdes forenelige (konsistente) og definerer gruppen på en fullstendig måte.
Den andre merknaden om at det var uryddig med ett program og to varianter, ble løst på en
god måte da MASTNOU-programmet ble eget masterstudium allerede i 2011 og emnene og
masteroppgaven som inngår i dette studiet fikk egne NOU-koder. De ordinære
masterstudentene på MASTNOR-programmet og de utenlandske på MASTNOU-programmet
har felles undervisning og felles studieopplegg og det betyr at de sistnevnte ikke innebærer
noen særkostnader, selv om MASTNOU-studentene får en annen evaluering og et annet
vitnemål.
I 2013 ble det uteksaminert 3 studenter på MASTNOU-programmet ved UiA. Ei ble tatt opp i
2009, ei i 2010 og ei i 2011. I 2014 ble det også uteksaminert 3 MASTNOU-studenter, to av
disse ble tatt opp i 2009 og ei i 2012.
For tiden er det tre MASTNOU-studenter på programmet: en opptatt i 2013, ingen i 2014 og
to i 2015.
Sverre Wiland
Koordinator for masterprogrammene i nordisk

54

Arkivsak.:

15/04539

Saksbeh.:

Anne Marie Sundberg

Dato:

07.10.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
16.10.2015

Søknad om navneendring: Fra Utøvende rytmisk musikk, masterprogram, til Rytmisk
musikk, masterprogram
Forslag til vedtak:
1. Universitetets studieutvalg godkjenner følgende navneendring: Fra Utøvende rytmisk
musikk, masterprogram, til Rytmisk musikk, masterprogram.
2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2016-2017.

Greta Hilding
Hva saken gjelder
Universitetets styre fattet i møte 26.11.14 vedtak om at Music Management, masterprogram,
skulle legges ned som eget program. Fakultet for kunstfag ønsker å styrke Utøvende rytmisk
musikk, masterprogram, ved at Music Management blir en valgretning i dette
masterprogrammet. Fakultetet arbeider med en større revisjon av programmet. I tillegg søkes
det om navneendring. Det vises til KF-sak 44/15 Forslag til plan for revidering av
Masterprogrammet for utøvende rytmisk musikk der det er fremmet følgende forslag til vedtak
i fakultetsstyrets møte 7. oktober:
«Fakultetsstyret slutter seg til forslag til plan for revidering av Masterprogram for utøvende
rytmisk musikk. Endelig studieplan vedtas i Fakultetsstyret januar 2016. Fakultetsstyret
foreslår navneendring av programmet til «Master i Rytmisk Musikk» med engelsk oversettelse:
«Master of Popular Music». Forslag til navneendring oversendes Studieutvalget for endelig
behandling.»
Endelig vedtak fra fakultetsstyret legges fram i Studieutvalgets møte.
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Saksunderlag
Fakultet for kunstfag arbeider med en større omlegging av nåværende masterprogram i
utøvende rytmisk musikk. Omleggingen medfører også ønske om navneendring.
For å styrke den faglige profilen på signaturstudiene, foreslår Fakultet for kunstfag å tilby fem
spesialiseringer innenfor det reviderte masterprogrammet. Disse er:
 Utøvende retning
 Music Management
 Verdens musikk
 Populærmusikkvitenskap
 Elektronisk musikk
Ettersom ikke alle de foreslåtte valgretningene er utøvende, ønsker fakultetet at programmets
navn endres fra Utøvende rytmisk musikk til Rytmisk musikk.
Sekretariatets merknader
Sekretariatet har ingen merknader til den foreslåtte navneendringen.
Utøvende rytmisk musikk, masterprogram, programevalueres høsten 2015. Music
Management, masterprogram, ble programevaluert høsten 2014. Fakultetet ønsker å ta
resultatene fra programevalueringene med seg inn i arbeidet med det «nye» programmet i
rytmisk musikk.
Sekretariatet mener på denne bakgrunn at Studieutvalget bør få seg forelagt studieplanen for
Rytmisk musikk, masterprogram, når denne foreligger fra fakultetet, det vil si senest i utvalgets
møte i mars 2016.

Vedlegg:
Forslag til plan for revidering av Masterprogrammet for utøvende rytmisk musikk
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Arkivsak.:

15/04539

Saksbeh.:

Anne Grete Lindeland

Dato:

22.09.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag

Møtedato
07.10.2015

Forslag til plan for revidering av Masterprogrammet for utøvende rytmisk musikk
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til forslag til plan for revidering av Masterprogram for utøvende
rytmisk musikk. Endelig studieplan vedtas i Fakultetsstyret januar 2016. Fakultetsstyret
foreslår navnendring av programmet til «Master i Rytmisk Musikk»
med engelsk oversettelse: «Master of Popular Music». Forslag til navneendring oversendes
Studieutvalget for endelig behandling.
Anne Grete Lindeland
Hva saken gjelder
Den 26.11.2014 vedtok Universitetsstyret at Music Management skulle nedlegges som eget
masterprogram fra høsten 2016. Fakultetet fikk mulighet til å omdisponere studiepoengene og i
den forbindelse la fakultetet fram for Universitetsstyret at studiepoengene og studieplassene
ønskes brukt til å styrke Utøvende musikk, rytmisk, masterprogram, ved at Music Management
blir en valgretning innenfor dette programmet. Dette vil igjen føre til at studieprogrammet blir
mer robust i forhold til studenttilgang. Fagmiljøet har utarbeidet et utvidet forslag til revidering
av masterprogrammet som Fakultetsdirektør ønsker å legge fram for Fakultetsstyret. I tillegg
foreslår fakultetet en navneendring av studieprogrammet.
For å styrke den faglige profilen på signaturstudiene foreslås det å tilby fem spesialiseringer
innenfor masterprogrammet. Det vil ikke være behov for ytterligere studiepoeng og endringene
gjøres innenfor dagens ressurstildeling. Spesialiseringene er:
 Utøvende retning (performance)
 Music Management
 Verdens musikk, World Music
 Populærmusikkvitenskap
 Elektronisk musikk
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Saksunderlag
I etterkant av vedtaket i Universitetsstyret har fagmiljøet ved rytmisk musikk arbeidet med en
revidering av masterprogrammet.
Skisse til revidert oppbygging av studie pr valgretning:
Blått: fellesfag
Emnekode
Emnets navn
Master i rytmisk musikk – spesialisering Utøving
ME406
MUR400
MUR500

Studiepoeng 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester

Musikkvitenskapelig teori og metode 15
Indv utv og interpret variant 1
60
Masteroppgave
30
Forskerforum
7,5
Skrivekurs
7,5

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Stp pr år
1.år
15
30

2.år
30
30

15
x
60

Emnekode
Emnets navn
Studiepoeng 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester
Master i rytmisk musikk – spesialisering Elektronisk musikk
ME406

Musikkvitenskapelig teori og metode 15
Indv utv og interpret variant 2
60
Masteroppgave
30
Forskerforum
7,5
Skrivekurs
7,5

x
x

x
x

x
x

x
x

x

60
Stp pr år

15
30

30
30

15
x
60

Emnekode
Emnets navn
Studiepoeng 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester
Master i rytmisk musikk – spesialisering Populærmusikkvitenskap
ME406

Musikkvitenskapelig teori og metode 15
Populærmusikkvit I
15
Populærmusikkvit II
15
Masteroppgave
60
Forskerforum
7,5
Skrivekurs
7,5

x

x
x
x

60
Stp pr år

15
15
x
x

x

x

15
45

15
15

x
60

Emnekode
Emnets navn
Studiepoeng 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester
Master i rytmisk musikk – spesialisering Music Management
ME406

Musikkvitenskapelig teori og metode 15
Music Business I
15
Music Business II
15
Music Business III
30
Masteroppgave
30
Forskerforum
7,5
Skrivekurs
7,5

x
x

x

60
Stp pr år

15
15
15

x
x
x

x
x

x

30
30
15

x
60

Emnekode
Emnets navn
Master i rytmisk musikk – spesialisering Verdensmusikk
ME406

Studiepoeng 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester

Musikkvitenskapelig teori og metode 15
Indv utv og interpret variant 3
60
Masteroppgave
30
Forskerforum
7,5
Skrivekurs
7,5

x
x

x
x

x

x
x

x
x

60
Stp pr år

15
30

30
30

15
x
60

60

Indv utv og interpret variant 1 (utøving)
Indv utv og interpret variant 2 (musikkproduksjon)
Indv utv og interpret variant 3 (verdensmusikk)

Kort om de enkelte valgretningene
Utøvende valgretning /performance
Mastergradstilbudet i utøving gis i dag innenfor instrumentene: el-gitar, el-bass, rytmisk sang,
tangentinstrumenter, trommer, saksofon, trombone og trompet.
For utøvende musikk, rytmisk, masterprogram er den vedtatt og planlagt programevaluering
høsten 2015. Høsten 2014 var Music Management gjennom en programevaluering. Vi ser for
oss at vi tar med oss resultatene av evalueringene inn i videreutviklingen av den nye masteren
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innenfor rytmisk musikk. En endring vi ser allerede nå er å få masterprogrammet inn i en ny
ramme, som blant annet innebærer at studentene avlegger 60 studiepoeng per studieår. Ellers
vil retningen innen utøvende rytmisk musikk tilstrebe og opprettholde store deler av dagens
løsning.
Music Management
Music Management er i ferd med å feste seg i fakultetets studieportefølje, til tross for vedtaket
om nedlegging som selvstendig program. Antall søkere, antall studenter og antall kandidater
på programmet er svakt stigende. Studiepoengproduksjonen på de siste kullene har vært god.
Ved å inkludere management som en valgretning innenfor rytmisk musikk vil vi kunne
fortsette den positive utviklingen innenfor forsvarlig økonomiske rammer.
Elektronisk musikk
Retningen elektronisk musikk er utøvende rytmisk musikk med lap top som hovedinstrument. I
konkurranse med andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr liknende utdanninger har fagmiljøet
blitt tvunget til å tenke nytt. Rytmisk studieretning har over flere år vært under utvikling og
høsten 2012 tok vi for første gang opp studenter med lap top som hovedinstrument på
bachelorprogrammet. Fagmiljøet mener det er en naturlig utvikling nå å tilby en valgretning på
masternivå for Laptop som hovedinstrument. Det er naturlig å sette dette i gang høsten 2016
siden vi har studenter som går ut med Laptop som hovedinstrument fra bachelorprogrammet
for første gang våren 2016.
Verdens musikk / World Music
Retningen verdens musikk er utøvende rytmisk musikk med hovedinstrument innenfor verdens
musikk sjangeren. Våren 2013 søkte Fakultet for kunstfag om å få opprette et studieprogram i
Word Music i samarbeid med Høgskolen i Telemark. Vedtaket ble:
Styret stiller seg positivt til søknad om etablering av felles masterprogram i World Music.
Styret vil ta endelig stilling til spørsmålet om etablering og finansiering av programmet når
de nødvendige avklaringer vedrørende samarbeidet med Høgskolen i Telemark er gjort.
Et videre samarbeid med Høgskolen i Telemark er avsluttet og Institutt for rytmisk musikk har
i etterkant arbeidet med å kunne tilby World Music som en ny retning innenfor Master i
rytmisk musikk. Vi har et sterkt fagmiljø på feltet noe forskningsprogrammet Music without
Borders bidrar til.
Populær musikkvitenskap
De nye retningene i masterprogrammet speiler forskningsgruppene i forskningsplattformen
Popular Music Research unit. Fakultetsstyret har tidligere vedtatt oppstart
forskningsplattformen. Vår grunnpilar innenfor det rytmiske fagmiljøet er at retningene i
masterprogrammet og forskningsgruppene skal bidra til felles styrking og heving av
kompetansen. Med det perspektivet ser vi at masterprogrammet i dag mangler en retningen
som har en teoretisk tilnærming til populær musikk/ rytmisk musikk. Vi kan benytte oss av de
samme lærerkreftene som i dag veileder i Ph.d programmet og studentene her vil ha en solid
teoretisk ballast til å kunne gå videre i Ph.d programmet.
Fakultetsdirektøren mener det er viktig å markedsføre denne retningen på en slik måte at den
ikke kommer i konkurranse om de samme studentene som kan søke Master i kunstfag med
musikk som fordypning. Master i kunstfag legger opp til at studentene skal arbeide med eget
kunstprosjekt, mens retningen populærmusikkvitenskap er en teoretisk tilnærming til rytmisk
musikk.
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Økonomiske vurderinger
Som vi nevnte innledningsvis så forutsettes det at de nye retningene opprettes innenfor dagens
økonomiske rammer. Bruk av fellesemner på tvers av valgretningene, samt muligheten
instituttet har til å vurdere oppstart av en valgretning i forhold til søkertallet, er med på å
redusere den økonomiske risikoen. Det legges også opp til en mer effektiv bruk av ressurser
ved å konsentrere undervisningen i større grad enn i dag. Det kan medføre besparelser i reisetid
og reisekostnader både for studenter og vitenskaplig ansatte.
Det vil først og fremst være retningen «populærmusikkvitenskap» som medfører den største
endringen med flere nye emner. Vi har ingen ledige studiepoeng å sette inn her, men innføring
av ny internfordelingsmodell må tas med i vurderingen.
Den nye internfordelingsmodellen er basert på kategorisering av studier, mot tidligere
kategorisering pr emne. Den nye modellen medfører så langt vi forstår, at alle valgretningene
innenfor master i rytmisk vil bli tilknyttet en utøvende utdanning. Dette medfører at alle emner
i denne retningen vil få samme uttelling i modellen som de utøvende emnene. Fordi vi ikke har
ledige studiepoeng vil vi i de nye emnene ikke få fast tildeling. Dette har ikke så stor betydning
i den nye modellen (som den gamle), fordi fast tildeling på utøvende studier kun er 50 % av
satsen for fast tildeling på øvrige studier. Ved god gjennomstrømming av studenter vil den nye
modellen være fordelaktig fordi faktoren er 4 i utøvende studier (mot 1 i teorifagsstudier).
Vi har her simulert noen eksempler i Populærmusikkvitenskap;
Ved 5 studenter;
Dersom vi startet retningen med studiepoeng i gammel modell gir dette kr 1 476 444 i inntekt.
I ny modell uten nye studiepoeng gir dette kr 1 089 481 i inntekt. Altså en mindre-tildeling på
kr 386 963. Årsaken til mindre-tildelingen er frafallet av tildeling for faste kostnader. Det som
det ikke er regnet på her er besparelsen fellesundervisning gir. I modellen er
musikkvitenskapelig teori og metode, skrivekurs og forskerforum fellesfag med de andre
valgretningene.
Ved 11 studenter;
Dersom vi startet dette med studiepoeng i gammel modell gir dette kr 1 964 393 i inntekt.
I ny modell uten nye studiepoeng gir dette kr 2 059 220 i inntekt. Dette gir en mer-tildeling på
kr 94 827. Vi ser at økning av studenttallet gir god uttelling. Marginal tildelingen utgjør ca. kr
80 000 pr student pr år. Det forutsettes her at studenten møter til eksamen.
Navneendring
Fakultetsdirektør foreslår navneendring til Master i rytmisk musikk med engelsk navn Master
of Popular Music. Dagens navn Utøvende musikk-rytmisk vil ikke være dekkende for de
alternative retningene. Det gjelder spesielt retningene Music Management og Musikkvitenskap.
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Arkivsak.:

15/04732

Saksbeh.:

Anne Marie Sundberg

Dato:

08.10.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
16.10.2015

Godkjenning av utfyllende regler for opptak til Rytmisk musikk, masterprogram
Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg gir utvalgets leder fullmakt til å gi endelig godkjenning av
utfyllende regler for opptak til Rytmisk musikk, masterprogram, med fem spesialiseringer, på
bakgrunn av sekretariatets merknader og merknader som framkom i møtet.
Greta Hilding
Hva saken gjelder
Fakultet for kunstfag gjennomfører en større omlegging av masterprogrammet i utøvende
rytmisk musikk. Blant annet er Music Management lagt ned som eget program og omgjort til
en spesialisering. Da dette ikke er utøvende, har fakultetet søkt om navneendring, se egen sak.
Under Rytmisk musikk, masterprogram, skal det nå tilbys fem ulike spesialiseringer. Fakultetet
har revidert utfyllende regler for opptak slik at alle spesialiseringene omtales i sammenheng.
Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag behandlet i møte 7. oktober d.å. forslag til utfyllende
regler. Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:
Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag vedtar forslag til utfyllende regler for Rytmisk musikk,
masterprogram. Saken sendes videre til behandling i studieutvalget.
Endelig vedtak legges fram for Studieutvalget i møtet.
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Saksunderlag
I sak til fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag redegjøres det for behovet for justering av
utfyllende regler på bakgrunn av den pågående revisjonen av masterprogrammet.
I forslag til utfyllende regler er det ikke foretatt endringer i forhold til retningen
Utøvende musikk. Opptaksgrunnlaget er det samme som tidligere. Dette blir også
grunnlaget for opptak til World Music. I forhold til Music Management er det foretatt små
justeringer. Endringene er i samråd med Opptakskontoret som har sett utfordringer ved de
«gamle» utfyllende reglene til programmet. Endringen er mer en spesifisering på hvilke søkere
man ønsker seg, og hva som tas med i poengberegningen av gjennomsnittskarakteren. De
utfyllende reglene for Music Management har dannet grunnlag for de foreslåtte opptaksreglene
til retningen Populærmusikkvitenskap. Opptaksreglene til Elektronisk musikk er et sted «midt i
mellom» de rene teoretiske retningene og de utøvende retningene. Dette er det ifølge fakultetet
tatt høyde for i forslaget til utfyllende regler.
Vedlagt følger fakultetets forslag til utfyllende regler for opptak til Rytmisk musikk,
masterprogram, slik disse ble lagt fram for fakultetsstyret.
Sekretariatets merknader
I e-post 1. oktober kommenterte sekretariatet følgende til foreliggende forslag til utfyllende
regler:
 Oppsettet for de ulike spesialiseringene bør framstå mer likt.
 Det bør vurderes en bedre sortering på hva som er felles og hva som er spesifikt for de
ulike retningene.
 Når samme sett regler gjelder for to spesialiseringer, må disse ha lik ordlyd.
 Det bør også vurderes om spesialiseringene som har felles opptakskrav omtales samlet i
opptaksreglene.
 Hvorfor er fordypningen på henholdsvis 80 og 90 studiepoeng i de ulike spesialiseringene?
 Under MM omtales både bachelorprogram i øk.adm. (pkt. 1) og 2-årig integrert studium i
øk.adm. (pkt. 3). Skal det være sånn?
 Under Utøvende omtales prosjektskisse, skriftlig beskrivelse og prosjektbeskrivelse. Er
skriftlig beskrivelse og prosjektbeskrivelse det samme? Klargjøring?
Sekretariatet er kjent med at fakultetet på bakgrunn av overstående kommentarer gjorde enkelte
justeringer som ble lagt på bordet i fakultetsstyrets møte. For at fakultetet skal få tilstrekkelig
tid til å vurdere og implementere disse kommentarene (og ytterligere kommentarer som
framkommer i den videre vurderingen av forslaget og i Studieutvalgets møte), vil sekretariatet
foreslå at leder av universitetets studieutvalg får fullmakt til å gi endelig godkjenning av
reglene.

Vedlegg:
Utfyllende regler til Rytmisk musikk, masterprogram
Utfyllende regler for Master i rytmisk musikk-ny.docx
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Arkivsak.:

15/04732

Saksbeh.:

Tonje Kløkstad

Dato:

29.09.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag

Møtedato
07.10.2015

Utfyllende regler til Rytmisk musikk, masterprogram
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag vedtar forslag til utfyllende regler for Rytmisk musikk,
masterprogram. Saken sendes videre til behandling i studieutvalget.
Anne Grete Lindeland
Hva saken gjelder
Som følge av foreslått revisjon av studieplan for rytmisk musikk, må utfyllende regler for
opptak til de ulike retningene vedtas på nytt, slik at de passer til studieprogrammet som helhet.
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Saksunderlag
I fakultetsstyresak som vedrører plan for revisjon av masterprogram i rytmisk musikk, fremgår
det at flere retninger inngår i samme program. Som følge av dette er det nødvendig å justere de
utfyllende reglene for opptak til programmet.
I forslag til utfyllende regler er det ikke foretatt endringer i forhold til opptak til retningen
innen utøvende musikk. Opptaksgrunnlaget er det samme som tidligere. Dette blir også
grunnlaget for opptak til World Music. I forhold til Music Management er det foretatt små
justeringer. Endringene er i samråd med opptakskontoret som har sett utfordringer ved de
«gamle» utfyllende reglene til programmet. Endringen er mer en spesifisering på hvilke søker
man ønsker seg, og hva som tas med i poengberegningen av gjennomsnittskarakteren. De
utfyllende reglene for Music Management har vært grunnlag for opptak til retningen
populærmusikk vitenskap.
Opptaket til Elektronisk musikk er et sted midt i mellom de rene teoretiske retningene og de
utøvende retningene. Dette er det tatt høyde for i de utfyllende reglene.
Vedlagt følger forslag til utfyllende regler for opptak til Rytmisk musikk, masterprogram.

Vedlegg:
Utfyllende regler for Master i rytmisk musikk-ny.docx
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Utfyllende regler for Master i rytmisk musikk
Generelt opptaksgrunnlag for masterprogram framgår av forskrift om krav til mastergrad,
fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det generelle kravet er fullført bachelorgrad, cand.mag.grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang.
Nærmere bestemmelser om opptak framgår av forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Agder. Med hjemmel i denne forskriften er det fastsatt utfyllende regler for
opptak til det enkelte masterprogram.
Vedtatt av Studieutvalget 24. mars 2011 med endring av Studieutvalgets leder på fullmakt 5.
desember 2013.

Studieretning Music Management
1. I opptaksgrunnlaget skal inngå
enten
- fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i utøvende musikk, musikkpedagogikk eller
musikkvitenskap. Minst 20 studiepoeng innen fordypningsenheten skal være på nivå 2;
eller
- bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.
eller
- relevante bachelorprogram med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen kultur-/musikk/kunststudier
Andre relevante bachelorprogram kan etter særskilt vurdering godkjennes som grunnlag for
opptak.
kultur/musikk/kunststudier
2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til
studier og emner ved Universitetet i Agder § 24.

3. Søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten eller utenom 2-årig
integrert studium i økonomi og administrasjon, kan gis betinget opptak.

Studieretning Utøvende musikk
1. Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i klassisk eller rytmisk musikk eller tilsvarende utdanning.
2. I opptaksgrunnlaget skal inngå fordypning på minimum 90 studiepoeng i utøvende musikk.
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3. Søkere kan ikke gis betinget opptak dersom fordypningen ikke er fullført.
4. Søknaden skal inneholde
a) forslag til prosjektskisse for masteroppgave etter retningslinjer fastsatt av Fakultet for
kunstfag. Forslag til fordypningsområdet skal godkjennes av universitetet 5 uker før
opptaksprøven holdes. Aktuelle fordypningsområder tilkjennegis ved utlysning av
studiet.
b) skriftlig beskrivelse av selvvalgt program på ca. 45 minutter.
5. Godkjent prosjektbeskrivelse er en forutsetning for å kunne prøvespille.
6. Søkerne rangeres på grunnlag av
a) Spilleprøve. Ved spilleprøven gis en poengsum fra 10 til 20 for bestått prøve. Søkere
som får mindre enn 10 poeng har ikke bestått spilleprøven. Spilleprøven teller 80 % av samlet
poengsum.
b) Intervju. Ved intervjuet gis en poengsum fra 10-20. Intervju teller 20 % av samlet
poengsum.
Spilleprøven må være bestått for å få adgang til intervju. Det foretas loddtrekning ved en evt.
poenglikhet.
7. Retningslinjer for godkjenning av prosjektbeskrivelse og gjennomføring av spilleprøve, samt
vurderingskriterier, fastsettes av Fakultet for kunstfag.

Studieretning World Music
1. Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i klassisk eller rytmisk musikk eller tilsvarende utdanning.
2. I opptaksgrunnlaget skal inngå fordypning på minimum 90 studiepoeng i utøvende musikk.
3. Søkere kan ikke gis betinget opptak dersom fordypningen ikke er fullført.
4. Søknaden skal inneholde
a) forslag til prosjektskisse for masteroppgave etter retningslinjer fastsatt av Fakultet for
kunstfag. Forslag til fordypningsområdet skal godkjennes av universitetet 5 uker før
opptaksprøven holdes. Aktuelle fordypningsområder tilkjennegis ved utlysning av
studiet.
b) skriftlig beskrivelse av selvvalgt program på ca. 45 minutter.
5. Godkjent prosjektbeskrivelse er en forutsetning for å kunne prøvespille.
6. Søkerne rangeres på grunnlag av
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a) Spilleprøve. Ved spilleprøven gis en poengsum fra 10 til 20 for bestått prøve. Søkere
som får mindre enn 10 poeng har ikke bestått spilleprøven. Spilleprøven teller 80 % av samlet
poengsum.
b) Intervju. Ved intervjuet gis en poengsum fra 10-20. Intervju teller 20 % av samlet
poengsum.
Spilleprøven må være bestått for å få adgang til intervju. Det foretas loddtrekning ved en evt.
poenglikhet.
7. Retningslinjer for godkjenning av prosjektbeskrivelse og gjennomføring av spilleprøve, samt
vurderingskriterier, fastsettes av Fakultet for kunstfag.

Studieretning Elektronisk musikk
I opptaksgrunnlaget skal inngå
enten
- fordypning på minst 90 studiepoeng i utøvende eller elektronisk musikk
eller
- bachelorgrad i musikkteknologi eller tilsvarende.
Andre relevante bachelorprogram kan etter særskilt vurdering godkjennes som grunnlag for
opptak.
Søknaden skal inneholde:
a) forslag til prosjektskisse for masteroppgave etter retningslinjer fastsatt av Fakultet for
kunstfag. Forslag til fordypningsområdet skal godkjennes av universitetet 5 uker før
opptaksprøven holdes.
b) skriftlig beskrivelse av selvvalgt program på ca. 45 minutter. Lyd/videofiler i digitalt
format kan alternativt legges ved.
5. Godkjent prosjektbeskrivelse er en forutsetning for å kunne prøvespille.
6. Søkerne rangeres på grunnlag av
a) Spilleprøve. Ved spilleprøven gis en poengsum fra 10 til 20 for bestått prøve. Søkere
som får mindre enn 10 poeng har ikke bestått spilleprøven. Spilleprøven teller 80 % av samlet
poengsum.
b) Intervju. Ved intervjuet gis en poengsum fra 10-20. Intervju teller 20 % av samlet
poengsum.
Spilleprøven må være bestått for å få adgang til intervju. Det foretas loddtrekning ved en evt.
poenglikhet.
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7. Retningslinjer for godkjenning av prosjektbeskrivelse og gjennomføring av spilleprøve, samt
vurderingskriterier, fastsettes av Fakultet for kunstfag.

Studieretning Populærmusikkvitenskap
1. Opptak til studieretning Populærmusikkvitenskap krever fullført bachelorgrad med
fordypning på minst 80 studiepoeng i musikkfaglige emner (for eksempel Bachelor i
musikkvitenskap, Bachelor i utøvende musikk eller Bachelor i musikkpedagogikk). Andre
relevante bachelorprogram kan etter særskilt vurdering godkjennes som grunnlag for opptak.
2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, jf. forskrift om opptak til
studier og emner ved Universitetet i Agder § 24.
3. Søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten kan gis betinget
opptak.
4. Søknaden skal inneholde forslag til prosjektskisse for masteroppgave etter retningslinjer
fastsatt av Fakultet for kunstfag.
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