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Enstemmig vedtak:
Godkjent.
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Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014

Enstemmig vedtak:
Godkjent.

ST 14/30 Referatsaker


Styreprotokoll 26.02.14



Styreprotokoll 09.04.14



Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 280214

Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014

Enstemmig vedtak:
Tatt til orientering.

ST 14/31 Søknader om etablering av nye studier med oppstart høsten 2015

Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014
Saken ble lagt fram uten forslag til vedtak.
Etter en grundig diskusjon falt Studieutvalget ned på å ville fremme følgende innstilling til
styret:
 Filosofi, bachelorprogram, foreslås etablert, med 6 mot 1 stemme.
 Geografi og utvikling, årsstudium, foreslås ikke etablert, med 4 mot 2 stemmer. 1
representant avholdt seg fra å stemme.
Studieutvalget hadde følgende kommentarer:
Utvalget er av den oppfatning at terskelen for å få etablere nye studier bør være høy – ikke minst
sett i lys av de vanskeligheter man har når det gjelder nedlegging av studier. Kanskje kan man
vurdere muligheten for å etablere nye studier for en prøveperiode for på denne måten å sikre at
utviklingen blir som man har stipulert i søknadene.
Filosofi
Når det gjelder Filosofi viser Studieutvalget til at porteføljegjennomgangen ikke er fullført og til
styrets vedtak i fjor. Etableringssøknaden er i stor grad den samme som i forrige søknadsrunde,
selv om den er noe supplert.
Argumenter både for og mot etablering av bachelorprogram i filosofi ble trukket fram.
Universitetsdirektørens argumentasjon i forrige runde står fortsatt ved lag, og da ble det innstilt
på avslag. På den annen side er det stor interesse for filosofistudier, og det stilles spørsmål om
det er hensiktsmessig å «bremse» i denne sammenheng. Et årsstudium med god søkning,
masterprogram og ph.d.-spesialisering der filosofi inngår som en integrert del, tilsier at et
bachelorprogram bør inngå i porteføljen slik at det tilbys et helhetlig løp. Det vises også til at
fakultetet allerede tilbyr de emner som skal inngå i bachelorprogrammet i filosofi.
Geografi og utvikling
Når det gjelder Geografi og utvikling peker Studieutvalget på at søknaden framstår prematur.
Lektorutdanningen for trinn 8-13 starter opp høsten 2014, og det synes tidlig å supplere
fagtilbudet i utdanningen allerede høsten 2015. Det påpekes også at UiA ikke tilbyr fagdidaktikk
i geografi, noe som er et krav i lektorutdanningen. Utvalget viser til at et årsstudium i geografi
også kan være aktuelt som videreutdanning for lærere. Kanskje bør fakultetet vurdere å tilby et
nettbasert studium (jfr. masterprogrammet i Development Management).
Dersom Fakultet for samfunnsvitenskap ønsker å gå videre med dette studiet, bør det
samarbeides tett med Avdeling for lærerutdanning. Spørsmålet om etablering bør også
behandles i styret for lærerutdanningene.
Studieutvalgets innstilling oversendes styret og legges fram i møtet 14. mai.

Enstemmig vedtak:
Studieutvalgets innstilling oversendes styret.

ST 14/32 Endring av utfyllende regler for opptak til Religion, etikk og
samfunn, masterprogram
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner den foreslåtte endringen i utfyllende regler for opptak til Religion,
etikk og samfunn, masterprogram.
Endrede utfyllende regler lyder:
1. I opptaksgrunnlaget skal inngå:
Fordypningsenhet i religion og etikk (f.eks. kristendomskunnskap, religionsvitenskap og
KRL/RLE) på minst 80 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng skal være emner på
påbyggingsnivå (nivå 2).
2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er
nevnt i pkt. 1 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, kan gis betinget
opptak
Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014

Enstemmig vedtak:
Studieutvalget godkjenner de foreslåtte endringer i utfyllende regler for opptak til Religion,
etikk og samfunn, masterprogram.
Endrede utfyllende regler lyder:
1. I opptaksgrunnlaget skal inngå:
Fordypningsenhet i religion og etikk (f.eks. kristendomskunnskap, religionsvitenskap og
KRL/RLE) på minst 80 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng skal være emner på
påbyggingsnivå (nivå 2).
2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er
nevnt i pkt. 1 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, kan gis betinget
opptak.

ST 14/33 Programevaluering av studieprogram i 2013
Forslag til vedtak:
1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av IKT, masterprogram, til
orientering.
2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt revidert studieplan etter programevaluering, jfr.
forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.
Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014
Studieutvalget foreslo at man i forhold til mal for programevaluering kan vurdere å fokusere
mer på læringsutbytte og tverrfaglige prosjekter.
Enstemmig vedtak:
1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av IKT, masterprogram, til orientering.
2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt revidert studieplan etter programevaluering, jfr.
forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.

ST 14/34 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i
Agder - høring
Forslag til vedtak:
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.
Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014
Det ble fokusert på punktet Ny og utsatt eksamen – endring av tidspunkt. Ingrid Susanne
Andersen presenterte utviklingen man har vært vitne til siden sist endring.
Studieutvalgets merknader:
Flere medlemmer i Studieutvalget støttet forslaget om å gå tilbake til tidligere tidspunkt for
ny/utsatt eksamen både fordi studentene da ville ha sine kunnskaper friskere i minne, samt på
grunn av en forventning om økt gjennomstrømming. Noen mente likevel at det ut fra en faglig
vurdering var bedre å opprettholde gjeldende ordning slik at studenten fokuserte på nye emner
fra første dag og ikke uteble fra forelesning til ny/utsatt eksamen var gjennomført. Fra noen ble
det i tillegg gitt uttrykk for et ønske om mer data på individnivå.
Enstemmig vedtak:
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.

ST 14/35 Utdannings- og forskningsmelding 2013
Forslag til vedtak:
Studieutvalget tar utdannings- og forskningsmeldingen til orientering.
Saksprotokoll i Studieutvalget - 05.05.2014
Det ble fokusert på punkt 2.8 Hovedutfordringer.
Studieutvalget hadde ingen forslag til endringer i meldingen. Fra diskusjonen refereres:
 Det er viktig å fokusere på studentenes motivasjon og legge til rette for økt egeninnsats.
Universitetet bør i større grad bevisstgjøre studentene på hva som kreves av dem – og i neste
omgang «stå på krava».
 Utfordringer i forbindelse med studiestart ble trukket fram.
 Antall studenter per vitenskapelig ansatt henger sammen med flere andre av
hovedutfordringene. Dette gjelder for eksempel samspillet mellom utdanning og forskning,
infrastruktur, kvantitet vs. kvalitet, og kan ses som en motsats til finansieringsordningen der
det gjelder å få flest mulig studenter gjennom. I møtet ble det uttalt «la oss bli færre». Dette
anses som viktig for kvaliteten.
 Det er et sterkt «tallfokus» i systemet.
 Utdanningsledelse er et viktig satsingsområde slik Studieutvalget ser det. Viktigheten av å se
profesjonskompetanse og forskningskompetanse i sammenheng ble understreket. Kanskje
kan bærebjelke- og signaturstudiene bli pilotprosjekter i forbindelse med programledelse.
Enstemmig vedtak:
Studieutvalget tar utdannings- og forskningsmeldingen til orientering.

