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Sak 6/18: Gjennomgang av studier 2018: Master i økonomi og administrasjon og Bachelor i
rettsvitenskap (vedtakssak)
Vedtak:
Master i økonomi og administrasjon:
Vurderte kriterier anses oppfylt for Master i økonomi og administrasjon, med unntak av kriterium 8:
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse. Flere av underviserne på
masterstudiet kan ikke dokumentere praktisk-pedagogisk kompetanse i tråd med Retningslinjer for
vurdering av undervisningskompetanse ved UiS. Studieprogramutvalgets tilrådning til dekan er likevel å
anbefale videreføring av akkreditering for studieprogrammet. Utvalget anbefaler at det opprettes tilbud om
pedagogisk kompetanseheving utover det basiskurset i universitetspedagogikk som tilbys av Uniped i dag,
basert på ulike behov.
Bachelor i rettsvitenskap:
Vurderte kriterier anses oppfylt for Bachelor i rettsvitenskap, med unntak av:
Kriterium 8: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse. Ikke alle
underviserne på bachelorstudiet kan dokumentere praktisk-pedagogisk kompetanse i tråd med
Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse ved UiS.
Kriterium 11: Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Bachelor i rettsvitenskap ved UiS bygger på et samarbeidsforhold med juridisk fakultet
ved UiB. Rettsvitenskap-studiet på US er utformet for å tilsvare bachelorstudiet på UiB, slik at ferdige
bachelorstudenter på UiS kan søke seg inn på master i rettsvitenskap på UiB. UiB har også studieplasser
reservert for søkere med fullført Bachelor i rettsvitenskap på UiS. Det er derfor ikke mulig å legge inn et
utvekslingssemester på bachelorstudiet på UiS uten å ødelegge for studentenes mulighet til å gå videre på
masterstudiet på UiB. Vi vil derfor be om at kravet om studentutveksling regnes som ivaretatt gjennom den
muligheten for utveksling som gis i siste studieåret på Master i rettsvitenskap ved UiB.
Studieprogramutvalget gjør også oppmerksom på at Bachelor i rettsvitenskap ligger kritisk nær grensen for
ikke å oppfylle krav i forskrift på følgende punkt: Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Et stort antall av emnene på bachelorstudiet i
rettsvitenskap blir undervist av andre enn ansatte i hovedstilling på HHUiS.
Sak 7/18: Gjennomgang og planlegging av studieplassene på Handelshøgskolen (vedtakssak)
Vedtak:
Studieprogramutvalget foreslår å øke opptaksrammen på Master i regnskap og revisjon med 10
studieplasser. Utover dette ønsker studieprogramutvalget å beholde de samme opptaksrammene som ved
opptak i 2018. Utvalget anbefaler dekan å ta hensyn til studieprogrammenes studiekvalitet, deriblant
søkernes inntakskvalitet, når forslag til opptaksrammer meldes inn til universitetsdirektør.
Forslag til opptaksplasser for opptak 2019:
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Studieprogram
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i rettsvitenskap
Master i regnskap og revisjon
Master i økonomi og administrasjon

Opptaksplasser
175
58
35
119

Kjønnskvotering: Studieprogrammene trenger ikke kjønnskvotering.
Engelske navn: De engelske navnene på studieprogrammene vurderes å være tilfredsstillende.
Studieprogramutvalget avventer fakultetsstyrets vedtak om nedleggelse eller kontinuasjon av femårig master
i økonomi og administrasjon. Dette studieprogrammet er derfor ikke med i tabellen.
Sak 8/18: Orientering om pilot for reakkreditering: Bachelor i økonomi og administrasjon
(orienteringssak)
Lene, Ola og Sindre orienterte om pilot for reakkreditering. Rapporten fra komiteen er ikke ferdigstilt.
Sak 9/18: Forslag til ny studiestruktur på Bachelor i økonomi og administrasjon og
Master i økonomi og administrasjon (vedtakssak)
Vedtak:
Ny studiestruktur for Bachelor i økonomi og administrasjon må bygge på rapporten fra reakkrediteringskomiteen for studiet. Studieprogramutvalget ønsker ikke å vedta ny studiestruktur før rapporten fra
komiteen er klar.
Studieprogramutvalget anerkjenner innsatsen som er lagt ned i å forberede justeringer av
masterprogrammet i økonomisk-administrative fag, og ser at det foreløpige forslaget reflekterer flere av
utfordringene programmet står overfor. I kommentarene fra utvalget ble det lagt vekt på verdien av bedre
samarbeid på tvers av profilene, mer hensiktsmessig integrasjon av emner, oppstramming av strukturen
rundt masterprogrammet, bedre samarbeid med arbeids- og næringsliv, nye læringsformer og økt påtrykk for
bedre kvalitet på undervisningssiden.
Det konkrete forslaget som var presentert i sakspapirene, viste seg å trenge noe mer modning, ettersom
interessene i fagstaben vanskelig lar seg samle om full integrasjon på tvers av alle profiler og et felles
obligatorisk emnetilbud i semester 1. Studieprogramutvalget ga imidlertid tilslutning til ideene om
videreføring av et tilbud med fire profiler, og ønsket velkommen en fornyelse av den tidligere profilen for
strategi og ledelse. Studieprogrammet var også støttende til tanken om en noe strammere firedelt
semesterstruktur, med obligatoriske emner i samarbeid mellom profilene i semester 1, profilspesifikke
fordypningsemner i semester 2, valgfag, utveksling og eventuelt næringslivskontakt i semester 3 og
masteroppgave i semester 4. Med dette som utgangspunkt kunne programutvalget slutte seg til retningen
som med dette er signalisert for programrevisjonen.
Sak 10/18: Kvalitetsrapport for Handelshøgskolen UiS (orienteringssak)
Studieprogramutvalget ber om at kvalitetsrapporten også tar med data på emnenivå som strykprosent,
gjennomsnittskarakter og score på studentevalueringer.
Sak 11/18: Eventuelt
Studieprogramleder på Bachelor i rettsvitenskap ber om at arbeides på fakultetet med å utrede muligheten
for etablere et masterstudium som en videreføring av Bachelor i rettsvitenskap. Studieprogramleder har ikke
ledige ressurser i sin stilling til å gjøre denne utredningen.

Lars Atle Kjøde
Prodekan for undervisning

Referat: Lene K. Hoff
Seniorrådgiver
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