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Bakgrunn
Norsk hotellhøgskole, institutt for økonomi og ledelsesfag (NHSIØL) har oversendt et nytt
forslag til revisjon av studieprogrammet master i økonomisk- administrative fag. Forslag til
endring i masterprogrammet vil, hvis de blir vedtatt, gjelde fra studieåret 2009/2010.
Kvalitetsutvalget behandlet revisjonsutkast for master i Økonomisk- administrative fag 25.
juni 2008 som sak KUSV 2408 for studieåret 2009/2010.
Forslaget var på forhånd behandlet i instituttråd ved NHS-IØL 10 juni 2008. Følgende vedtak
ble da fattet:
Instituttrådet stiller seg bak de foreslåtte endringene for bachelorprogrammene og master
programmet for økonomisk-adminiustrative fag med de justeringer og korreksjonen som
fremkom i møtet.
I forbindelse med behandling av sak KU 2408, vedtok Kvalitetsutvalget følgende:
1. Studieprogram for master i økonomisk-administrative fag – Siviløkonom godkjennes.
2. Finansretningen deles i to profileringsretninger til Asset Management og Corporate
Finance
3. Økonomisk analyse skifter navn til Samfunnsøkonomi.
4. KU anbefaler instituttet å endre navnet for Foretaksledelse til Strategi og ledelse
5. Nye emner godkjennes som en del av Master i økonomisk-administrative fag –
Siviløkonom.
6. Endringer i emnebeskrivelser vil bli gjennomført sammen med instituttets videre
emnerevisjon.
7. Studentopptaket for 2009 er på 50 studenter for hele masterprogrammet.
8. Kvalitetsutvalget ber fakultetet utarbeide retningslinjer for hvor mange studenter en
profileringsretning eller emne skal ha for å kunne starte opp
Kvalitetsutvalget anmoder videre dekanen be instituttet om å
- klargjøre oppfyllelsen av NOKUT-forskriftens krav om obligatorisk vitenskapsteori og
metode for alle masterstudenter.
Etter vedtaket i kvalitetsutvalget 25.06.08 ble saken sendt tilbake til instituttet som bearbeidet
saken for oversendelse til Utdanningsutvalget.
KUSV 2408 ble sendt i bearbeidet utgave fra dekan til utdanningsdirektøren 21. august 2008.
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I oversendelse fra dekan ble det bemerket at fagmiljøet i etterkant av kvalitetsutvalgsmøte har
besluttet å endre navn på profileringsretningen fra Foretaksledelse til Strategi og ledelse (ref.
vedtakets punkt 4). Videre ble det vist til fagmiljøets oversendelse for klargjøring av hvilke
emner i programmet som skal oppfylle NOKUT-forskriftens krav om obligatorisk
vitenskapsteori og metode.
Saksfremlegget til utdanningsutvalgets møte 8. oktober bygget på kvalitetsutvalgets møte i
juni og oversendelse fra Dekan.
3. oktober 2008 sendte fagansvarlig Ola Kvaløy over en skjematisk oversikt som viste
endringer i forhold til hvilke speisaliseringer som skulle tilbys og emnesammensetning av
disse. Utdanningsdirektøren ble via e-post bedt om å legge dette til grunn i utdanningsutvalget
08. oktober
Denne oversendelsen er avvikende i forhold til det som ble anbefalt av instituttrådet og
kvalitetsutvalget i juni, og avviker således også fra dekanens oversendelse til
utdanningsdirektøren. Oversikten innebærer endringer i masterprogrammets
spesialiseringstilbud, og hadde på tidspunktet for oversendelsen ikke vært behandlet i
instituttråd eller kvalitetsutvalg. Fakultetets ledelse var ikke orientert av instituttet verken
skriftlig eller muntlig om endringene.
I sak 30/08 8 oktober 2008 om ”omstrukturering og nedlegging avstudieprogram ved det
samfunnsvitenskaplege fakutetet – studieåret 2009-2010” vedtok derfor utdanningsutvalget
følgende:
”Utdanningsutvalget ber Det samfunnsvitenskaplege fakultet oversenda eigen sak om
omstukturering av masterprogram i økonomisk- administrative fag til handsamning i utvalet i
novembermøtet.”
Forslaget til nye endringer skal behandles i ekstraordinært instituttråd.
På dette grunnlag legges forslag om ny struktur på master i økonomisk administrative fag
fram for behandling for Kvalitetsutvalget. NHS-IØL bes om å legg frem tilrådningen fra
instituttrådet senest i kvalitetsutvalgets møte 22. oktober 2008.
Gjennomgang av framlagte forslag til nye endringer
Det tas forbehold om at vi, undertegnende, ikke har fått satt oss tilstrekkelig inn i forslaget fra
NHS- IØL på grunn av sakens hastekarakter. Det kan være at våre innvendinger er belyst i
oversendelsen fra NHS-IØL. Tilsvarende kan det være aspekter av forslaget vi enda ikke har
fanget opp.
Følgende hovedpunkter bemerkes i det nye forslaget:
1. Forslaget holder fast ved å øke antallet spesialiseringer (profileringsretninger) i
masterprogrammet, fra dagens tre til fem fra høsten 2009. Forslaget innebærer
imidlertid endring i sammensetningen av spesialiseringene.
2. Tre av spesialiseringene - Samfunnsøkonomi, Markedsføring og Strategi og ledelse fremstår som uendret fra Kvalitetsutvalgets vedtak i 25. juni 2008.
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3. Finansretningen Anvendt finans (Ref punkt 2 i vedtaket i sak 2408.) deles likevel ikke
i to spesialiseringer, Asset management og Corporat finans, slik det ble anbefalt av
Kvalitetsutvalget 25.06.08. Det foreslås at spesialiseringen beholder navnet Anvendt
finans (som for inneværende studieår). Derimot holdes det fast ved
spesialiseringsemnene som ble foreslått for Asset managment og Corporat finans i
behandling av KUSV 2408. Dette innebærer at to av emnene beholder navn som
tilsvarer det som tilbys i dagens spesialisering i Anvendt finans, men det er forslått fire
nye spesialiseringsemner for den fordypningen.
Til sammen tilbyr Anvendt finans nå seks spesialiseringsemner. Det er utydelig om
alle seks emnene er obligatoriske for de som velger spesialiseringen. Videre er det
utydelig om det er rom for valgemner innenfor denne spesialiseringen. Det har ikke
vært mulig å vurdere om det er en innholdsmessig endring i emnene som tilbys.
4. Det opprettes en ny spesialisering i Risikostyring. Denne spesialiseringen forutsetter et
samarbeid med TEKNAT. Her vil tre av de fire spesialiseringsemnene bli gitt av
TEKNAT, og ett gis av NHS-IØL. Det er uavklart hvor veiledingsansvaret for
masteroppgaven vil ligge.

For detaljer vises det til oversendelsesbrev fra NHS-IØL, der saken er utfyllende fremstilt.
Her foreligger også komplett studieplan, inkludert både nye og allerede vedtatte
emnebeskrivelser.
Vurdering
Instituttet begrunner de foreslåtte endringene i sitt behov for å være synlig nasjonalt, og for å
kunne konkurrere om de beste studentene. For å gjennomføre dette mener instituttet de må
kunne tilby et bredt antall profileringsretninger innen økonomisk-administrative fag. Dette er
også i tråd med UiS’ strategi om å øke kapasiteten ved instituttets utdanningstilbud. Videre
påpekes det at utviklingen i retning av flere spesialiseringer ble varslet allerede i forbindelse
med forrige utvidelse fra 2 til 3 spesialiseringer. I etterkant har instituttet rekruttert ytterlige
kompetent personale, og NOKUT- forskriftens krav om første- og professorkompetanse ble
vurdert som oppfylt av kvalitetsutvalget 25. juni 2008 da daværende forslag ble fremmet. Det
er instituttet ansvar å påse at dette er oppfylt ved alle deler av masteren.
I den skjematiske oversikten over studiet, fremstår det enda som noe uklart om alle
masterstudentene tilbys emner i vitenskapsteori og metode, noe som er påkrevd jfr. NOKUTforskriftens § 2-2 punkt 8. Instituttet må gjøre dette eksplisitt ved å kunngjøre i
emnebeskrivelser, skjematisk studieoversikt og i informasjon til studentene, hvordan dette
kravet etterkommes i alle varianter av studiet.
I Utdanningsutvalgets uttalelse i orienteringssaken om emnene i master i økonomiskadministrative fag den 10. juni, ble instituttet oppfordret til å se på emnebeskrivelsene enda en
gang for å sikre at vurderingsformer og arbeidskrav er godt nok gjennomarbeidet. Denne
utfordringen står ved lag. Det gjenstår også utfordringer i forhold til implementering av
læringsutbytte. I sak til Kvalitetsutvalget (november) om føringer for kommende
emnerevisjon vil dette være et hovedpunkt.
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Instituttet ønsker fortsatt ikke å øke opptaket til masteren i forhold til inneværende studieår i
kommende studieår, men varsler en gradvis vekst.
Et styrket samarbeid mellom TEKNAT og SV fakultet svarer til institusjonens målsetning om
økt samarbeid på tvers av fakultetene, og det er positivt at masteren videreutvikles i tråd med
instituttets faglige satsning og prioriteringer. Det eksiterer allerede gode samarbeidsrelasjoner
mellom fagmiljøene på TEKNAT og SV, og spesialiseringen i Risikostyring kan sees på som
en tydeliggjøring av eksisterende samarbeid.
Imidlertid fremstår arbeidsprosessen i denne saken som problematisk. Saken har karakter av å
være en hastesak utenfor de gitte rammer av tidsfrister. Søknad om å etablere nye studier skal
fremmes for universitetsdirektøren innen 20. august. Dette er tidsfrister som fakultetets øvrige
studieprogram må forholde seg til.
Videre oppfattes måten instituttet har fremmet denne saken fra kvalitetsutvalgets møte 25.
juni 2008 frem til utdanningsutvalget møte 8. oktober 2008 som uryddig fordi:
-

-

-

Spesialisering i Risikostyring, og ny sammenslåing av Asset Management og Corporat
Finance til ny spesialisering i Anvendt finans har ikke blitt behandlet i instituttråd før
den ble fremmet i utdanningsutvalget.
Endringen er ikke blitt meldt til kvalitetsutvalget av instituttet, men blir sendt til
kvalitetsutvalget fra utdanningsutvalget.
Endringene må anses som ”større endringer” fordi i spesialiseringen Risikostyring er
basert på en ny sammensetning av eksiterende emner. Emnene er satt sammen av
tilbud fra både TEKNAT og SV fakuletet. Dette samarbeidet har ikke tidligere vært
faglig og administrativt formalisert.
Utdanningsutvalgets retningslinjer for utredning, godkjenning og revisjon av studier
ved universitetet i Stavanger stiller formelle krav saksgangen i forhold til revisjon av
studier. I dokumentet Retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering,
nedlegging og revisjon av studier ved UiS heter det blant annet:

2.2 Saksbehandling
2.2.1. Etter vedtak om utredning av nye studier, utarbeides utkast til fullstendig
studieplan/fagplan som kvalitetssikres og godkjennes av dekanen. Dekanen kan vedta
å sende planen på høring.
Ved tverrfakultært samarbeid skal sendes på høringsrunde på de involverte
fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og
administrativt hovedansvar for studiet. Dekanene ved de involverte fakultetene skal
kvalitetssikre og godkjenne planen.
Dette betyr at dekanene ved TEKNAT og SV fakultetet må godkjenne spesialiseringen
risikostyring i henhold til fakultetenes kvalitetsrutiner. Ved SV fakultetet er det
kvalitetsutvalget som sørger for denne kvalitetssikringen.
-

Slik vi ser det er det fortsatt en del vesentlige spørsmål som ikke er utredet
tilstrekkelig. Dette gjelder blant annet synliggjøring av den faglig kompetanse, og
hvordan denne er knyttet til de nye spesialiseringene. Det er sentralt at nye
spesialiseringer bør være forankret i den faglige kompetansen ved instituttet.
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-

-

-

I tillegg er ikke spørsmål om administrative kostnader, tilrettelegging av eksamen,
timeplan, studentenes rettigheter ved opptak til spesialisering og emne på tvers av
fakultet tilstrekkelig utredet.
Det er fortsatt en rekke spørsmål som står ubesvart, for eksempel: Er valg av
spesialiseringene bindene for studentene? Vil det være mulig for studenten å velge
spesialiseringsemner på tvers av spesialiseringene? Og vil det vær en nedre grense for
antall studenter som må søke seg inn på spesialiseringene for at de skal tilbys? (Det er
her snakk om 50 studenter som skal fordeles på 5 emner).
Det kommer ikke tydelig nok frem hvordan instituttet vil ivareta NOKUT’s krav til
obligatorisk vitenskapsteori og metode for alle masterstudenter. Kvalitetsutvalget
minner om NOKUTS krav om obligatorisk vitenskapsteori og metode. Ivaretakelsen
av kravet bør være tydelig ved oversending til utdanningsutvalget. Dette var også en
del av anmodningene fra kvalitetsutvalget 25 juni 2008; ”I det nye forslaget master i
økonomiskadministrative fag kan vi heller ikke se at NOKUT forskriftens krav om
obligatorisk vitenskapsteori og metode for alle masterstudenter er tydeliggjort godt
nok. ”

Oppsummerende bemerkninger:
Det er fortsatt enkelte utfordringer og forutsetninger, som må ligge til grunn for en eventuell
godkjenning av forslaget om ny spesialiseringer i master ved økonomiske administrative fag
ved NHS-IØL.
Det må vurderes om:
1. Saksdokumentene oversendt av NHS-IØL tar tilstrekkelig hensyn til kvalitetsutvalgets
anbefalinger fra 25.06.08
2. Faglig kompetanse knyttet til den nye spesialiseringsinndelingen i tilstrekkelig grad er
tydeliggjort og synlig
Videre må en evt. godkjenning følges opp med:
3. En utredning av administrative utfordringer og ressurser, særlig knyttet til
tverrfakultært samarbeid.
4. Å sikre at NOKUTs krav er ivaretatt i forhold til krav om vitenskapsteori og metode.
5. Å sikre at krav til læringsutbytte er ivaretatt i studieplan og emnebeskrivelsene.
I tillegg bør det være en forutsetning for å kunne anbefale en spesialisering i Risikostyring at
det:
6. Foreligger dekanvedtak fra begge fakultet, i henhold til Retningslinjer for utredning,
godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier ved Universitetet i
Stavanger.
På grunn av de knappe tidsfristene har det er ikke vært mulig for undertegnende å foreta en
grundig sammenfatting og vurdering av disse punktene i dette saksfremmelegget. Vi velger
derfor å fremme forslag til vedtak på bakgrunn av drøftinger i møtet.

Forslag til vedtak:
Fremlegges i møtet
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Ullandhaug, 20.10.08

Eva Hærem
leder

Cecilia Roberts
saksbehandler

Vedlegg:
1. Oversendelsesbrev fra NHS-IØL med forslag til endring av studieplan for master i
økonomisk-administrative fag, gjeldende fra høsten 2009

6

