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Innhold:

HHUIS-13/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

HHUIS-14/15

Godkjenning av møtebok av 14.4.15

HHUIS-15/15

Programrevisjon: Bachelor økonomi og administrasjon

HHUIS-16/15

Programrevisjon: Bachelor regnskap og revisjon

HHUIS-17/15

Programrevisjon: Bachelor rettsvitenskap
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Programrevisjon: Economics (masterprofil)
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Programrevisjon: Applied Finance (masterprofil)

HHUIS 20/15

Programrevisjon: Business Innovation (masterprofil)

HHUIS 21/15

Programrevisjon: Strategy and Management (masterprofil)

HHUiS 22/15

Programrevisjon: Master i regnskap og revisjon

HHUiS 23/15

Opprettelse av kvoter og internasjonalt opptak

HHUIS 24/15

Faglig ledelsesstruktur HHUiS
Eventuelt
Orienteringssaker:
• Studieplasser, master i regnskap og revisjon
• Evaluering av masterprogrammet

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS
MØTEBOK FRA STYRET
Møtested: EAL- hus, styrerom 125
Tid: Tirsdag 14.4.15, 1215-1500

Følgende faste- og varamedlemmer møtte:
Gunnar Christensen
Tarjei Mandt Larsen
Kristoffer W. Eriksen
Anne-Lin Brobakke
Fra styresekretariatet møtte:
Bjarte Ravndal, instituttleder
Egil Kristensen, kontorsjef (referent)
Forfall:
Ola Kvaløy
Fredrik Aarrestad
Aslaug Marie Mjølhus

Saksnummer:

Innhold:

HHUIS-7/15
HHUIS-8/15
HHUIS-9/15
HHUIS-10/15
HHUIS-11/15
HHUIS-12/15

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av møtebok av 25.2.15
Etableringssøknad: Master i regnskap og revisjon
Etableringssøknad: Master i innovasjon og entreprenørskap
Fra ett til tre fakultet: Høringsuttalelse fra HHUiS
Eventuelt
Orienteringssaker:
• Prolongering av styrets varighet
• Fusjon med HSH
• Revisjonsuken 2015

Møtebok, styremøte ved HHUiS 14.4.15

HHUIS- 7/15: Godkjenning og innkalling av saksliste
Vedtak
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

HHUIS- 8/15: Godkjenning av møtebok av 25.2.15
Vedlegg:
•

Møtebok av 25.2.15

Vedtak:
Styret godkjenner møtebok av 25.2.15.

HHUIS- 9/15: Etableringssøknad: Master i regnskap og revisjon
Vedlegg:
•

Søknad om akkreditering og etablering av masterprogram i regnskap og revisjon

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner søknaden om etablering av et masterprogram i regnskap og revisjon med
de forslag til justeringer som framkom i møtet. Administrasjonen gis mandat til å foreta en siste
kvalitetssikring av søknaden før den sendes til fakultetet innen 15.5.15.
Instituttstyret beslutter også at det eksisterende bachelorprogrammet i regnskap og revisjon
videreføres.
Instituttstyret legger til grunn at det opprettes nye studieplasser. Dersom det ikke skjer og instituttet
må prioritere blant eksisterende studieplasser, skal studieplasser for masterprogram i regnskap og
revisjon primært hentes fra det femårige programmet i økonomi og administrasjon

HHUIS- 10/15: Etableringssøknad: Master i innovasjon og entreprenørskap
Vedlegg:
•

Søknad om akkreditering og etablering av masterprogram i regnskap og revisjon

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at det på nåværende tidspunkt ikke søkes om etablering av et masterprogram i
innovasjon og entreprenørskap.
Instituttstyret godkjenner at spesialisering (evt.: fordypningsstudium) i innovasjon og
entreprenørskap etableres som en profil i det eksisterende masterprogrammet i økonomi og
administrasjon. Profilen etableres i forbindelse med program- og emnerevisjonen høsten 2015 .
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Møtebok, styremøte ved HHUiS 14.4.15

HHUIS- 11/15: Fra ett til tre fakultet: Høringsuttalelse fra HHUIS
Vedlegg:
•

Fra ett til tre fakulteter: Høringsuttalelse fra HHUiS

Vedtak:
Instituttstyret tar høringsuttalelsen til etterretning.

Stavanger 16.4.15

Gunnar Christensen
styreleder

Bjarte Ravndal
instituttleder
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HHUIS 15/15: Programrevisjon: Økonomi og administrasjon
(bachelor)
Dokumenter i saken:
•
•
•

Bachelorprogram ØKAD 2016 (vedlegg 1)
Bachelorprogram ØKAD 2015 (vedlegg 2)
Bachelorprogram ØKAD 2014 (vedlegg 2)

Vedlegg 1 viser forslag til struktur for bachelorprogrammet i Økonomi og administrasjon. Det gjøres
ingen endringer i programstrukturen for studieåret 2016- 2017.
Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Økonomi og administrasjon
for studieåret 2016-2017. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon
av emneporteføljen.

Bjarte Ravndal
Instituttleder

Saksbehandler: Anne-Lin Brobakke

Bachelorprogram

Økonomi og administrasjon
Gjeldende for nye studenter fra og med høstsemesteret 2016
1. semester
(høst 2016)

2. semester
(vår 2017)

3. semester
(høst 2017)

4. semester
(vår 2018)

5. semester

SVEXPHIL (10)
Examen Philosophicum

BØK195-2 (10)
Grunnleggende
regnskap og
bedriftsøkonomi

BØK135 (10)
Matematikk for
økonomi og
samfunnsfag

BØK225 (10)
Organisasjon og ledelse

BØK103 (10)
Driftsregnskap og
økonomistyring

BØK104 (10)
Statistikk og
samfunnsvitenskapelig
metode

BØK250 (10)
Markedsføring

BØK265 (10)
Mikroøkonomi

BØK260 (10)
Investering og
finansiering

BØK255 (10)
Makroøkonomi

BØK235 (10)
Strategi

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

(høst 2018)

6. semester
(vår 2019)

BØKBAO (20)
Bacheloroppgave

Valgfag (10)

Bachelorprogram

Økonomi og administrasjon
Gjeldende for kull 2015
3. semester
(høst 2016)

4. semester
(vår 2017)

5. semester

BØK250 (10)
Markedsføring

BØK265 (10)
Mikroøkonomi

BØK260 (10)
Investering og
finansiering

BØK255 (10)
Makroøkonomi

BØK235 (10)
Strategi

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

(høst 2017)

6. semester
(vår 2018)

BØKBAO (20)
Bacheloroppgave

Valgfag (10)

Bachelorprogram

Økonomi og administrasjon
Gjeldende for kull 2014
5. semester

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

(høst 2016)

6. semester
(vår 2017)

BØKBAO (20)
Bacheloroppgave

BØK235 (10)
Strategi

HHUIS 16/15: Programrevisjon: Regnskap og revisjon (bachelor)

Dokumenter i saken:
•
•
•

Bachelorprogram REGREV 2016 (vedlegg 3)
Bachelorprogram REGREV 2015 (vedlegg 4)
Bachelorprogram REGREV 2014 (vedlegg 4)

Vedlegg 3 viser forslag til struktur for bachelorprogrammet i Regnskap og revisjon. Det gjøres ingen
endringer i programstrukturen for studieåret 2016- 2017.
Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Regnskap og revisjon for
studieåret 2016- 2017. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av
emneporteføljen.

Bjarte Ravndal
Instituttleder

Saksbehandler: Anne-Lin Brobakke

Bachelorprogram

Regnskap og revisjon
Gjeldende for nye studenter fra og med høstsemesteret 2016
1. semester
(høst 2016)

2. semester
(vår 2017)

3. semester
(høst 2017)

4. semester
(vår 2018)

SVEXPHIL (10)
Examen Philosophicum

BØK195-2 (10)
Grunnleggende
regnskap og
bedriftsøkonomi

BØK135 (10)
Matematikk for
økonomi og
samfunnsfag

BØK225 (10)
Organisasjon og ledelse

BØK103 (10)
Driftsregnskap og
økonomistyring

BØK104 (10)
Statistikk og
samfunnsvitenskapelig
metode

BØK250 (10)
Markedsføring

BØK265 (10)
Mikroøkonomi

BØK260 (10)
Investering og
finansiering

BRE255 (5)
Makroøkonomi

BØK275 (10)
Rettslære revisoreksamen

BRE260 (10)
Videregående regnskap

BRE210 (10)
Finansregnskap og
verdsettelse

BRE340 (10/20)
Skatterett revisoreksamen

BRE330 (10/15)
Revisjonsteori og
metode

BRE320 (15)
Årsregnskap

BRE340 (10/20)
Skatterett revisoreksamen

BRE330 (5/15)
Revisjonsteori og
metode

BRE235 (5)
Introduksjon til strategi
5. semester
(høst 2018)

6. semester
(vår 2019)

Bachelorprogram

Regnskap og revisjon
Gjeldende for kull 2015
3. semester
(høst 2016)

4. semester
(vår 2017)

BØK250 (10)
Markedsføring

BØK265 (10)
Mikroøkonomi

BØK260 (10)
Investering og
finansiering

BRE255 (5)
Makroøkonomi

BØK275 (10)
Rettslære revisoreksamen

BRE260 (10)
Videregående regnskap

BRE210 (10)
Finansregnskap og
verdsettelse

BRE340 (10/20)
Skatterett revisoreksamen

BRE330 (10/15)
Revisjonsteori og
metode

BRE320 (15)
Årsregnskap

BRE340 (10/20)
Skatterett revisoreksamen

BRE330 (5/15)
Revisjonsteori og
metode

BRE210 (10)
Finansregnskap og
verdsettelse

BRE340 (10/20)
Skatterett revisoreksamen

BRE330 (10/15)
Revisjonsteori og
metode

BRE320 (15)
Årsregnskap

BRE340 (10/20)
Skatterett revisoreksamen

BRE330 (5/15)
Revisjonsteori og
metode

BRE235 (5)
Introduksjon til strategi
5. semester
(høst 2017)

6. semester
(vår 2018)

Bachelorprogram

Regnskap og revisjon
Gjeldende for kull 2014
5. semester
(høst 2016)

6. semester
(vår 2017)

HHUIS 17/15: Programrevisjon: Rettsvitenskap (bachelor)
Dokumenter i saken:
•
•
•

Bachelorprogram RETVIT 2016 (vedlegg 5)
Bachelorprogram RETVIT 2015 (vedlegg 6)
Bachelorprogram RETVIT 2014 (vedlegg 6)

Vedlegg 5 viser forslag til struktur for bachelorprogrammet i Rettvitenskap. Det gjøres ingen
endringer i programstrukturen for studieåret 2016 -2017.
Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Rettsvitenskap studieåret for
2016- 2017. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av
emneporteføljen.

Bjarte Ravndal
Instituttleder

Saksbehandler: Anne-Lin Brobakke

Bachelorprogram

Rettsvitenskap
Gjeldende for nye studenter fra og med høstsemesteret 2016
1. semester
(høst 2016)

2. semester
(vår 2017)

3. semester
(høst 2017)

4. semester
(vår 2018)

5. semester
(høst 2018)

6. semester
(vår 2019)

SVEXPHIL (10)
Examen Philosophicum

SVEXFAC (10)
Juridisk forprøve

BSS280 (10)
Forvaltningsrett I

BRV100 (10)
Familie og barnerett

BRV110 (10)
Kontraktsrett I

BRV120 (10)
Juridisk metode I

BRV200 (15)
Norske og
internasjonale rettslige
institusjoner

BRV350 (10)
Tingsrett

BRV330 (5)
Rettskultur og
komparativ rett

BSS270 (10)
Arbeidsrett

BRV220 (10)
Erstatningsrett

BRV230 (10)
Internasjonale
menneskerettigheter

BRV320 (10)
Juridisk metode II

BRV340 (10)
Selskapsrett

BRE360 (10)
Skatterett I

BRV310 (15)
Kontraktsrett II

BRV210 (15)
Forvaltningsrett II

Bachelorprogram

Rettsvitenskap
Gjeldende for kull 2015
3. semester
(høst 2016)

4. semester
(vår 2017)

5. semester
(høst 2017)

6. semester
(vår 2018)

BRV200 (15)
Norske og
internasjonale rettslige
institusjoner

BRV350 (10)
Tingsrett

BRV330 (5)
Rettskultur og
komparativ rett

BSS270 (10)
Arbeidsrett

BRV220 (10)
Erstatningsrett

BRV230 (10)
Internasjonale
menneskerettigheter

BRV320 (10)
Juridisk metode II

BRV340 (10)
Selskapsrett

BRE360 (10)
Skatterett I

BRV310 (15)
Kontraktsrett II

BRV210 (15)
Forvaltningsrett II

Bachelorprogram

Rettsvitenskap
Gjeldende for kull 2014
5. semester
(høst 2016)
6. semester
(vår 2017)

BRV320 (10)
Juridisk metode II

BRV310 (15)
Kontraktsrett II

BRV340 (10)
Selskapsrett

BRE360 (10)
Skatterett I

BRV210 (15)
Forvaltningsrett II

HHUIS 18/15: Programrevisjon: Economic Analysis (masterprofil)
Dokumenter i saken:
•
•

Masterprofil Economic Analysis 2016 (vedlegg 7)
Masterprofil Ecoomic Analysis 2015 (vedlegg 7)

Vedlegg 7 viser forslag til struktur for masterprofilen i Economic Analysis. Forslaget gjelder for
studenter tatt opp fra og med studieåret 2016- 2017.
Følgende justeringer foreslås:
•

MØA350 Environmental and Resource Economics og MØA300 Economics of Human Resource
Management utgår som obligatoriske emner i 3. semester, og gjøres om til valgemner.

Alternativt legges det inn ett obligatorisk emne på tredje semester. Dersom dette alternativet velges,
gis instituttleder fullmakt til å velge hvilket emne som skal gjøres obligatorisk. Det forutsettes
imidlertid at dette gjøres i dialog med profilansvarlig.
Resultatene fra en nylig gjennomført evaluering av masterprogrammet i økonomi og administrasjon
ved HHUiS (i samarbeid med Markedsføringshuset) viser at studentene ønsker mer valgfrihet i
studieprogrammet. Endringen i 3. semester gjøres parallelt for alle profilene og vil dermed skape rom
for større valgmuligheter. Det vil dessuten bli mye lettere å tilpasse et utvekslingsopphold. Endringen
vil også gjelde studenter med opptak studieåret 2015 -2016.
Instituttleder orienterer nærmere om bakgrunnen for valgene i møtet.
Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Economic Analysis studieåret 20162017 med de endringer som framkommer i møtet. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret
for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen.

Bjarte Ravndal
Instituttleder

Saksbehandler: Anne-Lin Brobakke

Masterprofil

Economics
Gjeldende for nye studenter fra og med høstsemesteret 2016
MØA145 (10)
Econometric Analysis

MØA120 (10)
Microeconomic
Analysis

MØA130 (10)
Business Cycle Analysis

MØA290 (10)
Applied Game Theory

Valgfag (10)

(vår 2017)

MØA280 (10)
Empirical Labor
Economics

3. semester

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

1. semester
(høst 2016)

2. semester

(høst 2017)
4. semester
(vår 2018)

MØAHOV (30)
Thesis

Masterprofil

Economics
Gjeldende for kull 2015
3. semester

Valgfag (10)

(høst 2016)
4. semester
(vår 2017)

MØAHOV (30)
Thesis

HHUIS 19/15: Programrevisjon: Applied Finance (masterprofil)
Dokumenter i saken:
•
•

Masterprofil Applied Finance 2016 (vedlegg 8)
Masterprofil Applied Finance 2015 (vedlegg 8)

Vedlegg 8 viser forslag til struktur for masterprofilen i Applied Finance. Forslaget gjelder for
studenter tatt opp fra og med studieåret 2016- 2017.
Følgende justering foreslås:
•

MØA210 Derivatives and Risk Management og MØA370 Valuation utgår som obligatoriske
emner i 3. semester, og gjøres om til valgemner.

Alternativt legges det inn ett obligatorisk emne på tredje semester. Dersom dette alternativet velges,
gis instituttleder fullmakt til å velge hvilket emne som skal gjøres obligatorisk. Det forutsettes
imidlertid at dette gjøres i dialog med profilansvarlig.
Endringen vil også gjelde studenter med opptak studieåret 2015- 2016.
Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Applied Finance studieåret 20162017 med de endringer som framkommer i møtet. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret
for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen.

Bjarte Ravndal
Instituttleder

Saksbehandler: Anne-Lin Brobakke

Masterprofil

Applied Finance
Gjeldende for nye studenter fra og med høstsemesteret 2016
1. semester
(høst 2016)

2. semester
(vår 2017)

3. semester

MØA145 (10)
Econometric Analysis

MØA120 (10)
Microeconomic
Analysis

MØA155 (10)
Financial Economics

MØA310 (10)
Corporate Finance

MØA205 (10)
Investments

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

(høst 2017)
4. semester
(vår 2018)

MØAHOV (30)
Thesis

Masterprofil

Applied Finance
Gjeldende for kull 2015
3. semester

Valgfag (10)

(høst 2016)
4. semester
(vår 2017)

MØAHOV (30)
Thesis

HHUIS 20/15: Programrevisjon: Business Innovation (ny
masterprofil)

Dokumenter i saken:
•

Masterprofil Business Innovation (vedlegg 10)

Vedlegg 10 viser forslag til struktur for den nye masterprofilen Business Innovation. Forslaget gjelder
for studenter tatt opp fra og med studieåret 2016- 2017.
Instituttstyret vedtok 14.04.2015 å godkjenne etablering av en profil i innovasjon og entreprenørskap
i det eksisterende masterprogrammet. UiS har i ettertid tildelt 12 nye plasser til master i økonomi og
administrasjon fra høsten 2015, hvor det forutsettes at de 12 studieplassene fra 2016 benyttes til
spesialisering i entreprenørskap og innovasjon, og at spesialiseringen er så vidt fleksibel at studenter
på andre utdanninger kan bruke emnene i sin utdanning.
Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Business Innovation. Med bakgrunn i
dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre oppretting av nye emner i profilen og revisjon av
eksisterende emneportefølje.

Bjarte Ravndal
Instituttleder

Saksbehandler: Anne-Lin Brobakke

Masterprofil

Innovasjon
Gjeldende for nye studenter fra og med høstsemesteret 2016
MØA145 (10)
Econometric
Analysis

MØA120 (10)
Microeconomic Analysis

MØA305 (10)
Perspectives on
Innovation

MØAXXX (10)
Management of
Innovation

Valgfag (10)

(vår 2017)

MØAXXX (10)
Economics of
Innovation

3. semester

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

1. semester
(høst 2016)

2. semester

(høst 2017)
4. semester
(vår 2018)

MØAHOV (30)
Thesis

HHUIS 21/15: Programrevisjon: Strategy and Management
(masterprofil)
Dokumenter i saken:
•
•

Masterprofil Strategy and Management 2016 (vedlegg 9)
Masterprofil Strategy and Management 2015 (vedlegg 9)

Vedlegg 9 viser forslag til struktur for masterprogrammet i Strategy and Management. Forslaget
gjelder for studenter tatt opp fra og med studieåret 2016- 2017.
Følgende justering foreslås:
•

MØA275 Individual and Organizational Decision Making og MØA255 Operations
Management utgår som obligatoriske emner i 3. semester, og gjøres om til valgemner.

Alternativt legges det inn ett obligatorisk emne på tredje semester. Dersom dette alternativet velges,
gis instituttleder fullmakt til å velge hvilket emne som skal gjøres obligatorisk. Det forutsettes
imidlertid at dette gjøres i dialog med profilansvarlig.
Endringen vil også gjelde studenter med opptak studieåret 2015- 2016.

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Strategy and Management studieåret
2016- 2017 med de endringer som framkommer i møtet. Med bakgrunn i dette gis instituttleder
ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen.

Bjarte Ravndal
Instituttleder

Saksbehandler: Anne-Lin Brobakke

Masterprofil

Strategy and Management
Gjeldende for nye studenter fra og med høstsemesteret 2016
1. semester
(høst 2016)

2. semester
(vår 2017)

3. semester

MØA145 (10)
Econometric
Analysis

MØA120 (10)
Microeconomic Analysis

MØA240 (10)
Strategy

MØA265 (10)
Strategic Marketing

MØA185-2 (10)
Strategic Sourcing

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag 10 (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

Valgfag (10)

(høst 2017)
4. semester
(vår 2018)

MØAHOV (30)
Thesis

Masterprofil

Strategy and Management
Gjeldende for kull 2015
3. semester

Valgfag (10)

(høst 2016)
4. semester
(vår 2017)

MØAHOV (30)
Thesis

HHUIS 22/15: Programrevisjon: Master i regnskap og revisjon

Dokumenter i saken:
•

Masterprogram REGREV 2016 (vedlegg 11)

Vedlegg 11 viser forslag til struktur for masterprogrammet i Regnskap og revisjon. Forslaget gjelder
for studenter tatt opp fra og med studieåret 2016-2017, og under forutsetning av at
studieprogrammet blir endelig godkjent og vedtatt i Universitetsstyret 01.10.2015.
Følgende justering er gjort etter at saken om opprettelse av masterprogrammet ble vedtatt i
Instituttstyret ved HHUiS 14.04.2015:
•

MØA370 Valuation erstattes av MØA220 Financial statement analysis and security valuation

Endringen er gjort av rent faglige årsaker, og at MØA370, som i utgangspunktet er et høst-emne, ikke
passet inn i 2. semester.

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprogrammet Regnskap og revisjon for
studieåret 2016-2017. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre oppretting
av nye emner i profilen og revisjon av eksisterende emneportefølje.

Bjarte Ravndal
Instituttleder

Saksbehandler: Anne-Lin Brobakke

Masterprogram

Regnskap og revisjon
Gjeldende for nye studenter fra og med høstsemesteret 2016
1. semester
(høst 2016)

2. semester
(vår 2017)

3. semester
(høst 2017)

4. semester
(vår 2018)

MRRXXX (10)
Finansregnskap og
metode

MØA230 (10)
Selskapsrett

MRRXXX (10)
Skatt og avgift

MØA245 (10)
Strategisk
økonomistyring

MØA310 (10)
Corporate Finance

MØA220 (10)
Financial statement
analysis and security
valuation

MRRXXX (10)
Juss/transaksjoner

MRRXXX (10)
Finansregnskap 2

MRRXXX (10)
Revisjon

MRRMAS (30)
Thesis

Styremøte, Handelshøgskolen ved UiS, 15.9.15

HHUIS-23/15:
Opprettelse av kvoter og internasjonalt opptak
Dokumenter i saken:
•

Nye studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2015 (vedlegg 12)

I forbindelse med UiS sitt styrevedtak US 66/15 «Studieportefølje, opptaksrammer og
dimensjonering av studier i 2016» og tildeling av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2015
jamfør tildelingsbrev fra universitetsdirektøren av 25.06.2015, vil HHUiS tilby en ny profil i «Business
Innovation» innenfor det eksisterende masterprogrammet i økonomi og administrasjon. HHUiS fått
økt finansieringen med 12 nye studieplasser på masternivå for neste år.
Handelshøgskolen ved UiS har tatt sikte på å tilby opptak for søkere med internasjonal bakgrunn til
Master of Science in Business Administration. Studiet er ellers identisk med godkjent Master i
økonomi og administrasjon som allerede i dag i all hovedsak undervises på engelsk med unntak av
noen få valgfag.
Profilen «Business Innovation» kommer i tillegg til følgende eksisterende profiler i
masterprogrammet: Anvendt finans, Økonomisk analyse og Strategi og ledelse. Styret ved UiS har et
uttalt ønske om et internasjonalt opptak vedrørende den nye masterprofilen «Business Innovation».
HHUiS ser derfor et behov for en praktisk justering av opptaksrammer til masterprogrammet i
økonomi og administrasjon som helhet.
Da det er første gang HHUiS åpner for internasjonalt opptak til masterprogrammet i økonomi og
administrasjon, vil det med tanke på antall studieplasser og popularitet blant nasjonale søkere på
masternivå tas sikte på å tilby en kvote på totalt 20 studieplasser for internasjonale søkere for opptak
i 2016-2017. En eventuell større internasjonal kvote innenfor måltallet på 102 studieplasser vil gå på
bekostning av nasjonale søkere til et allerede særskilt populært studieprogram, noe som HHUiS på
det nåværende tidspunkt ikke ser på som ønskelig.
I og med at HHUiS går inn for å ha separate opptak til de enkelte profilene i masterstudiet fra og med
2016, vil vi foreslå for neste år å begrense det internasjonale opptaket til profilene «Business
Innovation» og «Strategy and Management».
Business Innovation er en ny profil innenfor masterstudiet i økonomi og administrasjon og det vil
naturlig være usikkerhet på markeds- og søkergrunnlaget for denne spesialiseringen. I tillegg har det
vært forventet fra UiS sentralt at spesielt denne type spesialisering skal være internasjonal, jfr UiS
Strategi 2013 – 2020 og Tverrgående handlingsplan for UiS 2013 - 2017. Strategi og ledelse er en
profil som de siste årene har hatt noe utfordringer med å et tilstrekkelig antall studenter gjennom at
studentene velger spesialisering ved studiestart. Ved i tillegg å åpne denne profilen også for
internasjonale søkere vil vi forhåpentligvis sikre et mer ideelt antall studenter på profilen.

Styremøte, Handelshøgskolen ved UiS, 15.9.15
Internasjonale søkere som etter endt masterstudium ved HHUiS tilfredsstiller krav fra NRØA for
tittelen siviløkonom vil etter henvendelse kunne få en egen bekreftelse på dette.
Forslag til vedtak:
1. Opptaket til masterprogrammet i økonomi og administrasjon endres fra å være opptak med 102
studieplasser til ett studium med valg av profil ved studiestart, til å være separate opptak innenfor de
enkelte profilene i masterprogrammet etter følgende begrensinger i opptaksrammer:
a.
b.
c.
d.

Anvendt finans – 32 studieplasser
Økonomisk analyse – 30 studieplasser
Strategi og ledelse - 20 studieplasser
Business Innovation – 20 studieplasser

2. Det innføres et internasjonalt opptak med justert opptakskrav innenfor masterprogrammet i
økonomi og administrasjon med benevnelsen Master of Science in Business Administration. Kvoten
for de internasjonale studieplassene tas innenfor følgende rammer:
a. Strategi og ledelse – 10 av 20 studieplasser
b. Business Innovation – 10 av 20 studieplasser.
Endringen av opptaksrammer for norske og internasjonale søker blir gjeldene fra og med opptak til
studieåret 2016-2017 under forutsetning av godkjenning i styret ved UiS.

Bjarte Ravndal
instituttleder
Saksbehandlere: Egil C. Svela

Universitetet i Stavanger
Universitetsdirekt0ren

Universitetet
i Stavanger

NOTAT MED OPPF0LGING

Til:
Einar Marnburg/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Qlystein Lund B0/Det teknisk-naturvitenskapelige
fakultet, Elaine Munthe/Det humanistiske fakultet

Sak: 15/00091-32

Dato: 25.06.2015

Nye studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2015
I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2015 ble det gjort vedtak om a 0ke bevilgningen over kap. 260
til opprettelsen av om lag 500 nye studieplasser ved universiteter og h0yskoler. Hovedvekten av studie
plassene er innfor sentrale fagomrader som helse, realfag og teknologi.
Universitetet i Stavanger er gjennom supplerende tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet av
22.06.2015 (se vedlegg) orientert om tildeling av i alt 45 nye studieplasser med opptak fra og med h0sten
2015. Herav er 5 plasser titdelt sykepleie, mens de resterende 40 er gitt som «strategiske» studieplasser
innenfor hhv teknologi og realfag (20 plasser) samt andre fagomrader (20 plasser).
Universitetsdirekt0ren har etter samrad med rektor og utdanningsavdelingen, og basert pa tildelingsbrevet
samt UiS sine innspitl vedrnrende studentkapasitet i Rapport og Planer 2014-2015, kommet fram til
f0lgende fordeling av de nye studieplassene:
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet titdeles 20 studieplasser ikategori D, 4 ar. I henhold til dette bes
fakultetet om a oppjusterte opptaksrammene for h0st 2015 og videreformidle justeringen tit Utdannings
avdelingen v I opptakskontoret innen 10. juli.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet tildeles 5 studieplasser til sykepleie, kategori D, 3 ar. UiS er som
beskrevet titdelt 20 «frie» studieplasser innen andre fag, og etter en overordnet vurdering fastsetter
universitetsdirekt0ren at disse fordeles med 8 til Master i samfunnssikkerhet i 2015, med oppfolging av 8
plasser i 2016, slik at masterl0pet styrkes pa begge arstrinn. Det forutsettes at opptaket 0kes tilsvarende.
Videre fordeles 12 plasser til Master i 0konomi og administrasjon, med titsvarende tildeling i 2016 for a
dekke toarssyklusen. En forutsetning for dette er at de 12 studieplassene fra 2016 benyttes til
spesialisering i entrepren0rskap og innovasjon, og at spesialiseringen er sa vidt fleksibel at studenter pa
andre utdanninger ogsa kan bruke emnene i sin utdanning. Universitetsdirekt0ren 0nsker titbakemelding
pa at forutsetningen godtas f0r plassene endelig titdeles. De 20 frie studieplassene er gitt i kategori D over
4 ar, og universitetsdirekt0ren vil derfor pa et senere tidspunkt komme titbake tit fordelingen av plassene
fra h0sten 2017. For 0vrig bes fakultetet om a oppjusterte opptaksrammene for h0st 2015 og videre
formidle justeringen tit Utdanningsavdelingen v/opptakskontoret innen 10. juli.
Den formelle budsjettildelingen som f0lge av nye studieplasser vil bli meddelt fakultetene i form av
in erne titdelingsbrev .

Bjarte Haem
fung. utdanningsdirekter

(sign.)
Saksbehandler: Ellen Heiland Netland, tlf.: +47 51 83 30 73
Vedlegg:
1. Supplerende titdelingsbrev av 22.06.2015Vedlegg: 15-00091-31 Supplerende titdelingsbrev - nye
studieplasser i 2015.pdf
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HHUIS-24/15:
Faglig ledelsesstruktur HHUiS
Dokumenter i saken:
•
•

Forslag til mandat – programutvalg og studieleder (vedlegg 13)
Forslag til struktur (vedlegg 14)

Det framstår som nødvendig å styrke den faglige ledelsen ved HHUiS. Vedlagt saken finner styret et
forslag til mandat til et nytt programutvalg ledet av studieleder.
Det foreslås å opprette eget programutvalg med studieleder for følgende programmer:
•
•
•

EMBA
Bachelorprogram i rettsvitenskap
Masterprogrammet (toårig) i økonomi og administrasjon

Studielederrollen for disse tre programmene gir en uttelling på 20 % i arbeidsplanen.
Det opprettes et felles programutvalg for bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon og
bachelorprogrammet i regnskap og revisjon, da disse er delvis overlappende og må ses i
sammenheng. I tillegg opprettes det et programutvalg for masterprogrammet i regnskap og revisjon,
forutsatt at dette vedtas opprettet av styret ved UiS høsten 2015. Disse to programutvalgene ledes
av samme studieleder. Studielederrollen gis her derfor en uttelling i arbeidsplanen på 30 %.
Det femårige masterprogrammet i økonomi og administrasjon består av treårig bachelor og toårig
master, slik at det er ikke nødvendig med et eget programutvalg for dette. Programmet følges opp
rent administrativt.
Instituttleder gis fullmakt til å utnevnte studieledere og medlemmer til programutvalgene – samt
bestemme størrelsen på de ulike utvalgene.
Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner opprettelsen av ny rolle som studieleder og programutvalg slik disse er
beskrevet i saken.

Bjarte Ravndal
instituttleder
Saksbehandlere: Egil Kristensen og Bjarte Ravndal

Mandat for programutvalg og studielederrolle ved HHUiS
Programutvalget har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen av studieprogrammet og skal påse
at det til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i
arbeidsmarked og samfunn. Dette skjer blant annet gjennom den årlige program- og emnerevisjonen,
hvor utvalget for øvrig har ansvaret for å utvikle programmet og emneporteføljen i tråd med de føringer
som ellers gis av UiS og/ eller HHUiS. Utvalget skal også påse at de ressurser som er allokert til
programmet utnyttes best mulig.
Endringer i programstruktur skal alltid styrebehandles. Styret ved HHUiS gir imidlertid utvalget fullmakt
til å gjennomføre revisjon av emneporteføljen, og, etter avtale med instituttleder, annet som ikke er i
strid med UH-lovens bestemmelser, tilhørende forskrifter og andre styringsdokumenter som
strategiplaner og lignende.
Studieleder og sammensetning av utvalget
Programutvalgets leder skal være studieleder, og skal, i tillegg til studieleder selv, bestå av
representanter fra fagstaben og ha en studentrepresentant. Studieleder og representanter fra fagstaben
skal sammen dekke den faglige bredden som framgår av studieplanen. Både studieleder og utvalgets
medlemmer pekes ut av instituttleder – som også bestemmer størrelsen på utvalget.
Det oppnevnes ikke vararepresentanter.
Funksjonstiden er normalt fire år for representanter fra fagstaben og ett år for studentrepresentantene.
Ingen kan oppnevnes på nytt dersom vedkommende har fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved
begynnelsen av en ny periode.
Arbeidsmåte
Det forventes at utvalget tar selvstendig initiativ i saker som gjelder programmet og aktivt følger opp
iverksatte og planlagte aktiviteter.
Beslutninger fattes normalt i møter. Studieleder har fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør
avgjøres før neste ordinære utvalgsmøte, og for øvrig kan utvalget gi studieleder fullmakt til å ta
beslutninger i andre enkeltsaker etter behov. Utvalget er beslutningsudyktig når mer enn en
representant ikke er til stede, inklusiv studieleder - eventuelt den faglige representanten studieleder har
delegert sin beslutningsmyndighet til ved fravær. Ved stemmelikhet har studieleder dobbeltstemme.

Faglig styringsstruktur ved HHUiS
Instituttleder og styret ved HHUiS
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