
FAGLIGE ORGAN - saksområder 

Utvalg ledes av prorektor/viserektor –rapporterer til rektor – administreres av direktør 

 Forslag fra arbeidsgruppen 
  

Kommentar 

Hovedområder Styret Nivå 1 Nivå 2  
Konkrete saker  Rektorat/ 

direktør 
Fagutvalg 
utdanning 

Fagutvalg 
forskning 

Fagutvalg 
dr. grad 

Dekan Program-
råd 

 

Utdanning          

Strategi og handlingsplan for utdanning på institusjonsnivå 
(bachelor og masternivå) 

besl  rådg      (utvikle, 
utsjekke m 
ledermøte) 

Felles utvikling av studieportefølje – studiestruktur  besl  rådg      

Felles kvalitetsansvar for utdanning  
- studieakkreditering, revisjon av studieplaner 

  besl 
(revisjoner) 

  besl 
(mindre) 

rådg  

Utdanningsfaglig utvikling  
- ped. kurs, kollegaveil, lærerrollen, læringsmiljø, fellestiltak 
fagansatte, faglig samarbeid 

  rådg       

Merittering av fremragende undervisere 
- forslag til struktur, oppnevning av fagfeller 
- tildeling av status/midler som fremragende undervisere (utvalget 
kan delegere vurdering av søknader til underutvalg) 

 besl 
(struktur) 

rådg 
(struktur) 
 
besl 
(tildeling) 

     

Fellestiltak kopling utdanning – forskning    rådg      

Bidrag til fellestiltak for faglig samarbeid, arbeidsliv, 
internasjonalisering, faglig infrastruktur 

  rådg      

         

Forskning         

Strategi og handlingsplan for forskning på institusjonsnivå besl  rådg       

Kvalitet i forskning 
- rapportering og dokumentasjon av forskning - pådriverrolle 

  rådg      

Felles tiltak for intern styrking av forskningsmiljøene 
- fellessamlinger, interne delingsarenaer oa 

  rådg      

Fellestiltak kopling utdanning – forskning  
- studentinvolvering i forskningen 

  rådg      

Eksterne forskningssøknader 
- tiltak for kompetansebygging for utvikling av søknader 
- prioritering av forskerstøtte 

 besl rådg   besl   

Forskningsetiske spørsmål   rådg      

Kunstnerisk/akademisk formidlingsaktivitet  
- bidra til/fremme arenaer/formater 

  rådg      

Bidrag til fellestiltak for faglig samarbeid, arbeidsliv, 
internasjonalisering, faglig infrastruktur 

  rådg      

Tildeling av interne KUF-midler (utvalget kan delegere vurdering av 
søknader til underutvalg) 

  besl     inkl eksterne –
underutvalg? 

         

Doktorgradsutdanning (inkl programråd for 
doktorgradsprogrammet) 

        

Strategi og handlingsplan for doktorgradsutdanning på 
institusjonsnivå 

besl  rådg      Utarbeide, 
oppfølge 

Justering av rammeverk (forskrift, studieplan) besl  rådg       

Justering av rutiner, prosesser   besl      

Opptak    besl     Prosess, formelt 
vedtak om 
opptak? 

10 sp Prosjektspesifikke tilbud 
- rammer for de 10 sp, krav til godkjenning  

  besl      

20 sp Forskerskole  
– innspill til undervisningsopplegg 

  rådg      

150 sp Godkjenning ihht forskrift 
- reviderte prosjektbeskrivelser, oppnevning veiledere, søknad 
sluttbedømmelse, oppnevning bedømmelseskomite 

  besl   rådg   

150 sp Anbefaling om godkjenning av disputas 
- etter bedømmelseskomite innst. 

besl? besl? rådg     evt 

Fellestiltak kopling utdanning – forskning    rådg      

Fellestiltak for stipendiatene 
- faglig utvikling, integrering av stipendiatene i institusjonen 

  rådg   rådg   

Tiltak for veiledere 
- veilederkompetanse, kurs for veiledere, rekruttering 

  rådg      

Bidrag til fellestiltak for faglig samarbeid, arbeidsliv, 
internasjonalisering, faglig infrastruktur 

  rådg      



Programrådsoppgaver 
- skape sammenheng og helhet i studieprogram 
- skape gode arenaer for å diskutere studieprogrammets utvikling 
slik at programmets fagmiljø blir engasjert og føler eierskap til 
programmet 
- sørge for at læringsutbyttebeskrivelsene blir et nyttig faglig 
verktøy som ligger til grunn for undervisnings- og vurderingsformer 
- kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet 
- bidra til internasjonalisering blir godt integrert i utdanningen 
- sette ambisjonsnivå og legge til rette for at hele programmets 
fagkollegium bruker de muligheter for digitalisering og 
læringsplattform gir til å heve kvaliteten i utdanningene 

  rådg      

 


