
EMNEANSVARLIG – ANSVAR OG OPPGAVER 
Vedtatt av styret 3. mai 2018 med virkning fra samme dato. 
 
NIHs studieprogram er sammensatt av flere emner. Hvert emne har en emneansvarlig som 
er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av emnet. Emneansvarlige 
oppnevnes av seksjonsleder.  
 
Emneansvarlig har følgende oppgaver: 
 
1. Undervisningsplanlegging 

 Emneansvarlig har ansvaret for at det er en tydelig sammenheng mellom undervisnings- 
og vurderingsformer og læringsutbyttebeskrivelsene i emnet. 

 Emneansvarlig skal planlegge undervisningen i emnet, herunder forslag til 
undervisningspersonell og undervisningsplaner for emnet som underlag for bl.a. 
timeplanleggingen. Emneansvarlig har ansvar for at alle medvirkende lærere er informert 
om undervisningsplanen. 

 Emneansvarlig er ansvarlig for å fordele studentoppfølgingstimene i emnet. Det totale 
antall timer som avsettes til studentoppfølging skal fordeles mellom de som utfører arbeid 
definert som studentoppfølging (oppgavetimer, studentkontakt/studentsamtaler og 
evaluering/vurdering). 

 
2. Gjennomføring 

 I samråd med programleder påse at læringsutbyttebeskrivelsene i emnene støtter opp 
under og leder fram mot studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelser. Dette gjelder 
også for emner som inngår i flere program. 

 Følge opp arbeidskrav på emnet og rapportere til studieavdelingen før tilknyttede 
vurderingsformer. 

 Foreslå vurderingskommisjon i emnet, også ny vurderingskommisjon ved evt. klage på 
karakter. Sensor skal da være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg 
sensoroppdraget. Kommisjonen skal godkjennes av seksjonsleder. 

 
3. Emne- og programevaluering 

 Levere emnerapport til programleder innen fastsatt frist. 

 Emneansvarlig skal systematisk innhente tilbakemeldinger fra studentene i henhold til mal 
(emneevaluering). 

 Emneansvarlig skal innhente tilbakemeldinger fra alle som har undervist på emnet. 

 Kontinuerlig evaluere emnets innhold, kjernelitteratur, organisering og vurdering. Foreslå 
og iverksette eventuelle endringer som kan bedre kvaliteten i emnet. 

 Medvirke i tiltak som fremmer kvaliteten i studieprogrammet som emnet inngår i, samt 
studie- og læringsmiljøet for studenter på hele programmet. 

 Delta på oppsatte møter med programleder 
 

4. Faglig vurdering 

 Gi faglig vurdering på søknad om fritak/innpasning på emnet. Studieavdelingen 
koordinerer saken. Emneansvarlig blir kontaktet av studieavdelingen i hvert enkelt tilfelle. 

 Gi faglig vurdering på søknad om opptak som enkeltemnestudent. Vurdere tilsvarende 
kompetanse. 

 

  



Rammer for emneansvarliges arbeid 

 Emneansvarlig oppnevnes av seksjonsleder innen 10. januar for kommende studieår 
(oppstart 1. august). 

 Arbeidsomfanget for emneansvarlig skal fastsettes av seksjonsleder og reguleres i 
arbeidsplanen.  

 Emneansvarlig skal være i fast hovedstilling ved NIH. 
 


