
ARBEIDSBESKRIVELSE FOR PROGRAMLEDER 
Vedtatt av styret 3. mai 2018 med virkning fra samme dato. 
 
Programleder skal bidra til å utvikle læringsmiljø, faglig kvalitet og læringskvalitet 
(undervisningskvalitet) i studieprogrammet. Oppgavene til programledere utøves i tett dialog 
og samarbeid med seksjonsleder, emneansvarlige, faglærere og studenter. Utvikling av 
kvalitet i studieprogrammene er en kollektiv oppgave for fagmiljøet der programleders arbeid 
er å lede og koordinere. Utover seksjonsnivå vil interne funksjoner/avdelinger som 
Studieavdelingen og NIHs læringssenter utgjøre sentrale samarbeidspartnere for 
programleder. Programleders mandat inkluderer også samarbeid med eksterne aktører fra 
arbeidslivet og internasjonale partneruniversitet som tilbyr utveksling for programmets 
studenter. Det overordnede ansvaret for programmene tilligger seksjonsleder. Det er 
seksjonsleders ansvar å oppnevne programledere for seksjonens studieprogrammer. 
 
Oppgavene til programledere beskrives under med utgangspunkt i at utvikling av faglig 
kvalitet og læringskvalitet legger grunnlaget for utviklingen av et helhetlig læringsmiljø. 
 
Programleder skal: 

1) Påse at program- og emneplaner holdes oppdaterte, at de er utformet i henhold til 
gjeldende standarder og at endringer skjer innen gjeldende frister. 

2) Samarbeide med arbeidslivet om studieprogrammets oppbygning og relevans. 
3) I samråd med de emneansvarlige: 

a) Påse at læringsutbyttebeskrivelsene i emnene støtter opp under og leder fram mot 
studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelser.  

b) Sikre variasjon i lærings- og vurderingsformer på tvers av emner i programmet. 
c) Påse at det arbeides systematisk med å utvikle et læringsmiljø preget av inkludering 

trygghet, studentmedvirkning. 
d) Koordinere timeplanleggingen på programmet slik at studentenes arbeidsbelastning 

knyttet til undervisning, arbeidskrav, innleveringer og eksamener er jevnt fordelt 
gjennom studieåret. 

e) Gjennomføre "studentsamtaler" med alle studentene på programmet. 
 
4) Avholde møter med de emneansvarlige minimum en gang per semester. 
5) Sikre studentutvekslingsordninger av høy kvalitet for studentene i programmet. 
6) Gjennomføre evaluering av programmet og følge opp krav til systematisk kvalitetsarbeid 

beskrevet i NIHs kvalitetssystem for utdanning. 
 
Rammer for programleders arbeid  

 Programledere oppnevnes for 3 år av gangen og kan inneha posisjonen på samme 
program i inntil to sammenhengende perioder.  

 Oppnevning av programleder skal skje innen 10. januar for kommende studieår 
(oppstart 1. august). 

 Programledere skal ha en avtalt ramme for tidsbruk inntil 20 % stilling avhengig av 
programmets størrelse, kompleksitet, og utviklingsbehov.  

 Rammen skal gi rom for at programleder kan utvikle egen kompetanse innenfor 
studieprogramledelse gjennom kurs og etterutdanning.  

 Programleder bør ha minimum førstekompetanse og skal være i fast hovedstilling 
ved NIH. 


