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MANDAT FOR PROGRAMUTVALG  

Programutvalg1 har en sentral rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet ved NIH. 

Programutvalget skal støtte og være rådgiver for programleder i det løpende arbeidet med 

kvalitetsutvikling. Alle studier ved NIH med et samlet omfang på 60 studiepoeng eller mer og 

som består av flere emner skal ha et programutvalg.  

1. Programutvalget består av: 

a. Programleder (leder for utvalget) 

b. En vitenskapelig ansatt (oppnevnt av instituttleder) 

c. To studentrepresentanter (studenttillitsvalgte i programmet) 

d. Oppnevning skal skje innen 15. september og gjelder normalt for tre år for de 

vitenskapelig ansatte og ett studieår for studentene. 

2. Forhold som programutvalget skal drøfte er blant annet: 
a. Saker som oppstår i forbindelse med gjennomføring av studiet 
b. Kvalitetssikring av emner og programmet som helhet 
c. Utkast til programrapport 

Utvalget står fritt til å drøfte andre faglige, pedagogiske eller administrative forhold 

som påvirker programmets kvalitet. 

3. Programleder innkaller til møter. Møteinnkalling med saksliste sendes ut minst en 

uke før møtet.  

4. Programutvalgets møter skal legges i etterkant av klassens time. Dette gir de 

tillitsvalgte studentene en bedre mulighet til å løfte saker fra hele klassen i 

programutvalget. 

5. Utvalget skal møtes minst en gang hvert semester. Utover det bestemmer utvalget 

selv møtehyppighet. Utvalget sammenkalles dersom et eller flere medlemmer ber om 

det.  

6. Alle som har befatning med programmet som student, tilsatt eller timelærer kan 

melde saker til utvalget.  

7. Møtene i programutvalget skal gi mulighet for åpen og fortrolig kommunikasjon om 

undervisningen og læringsprosessen. 

8. Møtene skal dokumenteres med kortfattede referat som inneholder saksliste og 

konkrete oppfølgingspunkter. Referatene skal legges tilgjengelig for ansatte og 

studenter i NIHs kvalitetssystem på nett og de skal ikke inneholde 

personopplysninger utover ansvarlige for oppfølgingspunktene. 

9. Dersom det er forhold som ikke kan løses i programutvalget skal instituttleder 

involveres.  

10. Programutvalget bes gi sine uttalelser i forbindelse med periodisk evaluering av 

studieprogrammet. Instituttleder har anledning til å utvide/forsterke programutvalget 

ved periodisk programevaluering. 

11. I de tilfellene hvor et studieprogram har flere programledere (f.eks. ved oppdeling i 

studieretninger), skal alle programledere delta i programutvalgsmøter.  

                                                           
1 KFU ivaretar programutvalgets rolle for doktorgradsprogrammet. Det er vedtatt retningslinjer for 
sammensetningen og oppnevningen av komiteen. 


