HØGSKOLEADMINISTRASJONEN
INTERNT NOTAT

TIL: Dekaner
FRA: Studiedirektøren
Mandat studieprogramråd (oppfølging av sak utdanningsutvalgssak 15/15)

I sak 15/15 behandlet Utdanningsutvalget forslag til overordnet mandat for studieprogramråd ved FHS,
FLT, FT, Handelshøyskolen og IIE. Utdanningsutvalget ytret ønske om at det i tillegg til det fremlagte
forslaget også skulle være noen felles punkter om studieprogramrådets ansvar og oppgaver.
I tillegg endres setningen som beskriver forholdet mellom studieprogramrådet og studieprogramleder.
Ut fra disse føringene foreslås følgende mandat:

Mandat for studieprogramråd på studieprogramnivå (minimumskrav):
Ansvaret for kvalitetssikring av studieprogrammene er et linjeansvar (dekan og instituttleder).
Studieprogramleder leder studieprogramrådet som er rådgivende for linjelederne.
Alle studieprogram skal ha et studieprogramråd. Dersom faglige argumenter tilsier det, kan flere
studieretninger/studieprogram knyttes til ett studieprogramråd.
Studieprogramrådet skal:


Være pådriver i utvikling av studieplanen(e) for programmet (-ene), herunder:
o
o

o
o


Vurdere studieprogrammets struktur, relevans og sammensetning for å ivareta den
helhetlige kvaliteten, og fremme forslag om endringer
Vurdere om det er behov for endringer i studieprogrammenes
læringsutbyttebeskrivelser og om emnene som inngår er nødvendige og tilstrekkelig for
å oppnå studieprogrammets læringsutbytte
Bidra til at studieplanen gir gode muligheter for studentutveksling
Stimulere til faglig og pedagogisk fornyelse i emner, studieretninger og studieprogram.

Sørge for at det gjennomføres evaluering av studieprogrammet i tråd med prinsippene i
kvalitetssikringssystemet ved NTNU, herunder:
o
o
o

Oppsummere og vurdere innholdet i alle relevante emnerapporter
På bakgrunn av evalueringene foreslå tiltak som bidrar til å sikre/videreutvikle
kvaliteten i emne, studieretning og program
Sørge for at det etableres tydelige rutiner for oppfølging av evalueringene

Side:


Bidra til internasjonalisering og studentutveksling gjennom oppdaterte samarbeids- og
utvekslingsavtaler med relevante utenlandske læresteder.

Studieprogramrådet oppnevnes av dekan/instituttleder og skal normalt ha følgende sammensetning:






Studieprogramleder (leder studieprogramrådet)
3 – 5 vitenskapelig tilsatte, som representerer den faglige bredden i studieprogrammet
1 administrativt tilsatt som fungerer som sekretær for rådet
Minimum 2 studentrepresentanter
2 eksterne representanter

Kvalitetssikringssystemet er førende for hvilke saker som ellers behandles i studieprogramrådet.
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssikring+av+utdanning
Dekanene kan selv utvide mandatet for studieprogramrådene.

2

