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Mandat for studieprogramråd ved Fakultet for naturvitenskap og
teknologi
Innledning
Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekanen. Studieprogramrådets oppgaver omfatter arbeid med
faglig profil og utvikling av et eller flere beslektete studieprogram. Programrådet har ansvar for å foreslå faglig innhold,
struktur og gjennomføring av vedkommende studieprogram innenfor vedtatte retningslinjer og ordninger, delegert fra
dekanen for vertsfakultetet. Organiseringen følger prinsippene for prosjektorganisering, hvor bl.a. alt personalansvar for
deltakende personer i rådet ligger i linjen.
Programrådet og dets leder oppnevnes av vertsfakultet, etter innstilling fra de instituttene som er hovedleverandører av
undervisning til studieprogrammet/studieprogrammene. For flerfakultære studieprogram utpeker rektor, etter innstilling
fra berørte fakultet og institutter, et vertsfakultet som tilsvarende oppnevner leder og øvrige representanter til
programrådet. Tildeling av lederfunksjonen vil normalt gå på omgang mellom representantene som foreslås av de
instituttene som er hovedleverandører av undervisning til studieprogrammet/studieprogrammene. Fakultetet inviterer det
aktuelle instituttet til å foreslå leder for programmet for ny oppnevningsperiode. Fakultetsadministrasjonen, eller
instituttene stiller etter avtale, med sekretær for studieprogramrådet og et eventuelt studieprogramutvalg.
Programrådet bør være mest mulig forankret i linjeledelsen på instituttnivå. Så sant det er hensiktsmessig ut fra et
studieprogramfaglig perspektiv bør instituttleder eller nestleder ved de aktuelle instituttene være medlemmer av
programrådet. Studieprogramrådet møtes 1 til 2 ganger pr. semester. Rådet arbeider med spørsmål vedrørende
studieprogrammet på overordnet nivå.
Markedsforankring og kontakt med næringsliv og forvaltning som er avtakere av kandidater fra
programmet/programmene, utover eksterne medlemmer av studieprogramrådet, ivaretas normalt gjennom
instituttene, instituttstyrene og bransjenettverk (blant annet Samarbeidsforum).
Sammensetning og funksjonstid
Studieprogramrådet består av:
 Leder
Lederen er også leder for et eventuelt studieprogramutvalg, se mandat.
 2 - 4 fast faglig tilsatte representanter. De faglig tilsatte representantene forventes å kunne ta oppgaven
som studieretningsansvarlige.
 Minimum 2 studenter (valgt av studentene)
 Minimum 2 eksterne representanter fra næringsliv og forvaltning som er brukere av kandidater fra
programmet
Funksjonsperioden følger normalt rektors funksjonsperiode, men oppnevningsmyndigheten kan om nødvendig gjøre
endringer på funksjonsperioden. Studentrepresentantene velges av og blant studentene med ett års funksjonstid.
Rammer for tidsbruk
Medlemmene av studieprogramrådet må påregne følgende arbeidsmengde avhengig av omfang på aktiviteter knyttet til
faglig oppfølging og utvikling av studieprogrammet:
Studieprogramleder:
I NTNUs mandat for studieprogramledere, er normalordningen for tidsbruk satt til 20% stilling. Dette kan opp- eller
nedjusteres avhengig programmets størrelse, kompleksitet og utviklingsbehov. I ledermøtet 09.02.16 ble følgende
tidsrammer for studieprogramleder ved NT vedtatt:



20% stilling for studieprogramrådsleder for 5-årige studieløp, dvs. 5-årige integrerte masterprogram med
evt. tilhørende 2-årig masterprogram for ingeniører, og bachelorprogram pluss 2-årige masterprogram.
10% stilling for studieprogramleder for ett 2-årig masterprogram.

Programrådsrepresentanter:



40-50 timer per år for medlemmer som deltar i studieprogramutvalget.
10-20 timer per år for øvrige medlemmer.
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Mandat
Programleder skal bidra til å utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet. Dette er nærmere
beskrevet i NTNUs mandat for programledere. I det følgende beskrives mandatet for programråd ved NT-fakultetet.
Studieprogramrådet skal gi råd til dekanen vedrørende oppgaver knyttet til studieprogrammet som et hele, utenom
undervisning og veiledning i enkeltemner. Dette omfatter å:














Utvikle studieprogrammets faglige innhold, profil og relevans gjennom å
o ta initiativ og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske
opplegget i undervisningen.
o vurdere innhold og belastning i enkeltemner og om nødvendig foreslå endringer.
o forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen.
Sørge for at studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse uttrykker studieprogrammets ambisjon og at
emnene som inngår bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet i studieprogrammet.
Utvikle programdesign med god sammenheng mellom studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse,
læringsaktiviteter og vurderingsformer, og sørge for at emnene er koordinert horisontalt og vertikalt
gjennom å
o utvikle programmets studieplan, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av
studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner. Dette kan etter behov
inkludere forslag til fakultet og institutter om opprettelse av nye emner og nedlegging av
eksisterende emner.
o foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisnings- og
læringsformer for årskursene enkeltvis og samlet slik at programmets læringsmål oppnås.
o gi råd om dimensjonering av studiet.
Bidra til kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet i henhold til vedtatte retningslinjer, inklusive
å utarbeide årlige meldinger om kvalitet i utdanningen og handlingsplaner for kvalitetsforbedrende tiltak.
Følge opp karakterfordeling på studieprogrammet over tid og foreslå tiltak etter behov. Initiere og følge
opp evalueringer av enkeltemner og evalueringer av hele semestre i studiet samt periodiske evalueringer
av hele studieprogrammet. Spørsmål og avvik som gjelder enkeltemner tas opp direkte med
vedkommende faginstitutt eller via fakultetet.
Bidra til å utvikle et gjensidig fruktbart forhold til relevante eksterne parter innenfor studieprogrammets
kunnskapsområde.
Bidra med innspill til markedsføring av og rekruttering til programmet overfor studiesøkende ungdom.
Studieprogramrådet utpeker en kontaktperson blant medlemmene overfor fakultetets
rekrutteringsansvarlig.
Bidra til at studentene utvikler en sterk og selvstendig faglig identitet innenfor studieprogrammets
kunnskapsområdet, og være pådriver for et godt læringsmiljø for studentene gjennom bl.a. å
o bidra til formålstjenlig mottak av nye studenter, herunder opplegg for Teknostart/Realstart.
o bidra til formålstjenlig og god utnyttelse av eventuelle tiltaksuker.
o bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle studenter og for studenter ved
programmet, herunder faglige vurderinger knyttet til utenlandsopphold.
Uttale seg i saker rådet får seg forelagt som
o høringssaker
o prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker.

Under Studieprogramrådet kan det opprettes et Studieprogramutvalg (arbeidsutvalg), bestående av
studieprogramrådets leder, studieretningsansvarlige rådsmedlemmene og inntil to studentrepresentanter.
Studieprogramutvalget ivaretar det detaljerte utviklingsarbeidet og oppfølgingen av driften av studieprogrammet,
som emneutvalg, pedagogiske og læringsmiljømessige tiltak, rekrutteringsmateriell, mottak av nye studenter samt
evaluering og oppfølging av enkeltemner.
Mer informasjon om programråd, programledelse og kvalitetssikring av utdanning ved NTNU, kan finnes på
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssikring+av+utdanning.

