FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI OG ELEKTROTEKNIKK

Programråd for ph.d.-programmene ved IE-fakultetet
Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekan, prodekan, instituttleder og
Utvalg for forskning og forskerutdanning.
Oppnevning og sammensetning
Programrådet oppnevnes av dekan etter innstilling fra instituttet som er vert for ph.d.programmet.
Programrådet skal som minimum bestå av:
•
•
•
•

minimum 3 professorer/førsteamanuenser
2 ph.d.- kandidater
Behov for tidvis ekstern representasjon kan vurderes
Sekretær (administrativ ressurs ved instituttet)

Programrådet skal normalt ledes av nestleder/leder for forskning ved instituttet. Denne vil
normalt være instituttets faste medlem i fakultetets Utvalg for forskning og
forskerutdanning (FU). En dedikert administrativ instituttressurs skal normalt bistå
programrådet og koordinere arbeidet, e.g. møteinnkalling, nødvendig saksunderlag og
møtereferat.
Perioden for de vitenskapelig tilsatte er normalt fire år, for ph.d.-kandidatene ett år.
Sittende medlemmer kan gjenoppnevnes.
Institutt for IKT og Realfags (IIR) FU-medlem er med i det mest relevante ph.d. programmet
for instituttet, og blir tilbudt å være observatør i programrådene for de andre ph.d.programmene der instituttet har kandidater.
Mandat
Programrådet har ansvar for å foreslå faglig innhold, struktur og gjennomføring av
vedkommende studieprogram innenfor vedtatte retningslinjer og ordninger, delegert fra
dekan.
Programrådet skal spesielt sikre at det enkelte ph.d.-program imøtekommer NOKUTs
kvalifikasjonsrammeverkkrav (KRV), og rådet har ansvaret for en kontinuerlig videreutvikling
av ph.d.-programmet.
Programrådet skal gi råd til dekan vedrørende oppgaver knyttet til ph.d.-programmet som
et hele, utenom undervisning og veiledning i enkeltemner. Dette innbefatter å (spesifiserte
oppgaver inneværende periode i blått):
•

Utvikle programmets studieplan, herunder læringsmål for program og emner, og
bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle kandidater og for
kandidater ved programmet. Dette inkludere forslag til fakultet og institutt om
opprettelse av nye emner og nedlegging av eksisterende emner, og vurdere innhold
og belastning i enkeltemner og om nødvendig foreslå endringer.
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o Ta ansvar for programmet sin emneportefølje, og starte arbeidet med
videreutvikling av denne (jfr. anbefaling AG3). Innen 15. november 2018 lage
plan for prosess (utvikle et mindre antall sentrale emner for det enkelte
program som inneholder ferdighetsmål og noe overførbare kunnskaper, og
for en del program redusere antallet spesialemner). Siste frist for innmelding
av ny fagportefølje er 15. januar 2020.
o Ta overordnet ansvar for det akademiske miljøet, og lage plan for tiltak (jfr.
AG2) innen 15. mars 2019.
•

Programrådet skal ha det faglige ansvar for årlig ph.d.-seminar innen fagområdet.
o Faglig ansvar for årlig ph.d.-seminar (arrangeres ila studieåret 2018/19)

•

Programrådet skal sikre kvalitet og at evaluering av studieprogrammet skjer i
henhold til vedtatte retningslinjer, inklusive å utarbeide årlige meldinger om kvalitet
i utdanningen og handlingsplaner for kvalitetsforbedrende tiltak. Initiere og følge
opp evalueringer av enkeltemner samt periodiske evalueringer av hele
studieprogrammet.

Programrådets leder skal i tillegg som medlem av Utvalg for forskning og forskerutdanning
ha ansvaret for å:
•

•
•
•

Vurdere opptakssøknader før behandling og godkjenning av Dekan, e.g. formelle
kvalifikasjoner; plan for opplæringsdelen; finansiering; veilederkompetanse;
tilliggende samarbeidsavtaler.
Godkjenne kandidatenes prosjektbeskrivelse - før oversendelse til fakultet.
Godkjenne endringer i kandidatenes opplæringsdel - før oversendelse til fakultet.
Bistå instituttleder mhp. gjennomgang av årlig rapportering fra ph.d.-kandidater og
hovedveiledere for aggregert vurdering og foreslå eventuelle tiltak.

