Utdanningsutvalgets mandat
Utdanningsutvalget skal på vegne av styret bidra til god kvalitet i utdanning og
studieadministrasjon ved UiS, og gi retningslinjer for universitetets utdanningsvirksomhet slik
at kvalitet settes i fokus. Utvalget skal bidra til at de krav NOKUT og institusjonen selv setter
til sitt kvalitetsarbeid oppfylles. Utdanningsutvalget rapporterer til styret, og styret kan
tillegge utvalget andre oppgaver. Utdanningsutvalget koordinerer sitt arbeid med
Læringsmiljøutvalget. Universitetsdirektøren sørger for nødvendig sekretærhjelp til utvalget.
Utdanningsutvalget har følgende mandat:
I. Fag og studieplanarbeid
• Virke som rådgiver for styret i utvikling og revisjon av fag- og studier, og avvikling av
studium.
• Godkjenne fag- og studieplaner for nye studier, og endringer i eksisterende fag- og
studieplaner der dette ikke er delegert til fakultetet.
• Vedta endringer i rutiner for behandling av fag- og studieplaner.
• Fastsette endringer i rutiner for godkjenning og revisjon av fag- og studieplaner.
• Fastsette unntak for modul/emnestørrelse.
• Fastsette krav til fortsatt studierett der ansvaret ikke er tillagt fakultet.
II. Koordinering og utvikling
• Vedta felles retningslinjer knyttet til undervisning, prøving og vurdering, herunder bruk av
ekstern sensurering utover det som er fastsatt i Lov om universiteter og høgskoler.
• Bidra til samarbeid om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling mellom studieprogrammer,
fagmiljøer og fakulteter.
• Vedta retningslinjer, og endringer i disse, for innhold, bruk og oppfølging av
utdanningsplaner.
• Ta initiativ til, samordne og sørge for oppfølging av tiltak og prosjekter i samsvar med plan
for kvalitetsarbeidet.
III. Rapportering
• Utarbeide en årlig kvalitetsrapport for styret vedrørende utdannings- og studiekvalitet.
• Utarbeide jevnlige rapporter om totalkvalitetsarbeidet og kvalitetssystemets funksjonalitet.
IV. Oppfølging
• Fremme forslag til tiltaksplan i kvalitetsarbeidet.
• Følge opp institusjonens kvalitet i virksomheten
• Følge opp Kvalitetskontorets vedlikehold, revisjon og utvikling av kvalitetssystemet ved
institusjonen.
V. NOKUT
• Delta i planlegging, koordinering og gjennomføring av NOKUT’s institusjonsevalueringer.
• Være rådgivende organ i kvalitetsspørsmål for universitetets ledelse og styre, og følge med i
den nasjonale og internasjonale utviklingen av kvalitet i høgre utdanning.

