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Utdanningsutvalget er opprettet av styret for å utvikle Universitetet i Stavanger som
utdanningsinstitusjon og bidra til god kvalitet i utdanning og studieadministrasjon. Utvalget
skal være rådgivende organ for universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål og skal ta
initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen. 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 og sammensetning:
I. Utvikling
− Virke som rådgiver for styret i utdanningsstrategiske spørsmål, herunder utvikling og
revisjon av studieporteføljen.
− Bidra til at vedtak om nye studieprogram er i samsvar med strategi og handlingsplaner
og at økonomiske konsekvenser er vurdert.
− Ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen.
− Fastsette retningslinjer for studieplanarbeid og andre felles retningslinjer for
institusjonens utdanningsvirksomhet.
− Gi råd til styret i forskriftssaker.
− Overvåke utviklingen i nasjonal og internasjonal utdanningsstrategi og -politikk.
− Være pådriver for og gi råd om universitetets oppfølging av Bologna-prosessen,
herunder studentmobilitet.
− Være pådriver for og gi råd til institusjonen om innovasjon og entreprenørskap i
utdanningene.
II. Studieplanarbeid
− Fastsette fag- og studieplaner for nye studier i samsvar med retningslinjer for
studieplanarbeid.
− Fastsette unntak for modul/emnestørrelse.
III. Kvalitet
− Være rådgivende organ i kvalitetsspørsmål og følge med i den nasjonale og
internasjonale utviklingen av kvalitet i høgre utdanning.
− Ta initiativ til, samordne og sørge for oppfølging av tiltak og prosjekter i samsvar med
plan for kvalitetsarbeid.
− Utarbeide en årlig kvalitetsrapport og forslag til tiltaksplan for styret vedrørende
utdannings- og studiekvalitet.
− Bidra til samarbeid om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i institusjonen.

IV. Sammensetning
Rektor oppnevner medlemmer og varamedlemmer til Utdanningsutvalget. Utvalget har
følgende sammensetning:
Prorektor (leder)
3 prodekaner for undervisning
2 representanter for det vitenskaplige personalet
1 representant for det teknisk-administrative personalet
1 representant for universitetsbiblioteket
3 studentrepresentanter
Leder for Enhet for studentservice (Fres-Ess) møter med talerett.
Alle medlemmene, bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Rektor
er varamedlem for prorektor. Dekan er varamedlem for prodekan for undervisning. Utvalget
oppnevnes for fire år om gangen og følger rektorperioden. Studentene oppnevnes for ett år om
gangen. Vararepresentantene for studentene har rekkefølgerepresentasjon.
Ny sammensetning gjelder fra studieåret 2011/2012. Fram til ny sammensetning gjøres
gjeldende møter prodekanene for undervisning utvalget med talerett.

