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Dekanvedtak – JF – 2019/19 - Justering av Instruks for 
studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere og faglærere og 
endring av prosess/fullmakt for godkjenning av faglærere   

Bakgrunn 
Valgperioden for vervene studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer følger i dag valgperioden for 
dekanatet, høsten 2019 skal nye ansvarlig faglærere og studieårsansvarlige oppnevnes. PMR 
diskuterte den 2. mai 2019 prosessen og funksjonstid for vervene. PMR var enige om at det nye 
dekanatet burde oppnevne studieårsansvarlige for kommende periode, og at funksjonstiden for 
dekanat og studieårsansvarlige burde være lik. Det var videre enighet om at funksjonstiden for 
ansvarlig faglærere burde være 4 år og ikke følge valgperioden.    
 
Våren 2019 spilte en av de ansvarlig faglærerne inn på e-post at prosessen for å oppnevne nye 
faglærere fremstår som byråkratisk og tidskrevende. Det foreslås en forenkling av 
godkjenningsprosessen. 
 
PMR fikk forslag til revidert instruks fremlagt i møte 11. juni 2019 og det var enighet om disse 
endringene. PMR ble i samme møte forelagt forslag om forenkling av prosessen for godkjenning av 
læringskrav/litteratur, men ønsket ikke å gjøre endringer her.  
 
Forslag til oppdatert instruks, bakgrunnsnotat og referat fra PMR er vedlagt.  

 
Hovedproblemstillinger 
Valgperiode studieårsansvarlige og ansvarlig faglærere  
Forslag til justeringer av Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere og faglærere 
fremgår av vedlegget. Som foreslått av PMR presiseres det at funksjonstiden for studieårsansvarlig 
følger valgperioden for dekanatet, og at funksjonstiden til ansvarlig faglærere er fire år uavhengig 
av valgperioden for dekanatet. Videre foreslås det en endring av ordlyden for maksimal 
funksjonstid, hvor ordet «ordinært» flyttes, slik at det er tydeligere at ordet brukes for å begrense 
muligheten for å gjenoppnevnes, ikke for å legge føringer på at man ordinært skal sitte i to 
sammenhengende perioder. Se Studieårsansvarlig lærer punkt 5 og Ansvarlig faglærer punkt 3.  
 
Forenkling av prosess for oppnevning av faglærer  
Prosess for å oppnevne faglærere til et fag er i dag slik som ved andre fullmakts-saker; ansvarlig 
faglærer foreslår, studieårsansvarlig innstiller, prodekan for studier vedtar og administrasjonen 
oppdaterer nettsidene. Godkjenningen gjennomføres på e-post og gjennomføres i de fleste tilfeller 
effektivt, men det involverer mange ledd. Det foreslås at prosessen forenkles slik at 
studieårsansvarlig vedtar etter forslag fra ansvarlig faglærer. Se Faglærer punkt 1.   
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Forslag til vedtak: 

 Forslag til justering av Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere og 
faglærere vedtas.  

 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Forslag til justering av Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere og 
faglærere.  

- Fremleggsnotat fra Kristin Steen Slåttå datert 25. mai 2019 
- Referat fra PMR 11. juni 2019 


