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Sak 3. Forslag til ny programrådsstruktur på IMK (vedtakssak)  
  
Styringsprinsipper for bachelorprogrammet 

Prinsippdokumentet for det nye bachelorprogrammet peker på noen viktige utfordringer for 

ledelsen av programmet fremover. Vi må dessuten sikre at driften av det nye programmet følges 

tett opp i årene som kommer, og legge opp til strukturer som sikrer faglig ledelse av programmet, 

medvirkning og innflytelse i staben, og kollegialt samhold og eierskap til utdanningen vår som 

helhet. I tillegg er det viktig at vi legger inn mekanismer for løpende monitorering av frafall, 

kvalitet i undervisningen og oppfølging av studentene. Som institutt trenger vi en kulturendring på 

hvordan vi som faglig fellesskap tar eierskap til utdanningen vår, dvs en endring fra et privatisert 

emneansvar til et kollektivt eierskap. Dette dokumentet skisserer opp et forslag til 

styringsprinsipper og ledelse av programmet som styrker den faglige ledelsen, samt åpner opp for 

større grad av involvering, medvirkning og innflytelse i blant de vitenskapelige ansatte. Den faglige 

ledelsen består av undervisningsleder (delegert fra instituttleder) og programledere. Fra og med 

H19 vil IMK ha programledere på masterprogrammene. På bachelorprogrammet vil programleder 

og undervisningsleder være samme funksjon (som nå). 

Til den faglige ledelsen ligger oppgaver og ansvar for den overordnede og løpende 

kvalitetssikringen, som godkjenning av emner, eksamensoppgaver og sensorveiledninger, påse 

gjennomføring av midtveisevalueringer og emneevalueringer, i tillegg til periodiske 

emneevalueringer og periodisk programevaluering. Til den faglige ledelsen ligger også styring av 

undervisningsressurser, emneplanlegging og samarbeid med fakultetsledelsen i 

utdanningsspørsmål. 

Prinsippdokumentet vektlegger behov for tettere dialog mellom de ulike interessentene i 

programmet og eierskap i staben: mellom de faglige, mellom faglige og studentene, og mellom 

ledelsen/undervisningsledelsen, programrådet og studenter og faglige (punkt syv i 

prinsippdokumentet). For å få til en bedre dialog, trenger vi en ledelsesstruktur som legger til rette 

for involvering, koordinering og samarbeid, og som tydeliggjør ansvarsfordeling mellom 

ledelsen/undervisningsledelsen, programrådet og de emneansvarlige (punkt åtte). Målet er å sikre 
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kvalitet og gjennomføring i utdanningen vår og ledelse av programmet etter de prinsipper som er 

formulert i bachelorrevisjonen (punkt 23). 

Dette dokumentet vil foreslår følgende styringsprinsipper, strukturer og organer for 

bachelorprogrammet, som skal sikre kvaliteten i utdanningen og det kollektive eierskapet i staben: 

Programrådet 

Per i dag har IMK ett programråd som behandler spørsmål rundt alle programmene våre, både på 

bachelor- og masternivå. Per i dag består programrådet av fire faglige, én ekstern, én administrativ 

og to studentrepresentanter. Programrådet ledes av undervisningsleder. Programrådet møtes ca 

en til to ganger i semesteret. Dette har vært det normale på IMK i lang tid. 

Fra normalreglene på UiO/HF står det: 

«For alle studietilbud som leder fram til en grad skal det opprettes programråd som er 

delegert det koordinerende ansvar for tilbudet. Ett programråd kan tillegges ansvar for 

flere studieprogrammer. Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige 

prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover 

dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den 

løpende drift skal delegeres til programleder. […] Programrådene skal settes sammen slik 

at det avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene 

representasjon. […] Det kan også oppnevnes ett medlem i programrådene som ikke 

representerer noen av disse gruppene. Programrådene rapporterer til dekanen. 

På HF praktiseres siste setning slik at rapportering til fakultetet skjer gjennom 

undervisningsleder på det institutt programmet ligger under.» (https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/hf/program-emner/programråd/) 

Følgende forslag til programrådsstruktur på IMK bygger på UiO og HFs normalregler og 

prinsippdokumentet fra bachelorrevisjonen: 

IMK oppretter to programråd: ett for bachelorprogrammet og ett for masterprogrammene. 

Det følgende gjelder for programrådet for bachelorprogrammet: 

 Programrådet behandler faglige rammer, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring 

og utvikling, og er et beslutningsorgan 

 Programrådet påser at prinsippene for bachelorprogrammet følges, og at representanter fra 

arbeidsgiversiden og alumni involveres ved behov 
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 Representantene for de vitenskapelige må være undervisere på bachelornivå 

 Studentrepresentantene må være studenter som går på bachelorprogrammet 

 Programrådet skal møtes minimum to ganger i løpet av høstsemesteret og minimum tre 

ganger i løpet av vår semesteret 

 Programrådenes sammensetning følger normalreglene: (minimum) tre faglige, én ekstern, én 

teknisk-administrativ, to studentrepresentanter. 

 Programrådet ledes av undervisningsleder 

Koordineringsmøter 

Instituttet trenger et koordineringsmøte for alle underviserne i 80-gruppen og emneansvarlig for 

undervisningstilbudet i sjette semester, og her foreslås det et koordineringsmøte som har det 

løpende overoppsynet med frafall, kvalitet i undervisningen og oppfølging av studentene. 

Koordineringsmøtene skal koordinere aktivitetene i de obligatoriske emnene per semester og påse 

at progresjonen av ferdigheter i emnene følger en suksessiv oppbygning. Av aktiviteter som må 

koordineres vil det blant annet være kvalifiseringsoppgaver, eksamensoppgaver, ekskursjoner, 

vekslingen mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, i tillegg til faglig-sosiale tilbud etc. 

 Koordineringen på koordineringsmøtene gjøres i tett samarbeid med studieadministrasjonen. 

 Representanter for studentene kan også tenkes inn her. 

 Frekvens: Tre ganger i løpet av semesteret eller mer 

 Det første møtet i semesteret planlegger for hele semesteret, mens de neste møtene i samme 

semester er kortere oppfølgingsmøter (standing) 

 Studieadministrasjonen tar saker videre fra koordineringsmøtene. 

 Koordineringsmøtet er sammensatt av underviserne på BA, fortrinnsvis de som underviser i 

80-gruppen og i sjette semester 

 Koordineringsmøtet ledes av programleder. 

Lærermøter 

Lærermøter er arena for erfaringsutveksling, orienteringer og diskusjoner av viktige saker for 

utdanningen vår, informasjon om kollektive prosesser på universitetet (som canvas, inspera, 

obligatorisk sensorveiledninger) etc. Alle som underviser deltar på lærermøtet. I tillegg deltar 

studieadministrasjonen. 

Instituttstyre og instituttleder 
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Styret bestemmer de overordnede strategiske rammer for virksomheten, inkludert de økonomiske 

rammene. Instituttleder leder virksomheten i sin helhet innenfor disse rammene. Programrådet 

behandler de faglige rammene for utdanningen vår innenfor disse rammene. 

 

Forslag til vedtak: IMK oppretter to programråd, ett for bachelorprogrammet og ett for 

masterprogrammene. 

 

 

 

 

 

 

 


