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Mandat - profilkoordinator
Alle hovedprofilene i masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) har en koordinator.
Profilkoordinator utnevnes av programleder for MØA i samråd med prorektor for utdanning for en
periode på fire år, og fungerer på programleders fullmakt.
Profilkoordinator rapporterer til programleder og må samarbeide tett med programleder,
profilens referansegruppe og instituttene.
Profilkoordinator


har ansvar for sammensetningen av profilens kursportefølje og for at den er innenfor en
totalramme gitt av prorektor for utdanning.



har et medansvar for å tilby, vedlikeholde og utvikle en profil, kjennetegnet av høy faglig og
pedagogisk kvalitet, best mulig tilpasset læringsutbyttet på profilnivå og nåværende og
framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn.



har et medansvar for at profilens læringsutbytte og kursportefølje er i samsvar med
læringsutbyttet på programnivå.



har ansvar for en profils faglige helhet, indre sammenheng og progresjon mellom kursene som
inngår i profilen. Likeledes skal profilkoordinator bidra til at det er et rimelig omfang og en
variasjon av undervisningsaktiviteter og vurderingsformer i kursene som utgjør profilen, blant
annet i forbindelse med endringer i eksisterende kurs og ved vurdering av nye kurs.



skal sørge for at profilen er tilrettelagt for at studentene kan opparbeide seg internasjonal
kompetanse; gjennom utveksling og/eller hjemme.



planlegger og deltar i faglige koordineringsmøter med øvrige profilkoordinatorer, hvor blant
annet de ulike profilenes kursportefølje vurderes med hensyn til faglig overlapp mellom kurs
og hvor veiledning i forbindelse med det selvstendige arbeidet koordineres.



har et medansvar for markedsføringen av profilen, bl.a. for å planlegge og delta i faglige
informasjonsmøter og gi råd og veiledning til studenter angående valg av kurs og tema for det
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selvstendige arbeidet. Profilkoordinator må sikre at det gis en bred oversikt over profilens
kurstilbud, informere om ulike koblinger og synliggjøre retninger studentene kan velge innenfor
profilen.
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