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Mandat - undervisningsansvarlig ved institutt 

Det skal være en undervisningsansvarlig ved hvert institutt. Den undervisningsansvarlige inngår 

i instituttledelsen og er medlem av det sentrale utdanningsutvalget. Undervisningsansvarlig 

representerer instituttet innad i utdanningsutvalget og skal sørge for å ha et bredt forankret 

grunnlag for de råd som gis i utdanningsutvalget og til prorektor for utdanning. 

 
Undervisningsansvarlig skal informere sitt institutt om relevante diskusjoner og vurderinger i 

utdanningsutvalget, med mindre annet er avtalt i møtet, samt om påfølgende beslutninger som 

tas av prorektor. 

 
Undervisningsansvarlig må samarbeide tett med programledere, instituttledelsen forøvrig, faglig 

og administrativt tilsatte ved instituttet om undervisningstilbudet. Foruten å delta aktivt i 

utdanningsutvalget, i instituttledelsen og ved instituttet, må undervisningsansvarlig påregne å delta 

i arbeidsgrupper ved behov. Forøvrig er undervisningsansvarlig som medlem av 

utdanningsutvalget, medansvarlig i forhold til alle punktene i utdanningsutvalgets mandat. 

 
Foruten ovennevnte skal den undervisningsansvarlige: 

 legge til rette for god planlegging, gjennomføring og evaluering av instituttets kurstilbud. 

 koordinere relevante, tilgjengelige (fag)ressurser slik at instituttets samlede kurstilbud både 

reflekterer instituttets fagområde(r), er forsvarlig med hensyn til forventet antall deltakere og 

er i samsvar med læringsutbyttet til relevant program/profil. 

 ta initiativ og inspirere til bruk av nye varierte pedagogiske metoder i undervisning og 

vurdering, slik at instituttets samlede kurstilbud er best mulig tilpasset nåværende og 

framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn. 

 legge til rette for at instituttet har en kursportefølje med nok kurs som er designet for å heve 

studentenes internasjonale kompetanse, og sørge for at studenter som ikke får dette ved å reise 

ut, i størst mulig grad får mulighet til å opparbeide seg slik kompetanse hjemme. 

 arbeide aktivt for å få til en kvalitets- og delingskultur blant instituttets kursansvarlige. 

 sikre at det er en rimelig fordeling av aktiviteter i et kurs som henger sammen med kursets 

læringsutbytte og som også sikrer en faglig progresjon mellom kurs som tilbys. 

 bidra til å skape gode arenaer for å diskutere instituttets kurstilbud, slik at hele fagmiljøet blir 

engasjert i og føler eierskap til instituttets undervisningstilbud. 

 delta i faglige koordineringsprosesser sammen med undervisningsansvarlige ved andre 
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institutt, eksempelvis i forbindelse med fordeling av veiledningsoppgaver. 

 være faglig kontaktperson i spørsmål som gjelder undervisning, veiledning og eksamen, hvor 

kursansvarlig ikke er rett adressat. 

 
Den undervisningsansvarliges oppgaver og myndighet må ses i sammenheng med kursansvarliges 

oppgaver og ansvar, samt med instituttleders myndighet. Undervisningsansvarlig er primært en 

koordinator, tilrettelegger og inspirator innad med vekt på instituttets samlede kurstilbud. Det er 

instituttet som er den faglig ansvarlig enheten for kurstilbudet.  
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