Rollebeskrivelse ‐ programleder/fagansvarlig for studier ved NHH Executive (NHHE)

Programleder for studier ved NHHE utnevnes av Direktør NHHE for et studium i en definert periode
(studiets varighet). Programlederrollen skal utøves i samråd med Direktør NHHE og i tråd med
strategiske føringer.
Programleder er studieprogrammets faglige leder og koordinator og har det overordnete ansvaret
for utvikling, gjennomføring og videreutvikling av studiet og på denne måten bidra til best mulig
læringsutbytte. Programleder har ansvar for å følge opp og implementere vedtak som gjøres av
Direktør NHHE og/eller rektor NHH.

Dette innebærer blant annet at programleder skal:
Ansvar for utvikling/videreutvikling av studiet






ha ansvar for at studiet til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig tilpasset nåværende
og framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn
ha ansvar for å sikre at studiet har relevante og oppdaterte forelesere‐ og bidragsytere
bidra i rekruttering av deltakere til og markedsføring av studiene
birda til økonimisk ansvalighet i design og gjennomføringen av studiet
ha ansvar for at studieprogrammet skal inneholde relevante internasjonale komponenter

Ansvar for gjennomføring av studiet









ha ansvar for å koordinere og sørge for indre sammenheng, integrasjon og faglig helhet i
studiet med høyt faglig nivå, tidsriktig pedagogisk opplegg og gjennomgående høy kvalitet
motivere og inspirere til bruk av nye pedagogiske metoder og aktivt fremme en kvalitets‐ og
delingskultur
ta en aktiv rolle i kvalitetsarbeidet gjennom å ivareta viktige rutiner for kvalitetskontroll
og iverksette tiltak for kvalitetsutvikling der dette er nødvendig, i samråd med Direktør NHHE
overvåke kvaliteten i studiet og aktivt utnytte nøkkeltall og evalueringsresultater
til fornyelse og utvikling, herunder til å planlegge organisering, innhold og arbeidsmåter og
gi innspill om behov for endringer og i undervisnings‐ og vurderingsformene
ha ansvar for å følge opp evalueringer ved å gi feedback til foreleserne og andre bidragsytere
ta en aktiv rolle i studiegjennomføring blant annet ved å veilede deltakerne, ha et sterkt
engasjement og personlig involvering i samlingene (inkludert å sikre det sosiale fellesskapet)
være en god representant for NHH og NHHE både internt og eksternt
bidra til godt samarbeid med administrasjonen ved NHHE slik at NHHE opptrer samlet,
effektivt og profesjonelt

12.04.2018

