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Formål  
Utgangspunktet etter universitets- og høyskoleloven og styret ved NHHs delegasjoner er at all 
myndighet ligger hos rektor, med mindre annet er særskilt fastlagt. Dette mandatet delegerer 
myndighet fra rektor til prorektor for utdanning.  

 
Fullmakter  
Prorektor for utdanning har faglig og administrativt ansvar for bachelor og masterutdanningene på 
heltid. Prorektor for utdanning er leder av studieadministrativ avdeling. Alle fullmakter knyttet til 
dette virksomhetsområdet ligger til stillingen, herunder:  

 De faglige fullmakter som kommer av universitets og høyskoleloven § 3-3 (3) til å fastsette 
innholdet i studieplaner tilhørende studieprogrammene, herunder opprette, endre og legge 
ned profiler og kurs i eksisterende studieprogram.  

 Fullmakt til, i samråd med rektor, å utpeke faglige ledere for studieprogrammene 
 Beslutninger knyttet til det pedagogiske arbeidet  
 I samråd med rektor ta avgjørelser i forbindelse med akkrediteringer og re-akkrediteringer 
 Ansvar for internasjonalisering av studieprogrammene, herunder NHHs posisjon i CEMS  
 Beslutte lukking av forelesninger, unntak fra offentlig muntlig eksamen og utarbeidelse av 

utfyllende eksamensreglement, jf. universitets og høyskoleloven §§ 3-8 (2) og 3-9 (3) og (7)  
 

Prorektor for utdanning er leder av Utdanningsutvalget (UU) som er et rådgivende utvalg for 
prorektor for utdanning i saker nærmere beskrevet i utvalgets mandat. Prorektor har 
beslutningsmyndigheten på de områdene som Utdanningsutvalget gir råd om, med mindre 
beslutningen må tas av rektor eller styret selv.  

Prorektor er prosjekteier for prosjekter innenfor sitt saklige ansvarsområde slik det er beskrevet i 
dette og eventuelle tilhørende dokumenter, med mindre annet blir bestemt av prorektor for 
utdanning selv, rektor eller styret.  

Prorektor har fullmakt til å gjøre vedtak på rektor og styrets vegne i saker som er innenfor sitt 
ansvarsområde, så fremt dette ikke er i strid med universitets- og høyskoleloven, med tilhørende 
forskrifter, eller andre gjeldende lover, forskrifter, føringer etc. Beslutninger som er innenfor 
prorektors ansvarsområde, men som er av særlig stor strategisk betydning for NHH, skal likevel tas av 
rektor eller styret. Det samme gjelder beslutninger som får vesentlige følger for virksomhetsområder 
som ikke er innenfor prorektor for utdanning sitt ansvarsområde. 

Prorektor for utdanning rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe.  

 


