Sammensetning, funksjonstid og mandat for programstyret ved Institutt for Geovitenskap, UiT
Norges arktiske universitet i Tromsø

Vedtatt av instituttstyret 26.02.2018 med virkning fra samme dato.
Sak IG 7-18 (ePhorte 2017/4726).

Programstyret består av følgende ordinære medlemmer:





Programstyreleder (instituttets nestleder)
3 til 4 faste vitenskapelige ansatte som representerer de forskjellige fagretningene
1 representant for bachelorstudentene i geologi
1 representant for masterstudentene i geologi

Programstyret består av følgende varamedlemmer:




3 til 4 faste vitenskapelige ansatte som representerer de forskjellige fagretningene
1 representant for bachelorstudentene i geologi
1 representant for masterstudentene i geologi

Programstyret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. En studiekonsulent fungerer
som sekretær for programstyret. Styrets sekretær har ikke stemmerett.
Lederen av programstyret oppnevnes av instituttleder for en periode på fire år med virkning fra 1.
januar. Programstyrelederen velger de andre faglige representantene. Studentene velger selv
representanter for en periode på et år fra 1. januar.
En oppdatert sammensetning av programstyret skal finnes på instituttets hjemmeside.

Programstyrets mandat:











Programstyret har en koordinerende og rapporterende funksjon. Det rapporterer til
instituttleder.
Programstyret skal sørge for at studieprogrammene har en faglig helhet og en faglig
fordypning, samt ivareta programkvaliteten. Det skal fastsette innholdet i instituttets
bachelor- og masterprogram og oppdatere disse i henhold til den faglige utviklingen.
Programstyret skal forvalte instituttets emneportefølje og se til at det til enhver tid er et
rimelig samsvar mellom emner og tilgjengelige ressurser på undervisningssiden.
Programstyret skal påse at lover, forskrifter, reglement og andre bestemmelser for
utdanningene blir fulgt. I dette inngår ansvar for å påse at kvalitetssystemets bestemmelser
blir fulgt.
Programstyret skal behandle saker vedrørende undervisning, eksamen, reglement,
dispensasjonssøknader e.l., samt opprettelse eller nedleggelse av emner på alle nivåer.
Programstyret kan fremme forslag til fakultetet om endringer i programmene.
Programstyret organiserer undervisningsvirksomheten og det pedagogiske arbeidet i
programmene.
Programstyret skal følge opp evalueringsresultater og studentenes tilbakemeldinger, samt gi
tilbakemelding til studentene på dette.










Programstyret har ansvar for at de budsjettmidler som avsettes til undervisning blir anvendt
ut fra faglige prioriteringer og innenfor de rammer som er satt.
Programstyret ivaretar faglige vurderinger ved opptak av studenter.
Programstyret skal se til at det eksisterer relevante tilbud om utvekslingsopphold ved minst
to utenlandske læresteder.
Programstyret kan fremme forslag om eksterne sensorer overfor instituttet og det skal
identifisere og implementere moderne og effektive eksamensformer.
Programstyret skal se til at det finnes ordninger som styrker det faglige og sosiale
læringsmiljøet blant studentene innenfor programmene. Studentrepresentantene i
programstyret har et særlig ansvar for å foreslå ordninger som styrker det sosiale
læringsmiljøet på instituttet.
Programstyret gjennomfører en årlig evaluering av studieprogrammene.
Programstyret utarbeider en årlig rapport til instituttstyret om kvaliteten i programmene.

