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Studiestyret

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Ny organisering av programstyre og nytt mandat - Institutt for 
biologi

Instituttrådet ved BIO har på sitt møte 31. januar 2013 vedtatt ny organisering av 
programstyret, og utnemning av ein undervisingsleiar ved instituttet. Det er og føreslått nytt 
mandat for programstyret og eit mandat for undervisingsgruppene som skal opprettast. BIO 
sender derfor ei orientering til Studiestyret, og ber om godkjenning av mandatet.

Instituttet har dei siste åra gjort endringar i 
studietilbodet for å heve kvaliteten. Ny struktur 
på bachelorgradene med tilhøyrande revisjon 
og endring av grunnemna er allereie 
gjennomført, og revisjon av mastertilbodet med 
tilhøyrande revisjon av den totale 
emneporteføljen på 200- og 300-nivå er 
pågåande.  

Vi har erfart, og fått tilbakemeldingar på, at det er behov for betre koordinering, organisering 
og leiing av undervisinga ved instituttet.  Etter revisjonen av bachelorprogramma har vi sett 
behov for å få ei tydelegare ramme rundt arbeidet med emneundervisinga på 200- og 300-
tallsnivå. 

Eit mindre, men likevel representativt, programstyre, med en leiar som har tett dialog med 
instituttleiinga og studieseksjonen er eit av tiltaka. Oppretting av undervisingsgrupper for å 
betre samarbeidet mellom enkelt-undervisarane, både innan og på tvers av emne, er det 
andre tiltaket.

God organisering og leiing av undervisinga vil vere ei styrke i forhold til en søknad om Senter 
for framifrå utdanning frå BIO. Oppnemning av ein undervisingsleiar vil og vere eit viktig 
bidrag til framdrift i søknadsprosessen.
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Undervisingsleiar (nestleiar/stedfortreder)

Undervisingsleiaren er instituttleiar sin utnemnde leiar for undervising- og utdanningssaker
ved instituttet, og inngår i instituttet si leiargruppe (nestleiarfunksjon). Undervisingsleiaren er 
leiar av Programstyret, og representerer instituttet i fakultetet sitt studiestyre. Vervet som 
undervisingsleiar utgjer undervisingsplikta til den som er utnemnd.

Øyvind Fiksen er utnemnd som BIO sin undervisingsleiar for for perioden 01.01.-31.12.2013.

Undervisingsgrupper
Alle emne, studieprogram og undervisarar ved instituttet skal høyre til ei undervisingsgruppe 
som har ansvar for ei viss tematisk emneportefølje. Gruppene går på tvers av 
forskingsgrupper. Gruppene sitt ansvar omfattar både ei kontinuerleg utvikling av innhaldet i 
dei enkelte kurs, i tillegg til å sjå på samanhengar mellom kurs horisontalt og vertikalt i 
studieprogramma. Kvar gruppe har en leiar som sit i Programstyret. 

BIO arbeider no med oppretting av undervisingsgruppene. Talet på undervisingsgrupper blir 
mellom 3 og 5, og samansetnad og tal på grupper vil bli evaluert og ev. endra undervegs. 

Det første oppdraget undervisingsgruppene vil ha er ein grundig gjennomgang av 
emneporteføljen, med tanke på både utvikling, effektivisering og nye studieretningar på 
master.

Programstyret
Programstyret har dei siste årene hatt opp til 20 representantar, som kvar har representert eit 
studieprogram/ei eining eller studentane (4).  I den nye modellen vil Programstyret bli 
mindre, og representantane vil vere leiarane av undervisingsgruppene, i tillegg til 
studentrepresentantar. Undervisingsleiar er leiar for Programstyret.

Bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag er tverrfagleg og involverer fleire institutt og 
fakultet. Dette studieprogrammet vil framleis ha eti eige programstyre, som rapporterer til 
Programstyret ved BIO.

Forslag til nytt mandat for Programstyret ved BIO:

Sammensetning
Programstyret består av faglige representanter som dekker bredden i studieprogrammene, 
samt to studentrepresentanter. De faglige representantene er ledere for 
undervisningsgruppene ved instituttet, og Programstyret ledes av instituttets 
undervisningsleder. Undervisningsleder er faglig koordinator og leder for undervisning og 
studietilbud ved instituttet, delegert fra instituttstyrer. Undervisningsleder representerer 
instituttet i fakultetets studiestyre.
Administrativ studieleder er programstyret sekretær, og har sammen med studieseksjonen 
administrativ ansvar for instituttets undervisning og studietilbud.

Mandat
Programstyret har ansvar for driften av instituttets undervisning og utdanning. Dette 
innebærer:

- Ansvar for instituttets totale emne- og programportefølje
- Ansvar for kontakt/kommunikasjon med andre programmer instituttet deltar i
- Gi råd til instituttleder i saker som angår emnetilbudet og studieprogrammene
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- Studieplanfastsettelse (hvilke emner inngår i programmene) og 
studieplanendringer.

- Ansvar for faglig helhet og samordning innad i programmet. Herunder planlegging 
av timeplaner/koordinering av arbeidsbyrdene i parallelle emner gjennom 
semesteret for studenter og ansatte.

- Ansvar for disponering av ressurser i form av midler over undervisningsbudsjettet 
og undervisningskrefter , i samråd med instituttleder

- Kontinuerlig evaluering og utvikling av instituttets studietilbud
- Ansvar for oppfølging av arbeidet til undervisningsgruppene
- Samarbeid med involverte institutter og enheter

Drift av studieprogram og emner:
- Faglig ansvar for overgangsordninger fra andre studier etc., herunder å vurdere 

opptaksgrunnlag og innpassing
- Internasjonalisering/utvekslingsavtaler for studentene på instituttets program
- Opptak: foreslå og begrunne opptaksrammer, foreslå kvantitative og  kvalitative 

opptakskrav, foreslå rangeringsregler og gjennomføre opptaket (mastergrad).
- Utarbeide og administrere rutiner for semesterrapportering
- Administrer regler for innlevering og vurdering av masteroppgaver
- Kvalitetssikring og utvikling av undervisnings- og vurderingsformer i studietilbudet 

som helhet i tråd med UiBs retningslinjer fastlagt i kvalitetshåndboken
- Sørge for evaluering av studietilbudet
- Miljøskapende tiltak. Ansvar for mottak av nye studenter og at studentene til en 

hver tid er ivaretatt.
- Rekruttering og profileringsarbeid

Forslag til mandat for undervisingsgruppene:

Sammensetning
Alle emner og undervisere ved instituttet skal tilhøre en undervisningsgruppe som har ansvar 
for en viss tematisk emneportefølje. Gruppene går på tvers av forskningsgrupper. Hver 
gruppe har en leder som sitter i Programstyret. 

Mandat
Undervisningsgruppene rapporterer til programstyret og har, i samråd med 
undervisningsleder, ansvar for:

 faglig helhet og samordning mellom emnene tilhørende gruppen, samt dialog og 
informasjonsutveksling med andre undervisningsgrupper.

 Undervisningsgruppene skal arbeide for kontinuerlig utvikling av innholdet i de 
enkelte kurs, og se på sammenhenger mellom kurs horisontalt og vertikalt i 
studieprogrammene.

 planlegging av timeplaner/koordinering av arbeidsbyrdene i parallelle emner gjennom 
semesteret for studenter og ansatte, i samråd med studieseksjonen.

 Sørge for evaluering av emner og oppfølging av evalueringene
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Venleg helsing

Anders Goksøyr

Instituttleiar Øyvind Fiksen

Undervisingsleiar


