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NY ORGANISERING AV PROGRAMSTYRE OG NYTT MANDAT – INSTITUTT 

FOR BIOLOGI 

 

 

Institutt for biologi har vedtatt en ny struktur og organisering av programstyret som et ledd i 

omorganiseringen av studieprogramtilbudet innenfor biologi. Instituttet orienterer studiestyret i 

brev av 1. mars 2013 om organiseringen av det nye programstyret og ber om godkjenning av 

det nye mandatet. 

Den nye organisasjonsstrukturen med en undervisningsleder som faglig koordinator og leder for 

hele studietilbud ved instituttet virker tydelig og ryddig. På et stort institutt med et omfattende 

studietilbud og emneportefølje er det spesielt viktig å sørge for god koordinasjon og samarbeid 

mellom fagmiljøene for å gi studentene et kvalitativt godt tilbud. Institutt for biologi har gjort 

en grundig jobb med å utarbeide et mandat som gir en klar oppgave- og ansvarsfordeling 

mellom undervisningsleder, programstyret og undervisningsgruppene.  

Mandatet bygger på Studiestyrets mandat og tar inn noen egne punkter og formuleringer. Ved 

gjennomlesing av mandatet fra Institutt for biologi har vi merket oss noen punkter som kan og 

bør forbedres og revideres i Studiestyrets mandat. Dette blir spesielt viktig med tanke på krav i 

det nasjonale rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning.  

Med tanke på en forestående revisjon av Studiestyrets mandat foreslår vi derfor at Institutt for 

biologi tar med følgende punkter i sitt mandat: 

- Undervisningsleder representerer instituttet i fakultetets studiestyre og har ansvar for 

god informasjonsformidling mellom institutt og studiestyre, og oppfølging av vedtak i 

studiestyret. 

- Mandatet innebærer å påse at innhold og oppbygging av studieplanene, samt 

undervisnings- og vurderingsformene i spesialiseringsemnene, er tjenlige for å oppnå 

det forventete læringsutbytte. 

- Mandatet innebærer å sørge for evaluering av studietilbudet og oppfølging av emnene, 

samt rapportering av evalueringene i studiekvalitetsbasen. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret berømmer institutt for biologi for sitt arbeid med organisering av programstyret og 

undervisningsgrupper.  

Studiestyret godkjenner mandatet for programstyret og undervisningsgruppene ved Institutt for 

biologi med de endringene som fremkom på møtet. 
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