
Studieutvalgene (SU)  

Formål  

Hensikten med retningslinjene er å klargjøre SUs rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi nærmere 

regler om SUs arbeid og saksbehandling.  

Sammensetning og oppnevning  

Rolle og myndighet  

SU er fakultetets/universitetets strategiske organ innenfor utdanning. Utvalget skal gi råd og 

strategiske innspill til fakultets-/universitetsledelsen i saker som gjelder utdanning, og for øvrig 

behandle saker delegert fra fakultets-/universitetsledelsen.  

SU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet ved fakultetets/universitetets 

utdanningsvirksomhet.  

Med utdanning forstås emner, programmer, etter- og videreutdanning.  

SU arbeider på delegasjon fra fakultets-/universitetsledelsen.  

SU rapporterer til fakultets-/universitetsledelsen.  

Ansvars- og oppgaveområder  

Strategiutvikling  

SU skal på oppdrag fra fakultets-/universitetsstyret og fakultets-/universitetsleder og på eget initiativ 

initiere og utvikle delstrategier, mål og tiltaksplaner for fakultetets/universitetets 

utdanningsvirksomhet.  

Kvalitetssikring  

SU skal bistå fakultets-/universitetsleder og fakultets-/universitetsstyret i implementeringen av 

kvalitetssikringssystemer for utdanningsaktivitetene ved fakultetet/universitetet.  

SU skal bidra til at fakultetets/universitetets utdanningsvirksomhet utvikles i samsvar med NMBUs 

og fakultetets/universitetets strategiske planer.  

SU skal evaluere og revidere emner og programinnhold, og rapportere til fakultets-/universitetsstyret.  

Ressursdisponering og samordning  

SU skal bistå fakultets-/universitetsleder i å sikre at fakultetets/universitetets undervisningsressurser 

brukes effektivt, herunder tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid innenfor eget og med andre 

fakultet/universitet.  

Studietilbud  

SU kan ha følgende arbeidsoppgaver: utvikling og justering av fakultetets/universitetets 

emneportefølje, koordinering, prioritering, og initiering av fakultetets/universitetets 

undervisningsaktiviteter, og organisering av studieveiledning.  

I forskerutdanningsspørsmål samarbeider SU med forskningsutvalget med mindre 

fakultetet/universitetet har et eget forskerutdanningsutvalg.  

SU kan initiere og utvikle studieprogram og gir tilråding overfor fakultets-/universitetsstyret med 

hensyn til igangsetting av studieprogram.  



Samfunnsnytte, nettverksutvikling og omdømmebygging  

SU skal i samarbeid med fakultets-/universitetsleder bidra til at fakultetet/universitetet er aktiv i 

nasjonalt og internasjonalt utdanningssamarbeid.  



UU skal tilrettelegge for undervisningssamarbeid med UMBs alliansepartnere.  

UU skal holde kontakt med næringslivet med tanke på kandidatenes arbeidsmarked.  

UU skal medvirke til at utdanningsvirksomheten utføres i overensstemmelse med UMBs etiske 

normer.  

Rapportering og formidling  

UU er ansvarlig for å rapportere instituttets samlede utdanningsaktivitet og vurdere om den utvikles i 

tråd med instituttets planer.  
UU skal tilrettelegge for markedsføring av instituttets utdanningsvirksomhet. 


