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ARBETSBESKRIVN ING
Rektorsbeslut 2018-10-22
Dnr 201/1414 A 11

ARBETSBESKRIVNING FOR INSTITUTIONSNAMNDER
1. UTGANGSPUNKTER
Institutionsnamnderna vid Hogskolan Vast ar kollegiala namnder pa institutionsniva. Namnderna har
overgripande ansvar for kvalitet i utbildning och forskning pa institutionen. Ansvaret utovas i dialog med
institutionsledning och med Forsknings- och utbildningsnarnnden (FUN). Institutionsnamndernas
principorganisation faststalldes av hogskolestyrelsen 2018-10-11.
I detta dokument regleras institutionsnarnndernas sammansattning, ansvarsornraden, beslutsmandat och
arbets former.

2. SAMMANSATTNING
Instirutionsnamnden bes tar av ett for varje institution faststallt antal larare (minst atta och hogst tolv) samt tre
studenter. Av larama ska flertalet ha vetenskaplig kompetens, med vilket avses avlagd doktorsexamen eller
motsvarande vetenskapliga kompetens. Av studenterna bor minst en vara doktorand.
Lararna utses genom institutionsvisa val. Mandattiderna for larare ar tre ar. Studenterna utses av studentkaren,
for den mandattid som studentkaren bestarnmer.

3. ANSVARSOMRADEN
Som sin huvuduppgift ska institutionsnamnderna pa lokal niva driva kvalitetsarbete for forskning och
utbildning i enlighet med hogskolans kvalitetssystem. I det ingar att:
• analysera programrapporter enligt kvalitetssystemet for utbildning, aterkoppla till programrad och
folja upp atgarder
• initiera kvalitetsutvardering for utbildning pa forskarniva, i enlighet med av FUN faststallda principer
• lamna institutionsovergripande kvalitetsrapport till FUN
Arbete med kvalitet styrs av hogskolelagen, hogskoleforordningen, Standarder och riktlinjer for
kvalitetssakring inom det europeiska omradet for hogre utbildning (ESG), det nationella systemet for
kvalitetssakring samt hogskolans interna kvalitetssystem.
Institutionsnamnden ar radgivande till prefekt i strategiska institutionsfragor och ger forslag till fordelning av
de forskningsmedel som prefekten beslutar over.
Institutionsnamnden utser lararrepresentanter till rekryteringsgrupp infor tillsattning av prefekt.
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4. BESLUTSMANDAT
Institutionsnamnden beslutar i foljande arenden:
• kursplaner inkl. bilagor
• utbildningsplaner inkl. bilagor
• behorighetskrav for kurspaket
• operativa arenden inom utbildning pa forskarniva
Beslut far vidaredelegeras i enlighet med rektors delegationsordning. Utover dessa ansvarsomraden kan
institutionsnamnden besluta i arenden som vidaredelegerats Iran FUN.

5. ARBETSFORMER
Beredning
Namndens arenden ska beredas i den omfattning som kravs av deras beskaffenhet. Forvaltningen
tillhandahaller sekreterare och handlaggare som stod for beredningsarbetet. Vid behov sker samrad med
prefekt och berord funktion pa forvaltningen.
Narvaro
Ledamot har narvaroplikt. For att utebli fran sammantrade kravs laga forfall, med vilket avses omstandighet
som inte kunnat forutses. Ledamot som har laga forfall ska sa langt det ar mojligt anmala detta till namndens
sekreterare i god tid fore motet.
Vid namndens moten deltar, forutom namndens ledamoter, alltid sekreteraren och den foredragande for visst
arende. Eventuell narvaro av ovriga personer beslutas av namnden.
Former for beslut
Namnden ar beslutsfor nar fler an halften av ledamoterna ar narvarande, bland dem ordforande eller vice
ordforande. Hogskoleforordningens krav pa vetenskaplig kompetens vid vissa beslut ska beaktas. Arenden
avgors efter foredragning. Beslut sker genom acklamation, om inte ornrostning begars. Omrostning ska ske
oppet. Utgangen bestams genom enkel majoritet. Vid lika rostetal har ordforanden utslagsrost.
Rostplikt
Var och en som ar satt att besluta pa en statlig myndighets vagnar bor delta i alla avgoranden, om det inte
finns beaktansvarda skal for att avsta. I arenden som avser myndighetsutovning mot enskild ar varje ledamot
som deltar i den slutliga handlaggningen skyldig att delta aven i avgorandet,
Reservation och avvikande mening
Ledamot som deltagit i namndens beslut har ratt att reservera sig genom att lata anteckna avvikande mening
till protokollet. Aven foredragande och andra tjansternan som armed om den slutliga handlaggningen av
arendet har ratt att anrnala avvikande mening. Avvikande mening ska anmalas senast nar protokollet justeras,
savida inte beslutet tillkannages pa annat satt,
Bradskande erenden
Vid bradskande arenden da namnden inte hinner sammantrada har ordforanden ratt att fa arendet avgjort
genom meddelanden mellan ordforanden och minst sa manga ledamoter som behovs for beslutsforhet. Om
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detta forfarande inte ar lampligt, far ordforanden sjalv avgora arendet. Vid icke principiella arenden, det vill
saga vid lopande arenden inom namndens verksamhetsornrade, har ordforanden ratt att sjalv avgora arendet.
Beslut som fattas pa namnda satt ska anmalas vid narrnast foljande sammantrade.

Jav
For namnden galler de bestammelser om jav som anges i forvaltningslagen. Det ankommer pa ledamot att till
ordforanden fore sammantrade anrnala forhallande som kan innebara jiv.
Protokoll
Institutionsnarnnden sammantrader efter kallelse fran ordforanden. Vid narnndens sammantraden fors
protokoll. Protokoll undertecknas av sekreteraren och justeras av ordforanden och den protokolljusterare
som namnden utsett for motet.
Av protokollet ska for varje beslut framga:
• Dagen for beslutet
• Beslutets innehall
• Vern som fattat beslutet
• V em som varit foredragande
• Vern som har varit med om den slutliga handlaggningen utan att delta i avgorandet (ovriga narvarande)
• Eventuell(a) avvikande mening(ar)

Denna arbetsbeskrivning trader i krcift 2019-07-01.
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