
 

 
Mandat for ph.d.-programleder og ph.d.-spesialiseringsansvarlige 

  
Mandat for ph.d.-programleder på Fakultet for kunstfag legger til grunn universitetsstyrets vedtak til 
mandat for studieprogramleder/ph.d.-programleder 07.03.2018. I mandatet har universitetsstyret 
slått fast at fakultetsstyret kan delegere oppgaver fra ph.d.-programleder til en ph.d.- 
spesialiseringsansvarlige. Det er gjort med den arbeidsfordelingen som følger under.  
 
Ph.d.-programleder er leder for ett eller flere studietilbud.  
  
Ph.d.-programleder utfører sine oppgaver i samarbeid med dekan, instituttleder, 
spesialiseringsansvarlige, emneansvarlige og øvrige faglærere, studenter og teknisk-administrativt 
ansatte.  
 
Hver spesialisering har sin ph.d.-spesialiseringsansvarlig.   
 

Ph.d.-programleder har følgende ansvar og oppgaver:   
  
1. Lede utviklingen av studietilbudets faglige innhold, profil og relevans ved å:  

• lede det overordnede arbeidet med programdesign som sikrer god sammenheng 
 mellom studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse, undervisnings-, lærings- og 
 vurderingsformer og gir progresjon i studieløpet.   
• sikre god sammenheng mellom opplæringsdelen og avhandlingsdelen.   
• bidra til at studietilbudet oppfyller krav i nasjonalt og lokalt regelverk.  
• bidra i arbeidet med internasjonalisering ute og hjemme, herunder sikre at det 

legges til rette for utveksling/utenlandsopphold i programmet.  
• ta initiativ til at studietilbudet utnytter muligheter for finansiering av utviklingstiltak i 

studier og emner gjennom lokale, nasjonale og internasjonale ordninger.  
• bidra i samarbeidet med samfunns- og arbeidsliv.  
• bidra til god sammenheng mellom utdanning og forskning.  
• bidra i arbeidet med styrke læringsmiljøet på programmet. 
• bidra i forebyggende arbeid mot mobbing og trakassering i samarbeid 

med tillitsvalgte for ph.d.-kandidatene, og sørge for at bekymringsmeldinger 

blir viderebragt til instituttleder eller administrasjonen.  
• ha god dialog med spesialiseringsansvarlige på programmet. 

 
2. Lede kvalitetsarbeidet i studietilbudet i henhold til universitetets kvalitetssystem blant annet 
ved å:  

• lede ph.d.-programrådet. 
• samarbeide med ph.d.-kandidatenes tillitsvalgte.  
• utarbeide årlig kvalitetsrapport og bidra til at denne følges opp.  
• gjennomføre periodisk programevaluering.  
• melde eventuelle kvalitetsavvik til instituttleder eller dekan.  

   
3. Andre oppgaver  

• gi innspill til instituttleder om behov for personalressurser i studieprogrammet. 
• bidra i behandlingen av søknader om opptak på ph.d.-programmet.   
• signere ph.d.-avtale for den enkelte kandidat som gis opptak sammen med dekan og 

hovedveileder og godkjenne vesentlige endringer i samme avtale. 

• andre studierelaterte oppgaver delegert fra fakultetsledelsen og instituttleder.  
  
 



 

 

Ph.d.- spesialiseringsansvarlige har følgende ansvar og oppgaver:   
 
1. Bidra til at studieprogrammet har studentaktive og varierte undervisnings-, lærings- og 
vurderingsformer som sikrer at programmets læringsutbytte oppnås, ved å:  

• stimulere til at ph.d.-kandidatene tar en aktiv rolle i læringsprosessen. 

• sikre god sammenheng mellom opplæringsdelen og avhandlingsdelen.  
• stimulere til at undervisnings-, lærings- og vurderingsformene er forskningsbaserte.  
• være pådriver for å ta i bruk digitale verktøy i undervisnings-, lærings- og 

vurderingsformer. 
• legge til rette for gjennomføring av emneevalueringer i samarbeid med ph.d.-

rådgiver.  
• følge opp at ph.d.-kandidatene har tilgang til riktige kanaler opplæringsplattform. 
 

2. Være pådriver for et godt læringsmiljø blant annet ved å:  
• stimulere til at ph.d.-kandidatene inkluderes i det akademiske fellesskapet og i 
 forskningsprosjekter. 
• I samarbeid med veiledere, instituttledere og øvrig fagmiljø skape et godt 

forskningsmiljø for kandidatene. 
• bidra til at ph.d.-kandidater knyttes til en forskningsgruppe og at disse får nødvendig 

oppfølging og god faglig utvikling.  
• sikre at ph.d.-kandidatene får en god faglig og sosial introduksjon til 

studieprogrammet og emnene, som grunnlag for oppnåelse av læringsutbyttet.  

• bidra til godt samarbeid med ph.d.-kandidater og tillitsvalgte.  
• bidra i forebyggende arbeid mot mobbing og trakassering i samarbeid 

med tillitsvalgte for ph.d.-kandidatene, og sørge for at bekymringsmeldinger 

blir viderebragt til instituttleder eller administrasjonen.  

 
3. Være pådriver for kvalitet i faglig veiledning ved å 

• oppnevne hovedveileder og medveiledere for ph.d.-kandidatene i samråd med 
instituttleder, og informere veiledere om ph.d.-programmet, deres rolle og ansvar. 

• være en støttespiller for veiledere og kandidater, og ha løpende dialog om fremdrift 
på ph.d.-prosjektene. 

• planlegge og lede 90%-seminarer på spesialiseringen.  
 
4. Andre oppgaver er å:  

• koordinere semesterplanleggingen og sørge for at ph.d.-kandidatene får tilbud om 
 kurs i tråd med studieplanen.   
• lede faglærermøtene. 
• sammen med hovedveileder godkjenne studiepoeng som skal innpasses i ph.d.-

kandidatenes opplæringsdel utenfor studieplan etter Utfyllende regler for ph.d.-
program ved Fakultet for kunstfag.  

• behandle søknad om endelig godkjenning av opplæringsdelen for ph.d.-kandidatene. 
• bidra i evalueringer av ph.d.-programmet. 
• andre studierelaterte oppgaver delegert fra fakultetsledelsen og instituttleder. 

 
 
UiAs sentrale mandat følger her: https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/instrukser-mandat-og-

funksjonsbeskrivelser/mandat-for-studieprogramleder-ph.d.-programleder  
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