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1. Studieutvalget skal være et rådgivende organ for rektor i utdanningsstrategiske  
spørsmål og skal ta initiativ til og koordinere utviklingsarbeid ved institusjonen.  
Utvalget skal blant annet foreslå fremtidige strategiske satsninger innenfor  
institusjonens fagområder.  
 
2. Utvalget skal ha et særlig ansvar for studie- og programutvikling (curriculum  
development), herunder tverrfaglig studieutvikling. Utvalget skal bistå rektor ved  
etablering/avvikling av studieprogrammer.  
 
3. Utvalget foreslår institusjonens undervisningsprogram overfor styret, og oppnevner  
eksamenskomiteer.  
 
4. Utvalget skal ha et særskilt ansvar for institusjonens samlede utdanningskvalitet, og  
bidra til hensiktsmessig koordinering av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, samt sikre at 
institusjonens studietilbud er i tråd med gjeldende lov- og regelverk.  
 
5. Utvalget kan gi tilråding til rektor om endringer og justeringer av reglementer og  
forskrifter innen studieadministrasjon.  
 
6. Utvalget skal ha et særlig ansvar for institusjonens studentrekruttering og  
studieinformasjon.  
 
7. Utvalget skal bidra til internasjonalisering ved institusjonen, herunder tiltak for å  
bedre MFs samlede lærer- og studentutveksling med institusjoner i utlandet.  
 
8. Utvalget skal ha et overordnet ansvar for institusjonens etter- og videreutdanningstilbud.  
Det faglige innholdet i programplaner og emnebeskrivelser følger vanlige  
vedtaksstrukturer.  
 
9. Rektor oppnevner studieutvalget, som normalt består av prorektor (leder), de to 
avdelingslederne, programlederne for lektorprogrammet og for profesjonsstudiet i teologi med en 
vara, en ansatt i studie- og forskningsadministrativ avdeling med vara, og to studenter  
oppnevnt etter forslag fra studentrådet. Oppnevningsperioden er to år for ansatte, ett år for 
studenter.  
 
10. Studiedirektør er ansvarlig for saksforberedelse og protokoll.  
 
11. Studieutvalget er tildelt beslutningsmyndighet på styrets vegne på følgende områder:  
a. godkjenne programplaner  
b. godkjenne større endringer i allerede fastsatte programplaner  
c. avgi høringsuttalelser vedrørende studiefaglige spørsmål 


