
   

STYRDOKUMENT 
Dnr V 2016/759 

 

 

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet  1 (4) 
Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Göteborg 
031 786 00 00 
www.uf.gu.se 

 

REGLER FÖR PROGRAMRÅD VID 
UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN 
 

 

Publicerad www.uf.gu.se 

Beslutsfattare Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 

Handläggare Jonas Gren, utbildningsledare 

Beslutsdatum 2016-11-17 

Giltighetstid Tillsvidare 

Sammanfattning Detta dokument ersätter ”Regler för programråd”, (Dnr V 2013/246). 

 



2 (4) 

 

Allmänt 

För varje utbildningsprogram inom utbildningsvetenskapliga fakultetens ansvarsområde ska det finnas ett 
programråd. Programrådet är ett organ med uppdrag att utveckla och följa upp kvalitet med avseende på 
programmet som helhet. Programrådet ska också initiera och samordna långsiktig, strategisk 
programutveckling och i detta även beakta utbildningens förhållande till det övriga samhället och 
arbetsmarknaden utifrån t ex omvärldsanalyser. I programrådet ingår ledamöter med relevant kunskap och 
vetenskaplig kompetens i relation till programmet. Programrådets organisation anpassas efter de behov och 
förutsättningar som finns inom respektive program. Varje program leds av en programledare. 

Programledare 
För varje utbildningsprogram ska det finnas en programledare. Prefekt vid programinstitution utser, och 
arbetsleder, programledare för respektive program. Programinstitution har genom programledaren det 
operativa ansvaret för utbildningsprogrammet. 

Beslut om inrättande av programråd och utseende av ledamöter 
För utbildningsprogram som leder till en generell examen gäller att prefekt beslutar om inrättande av 
programråd samt utser ordförande. 

För lärarprogram (utbildningsprogram som leder till yrkesexamina inriktade mot (svenskt) skolväsende), där 
utbildningsvetenskapliga fakulteten är programansvarig fakultet1, gäller att Utbildningsvetenskapliga 
fakultetsstyrelsen (UFS) inrättar samt beslutar om sammansättning av programråd. UFS beslutar om 
inrättande och sammansättning av programråd efter samråd med medansvarig(a) fakultet(er). I det som följer 
skiljs beslut om programråds sammansättning från beslut om utseende av ledamot till programråd. Med 
sammansättning avses antal ledamöter, ledamöternas olika roller/kompetenser samt angivande av antal 
ledamöter från respektive fakultetsområde.  

Beslut om sammansättning 

1. Programinstitution tar fram förslag till sammansättning av programråd. I förslaget anges antal 
ledamöter, ledamöternas roller och kompetenser i förhållande till programmet, samt från vilket 
fakultetsområde ledamöterna utses. Förslaget ska särskilt beakta vikten av att det i programrådet 
sammantaget finns tillräcklig vetenskaplig- och professionsmässig kompetens och att rimlig balans i 
representation per fakultetsområde föreligger. Programinstitution tar även fram förslag till 
företrädare för relevant extern verksamhet. 

2. Förslaget bereds i UFS Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) där 
medansvarig(a) fakultet(er) är representerade. 

3. UFS beslutar om programrådets sammansättning. 

                                                      

 
1 Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet, Kompletterande pedagogisk utbildning (ordinarie 
studiegång), Speciallärarprogrammet respektive Specialpedagogiska programmet. 
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Beslut om utseende av ledamöter 

Dekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten beslutar om: 

4. att anmoda respektive fakultet att utse ledamöter i enlighet med sammansättningsförslaget. 

5. att anmoda programinstitution att föreslå ledamöter till programråd i enlighet med 
sammansättningsförslaget. 

6. att fastställa ledamöter, inklusive ordförande, i programrådet i enlighet med 
sammansättningsförslaget. 

I den händelse att sammansättningen i ett programråd ska förändras beslutar utbildningsvetenskapliga 
fakultetsstyrelsen om ny sammansättning för programrådet. 

Eventuella förändringar av ledamöter under innevarande mandatperiod beslutas av dekan vid 
utbildningsvetenskapliga fakulteten. 

Mandatperioden för ledamöter i programrådet utsedda av respektive fakultet samt för programledare är 3 år. 
Mandatperiod för studentrepresentant bestäms av studentkåren. 

Sammansättning  
Varje programråd består av  

- en ordförande. 

- programledare2. I de fall då programledare och ordförande är olika personer. 

- ledamöter. Antalet ledamöter anpassas till respektive programs organisatoriska ramar. 

- representanter för studenterna. Varje programråd ska ha 1-3 studentrepresentanter. Studentrepresentanter 
utses av studentkåren.  

- minst en företrädare för extern verksamhet, t.ex. alumn, avnämare eller samverkanspartner.  

Respektive institution ansvarar för att representanter i programrådet ges tillräckligt utrymme i tjänsten och 
planeringsförutsättningar för att fullgöra uppdraget. 

Uppdrag 
Programrådet är ett rådgivande organ med uppdrag att rekommendera hur utbildningsprogrammet bör 
utvecklas samt bereda och föreslå innehållsliga förändringar av utbildningsprogrammet. Programrådet ska 
också följa upp samordning av programmet och kontinuerligt utveckla kvaliteten i programmet. 

Uppdraget innefattar att 

• tillse att progression mellan kurserna inom programmet och relativt examensmålen föreligger 
                                                      

 
2 I förekommande fall kan även en biträdande programledare utses. 
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• tillse att utbildningen i sin helhet vilar på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet samt att 
professionsutbildningarna3 innehåller ett tydligt professionsperspektiv 

• visa en öppenhet för perspektiv och kunskaper som ej är företrädda i programrådet 

• bereda frågor som rör utbildningsplaner inför beslut i UFS 

• bereda frågor som rör kursansvar inom fakultetsöverskridande program, inklusive lärarprogram, 
inför beslut i UFS 

• identifiera utvecklingsbehov och initiera verksamhetsnära programutveckling inklusive 
omvärldsanalyser 

• systematiskt följa upp och arbeta för kvalitet i programmets kurser och i programmet som helhet i 
enlighet med Göteborgs universitets styrdokument kring kvalitetsarbete  

• bereda underlag i samband med utvärdering av programmets utbildningskvalitet såväl vid intern 
utvärdering som vid utvärdering initierad av Universitetskanslersämbetet 

• på uppdrag av BUGA ansvara för att en årlig programrapport för programmet sammanställs, i 
enlighet med gällande styrdokument 

Programrådet ska sammanträda vid behov och minst tre gånger per termin. Vid sammanträdena ska 
minnesanteckningar föras. Information om programråden – vilka råd som finns vid respektive institution, 
vilka personer som ingår i råden, mötestider, programrapport, aktuell utbildningsplan/studiegång etc. ska 
finnas tillgängligt på institutionernas och i förekommande fall på fakultetens och lärarutbildningens 
övergripande webbsidor. 

                                                      

 
3 Utbildningsprogram som leder till yrkesexamina inriktade mot (svenskt) skolväsende. 
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