Reglement for
Avdelingsråd for teologi og kirkelig utdanning
Vedtatt av styret i møte 16.10.2018 (sak 57/18). Mindre tillegg vedtatt i SU 07.02.2020 (sak 5/20).
1. Generelt
Avdelingsrådets ansvarsområde omfatter cand.theol.-programmet; master i teologi; Master in
Theology; master i diakoni; master i klinisk sjelesorg; erfaringsbasert master i kirkelig undervisning;
erfaringsbasert master i praktisk teologi; bachelor i teologi; bachelor i ungdom, kultur og
trosopplæring; Bachelor in Theology, Religion and Society; nettstudium i trosopplæring. For emner
som inngår i flere programmer, bestemmer rektor hvilket avdelingsråd som har ansvar for emnet.
2. Sammensetning
a. Avdelingsråd for teologi og kirkelig utdanning består av fire til seks lærere med to
varamedlemmer og to administrativt tilsatte oppnevnt av rektor samt to studenter med vara valgt
i henhold til reglement for studentorganene.
b. Virkeperioden er to år for lærere og de administrativt tilsatte, ett år for studenter.
c. Rektor oppnevner leder og nestleder for avdelingsrådet og fastsetter instruks for disse.
d. Studiedirektør tilordner avdelingsrådets sekretær.
3. Oppgaver
Avdelingsrådet skal ha oppmerksomheten rettet mot pedagogisk og faglig tilrettelegging av de
studiene avdelingsrådet har ansvar for. Dette innebærer blant annet:
a. å utarbeide forslag til programplaner for studiene, samt vedta mindre endringer i disse
b. sikre at institusjonens studietilbud er i tråd med gjeldende lov- og regelverk
c. å vedta emnebeskrivelser for alle emner som er tilordnet avdelingsrådet, samt vedta endringer
i disse. Mindre endringer av faglig og formell art kan godkjennes av avdelingsrådets leder i samråd
med avdelingsrådets sekretær. Rådet skal holdes orientert om endringer som er av betydning for
gjennomføringen av emnet.
d. å utføre de oppgaver avdelingsrådet er pålagt i henhold til institusjonens kvalitetssikringssystem
e. å gi uttalelse om undervisningsprogram for kommende semester og kommende studieår
f. å se til at avdelingens ulike program har den nødvendige ledelse (programleder)
g. å kvalitetssikre at programmene holder høy kvalitet når det gjelder faglig nivå, studiemiljø,
relevans og sosialpedagogisk virksomhet
h. å ha ansvar for etter- og videreutdanning innen avdelingens fagområder/utdanninger
i. å fatte prinsippvedtak vedrørende fritak fra eksamener, innpasning, ekvivalering osv.
j. å gi innspill til arbeidsplan og budsjett på områder relatert til de studiene avdelingsrådet har
ansvar for.
Avdelingsrådet skal også vie oppmerksomhet til internasjonalisering, rekruttering, opptak,
studiekvalitet og eksamensresultater innenfor sitt ansvarsområde.
Avdelingsrådet kan fatte vedtak i andre saker etter fullmakt fra rektor.

4. Diverse
a. I saker der avdelingsrådet ikke selv kan fatte endelig vedtak, fremmer det sine saker gjennom
rektor.
b. Avdelingsleder er ansvarlig for saksforberedelse og protokoll.
c. Protokoll sendes avdelingsrådets medlemmer og varamedlemmer, rektor, prorektor,
direktør, studiedirektør, avdelingsledere, studieveiledere, økonomidirektør, sjefssekretær og
studentrådsleder.

