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Retningslinjer for komité for bachelorgradsstudier( Bachelorkomiteen ) ved
VID vitenskapelige høgskole
Vedtatt av rektor 23.02. 2016 , rev. 07.06.16

Komité for bachelorgradsstudier ( Bachelorkomiteen ) er en komité under Utdanningsutvalget (UU).
Komiteen er rådgivende for Utdanningsutvalget og rektor i saker som gjelder bachelorgradsstudier.
Bachelorkomiteen har et initierende og koordinerende ansvar for utvikling, samordning og samarbeid
på tvers av studieprogrammer på bachelor gradsnivå.

Bachelorkomiteen rapporterer til Utdanningsutvalget og sender sine planer og forslag via
Utdanningsutvalget til høgskolens ledermøte.

Mandat
Bachelorkomiteen skal:

- bidra til å sikre og utvikle kvalitet i studier, undervisning og vurderingsformer på

bachelo rgradsnivå i tråd med gjeldende eksterne og interne regelverk og retningslinjer

- bidra til å sikre utvikling og bruk av fellesemner, fordypningsemner , felles undervisning og

tver r profesjonell samarbeidslæring (TPS) på tvers av studieprogrammer på

bachelor gradsnivå .

- vær e pådriver for utviklings - og kvalitets arbeid innenfor eksisterende bachelor gradsprogram

Sentrale oppgaver
Bachelorkomiteen skal:

- organisere utvikling og bruk av fellesemner, valgbare emner, fordypningsemner og felles
undervisning på tvers av bachelor gradsprogrammene. Denne strukturen må basere seg på
reviderte retningslinjer for utvikling og revisjon av studieplaner ved V ID vitenskapelig e
høgskole , og tilpasses og følge opp det pedagogiske utviklingsarbeid som er satt i gang .

- koordinere arbeidet med å lage pedagogiske opplegg som tar i bruk elæring og fleksible
studier i alle bachelor gradsprogrammene

- organisere faggrupper for utvikling av fellesemner med representanter fra de ulike
bachelor gradsprogrammer/ fakulteter

- v ære pådriver for utvikling av struk turer som tar sikte på å bygge fagmiljø for
bachelor studentene og ansatte på tvers av bachelorprogrammer/institutter

- til en hver tid være oppdatert på nasjonal utvikling og retningslinjer som påvirker høgskolens
utvikling.

- a rbeide for å sikre for sk ningsbasert undervisning i bachelorstudiene og hvordan dette kan
syn l iggjøres i fag - og studieplaner.

- vurdere og komme med innspill til utarbeidelse og revisjon av felles retningslinjer for
bachelorgradsstudiene på områder som veiledning, oppgaveskriving, opptak på grunnlag av
realkompetanse m.m.
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- etablere et pedagogisk forum for diskusjon og utvikling av den pedagogiske virksomheten 

ved bachelorstudiene  

 

 

 

Sammensetning 

- Dekan/prodekan, utpekt av rektor, leder komiteen  

- En representant for hvert programområde (bachelor) 

Representasjonen må sikre komiteen kompetanse innenfor curriculumsarbeid, praksisstudier 

og studieledelse.  

- Tre studentrepresentanter fra bachelorprogram(en fra hvert fakultet) 

- En representant fra Studieseksjonen, som også ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget 

- Koordinator for e-læring/representant fra BLHA  

 

 

 




