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Retningslinjer for komité for mastergradsstudier (Masterkomiteen) ved VID
vitenskapelige høgskole
Vedtatt av rektor 12.04 .2016

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

Masterkomiteen rapporterer til Utdanni ngsutvalget og sender sine planer og forslag via
Utdanningsutvalget til høgskolens ledermøte.

Mandat
Masterkomiteen skal:

- bidra til kvalitet og relevans i studier og undervisning

- bidra til at vurderingsformer på mastergradsnivå er i tråd med gjeldende eksterne og interne

regelverk og retningslinjer

- være pådriver for utviklings - og kvalitets arbeid innenfor eksisterende master gradsprogram

- bidra til utvikling av felles fagmiljø, valgemner og fellesfaglige emner på tvers av

studieprogrammer på mastergradsnivå.

Sentrale oppgaver

Master komiteen skal

- til enhver tid være oppdatert på nasjonal utvikling og retningslinjer som påvirker høgskolens
utvikling,

- bidra til utarbeidelse og revisjon av fe lles retningslinjer for master gradsstudiene på områder
som veiledning, oppgaveskriving, vurdering, opptak på grunnlag av realkompetanse m.m. ,

- arbeide for å sikre forskningsbasert undervisning i mastergradsstudiene og synliggjøre dette i
studieplaner,

- arbeide for å integrere masterstud entene i det akademiske fellesskapet,
- fremme utvikling av arbeidet med å lage pedagogiske opplegg som tar i bruk e - læring og

fleksible studier i alle mastergradsprogrammene,
- sikre studiekvalitet og u tdanningsfaglig kompetanse , blant annet gjennom å etabler e et

pedagogisk forum for diskusjon og utvikling av den pedagogiske virksomheten ved
mastergradsstudiene og hele høgskolen,

- være pådriver for utvikling av strukturer som tar sikte på å bygge fagmiljø for
mastergradsstudentene og ansatte på tvers av masterp rogrammer/fakulteter,

- igangsette og koordinere utarbeidelsen av emner som kan tilbys som enkeltstående,
studiepoeng givende emner ,
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- etablere faggrupper for utvikling av felles fagmiljø og fellesfaglige emner, 

- organisere en formålstjenlig bruk av felles fagmiljø, valgemner, fordypningsemner og 

fellesfaglige emner på tvers av mastergradsprogrammene. 

 

 

Sammensetning 

- Dekan/prodekan, utpekt av rektor, leder av komiteen  

- Representanter fra masterprogrammene 

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

- En representant for BLAH  

- To studentrepresentanter 

 

 


