
Sammensetning, funksjonstid og mandat for 

program- og undervisningsutvalg (PUU) ved 

Institutt for geofag 

Vedtatt av styret for Institutt for geofag 07.04.2014, med virkning fra 08.04.2014. 

Program og undervisningsutvalg sammensetning og funksjonstid 

PUU skal bestå av følgende medlemmer: 

 Undervisningsleder, leder av PUU 

 3 vitenskapelige, fra seksjonene som har hovedansvar for undervisningen 

 1 vitenskapelig fra NHM, med tale og forslagsrett 

 Leder for ph.d.-utvalget, som kun møter ved behov 

 2 studentrepresentanter 

PUU skal bestå av følgende varamedlemmer: 

 3 vitenskapelige som kan komme fra alle seksjonene 

 1 vitenskapelig fra NHM 

 2 studentrepresentanter 

Representantene oppnevnes for en periode på fire år med virkning fra 1. januar. Studentene velges for 

en periode på et år som følger studieåret. 

Instituttleder utnevner medlemmene av PUU og stedfortreder for undervisningslederen. 

Instituttleder utnevner representant til programstyret i Fysikk, Astrofysikk og Meteorologi (FAM) 

programmet. 

Studentenes fagutvalg utnevner studentrepresentantene. 

En oppdatert sammensetning av PUU med funksjonstid skal finnes på instituttets nettside. 

 

Program og undervisningsutvalgets mandat 

 PUU skal fastsette innholdet i instituttets bachelor og masterprogram og oppdatere dette i henhold til den 

faglige utviklingen. 

 PUU skal, i samarbeid med seksjonslederne, innstille til og begrunne opptaksrammer for de aktuelle 

programmene. 

 PUU har ansvar for den helhetlige studiekvaliteten, og skal i samarbeid med seksjonene sikre kvaliteten 

av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmene, samt øvrige forhold som 

fremkommer av fakultetets systembeskrivelse for kvalitetssikring. 

 PUU skal redegjøre for kvalitetsprosessen ved en årlig rapport til instituttstyret og fakultetet, jamfør UiOs 

system for kvalitetssikring og mal for studieprogrammenes årsrapport. 



 PUU skal hvert semester utarbeide en kort rapport til styret der aktuelle tall fra 

undervisningsvirksomheten inngår samt nøkkeltall vedrørende forskerutdanningen. 

 PUU skal forelegges en disposisjonsplan for personalet i undervisningssektoren. Leder av utvalget 

(undervisningsleder) er ansvarlig for arbeidet med disposisjonsplanen. 

 PUU skal forvalte instituttets emneportefølje og se til at det til enhver tid er et rimelig samsvar mellom 

emner og tilgjengelige ressurser på undervisningssiden. PUU har ansvar for godkjenning av pensum på 

bachelor emner. 

 PUU skal normalt behandle saker vedrørende undervisning, eksamen, reglement, 

dispensasjonssøknader o.l., opprettelse eller nedleggelse av emner på alle nivåer.  

 PUU har ansvar for rekruttering til og profilering av sine program.  

 PUU har et overordnet ansvar for mottak av nye studenter og for faglige/sosiale tiltak i programmene. 

 For at PUU skal være beslutningsdyktig må minst 4 medlemmer være tilstede. Studieleder er sekretær 

for PUU. 

  

 


