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Bestämmelser för utbildningsråd vid Akademin för teknik och miljö
Utbildningsråden är rådgivande till utbildningsledaren avseende de uppgifter som denne
ansvarar för. Utbildningsråden och dess ledamöter presenteras på programmens hemsidor.
Vid akademin ska en förteckning föras över de ledamöter som ingår.
Utbildningsprogram på grundnivå
För utbildningsprogram på grundnivå ska det finnas utbildningsråd. Om det bedöms lämpligt
kan ett utbildningsråd organiseras för flera program. I rådet ska företrädare för lärare,
studenter och yrkesliv/samhälle ingå. Ledamöterna ska i samtliga fall ha anknytning till
programmets innehåll. Lärarföreträdarna ska undervisa inom programmet. Utbildningsledaren
ska ingå i rådet, vara ordförande och sammankallande. Antalet ledamöter ska vara en student
per årskurs, 2-3 lärare inklusive utbildningsledaren samt 3-5 företrädare för yrkesliv/samhälle.
Utbildningsrådet sammanträder 1-2 gånger per år eller vid fler tillfällen om så erfordras.
Utbildningsrådet utses av akademichefen och tillsätts för maximalt en treårsperiod.
Studentrepresentanterna ska vara registrerade på programmet och utses av Gefle Studentkår
efter förslag från studenterna i varje årskurs.
Utbildningsprogram på avancerad nivå
För utbildningsprogram på avancerad nivå utformas utbildningsrådet, alternativt tillsätts en
styrgrupp, så det på bästa sätt kan verka för kvalitetssäkring, forskningsanknytning och
utveckling av utbildningsprogrammet. I rådet/styrgruppen ska ingå representanter för HiG,
andra lärosäten, relevanta företag och kommuner/offentlig sektor. I rådet/styrgruppen ska
finnas kompetens på docentnivå i relevant område. Utbildningsledaren ska ingå i ett
utbildningsråd och kan ingå i en styrgrupp. Utbildningsrådet/styrgruppen sammanträder 1-2
gånger per år eller vid fler tillfällen om så erfordras. Utbildningsrådet/styrgruppen utses av
akademichefen och tillsätts för maximalt en treårsperiod.
Arbetstid och ersättningar
Lärarnas arbetstid betalas av respektive avdelning. Studenter i utbildningsråd/styrgrupper
ersätts med 100 kr per timme exkl sociala förmåner för sammanträdestid och förberedelsetid.
Ledamöterna från yrkesliv/samhälle erhåller vid begäran ersättning för resor. Fika och lunch
skall regelmässigt erbjudas vid sammanträde i utbildningsråd/styrgrupp.
Rutiner i utbildningsråd
Utbildningsledaren föreslår för ledamöterna i utbildningsrådet tider för sammanträden.
Sammanträdestider fastställs så om möjligt samtliga ledamöter kan delta. Kallelse till
sammanträde i utbildningsråd skickas normalt 2-3 veckor innan sammanträdesdag. En vecka
innan sammanträdesdagen skickas agenda ut. Om utbildningsledaren anser det nödvändigt
ställs krav på inläsning eller andra förberedelser före sammanträde för att göra
sammanträdestiden effektiv. Protokoll förs vid sammanträde. Justerat protokoll skickas efter
sammanträdet ut till samtliga ledamöter.

