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Utbildnings- och forskningsnämnden 
 
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) är det högsta kollegialt sammansatta organet 
inom Högskolan Dalarna och har en roll som motsvarar fakultetsnämndens vid ett universi-
tet.  
 
UFN:s uppgifter beslutas av Rektor. UFN:s beslutsrätt har delegerats till nämnden från Rek-
tor. UFN kan delegera uppgifter och beslutsrätt till områdesnämnderna enligt särskilt beslut. 
 
 
Nämndens uppgifter  
 
UFN ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning, och be-
slutar om relevanta styrdokument. Nämndens uppgifter omfattar att: 
 

- inrätta respektive återkalla examensrätt inom huvudområde, 
- inrätta respektive avveckla forskarutbildningsämne,  
- granska förutsättningarna för inrättande av huvudområde, respektive forskarutbild-

ningsämne, 
- systematiskt följa upp Högskolan Dalarnas utbildningsprogram, huvudområden, kur-

ser, forskarutbildning och forskningsområden/-profiler, 
- granska och avge yttrande till Rektor gällande ansökan till Högskoleverket om exa-

mensrätt, 
- systematiskt följa upp de styrdokument nämnden beslutat om samt efterlevnaden av 

dessa, 
- medverka vid beredning av strategi för utbildning, forskning och forskarutbildning,  
- medverka vid högskoleövergripande fördelning av medel för forskning och forskarut-

bildning, 
- upprätta kriterier för att utses till kursansvarig, programansvarig, ämnesföreträdare, 

företrädare för huvudområde, examinator samt för antagning som oavlönad docent, 
- fatta beslut om antagning som oavlönad docent,  
- upprätta handläggningsordning för utbildningsplaner, 
- fastställa utbildningsplaner, 
- upprätta handläggningsordning för kursplaner, 
- upprätta interna handlingsplaner för kvalitetsarbetet inom nämnden, 
- systematiskt följa upp nämndernas och utskottens arbete, 
- upprätta årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, 
- fullgöra övriga uppgifter inom ansvarsområdet i enlighet med beslutsordningen och 

på Rektors särskilda uppdrag.  

 
 
Utbildnings- och forskningsnämndens sammansättning  
 
UFN består av 12 ledamöter enligt följande:  

- sju representanter för lärarna, 
- tre representanter för studenterna, 
- två externa ledamöter. 



 

 
Lärarrepresentanterna utses genom val av Högskolans lärare. Röstberättigad är anställd per-
sonal (anställd sedan minst fyra månader före valdagen), med huvudsaklig sysselsättning 
(minst 50 %) vid Högskolan Dalarna inom utbildning, forskning eller verksamhet inom den 
kollegiala nämndorganisationen. 

Valbar är tillsvidareanställd personal med heltidsanställning (anställd sedan minst fyra må-
nader före valdagen), som är disputerad och som huvudsakligen (minst 50 %) undervisar, 
forskar eller bedriver verksamhet inom den kollegiala nämndorganisationen vid Högskolan 
Dalarna. 

Studentkåren utser studentrepresentanterna.  

Utöver valda ledamöter och studentföreträdare ska i nämnden ingå två disputerade externa 
ledamöter som nämnden själv utser.   

Rektor utser UFN:s ordförande respektive vice ordförande efter hörande av nämnden. Ord-
föranden benämns dekan och vice ordföranden prodekan. 

Rektor, prorektor och chefen för utbildnings- och forskningskansliet (UFK) eller annan re-
presentant från UFK har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Dekanen 
och prodekanen ingår i rektors ledningsråd.  

För att stärka samarbetet mellan Högskolans kollegiala nämnder har varje ledamot av UFN 
uppgift att vara kontaktperson med en områdesnämnd, och ha närvaro- och yttranderätt vid 
dess sammanträden. Varje områdesnämnd har rätt att vid sammanträde i UFN representeras 
av en ledamot med yttranderätt.    
 
UFN:s mötescykel bör samordnas med områdesnämndernas. 
 
 
Utbildnings- och forskningsnämndens arbetsformer  

Dekan, prodekan, en studentrepresentant och nämndsekreteraren förbereder nämndens 
ärenden och fastställer dagordning för sammanträde. Ärenden som tas upp vid nämndens 
möten ska vara beredda. Beredning bör i första hand ske med hjälp av de stöd- och utred-
ningsresurser som finns inom UFK. Om dessa resurser inte räcker till kan nämnden utse 
särskilda utskott och arbetsgrupper för beredning av ärenden.  

Nämnden är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem dekan 
eller prodekan. Sammanträdets ordförande har utslagsröst om lika röstetal föreligger vid 
beslutsfattande. 
 

Områdesnämnder  
Underställda UFN finns fem områdesnämnder med ansvar för säkring och utveckling av ut-
bildningens kvalitet inom respektive område. De fem nämnderna är:  
 

- Områdesnämnden Humaniora och språk 
- Områdesnämnden Samhällsvetenskap 
- Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap 
- Områdesnämnden Utbildningsvetenskap 
- Områdesnämnden Vård och omsorg 

 
Områdesnämndernas uppgifter och beslutsrätt delegeras av UFN, bl.a. att: 
 

- systematiskt följa upp kurser och utbildningsprogram inom området, 
- fastställa utbildningsplaner. 

 
 



 

Områdesnämndernas sammansättning 

Vardera områdesnämnd består av 8 ledamöter enligt följande:  

- fem representanter för lärarna 
- två representanter för studenterna 
- en extern ledamot 

 
Lärarrepresentanterna utses genom val av Högskolans lärare. Röstberättigad är anställd per-
sonal (anställd sedan minst fyra månader före valdagen) inom respektive område med hu-
vudsaklig sysselsättning (minst 50 %) vid Högskolan Dalarna inom utbildning, forskning 
eller verksamhet inom den kollegiala nämndorganisationen.  
 
Valbar är tillsvidareanställd personal med heltidsanställning (anställd sedan minst fyra må-
nader före valdagen) och som huvudsakligen (minst 50 %) undervisar, forskar eller bedriver 
verksamhet inom den kollegiala nämndorganisationen vid Högskolan Dalarna. 
 
Studentkåren utser studentrepresentanterna.  
 
Utöver valda ledamöter och studentföreträdare ska i nämnden ingå en extern ledamot som 
nämnden själv utser.   
 
Rektor utser områdesnämndens ordförande respektive vice ordförande efter hörande av 
nämnden.  
 
För att stärka samarbetet mellan Högskolans kollegiala nämnder har varje ledamot av UFN 
närvaro- och yttranderätt vid områdesnämndernas sammanträden. Varje områdesnämnd 
har rätt att vid sammanträde i UFN representeras av en ledamot med yttranderätt.    
 
Områdesnämndernas mötescykler bör samordnas med UFN:s. 
 
Områdesnämndernas arbetsformer  

Områdesnämndens ordförande, vice ordförande, en studentrepresentant och områdes-
nämndsekreteraren förbereder nämndens ärenden och fastställer dagordning för samman-
träde. Ärenden som tas upp vid nämndens möten ska vara beredda.  
  
Nämnden är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordfö-
rande eller vice ordförande. Sammanträdets ordförande har utslagsröst om lika röstetal före-
ligger vid beslutsfattande. 
 
 


