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Allmänt
Programråd är en viktig komponent i Högskolans kvalitetssystem. Programråd är ett forum där
utbildningens lärare, programstudenter och arbetsliv gemensamt kan föra övergripande diskussioner
om utbildningens kvalitet, relevans, utformning, utveckling och arbetslivsanknytning. Genom
programråd skapar lärosätet forum där programstudenter och arbetsliv ges möjlighet att ge inspel och
påverka utbildningen samtidigt som det bidrar till ett lärande för alla parter då flera perspektiv kan
beaktas i utvecklingsarbetet.
Programråd är dessutom ytterligare ett forum, utöver kursvärderingar, studentråd etc., där
programstudenter kan påverka utbildningens kvalitet och utvecklingsarbete samtidigt som forumet
kan bidra till att studenter får en tydligare bild av vilka kunskaper och färdigheter arbetslivet kan
efterfråga.
Programråden för program på grundnivå ska sammanträda en gång per termin. För program på
avancerad nivå ska programrådet sammanträda minst en gång per år. Om en likvärdig aktivitet, till
exempel branschråd, sker minst en gång per läsår räcker det att programråd för program på
grundnivå sker en gång per läsår. Dock är det viktigt att det finns studentrepresentation och
lärarrepresentation för den/det program det gäller i branschrådet.
Programråd bidrar även till att uppfylla Högskolans ambitioner i Högskolans målbilder och
strategier och rekommendationerna i Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area, ESG.

Programråds sammansättning
Programråd inrättas och avvecklas av respektive akademiråd. Akademirådet beslutar om
programrådets sammansättning efter beredning av programansvarig/studierektor. Akademirådet
rekommenderas att kontinuerligt följa upp hur arbetet med programråd fungerar. Ett programråd
vid Högskolan i Halmstad ska vara sammansatt av representanter från lärarkollegiet,
programstudenter, alumner och arbetslivet. Om programmet har svårt att rekrytera alumner och
arbetslivsrepresentanter räcker det att dessa deltar i programråd en gång per år.
Ett programråds sammansättning kan utformas enligt nedan
-

Programansvarig (ordförande och sammankallande)
Lärarrepresentanter (minst 1 från programkollegiet)1
Programstudenter (minst 1 från varje årgång)
Arbetslivsrepresentant (minst 2)
Alumnirepresentant (minst 1) 2

Till programråd kan ytterligare ledamöter adjungeras, exempelvis studie- och karriärvägledare.
Programråd motsvarar arbetsgrupper i rektorsbeslutet, vilket innebär att studenter erhåller ett arvode
för varje påbörjad timme på programrådens möten.

För ämnen/huvudområden som har ämnesansvarig bör denne ingå i programrådet.
För nya program kan det finnas en svårighet att tillsätta alumnirepresentanter. Denna post kan i så fall vara vakant tills
den första kullen slutfört utbildningen alternativt att den tillsätts av alumn från ett liknande/tidigare program.
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Utseende av representanter
Studierektor/programansvarig ansvarar för att utse programrådets ledamöter utifrån beslutad
sammansättning, vilket ska ske i dialog med programkollegiet.
Lärarrepresentanter utses av programkollegiet inför varje läsår.
Alumn- och arbetslivsrepresentanter kan utses för en period om högst tre år med möjlighet till
förlängning. Detta kan variera för olika program. Akademin står för representanternas resekostnader.
Övrig eventuell ersättning bestäms av respektive akademi.
Programstudenterna sitter i normalfallet ett år i taget och utses av programmets studenter. Studenter
i programråd arvoderas enligt rektors beslut om arvodering av studenter som ingår i Högskolans
beslutande och beredande organ (dnr L 2015/151). Programstudenterna erhåller dessutom ett intyg
när de avslutar sin period, som tydliggör deras delaktighet i kvalitetsarbetet.

Uppdrag
Programråd är ett rådgivande organ till studierektor/programansvarig och ett forum där
utbildningens lärare, programstudenter, alumner och arbetslivsrepresentanter gemensamt årligen ska
diskutera och arbeta med:
-

programmets organisation och innehåll,
kursernas innehåll,
uppföljning av utbildning (årlig dialog om uppföljningsrapport), kvalitetssäkring och
utveckling,
utbildningens relevans och koppling till arbetslivet,
arbetslivsrelaterade aktiviteter,
hur utbildningen integrerat hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald samt
övriga önskemål som lyfts av representanterna,
resultatet från kursvärderingar, sistaårsenkät, alumnenkät, rekryteringsenkät m.m.

Programrådets ordförande återkopplar till lärarkollegiet, studenter i utbildningen och
utbildningsledaren om hur arbetet i programrådet fortskrider. Vid sammanträdena ska
minnesanteckningar föras vilka delges programrådet och utbildningsledaren samt bifogas den årliga
programuppföljningsrapporten.
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