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BESLUT OM UPPDRAG TILL FAKULTETSNÄMND

Bakgrund
Rektor har beslutat att inrätta en fakultetsnämnd från den 1 juli 2013 (Dnr
489/11/2013). Nedan följer beslut avseende fakultetsnämndens uppdrag. Rektors
delegation till fakultetsnämnden beslutas separat.
Beslut
Rektor beslutar om uppdrag till fakultetsnämnden enligt bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Moira von Wright efter föredragning av tf.
avdelningschef Jenny Degerholm Langsmo.
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UPPDRAG TILL FAKULTETSNÄMND

Bakgrund
Rektor har beslutat att inrätta en fakultetsnämnd från den 1 juli 2013 (Dnr
489/11/2013). Nedan redogörs för fakultetsnämndens ansvarsområden och
övergripande arbetsuppgifter. Beslut om delegerad beslutsrätt fattas separat.
Fakultetsnämndens ansvar
Fakultetsnämndens ansvar grundas dels i den författningsreglerade skyldigheten att
organisera högskolans arbete så att beslut som avser den akademiska verksamhetens
innehåll fattas av vetenskapligt kompetenta personer, dels i högskolans allmänna
strävan om det akademiska kollegiets aktiva medverkan i utvecklingen av forskning
och utbildning. Fakultetsnämnden är rådgivande och biträdande rektor i akademiska
kvalitets- och strategifrågor rörande forskning och utbildning.
Fakultetsnämndens huvuduppgift är att ansvara för att Södertörns högskolas forskning
och utbildning håller högsta kvalitet. För detta krävs att forsknings- och
utbildningsverksamheten
uppfyller
nationellt
och
internationellt
uppställda
kvalitetskrav. Fakultetsnämnden ska delta i högskolans övergripande strategiska
arbete med utveckling av forskning, forskarutbildning och utbildning. Den ska även
bevaka etiska frågor av betydelse.
Fakultetsnämnden ska utifrån högskolans strategier och mål dels ange riktlinjer och
föreskrifter för forskning och utbildning, dels skapa såväl kort- som långsiktiga delmål
för arbetet. Fakultetsnämnden ska kontinuerligt utveckla, följa upp och utvärdera
kvaliteten i forskning och utbildning.
Fakultetsnämnden ansvarar för kvalitetsgranskning av institutionernas långsiktiga
verksamhetsplanering såväl som deras årliga verksamhetsplaner. Den ska vid behov
rekommendera åtgärder till berörd prefekt.
I syfte att främja samverkan med det omgivande samhället ska nämnden i relevanta
frågor adjungera externa personer, exempelvis från offentlig sektor eller näringsliv.
Arvoden eller annan ersättning till ledamöter och studenter fastställs i särskild ordning
av rektor eller av den till vilken sådant beslut delegerats.
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