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INLEDNING 

Den 1 september 2020 infördes en ny organisation vid GIH. Den nya organisationen är 

strukturerad i enlighet med följande: 

 

- Högskolestyrelsen utgör högskolans högsta beslutande organ. Den har inseende 

över högskolans alla angelägenheter och ansvarar ytterst för att dessa uppgifter 

fullgörs. 

 

- Vid GIH finns en Utbildnings- och forskningsnämnd. Nämnden har ansvar för 

kvaliteten i den utbildning och forskning som bedrivs vid GIH. 

 

- Högskolan är organiserad i tre institutioner som leds av en prefekt. Dessa 

ansvarar för genomförandet av utbildning och forskning. Institutionerna är i sin 

tur indelade i sektioner som leds av biträdande prefekter. Högskolans 

utbildningar leds av studierektorer. 

 

- Högskoleförvaltningen leds av förvaltningschefen. Förvaltningen bistår med 

specialistkompetens och administrativt stöd. Dess främsta uppgift är att 

säkerställa att GIH fullgör sitt myndighetsuppdrag. 

 

 

Generellt gäller att alla delar av organisationen har till uppgift att samverka för att nå 

GIH:s beslutade mål. Även om det inte explicit framgår av funktionsbeskrivningarna i det 

följande ska alltså varje organisatorisk del i sin funktion följa det för GIH gemensamma 

regelverket och samverka med andra delar av organisationen för att bidra till 

måluppfyllelse. 

 

Kraven på organisationen är att den möjliggör för ett effektivt och rättssäkert 

upprätthållande av de verksamhetsprocesser som är nödvändiga. Den ska också bidra till 

att GIH, inom ramen för de juridiska och ekonomiska villkor som föreligger, kan uppnå 

långsiktiga och kortsiktiga mål.  

 

Detta dokument innehåller beskrivningar av GIH:s akademiska organisation och ersätter 

föregående dokument (Dnr: GIH 2018/45). 
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UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN 

UFN har ett huvudansvar för institutionsövergripande frågor med inriktning mot strategisk 

planering och kvalitetssäkring. Nämnden ska vidare utgöra ett forum för diskussion och 

informationsutbyte av dessa frågor, samt vid behov vara en stödfunktion till rektor och 

prorektor även i andra frågor. 

 

Nämnden är rådgivande till rektor i akademiska kvalitets- och strategifrågor rörande 

utbildning, forskning och samverkan.  

 

Nämnden ska specifikt utveckla och följa upp kvalitet inom utbildning, forskning och 

samverkan i enlighet med GIH:s kvalitetssäkringssystem och gällande regelverk. En del av 

utvecklingsprocessen är att ta fram institutionsövergripande styrdokument, en annan att 

kontrollera att riktlinjer för kvalitetssäkring följs och föreslå eventuella åtgärder om så inte 

är fallet.  

 

Kvalitetssäkringen ska verka för ett nära samband mellan utbildning och forskning, hållbar 

utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män och breddad rekrytering, god förståelse 

för andra länder och för internationella förhållanden samt forskningens frihet och 

vetenskapens trovärdighet och god forskningssed. Nämnden ska också ta egna initiativ till 

att bärande kvalitetsfrågor kontinuerligt diskuteras och att kunskaper och erfarenheter når 

hela lärosätet. 

 

Utbildnings- och forskningsnämndens beslutsrätt framgår av Rektors delegationsordning. 
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INSTITUTIONERNA 

Prefekt 

Prefekten är institutionens chef och huvudansvarig för all verksamhet som bedrivs inom 

ramen för denna. Prefekten företräder institutionen inom och utom högskolan. Inom 

institutionens verksamhetsområden ska prefekten verka för att utbildning och forskning av 

hög kvalitet bedrivs och att det finns ett nära samband mellan utbildning och forskning (HL 

2–3 §§). Därtill ansvarar prefekt för att institutionens samverkan med det omgivande 

samhället främjas samt för att institutionens verksamheter bedrivs med ekonomisk 

effektivitet.  

Prefekten leder och fördelar arbetet inom den egna institutionen. I det arbetet ingår också 

att erbjuda och uppmuntra studenterna att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen inom institutionens verksamhetsområden (HL 4a §).  

Prefekten har i första hand ett institutionsansvar, men i uppdraget ligger även att aktivt 

medverka till hela högskolans utveckling. 

Prefekten har ett huvudansvar för att den utbildning som bedrivs inom ramen för 

institutionen är av hög kvalitet, forskningsanknuten och att utsedda examinatorer, 

kursansvariga och övriga lärare har den kompetens som krävs. Vidare ansvarar prefekten 

för utvecklandet av nya program och kurser inom institutionens verksamhetsområden.  

 

Prefekt har huvudansvaret för att forskning och forskarutbildning (för den institution där 

denna är placerad) vid institutionen bedrivs med hög kvalitet. Prefekten ansvarar också för 

att utveckla och stärka forskningsfinansieringen, att institutionens forskning ligger i linje 

med GIH:s strategiska plan, samt för att forskningsdokumentation sköts enligt gällande 

regler. Vidare ansvarar prefekt för att nödvändiga tillstånd för att bedriva forskningsprojekt 

finns.  

 

Prefekt har ett huvudansvar för att institutionens samverkan med det omgivande samhället 

främjas. Det innebär att prefekten ska informera om institutionens verksamhet utåt samt 

verka för att utbildning och forskningsresultat vid institutionen kommer det omgivande 

samhället till godo. 

 

Prefekt har ett huvudansvar för att se till att en budget årligen upprättas för institutionen 

samt att eventuella avvikelser från denna kontinuerligt rapporteras till rektor.  

 

Prefekt har ett huvudansvar för personalfrågor på institutionen. Det innefattar att prefekten 

leder och fördelar arbetet inom institutionen samt initierar rekryteringar. Prefekten ska 

också se till att medarbetarna ges möjlighet till information och dialog. Vidare har 

prefekten ansvar för strategiska kompetensförsörjningsfrågor inom institutionen. 

 

Prefekt beslutsrätt framgår av Rektors delegationsordning. 

 

Biträdande prefekt 

Biträdande prefekt är chef för en sektion inom en institution. I uppdraget ingår 

arbetsgivaransvar för sektionens personal och övergripande ansvar för all verksamhet inom 

sektionen. Biträdande prefekt ansvarar för utvecklingssamtal, lönesamtal samt 

arbetsmiljön för sektionens medarbetare.  

 

Beslutsdelegation för biträdande prefekt beslutas av ansvarig prefekt. 
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Studierektor 

Studierektor har ett särskilt ansvarar för de utbildningsprogram och de fristående kurser 

som ingår i studierektorns ansvarsområde. 

 

Beslutsdelegation för studierektor beslutas av ansvarig prefekt. 

 

Ämnesområdesansvarig 

Ämnesområdesansvarig har ett särskilt ansvar för utvecklingen av ett specifikt 

ämnesområde. I uppdraget ingår att utveckla området och öka sambandet mellan utbildning 

och forskning inom detsamma. Ämnesområdesansvarig ska också verka för att öka den 

externa forskningsfinansieringen. 

 

Beslutsdelegation för ämnesområdesansvarig beslutas av ansvarig prefekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


