Instruks for FoU-utvalget ved HLT
Målsetting
Utvalget for forskning og utvikling (FoU) skal stimulere og koordinere forskning og faglig
utviklingsarbeid ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT). Dette gjelder for alle fagområder
ved høyskolen.
FoU er et rådgivende organ for skolens ledergruppe og styre.
Sammensetning
Faglig leder, forskningsleder og ledere av fagseksjoner ved HLT sitter som faste medlemmer i
FoU. Rektor har møterett i utvalget. Faglig leder og forskningsleder leder utvalget.
Utover dette vil andre kunne møte i utvalget på prosjektbasis, eller trekkes inn i deler av
utvalgets arbeid som konsultative medlemmer.
Arbeidsområder
a. FoU skal på ulike måter stimulere til forskning og utvikling ved Høyskolen for Ledelse og
Teologi. Det kan gjelde individuelle prosjekter, fellesprosjekter innad ved HLT eller
sammen med andre fagpersoner/institusjoner.
b. FoU skal bidra til at det er en nær sammenheng mellom utdanningstilbudet og FoUarbeidet, slik at HLT kan tilby utdanning som er basert på det fremste innen forskning,
faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
c. FoU kan i samarbeid med skolens ledelse ta initiativ til, planlegge og koordinere fagdager,
symposier, seminarer, kurs, gjesteforelesninger og studiereiser innenfor vedtatt budsjett.
d. FoU kan gi råd til høyskolens ledelse om særlige fagfelt en mener bør styrkes ved
opprettelse av særlige stipendiatstillinger eller på annen måte.
e. FoU skal følge opp pågående forskningsprosjekter og faglig utviklingsarbeid som gjøres
ved høyskolen, og gi råd om hvordan disse best kan fullføres og anvendes.
f. FoU kan uttale seg om instrukser og rammebetingelser for høyskolens lærere med sikte
på å legge forholdene best mulig til rette for forskning og faglig utviklingsarbeid.
g. FoU skal bidra til at forskning og faglig utredningsarbeid som gjøres ved HLT, kan
publiseres. FoU skal særlig stimulere til at høyskolens faglige ansatte og studenter kan få
publisert sine arbeider gjennom skolens egne publikasjoner. FoU skal også bidra til at
relevante arbeider blir registrert i nasjonale databaser (CRIStin).
h. FoU skal forsøke å gjøre seg kjent med tilgjengelige støtteordninger og stipender, og gjøre
disse kjent ved høyskolen.
i. FoU kan gi rektor råd om opprettelse og sammensetning av faglige kommisjoner for
vurdering av lærernes kompetanse.
j. FoU gir råd om driften og bruken av høyskolens bibliotek, inkludert innkjøp av litteratur
med særlig forskningsrelevans.
k. FoU skal følge opp høyskolens pedagogiske arbeid gjennom å drøfte resultater av
relevante evalueringer og fremme utvikling av høyskolepedagogisk kompetanse.
l. FoU skal gi høyskolens ledelse råd og anbefalinger om budsjettering og prioriteringer i
forhold til de aktiviteter som er nevnt i punktene ovenfor.

Kvalitetssikring
FoU skal årlig behandle resultater fra høyskolens basisundersøkelser, samt periodiske
undersøkelser, og foreslå forbedringstiltak hvis nødvendig.
FoU skal hvert år evaluere skolens forsknings- og utviklingsarbeid, og uttale seg om utviklingen
ved høyskolens bibliotek. FoUs kommentarer integreres i relevante læringsnotat og legges
fram i skolens Læringslaboratorium.
Styret kan be om referat eller rapport fra FoUs arbeid.
Endring av instruksen
Endringer av denne instruks foretas av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi etter at FoU
har fått uttale seg.
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