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Programråd vid Designhögskolan 2016-2019   
 
 
 
 
a) PUK - Designhögskolans programråd för utbildningar på grundläggande nivå (kandidat) 
 
 
Program och utbildningar som berörs: 
 
BFA - Kandidatprogrammet i industridesign (180 hp) 
IDI - Ettåriga kurspaktetet Industrial Design Intensive (60 hp) 
SSC - Fristående kurser 
 
 
Programrådets sammansättning: 
 
Ordförande: Niklas Andersson, adjunkt, bitr. rektor för utbildning 
Sekreterare: Birgitta Sundberg, TA, studieadministratör 
Ämnesansvarig: Johan Redström, professor 
Programansvarig BFA: Per Sihlén, adjunkt 
Kurspaketansvarig IDI: Catharina Henje, adjunkt 
Utbildningsansvarig SSC: Linda Bogren, adjunkt 
Studentrepresentant BFA3: vakant (utses årsvis) 
Studentrepresentant BFA1: vakant (utses årsvis) 
Studentrepresentant IDI: vakant (utses årsvis) 
Extern ledamot från akademin: vakant 
Extern ledamot från industrin: vakant  
Extern ledamot från industrin: vakant  
 
 
 
Mötestider: 
 
Programrådet sammanträder 2 gånger per termin 
Kallelse och handlingar skickas ut 3 veckor före sammanträde 
 
 
 

 Tek-Nat Utbildningledare 
Fredrik Georgsson 
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b) PUM - Designhögskolans programråd för utbildningar på avancerad nivå (master) 
 
 
 
Program och utbildningar som berörs: 
 
APD - Masterprogrammet i avancerad produktdesign (120 hp) 
IxD - Masterprogrammet i interaktionsdesign (120 hp) 
TD - Masterprogrammet i transportdesign (120 hp) 
 
 
Programrådets sammansättning: 
 
Ordförande: Niklas Andersson, adjunkt, bitr. rektor för utbildning 
Sekreterare: Birgitta Sundberg, TA, studieadministratör 
Ämnesansvarig: Johan Redström, professor 
Programansvarig APD: Thomas Degn, lektor 
Programansvarig IxD: Monica Lindh-Karlsson, lektor 
Programansvarig TD: Demian Horst, adjunkt 
Studentrepresentant APD: vakant (utses årsvis) 
Studentrepresentant IxD: vakant (utses årsvis) 
Studentrepresentant TD: vakant (utses årsvis) 
Extern ledamot från akademin: vakant 
Extern ledamot från industrin: vakant  
Extern ledamot från industrin: vakant  
 
 
 
Mötestider: 
 
Programrådet sammanträder 2 gånger per termin 
Kallelse och handlingar skickas ut 3 veckor före sammanträde 
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Programrådens uppdrag vid Designhögskolan 
 
Programråden vid Designhögskolan organiseras i form av ett gemensamt råd för utbildningar på 
grundläggande nivå, och ett gemensamt råd för utbildningar på avancerad nivå.  
Programrådet för grundläggande nivå behandlar frågor som rör kandidatprogrammet i industridesign, 
det ettåriga kurspaketet Industrial Design Intensive, samt de fristående kurser vid Designhögskolan som 
inte redan ingår i andra utbildningsprogram och därmed omfattas av befintliga programråd.  
Programrådet för avancerad nivå behandlar frågor som rör masterprogrammen i interaktionsdesign, 
avancerad produktdesign och transportdesign.  
 
1. Programrådens organisation vid Designhögskolan 
Programråden består av en ordförande, en ämnesföreträdare, en utbildningskoordinator (med 
studievägledande funktion), de program- och utbildningsansvariga för program/utbildningar på berörd 
nivå, tre studentrepresentanter, samt tre externa ledamöter som representerar akademi/näringsliv.  
 
I programrådet ska det finnas lärarmajoritet (alt ordförandes utslagsröst). 
 
Programrådens ledamöter utses av Utbildningskommittén vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.  
 
Det står programråden fritt att adjungera externa ledamöter till sammanträden i den omfattning man 
finner önskvärd. 
 
Programråden är rådgivande organ för program- och utbildningsansvariga. 
 
2. Programrådens ärendehantering 
Programråden utgör berednings- och remissinstans i frågor om kursplaner, utbildningsplaner och 
examensbeskrivningar, inför beslut och beredning i Designhögskolans utbildningsråd.  
 
Programråden ska aktivt diskutera kvalitetsarbete och olika utvecklings- och strategifrågor som rör 
utbildningen.  
 
Programrådens sammanträden ska protokollföras. 
 
3. Programrådens mandattid 
Programrådens lärarrepresentanter utses på en tid om tre år. 
 
Studeranderepresentanterna utses av Umeå Naturvetar- och teknologkår årsvis, genom Ställverket. 
 
Externa ledamöter utses på en tid om tre år.  
 
4. Instruktion för programansvariga 
Programansvarig utses av fakultetens utbildningskommitté i samråd med berörd prefekt. 
 
Programansvariga samarbetar med studieadministration och studievägledning med frågor rörande 
programmen. 
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Programansvarig tillhandahåller Designhögskolans och fakultetens informatör och 
rekryteringssamordnare med informationsmaterial om programmet, gäller såväl tryckt material som 
presentationer på universitetets webb. 
 
Programansvarig ansvarar för att: 

• programmet håller en hög kvalitet och att kvalitets- och utvecklingsarbetet hålls levande 
• lokala och nationella mål för examen uppnås inom ramen för programmets olika kurser 
• genomföra en årlig programutvärdering som redovisas enligt direktiv från UK i en programanalys 
• upprätta en aktivitetsplan för kommande kalenderår 
• uppdatera och/eller föreslå revideringar av utbildningsplan 
• föreslå revideringar av examensbeskrivning 
• redovisa för UK hur programmets tilldelade budget använts 

 
 
5. Instruktion för programrådens ordförande  
Rektorsgruppen vid Designhögskolan organiserar en programrådsfunktion där kontakter med lärare, 
studenter och arbetsliv säkerställs.  
 
Programrådens ordförande ansvarar för att:  

• upprätthålla en programrådsfunktion 
• kalla till programrådsmöten 
• programrådsmöten protokollförs 
• ärenden förs vidare till andra besluts- eller beredningsinstanser på Designhögskolan och/eller 

fakulteten 
 
 
 
 


