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Uppdragsbeskrivning – Konstnärlig/Vetenskaplig företrädare (KVF)
Uppdrag, ansvar och mandat
Uppdraget som konstnärlig/vetenskaplig företrädare (KVF) innebär ett övergripande
kvalitetsansvar och mandat att inom institutionen vidareutveckla institutionens ämnesområden.
KVF har ett konstnärligt/vetenskapligt o pedagogiskt uppdrag att representera den akademiska
delen av institutionen i samverkan med Akademichef, UF-nämnd och Studierektorer. KVF ingår i
akademins ledningsgrupp.
Beslutsbefogenheter för KVF grundas på delegation från rektor och vidare från akademichefen.
Ett uppdrag som konstnärlig/vetenskaplig företrädare (KVF) bör omfatta minst 20 % av en
heltid och i normalfallet utses en KVF på 4 år, med möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifter inom uppdraget (se även KMH:s arbetsordning)
• ansvara för att, tillsammans med akademichef och studierektorer, bidra till vidareutveckling
av verksamheten inom akademin samt ta ett konstnärlig/vetenskapligt och pedagogiskt
specialansvar inom den egna institutionen
• leda och ansvara för det kvalitetsdrivande arbetet gällande utveckling av institutionens
område genom kollegial samverkan och att bl.a. leda institutionsmöten
• ansvara för att driva arbetet med akademins verksamhetsplan (VP), inklusive uppföljning, i
samverkan med akademichef och kollegium
• formulera och driva viktiga framtidsfrågor och inriktningar för institutionens utveckling i
samverkan med akademichef
• delta i diskussioner kring budgetprioriteringar inom akademin med hänvisning till
kvalitetsfrågor tillsammans med akademichef och studierektorer
• samverka med akademichef kring strategiska inriktningar gällande kompetensförsörjning
på kort och lång sikt
• ansvara för att kvalitetssäkra utbildningsplaner, kursplaner och eventuella revideringsarbeten
• samverka med studierektor kring uppföljning av kurs- och programutvärderingar
som leder till åtgärdsförslag. Dessa presenteras för akademins ledningsgrupp.
• delta i diskussioner kring dimensioneringar och inriktning av institutionens utbildningar och
program samt antagningsprioriteringar
• verka för ökat forsknings-, internationaliserings- och jämställdhetsperspektiv i utbildningarna
• driva frågor om utbildnings- och forskningsprioriteringar inom institutionen
• fungera som stöd vid kvalitetsgranskning av forskningsansökningar
• medverka i nationella och internationella nätverk
• delta i interna och externa pedagogiska, konstnärliga och vetenskapliga fora
Ovanstående arbetsuppgifter är huvudsakliga arbetsuppgifter för en KVF men arbetsuppgifterna
och uppdragets omfattning kan variera i enlighet med överenskommelse med akademichef.
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Behörighets- och kompetenskrav (alternativt krav på kompetensutveckling)
• den konstnärliga/vetenskapliga företrädaren ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetent på
minst lektorsnivå (inneha hög kompetens inom något av institutionens ämnesområden/genre)
• utbildning/god erfarenhet av administration och ledarskap
• vara förtrogen med de lagar och förordningar som gäller för myndighetsutövning vid
KMH, lärosätets processer och rutiner samt KMH:s organisation och utbildningar
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande
• goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• god kunskap om institutionens utbildningsutbud
• kännedom om den konstnärliga/vetenskapliga forskningen inom huvudområdet
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