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Ansvar og myndighet
Dekan er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet, og er fakultetets talsperson
utad. Dekan har personalansvar for prodekan(er), fakultetsdirektør, og instituttledere. Dekan rapporterer til
rektor i faglige saker og til universitetsdirektøren i administrative saker, og rektor har personalansvar for
dekan. Dekan kan oppnevne prodekaner. Dekan og i dennes sted, prodekan, kan delta i møter i alle
fakultetets styrer, råd og utvalg.
Dekan er sekretær for fakultetsstyret, og skal i samråd med styreleder gi tilråding i de saker som legges
fram for styret.
Dekan avgjør spørsmål om prioritering av økonomiske og personalmessige ressurser innenfor rammer og
retningslinjer fastsatt av fakultetsstyret og overordnet myndighet. Dekan avgjør saker i det omfang disse
ikke kan utsettes til fakultetsstyret kommer sammen i møte, og som ikke anses som viktige nok til at
ekstraordinært møte innkalles. Dekan avgjør også løpende enkeltsaker som ikke har prinsipiell eller stor
økonomisk betydning.
Dekan har faglig ansvar og resultatansvar for fakultetet. Dekan skal sørge for at fakultetets samlede
ressurser blir benyttet effektivt, utviklet i tråd med UiTs og fakultetets mål og strategier, og at
virksomheten drives i samsvar med gjeldende lov- og rammeverk.
Dekan skal gjennomføre strategier og vedtak som er fastsatt av universitetsstyre, fakultetsstyre, rektor og
universitetsdirektør, og sørge for at relevante myndighetskrav og krav fra universitetsledelsen blir
ivaretatt.
Dekan skal bidra til strategisk utvikling, god samhandling og helhetlig ledelse av universitetets
virksomhet.

1

Arbeidsoppgaver
Dekan skal lede og utvikle fakultetets utdannings, forsknings-, innovasjons- og formidlingsvirksomhet i
tråd med UiTs og fakultetets mål og strategier.
Dekan skal bidra til å utvikle fakultetets mål og strategier og sørge for at ressursene brukes på en effektiv
og hensiktsmessig måte. Dekan skal ivareta overordnet personal- og økonomiansvar for fakultetet, og
etablere en hensiktsmessig arbeidsdeling med fakultetsdirektør og øvrige ledere ved fakultetet.
Dekan skal bidra til utvikling av kvalitet, relevans og nyskaping av utdanninger og læringsmiljø. Dekan
skal sikre at studietilbudet er i samsvar med samfunnets behov og etterspørselen fra studenter. Dekan
godkjenner endringer i emner og studieprogrammer.
Dekan skal bidra til utvikling av kvalitet, innretning og omfang på fakultetets FoU-virksomhet, og legge
til rette for økt ekstern finansiering av forskning og utdanning.
Dekan skal bidra til at fakultetets resultater formidles til allmenheten, innovasjon og kommersialisering.
Dekan skal bidra til utvikling av arbeids- og læringsmiljøer som fremmer faglig utvikling og samarbeid,
og sørge for god kommunikasjon, åpenhet, samhandling og medvirkning ved fakultetet. Dekan skal sørge
for at arbeids- og læringsmiljøer ved fakultetet er fullt ut forsvarlige ut fra hensyn til helse, miljø,
sikkerhet og velferd. Dekan skal arbeide for å fremme et likestilt og inkluderende arbeidsliv.
Dekan er fakultetets talsperson utad, og skal i samråd med universitetsledelsen sørge for god dialog og
utvikling av relasjoner og samhandling med samfunnsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Dekan skal bidra til gode samarbeidsforhold på tvers av fakulteter og campuser, delta i ledergrupper, og
arbeide for at UiT blir ledet og utviklet på en koordinert og helhetlig måte.
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