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Kompetencebeskrivelse studieledere 
Samfundsvidenskab 

Studieledernes/studienævnenes funktionsbeskrivelse vedr. uddannelse og undervisning ved 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet  

Universitetsloven (Uddrag vedr. uddannelse og undervisning) 

Studienævn og studieleder 

§ 18.  

Stk. 5. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske 
tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.  

(Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i 
tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende. (lovforslag nr. L179) 

Stk. 6. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af 
uddannelse og undervisning, herunder  

1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af 
uddannelses- og undervisningsevalueringer,  

2) at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri,  

3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der 
indgår i eksamen,  

4) at behandle ansøgninger om merit og om dispensationer,  

5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og 
drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, 
forelægger.  

SDU’s vedtægt (Uddrag vedr. uddannelse og undervisning) 

§ 26. Studielederen har til opgave sammen med studienævnet eller -nævnene at forestå den 
praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. 

Stk. 2. Studielederen skal sammen med studienævn og under relevante institutlederes ansvar følge 
op på evaluering af uddannelse og undervisning. Studielederen skal endvidere sammen med 
studienævn og under relevante institutlederes ansvar, sikre en løbende evaluering af 
undervisningen. 

Studienævnet 
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§ 27. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af 
uddannelse og undervisning. 

Stk. 2. Studienævnet udarbejder forslag til studieordninger og ændringer heri og videresender dem 
til dekanens godkendelse efter høring i det eller de berørte institutter, jf. § 19, stk. 5. 

Stk. 3. Studienævnet skal have lejlighed til at udtale sig om forslag til ændring af bestående og til 
nye uddannelsesbekendtgørelser. Studienævnet skal have lejlighed til at udtale sig om forslag til 
generelle regler for eksamen, karaktergivning, undervisning og merit samt om alle sager af 
betydning for uddannelse og undervisning. Desuden skal nævnet drøfte forhold om uddannelse og 
undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger. 

Stk. 4. Studienævnet skal godkende studielederens plan for tilrettelæggelse af undervisning og af 
prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. 

§ 28. Studienævnet skal påse, at samordningen af studiets enkelte dele finder sted, således at enkelte 
fag eller discipliner ikke ændres i urimeligt omfang. Nævnet skal ligeledes påse, at den 
undervisning, der gives, og de eksamenskrav, der stilles, svarer til uddannelsens mål og de fastsatte 
eksamensfordringer. 

Stk. 2. Studienævnet skal kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning, herunder 
inddrages i evaluering af uddannelse og undervisning, og påse, at der sker en opfølgning af disse 
evalueringer, jf. § 24, stk. 3. 

§ 29. Studienævnet behandler ansøgninger om merit og kan inden for de generelle retningslinjer 
dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen efter regler fastsat heri og fra studieordningens 
bestemmelser inden for bekendtgørelsens rammer. 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Supplerende beskrivelse) 

Studielederen refererer direkte til dekanen. Studielederen/-nævnet skal holde sig informeret og 
samarbejde med rektorat, dekanat, institutledere, studiekontor/studieservice mv. Studielederen har 
ansvaret for uddannelsen i henhold til universitetsloven, SDU’s vedtægt samt nedenstående 
beskrivelse: 

Daglig drift: Studielederen er ansvarlig for den daglige drift af studienævnets uddannelser og 
rekvirerer undervisningen ved institutterne. Studielederen sikrer, at der udarbejdes en køreplan for 
årets gang.  

Studielederne for masteruddannelserne delegerer følgende kompetence/opgave til 
mastersekretariatet: 

• For så vidt angår den daglige drift af studienævnets uddannelser: Se note sidst i dokumentet 
med beskrivelse af opgave- og kompetencefordeling mellem studieleder og 
mastersekretariatet 

• Udarbejdelse af køreplan for årets gang 
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Godkendelse af fagansvarlig: Studienævnet godkender de af institutlederne udpegede 
fagansvarlige.  

Udpegning af uddannelseskoordinatorer/-ansvarlige: Studienævnet godkender de af 
institutlederne udpegede uddannelseskoordinatorer/-ansvarlige.  

Strategi- og handlingsplaner: Studielederen har ansvaret for, at studienævnet udfærdiger strategi- 
og handlingsplaner i henhold til fakultetets regler for området (under udarbejdelse).  

Studielederne for masteruddannelserne delegerer følgende kompetence/opgave til 
mastersekretariatet: 

• Udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner 

Skemalægning og undervisningsplaner: Studienævnet skal diskutere principper for 
skemalægning og eksamensafvikling. Studienævnet skal diskutere, hvordan ny forskning, nye 
undervisningsmaterialer og –metoder kan anvendes i undervisningen, herunder 
universitetspædagogik og e-learn.  

Studielederen har til opgave at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning, herunder evt. 
koordinering i forhold til andre studienævn. Studielederen fremsender undervisningsplanerne til 
lærerdækning ved de berørte institutter, og studienævnet godkender de lærerdækkede 
undervisningsplaner samt evt. ekstra udbudte valgfag.  

Studienævnet godkender de endelige skemaer/ undervisningsplaner. 

Studielederen/-nævnet kortlægger, 1) i hvilket omfang fagene er egnet til samlæsning, 2) om fag, 
udbudt af andre studienævn, skal udbydes som valgfag samt 3) hvilke fag, studienævnet selv 
udbyder som valgfag til andre studienævn.  

Studielederen/-nævnet har ansvaret for evt. koordinering til andre studienævn. 

Studielederne for masteruddannelserne delegerer følgende kompetencer/opgaver til 
mastersekretariatet: 

• Udarbejdelse af undervisningsplaner (skema) 
• Fremsendelse af undervisningsplanerne til lærerdækning ved de berørte institutter 

Eksamen: Studielederen har til opgave at stå for den praktiske tilrettelæggelse af eksamen, 
herunder evt. koordinering i forhold til andre studienævn, dvs. planlægning, eksamensdatoer samt 
afvikling af eksamen. Studienævnet godkender de endelige eksamensdatoer. 

Studielederne for masteruddannelserne delegerer følgende kompetencer/opgaver til 
mastersekretariatet: 
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•  praktisk tilrettelæggelse af eksamen, herunder evt. koordinering i forhold til andre 
studienævn, dvs. planlægning, eksamensdatoer samt afvikling af eksamen. 

Studieordninger og uddannelser: Studienævnet skal diskutere, hvordan uddannelserne kan 
tilpasses ændringer på arbejdsmarkedet, aftagernes behov og i forhold til tilsvarende uddannelser. 
Derudover skal studienævnet løbende vurdere fagudbuddet i forhold til erhvervslivets efterspørgsel.  

Studienævnet udarbejder nye studieordninger samt forslag til ændringer i eksisterende 
studieordninger. Ved nye studieordninger eller større ændringer[1] i eksisterende studieordninger, 
tager studienævnet kontakt til censorformanden, aftagerpaneler(under oprettelse) samt koordinerer 
med samme eller beslægtede uddannelser ved andre institutioner, og studieordningen fremsendes til 
høring ved berørte institutledere.  

Studienævnet behandler høringssvarene inden fremsendelse til dekanens godkendelse. Når 
studieordningerne fremsendes til dekanens godkendelse, vedlægges alle høringssvar, uanset om 
studienævnet har imødekommet synspunkterne eller ej, hvorefter dekanen træffer afgørelse. 

Markedsføring og web: Studielederen har ansvaret for beskrivelse af uddannelserne til 
informationsmateriale, og for at uddannelsernes web-sider er opdateret på dansk og engelsk.  

Studielederne sikrer deltagelse og koordination ved informationsarrangementer, Rus-introduktion 
og studiestart. Institutlederne stiller det nødvendige personale samt ressourcer til rådighed. 

Studielederne for masteruddannelserne delegerer følgende kompetencer/opgaver til 
mastersekretariatet: 

• Sikring af deltagelse samt koordination ved informationsarrangementer, Rus-introduktion og 
studiestart. 

Undervisningsevaluering: Studienævnene fremsender resultatet af undervisningsevalueringen til 
de berørte institutledere og sikrer, at der sker opfølgning. 

Høringer: Studielederen/-nævnet skal udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for 
uddannelse og undervisning og drøfte forhold, som forelægges.  

Kvalitetssikring af relevante delpolitikker: Studielederne skal sikre planlægning og gennemførsel 
af SDU’s delpolitikker Institutlederne stiller nødvendigt personale og ressourcer til rådighed herfor. 

Studielederne for masteruddannelserne delegerer følgende kompetencer/opgaver til 
mastersekretariatet: 

• Sikring af planlægning og gennemførsel af SDU’s delpolitikker 
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[1] Ved større ændringer forstås ændringer, som fordyrer uddannelsen eklatant, eller som flytter 
større ressourcer fra et institut til et andet. 
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Note om grundlæggende ansvars- og kompetencebeskrivelse ift. studieledere og 
mastersekretariat 

Der udpeges en studieleder per masteruddannelse for de uddannelser, hvor SDU har ansvaret for 
hele uddannelsen. 

En studieleder kan være studieleder for flere masteruddannelser ad gangen. Studielederne er tillige 
uddannelsesledere – med de opgaver, der deraf følger iht. fakultetets beskrivelse 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetsse
kretariatet/udd_og_kval/Oversigtsside_dagstudierne/Organisering/Uddannelsesansvarlig.aspx 

Mastersekretariatet varetager alle de administrative funktioner vedr. masteruddannelserne, herunder 
den koordinerende funktion.  Derudover har mastersekretariatet yderligere kompetencer iht. 
delegation fra studienævn/studielederne.  


