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Notat om praktisk udmøntning af kompetencebeskrivelser for studieledere på 
masteruddannelserne og delegationer til mastersekretariatet  

Dette notat skal indkredse de praktiske forhold omkring opgave- og kompetencefordeling mellem 
studieledere for masteruddannelserne og mastersekretariatet. Notatet er et dynamisk dokument, der 
løbende kan ajourføres efter behov. 

Mastersekretariatet har jf. kompetencebeskrivelser for studieledere på masteruddannelserne en 
overordnet koordinerende funktion og har følgende opgaver og kompetencer:  

• Sikring af relevant information til studielederne fra fakultet og rektorat m.v. 
• Udfærdigelse af strategi- og handlingsplaner 
• Samarbejde og koordinering i forhold til aftagerpaneler. 
• Sikring af studienævnets drift 
• Sikring af koordination ifm. markedsføring af masteruddannelserne 
• Afholdelse af koordinerende møder efter behov med uddannelsens øvrige studieledere. 
• Opbygning og vedligeholdelse af fælles hovedregler for dispensationer, meritoverførsler 

mv. 
• Planlægning og gennemførelse af delpolitikker 
• Studievejledning ifm. ikke-faglige emner 
• Alle administrative og servicemæssige funktioner omkring uddannelsernes drift, som ikke er 

nævnt nedenfor under studielederens opgaver og kompetencer. 

Studielederen er den gennemgående og synlige faglige koordinator på uddannelsen såvel ift. 
studerende som undervisere og har følgende opgaver og kompetencer: 

• Ansvar for at overvåge sammenhængen og udviklingen af uddannelsen samt at koordinere 
de fag, der indgår, derunder at fastlægge, hvilke fag, der er egnet til samlæsning. 

• Sikring af opfølgning på undervisningsevalueringer efter studienævnets indstilling. 
Studielederen modtager undervisningsevalueringer og kommenterer disse (mundtligt eller 
skriftligt) for nævnet og følger på baggrund af nævnets initiativ op på 
undervisningsevalueringer i tæt samarbejde med relevante institutledere. 

• Vedligeholdelse af eksisterende studieordninger, og ved studiereform udfærdigelse af udkast 
til ny studieordning. 

• Indstillinger til studienævnet i uddannelsesrelaterede spørgsmål. 
• Kontaktled mellem studienævn, institutleder, de fagansvarlige og undervisere på 

uddannelsen. 
• Ansvarlig for at informere især eksterne undervisere om gennemgribende faglige eller 

strukturelle ændringer, såsom ny karakterskala, større studieordningsændringer m.v. 
• Ansvarlig for at informere studerende om overordnede studietekniske og praktiske forhold 

på uddannelsen, såsom forventningsafklaring ift. vejledningsomfang og andre generelle 
forhold m.v. 

• På forespørgsel at indgå i faglig vurdering af de studerendes ansøgninger om optagelse på 
uddannelsen, forhåndsvurderinger af meritoverførsel, meritoverførselssager samt 
dispensationer.  

• Medvirken ved afholdelse af såvel eksterne som interne informationsmøder. 
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• Medvirke ved ansættelse af og løbende opfølgning på eksterne undervisere i tæt 
koordination med relevante institutledere 

• Studievejledning ifm. faglige emner. 
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