
 

Uddrag af Vedtægt for Syddansk Universitet (juni 2012) 

Studienævn 

§ 38. 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 på det eller de berørte institutter, jf. § 46. 

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. 

§ 39. 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. 

§ 40. Studienævnet godkender ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og kan inden 

for de generelle retningslinjer dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen efter regler fastsat 

heri og fra studieordningens bestemmelser inden for bekendtgørelsens rammer. 

§ 41. Studienævnet vælger af sin midte en formand og en næstformand fra henholdsvis 

valggruppe I og valggruppe III. Næstformanden deltager i tilrettelæggelsen af studienævnets 

arbejde. Valget af formand og næstformand skal godkendes af dekanen, jf. § 20, stk. 1. 

Stk. 2. Inden for rammerne af standardforretningsordenen fastsætter studienævnet selv sin 

forretningsorden. Forretningsordenen godkendes af rektor. 

§ 42. Studienævnet består af et lige stort antal medlemmer valgt blandt de videnskabelige 

medarbejdere og lærere (valggruppe I) og valgt blandt de studerende (valggruppe III), i alt 

mindst fire og højst 10, der vælges af og blandt henholdsvis valggruppe I og valggruppe III, 

jf. § 20,stk. 1. 

Stk. 2. Højst fem medlemmer vælges blandt de videnskabelige medarbejdere og lærere, der 

underviser inden for det pågældende studienævns område, og heraf må højst en være valgt 

uden for gruppen af heltidsansatte videnskabelige medarbejdere. 



Stk. 3. Højst fem medlemmer vælges som repræsentanter for de studerende. Hvis 

lærerrepræsentationen er mindre end fem, vælges et tilsvarende mindre antal studerende. 

Stk. 4. For medlemmerne valgt i valggruppe I er funktionsperioden fire år og for 

medlemmerne valgt i valggruppe III et år. 

Stk. 5. Valg foregår i overensstemmelse med reglerne fastsat af bestyrelsen i henhold til § 44.  

Valg 

§ 43. Regler om udøvelse af valgret og om afholdelse af valg vedtages af bestyrelsen. Det 

skal i valgreglerne sikres, at medarbejderne, herunder ansatte ph.d.-studerende, og de 

studerende ved universitetets forskellige campusser, bliver valgberettigede til de respektive 

valg til de kollegiale organer og til bestyrelsen i overensstemmelse med universitetslovens 

regler. For at være valgbare og valgberettigede skal medarbejderne i valggruppe I og II 

fortsat være heltidsansatte efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.  

Stk. 2. Rektor nedsætter et valgudvalg med repræsentanter for de videnskabelige 

medarbejdere og lærere, det teknisk-administrative personale og de studerende. 

Stk. 3. Valgudvalget forestår tilrettelæggelse og afholdelse af valg og påser, at reglerne herfor 

overholdes. 
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