
 December 2016  

 

Dekanatet, Aarhus BSS 

Aarhus Universitet 

Bartholins allé 14. 1327 

DK-8000 Aarhus C 

Tel .: +45 8715 0000 

Email : bss@au.dk 

http://bss.au.dk 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for studieledere ved Aarhus BSS 

 
Navn Stilling 

Studieleder 

Aarhus BSS Institut for xxxx 

Organisatorisk placering Refererer til institutledelsen 

Samarbejdspartnere 

 

 Studienævnet samt studienævnets formand 

 Studerende og studenterorganisationer 

 Instituttet 

 Øvrige institutter og studieledere 

 Dekanatet 

 Studieadministrationen 

 Andre administrative funktionsområder  

 Andre fakulteter 

Referenceforhold 

 Studielederen refererer til de(n) institutleder(e), uddannelsen henhører 

under  

 Derudover refererer studielederen til prodekanen for uddannelse, der 

årligt afholder SLUS (StudieLederUdviklingsSamtale) med studielede-

ren 

 Studielederen indgår desuden i den almindelige organisering på insti-

tuttet for så vidt angår øvrige arbejdsopgaver 

Ansvar 

 Studielederen har ansvaret for, i samarbejde med studienævnet, at for-

mulere og udvikle uddannelsens pædagogiske og faglige vision samt 

kvalitetssikre den i overensstemmelse med universitetets kvalitetspoli-

tik  

 Studielederen indgår i eller arbejder tæt sammen med institutledelsen i 

forhold til instituttets samlede strategi 

 Studielederen har sammen med den økonomiansvarlige institutleder 

medansvar for at arbejde mod en fornuftig økonomi i uddannelsen. Stu-

dielederen har ikke selvstændig kompetence i forhold til økonomiske 

dispositioner 

 Studielederen fungerer som samarbejds- og sparringspartner i forbin-

delse med relaterede uddannelser 

Konkrete arbejdsopgaver 

(Ikke udtømmende liste) 
 Koordinering, tilrettelæggelse, afvikling samt kvalitetssikring af uddan-

nelsen ift. undervisning, prøver og studievejledning i samarbejde med 

de relevante uddannelsesmiljøer og administrative funktioner, herunder 

sikre at de(n) institutleder(e), som uddannelsen henhører under, orien-

teres, når de rette underviserkompetencer mangler  



 
 

  

  

Side: 2/2 

 
 Udvikling af uddannelsen under indtryk af ekstern inspiration opnået 

gennem aktiv deltagelse i aftagerpaneler, benchmarking med andre stu-

dier, erfaringsudveksling med studieledere på tværs af organisationen 

o.l. 

 Udarbejdelse af akkrediterings- og uddannelsesstatusrapporter samt an-

dre relevante akkrediteringsinitiativer 

 Opfølgning på undervisnings- og uddannelsesevalueringer i samarbejde 

med studienævnet 

 Udarbejde svar på samt udtalelser omkring div. interne og eksterne hø-

ringer af betydning for uddannelsen 

 Håndtering af evt. klager omkring undervisningen m.v. 

 Drøftelse af mulige eksamenssnydesager med opgaveretter inden over-

sendelse til videre ekspedition 

 Aktiv deltagelse i fakultetets og universitets studieledelsesfora, kurser 

om studieledelse og universitetspædagogik samt etablere og vedlige-

holde netværk med studieledere på tværs af uddannelser 

 Sikre kommunikation om og kendskab til tiltag og initiativer omkring 

uddannelsen såvel internt på instituttet som på universitetet og eksternt 

Formelle/faglige kvalifikationer 

 Anerkendt forsker og underviser indenfor fagområdet på minimum lek-

torniveau 

 Indsigt i administrative forhold på AU samt almindelige samfundspoli-

tiske og uddannelsespolitiske forhold 

Personlige kvalifikationer 

 Selvstændig, initiativrig og udviklingsorienteret 

 Strategisk tænkende og politisk tæft 

 Gode tværfaglige samarbejdsevner og administrativ tæft, kan lede gen-

nem uformelle fora og netværk 

 Gode formidlingsevner 

Udpegning 

Dekanen udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra de(t) berørte stu-

dienævn, jf. Vedtægten for Aarhus Universitet § 43, stk. 2. Studielederen ud-

peges blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere. Udpegningen 

sker for en periode på 3 år. Udpegning kan ske flere gange, jf. Aarhus BSS’ 

retningslinjer om indstilling og udpegning af studieledere af 19. januar 2016.  

Funktionstillæg 

Der er knyttet et funktionstillæg til varetagelse af studielederfunktionen. Til-

lægget ydes så længe, funktionen varetages, og størrelsen fastsættes i henhold 

til AC-overenskomsten samt Aarhus BSS’ lønkatalog. Derudover ydes der un-

dervisningsreduktion aftalt lokalt på instituttet. 

Andet  

Stillingsbeskrivelse udarbejdet af  

Prodekan for uddannelse  

Stillingsbeskrivelse senest revideret af 

 


