
Tidsplan for godkendelse af nye uddannelser og udbud 2018-II 
 

(opdateret 23.02.2018) 
Ansøgningsfrist i Styrelsen 17. september 2018 (2018-II, opsamlingsproces fra 2017) 
Denne frist ved Styrelsen er dedikeret til ansøgninger, der gav anledning til større rettelser efter UFU’s 1. drøftelse sommer 2017 eller hvor fakultetet selv har valgt 
udsættelse. Det indebærer, at fakultetet har 4-6 måneder til at justere uddannelsesinitiativet med en ny runde fagudviklingsproces. 

Tidspunkt 
(varighed) 

Efterårsfrist 2018 Indhold 

15. marts 2017 Fakultetet sender strategipapir Strategipapir om uddannelsesinitiativet godkendt af 
dekanen. (skabelon del 1-2) 

31/3 (2 uger før 
mødet) 

Frist for godkendt sagsfremstilling og samlet materiale til 
Universitetsledelse 

 

19.april 2017 Strategisk drøftelse i Universitetsledelsen  
 Tilbagemelding fra Universitetsledelsen   
 Fagudviklingsproces Curriculumudvikling, behovsundersøgelse (aftagere og 

målgruppe) 
5. februar 2018 Fakultetet sender max. 5 siders forhåndsansøgning vedr. nye 

uddannelsesinitiativer til Uddannelsesstrategisk Sekretariat (USS) 
Forudsætning: På baggrund af strategidrøftelse i 
Universitetsledelsen samt efter aftale med prodekan for 
uddannelse  

12. marts 2018 1. drøftelse i Udvalget for Uddannelse behandler forhåndsansøgninger mhp. vurdering af 
ansøgningens modenhed. 

Medio marts 2018 Tilbagemelding fra Udvalget for Uddannelse  
(5-6 uger) Fakultetet justerer forhåndsansøgning i fht anbefalinger fra UFU  
23. april 2018 Fakultetet fremsender af justeret forhåndsansøgning til UFU (sendes 

til USS) 
 

22. maj 2018 
(frist 8/5) 

2. drøftelse i Udvalget for Uddannelse 
 

behandler forhåndsansøgninger mhp. beslutning om 
indstilling til Universitetsledelsen 

 Medio maj 2018 Tilbagemelding fra Uddannelsesudvalget  
20. juni 2018 
(frist 6/6) 

Godkendelse i Universitetsledelsen  

 Fakultetet udarbejder prækvalifikationsansøgning i løbende sparring 
med USS 

(markerede elementer i ansøgningsskabelonen samt del 
5) 

17. august. 2018 Frist for fremsendelse af ansøgningsudkast vedr. prækvalifikation til 
USS 

 

Uge 34-35 2018 Feedback på ansøgning fra USS  
10. sept. 2018 Fakultetet indsender færdig prækvalifikationsansøgning til USS  



Tidsplan for godkendelse af nye uddannelser og udbud 2018-II 
 

(opdateret 23.02.2018) 
11.-14. sept. 2018 Afsluttende kvalitetssikring (USS) (ansøgningsfristen er en mandag!)  
17. september 
2018 

Frist for upload til Styrelsen  Prækvalifikation 

Primo december 
2018 

Forventet afgørelse fra Styrelsen vedr. prækvalifikation og 
godkendelse betinget af institutionsakkreditering 

 

December 2018 Forventet afgørelse vedr. institutionsakkreditering  
Vinter 2019 Oprettelse i diverse systemer  
Vinter/forår 2019 Markedsføring og rekruttering  
November/decembe
r 2018/2019 

Oprette udbud i ansøgningssystemer  

Forår/sommer 
2019/2020 

ansøgningsfrist  

Sept. 2019/2020 Forventet udbud  
 


