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Indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende etablering af uddannelsesfagudvalg 
 
1) Kommissorium og disposition 
Formålet med arbejdsgruppen er at udarbejde et eller flere forslag til etablering af 
uddannelsesfagudvalg i tilknytning til de tre institutstudienævn på Arts. 
 
Arbejdsgruppen består af Pia Rasmussen (VIP), Claus Bossen (VIP), Niels Rosendahl Jensen 
(VIP), Hans Dorf (studieleder), Ken Henriksen (studieleder), Marianne Qvortrup Fibiger 
(studieleder), Helle Juel Jensen (studieleder), Gerrit de Groot-Poulsen (stud.), Marc Andersen 
(stud.) og Peter Thuborg (stud.) samt tovholderne Niels Lehmann (institutleder) og Søren Kruse 
(prodekan). 
Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder i perioden fra 12. april til 20. maj og er blevet 
sekretariatsbetjent af dekanatets implementeringssekretariat. 
 
Gruppen har fået til opgave at udarbejde et eller flere forslag vedrørende organisering af 
uddannelsesfagudvalg med VIP’er og TAP’er i tilknytning til de tre institutstudienævn, omfattende 
bachelor-, kandidat- og masteruddannelser, på ARTS. Forslaget skal beskrive: 
 

• Sammensætning af uddannelsesfagudvalg for så vidt angår antallet af VIP-medlemmer, 
studenterrepræsentation og procedure for udpegning af medlemmer 

• Uddannelseskoordinatorens rolle for så vidt angår konkrete ansvarsområder i forhold til 
uddannelsesfagudvalgets uddannelse/uddannelser, studienævnet/studieleder og alle 
undervisere på uddannelsen/uddannelserne 

• Uddannelsesfagudvalgene medvirken og motivation til kvalitetssikring og faglig udvikling af 
uddannelserne – herunder snitfladen mellem og sammenhængen med institutstudienævn og 
forskningsprogrammer 

• Organisering af uddannelsesfagudvalg i relation til øvrige råd og udvalg på institutniveau 
(forskningsprogrammer og ”medarbejderråd”) 

Især de sidste to bullets i kommissoriet har gjort det nødvendigt for gruppen at bruge en del tid på at 
tage stilling til, hvordan en samlet model for institutorganisering kan tænkes. I første omgang har 
arbejdsgruppen med udgangspunkt i de overordnede præmisser for organisationen derfor 
identificeret de vigtigste kriterier for en vellykket organisationsmodel. Dernæst har forskellige 
modeller været diskuteret, og vi er landet på at anbefale en fagklyngemodel, der kan antage lidt 
forskellige udformninger alt efter, hvor man lægger personaleledelsen, og hvordan man tænker sig 
organiseringen af forskningen. Vi bringer to forskellige versioner i forslag, en matrixmodel og en 
enhedsmodel og anbefaler enhedsmodellen. Endelig har vi drøftet de særlige forhold vedrørende 
uddannelsesfagudvalgene (herefter forkortet UFU), der vedrører kommissoriets to første bullets. 
Disponeringen af denne indstilling følger denne opdeling af arbejdet og falder således i tre dele. 
Først præsenteres præmisser og kriterier. Dernæst aftegnes fordele og ulemper ved de foreslåede 
organisationsmodeller. Endelig behandles arbejdsdeling og arbejdsopgaver samt snitflader mellem 
UFU’er og øvrige organer. 
 
2) Præmisser og kriterier 
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Med notatet af 9. marts 2011 er der truffet en række beslutninger, der udstikker nogle overordnede 
mål og rammer for organiseringen af uddannelserne, og der er supplerende fra ledelsen af ARTS 
beskrevet nogle overordnede ønsker. Disse mål, rammer og ønsker udgør præmisser for arbejdet 
med at foreslå organisering af UFU’erne. Ud over at fastholde den grundlæggende intention om at 
fastholde uddannelsernes høje kvalitet og at gøre uddannelserne mere fleksible udstikkes der 
følgende rammer: 
 

• Der etableres et AU forum for uddannelse, hvor ARTS-prodekanen for uddannelse er født 
medlem. 

• Der etableres et ARTS Uddannelsesforum under ledelse af prodekanen for uddannelse, der 
skal rådgive hovedområdeledelsen i uddannelsesspørgsmål.  

• Dekanen udpeger efter indstilling fra studienævnet (jf. universitetslovens § 16, stk. 7) en 
viceinstitutleder for uddannelse, der fungerer som studieleder. På instituttet etableres ud 
over studienævn et institutforum og et samarbejdsudvalg.  

• Der skal kun være ét studienævn pr. institut samt et studienævn for teologi og et studienævn 
for tværgående uddannelser. 

• Studienævnsformand og studieleder skal være to adskilte funktioner. Som udpeget kan 
studielederen ikke være medlem af studienævnet, men tænkes i stedet at være tilforordnet 
studienævnet. 

• For at sikre en fleksibel fagudvikling skal en afdelingsstruktur undgås. 

Hertil kommer de rammer, som rapportens særlige del om ARTS udstikker. Heri hedder det: 

”For at styrke kvalitetssikringen og udvikling af uddannelserne bør der under hvert studienævn 
nedsættes et antal uddannelsesfagudvalg for én eller flere beslægtede uddannelser. 
Uddannelsesudvalgenes medlemmer omfatter undervisere og studerende under ledelse af en 
uddannelseskoordinator (VIP). Kontakten mellem uddannelsesfagudvalgene og studienævnet sikres 
ved, at det tilstræbes, at et af uddannelsesfagudvalgets medlemmer også er medlem af studienævnet 
eller deltager som observatør” (vores fremhævninger). 

Endelig sætter lovgivning og regelsæt bestemte vilkår. Især to præmisser er afgørende: 

• Studienævnet kan som udgangspunkt kun have 18 stemmeberettigede medlemmer (9 VIP og 
9 STUD). 

• I streng formel forstand kan der kun være valg til studienævnene. En eventuel indførelse af 
uformelle valg på lavere niveauer skal foretages i lyset af dette valg, fx ved indførelse af en 
regler for valgprocedurer i studienævnets forretningsorden. 

På baggrund af disse grundlæggende præmisser har arbejdsgruppen identificeret en række kriterier, 
som den kommende organisering på uddannelsesområdet bør tilgodese. Den nye organisation skal 
således: 
 

• Sikre medbestemmelse og medejerskab til uddannelsesudviklingen i videst muligt omfang. 
Dette indebærer: 
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o At ledere af UFU’er deltager i de beslutningsprocesser, der leder frem til det, som 
påhviler dem at implementere. 

o At lederne af UFU’erne har legitimitet i fagmiljøerne. 

o At fagmiljøernes VIP’er tages med på råd. 

o At de studerende involveres med udgangspunkt i princippet om paritet i organer. 

• Være anlagt på en fagbaseret ledelse af uddannelserne. Dette indebærer: 

o At uddannelsesledelsen har udgangspunkt i fagmiljøerne. 

o At alle (bachelor + kandidat) uddannelser er repræsenteret i UFU’erne. 

o At der sikres studenterdeltagelse på alle niveauer. 

o At organisationen anlægges på et nærhedsprincip, der gør det muligt at fastholde 
engagementet og medejerskabet hos såvel VIP’er, TAP’er og studerende. 

• Muliggøre kvalitetssikring og -udvikling på såvel enkeltfaglige som tværfaglige uddannelser 
og understøtte etableringen af nye uddannelser. Dette indebærer: 

o At modellen gør det muligt at tilrettelægge uddannelser med sammenhæng fra BA- til 
KA-niveau. 

o At modellen sikrer en klar placering af ansvaret for de enkeltfaglige såvel som for de 
flerfaglige uddannelser.  

• Skabe ledelsesmæssig klarhed og sammenhængskraft. Dette indebærer: 

o At organiseringen beror på enkle og gennemsigtige referenceforhold mellem 
institutleder, studieleder, studienævnsformand, forskningsledere og UFU’er. 

o At der skabes klare arbejdsdelinger mellem studieleder, studienævn og UFU’er, og at 
arbejdsopgaver uddelegeres. 

o At de repræsentative og kommunikative forbindelseslinjer mellem fagmiljøer, UFU’er 
og studienævn er klare. 

o At den ledelsesmæssige ret til at anvende de givne undervisningsressourcer (herunder 
VIP-timer) er uddelegeret til et passende niveau. 

o At der er allokeret specifikke VIP-ressourcer til de respektive uddannelser. 

o At spørgsmål og beslutninger om uddannelser behandles i sammenhæng med 
forsknings- og personaleledelse, herunder beslutninger vedr. ressourcegrundlaget. 

o At der etableres en klar repræsentativ relation og kommunikativ forbindelse mellem 
de respektive organer. 

o At sammenhængen mellem forskning og uddannelse fastholdes ved at undgå en 
ledelsesmæssig spaltning mellem uddannelses- og forskningsledelse. 



 4 

• Sikre at der findes aktører, som kan varetage uddannelsernes kontaktflader med det 
omgivende samfund. Dette indebærer: 

o At opgaven placeres på det passende organisatoriske niveau. 

• Skabe en incitamentsstruktur, der gør det attraktivt at deltage i uddannelsesudvikling, ikke 
mindst på uddannelsesfagudvalgsniveau. Dette indebærer: 

o  At der beskrives eksplicitte motivations- og incitamentsstrukturer for at påtage sig 
hvervet som UFU-medlem, herunder ikke mindst lederrollen. 

o At der skabes et handlerum for mellemlederne via uddelegering. 

o At hvervet som UFU-leder og -medlem anerkendes som værdifuldt af ledelsen. 

o At hvervet som leder af et UFU forbindes med status og løntillæg. 

• Være forskelssensitiv og fleksibel i forhold til forskellige traditioner, forskellige 
uddannelsesmodeller og forskellige størrelser. Dette indebærer: 

o At der tages hensyn til de respektive uddannelsers legitime særegne kvaliteter og 
læringsmæssige ydelser.   

• Give den optimale støtte til uddannelsesarbejdet. Dette indebærer: 

o At den daglige drift ikke generes af uhensigtsmæssige adskillelser af 
sammenhængende arbejdsopgaver. 

o At mest muligt administrativt arbejde varetages af ACA og dermed fjernes fra de 
involverede VIP’er. 

o At dobbeltadministration undgås. 

o At unødvendigt bureaukrati fjernes. 

Der er utvivlsomt vanskeligt at etablere en organisationsmodel, der kan leve op til alle kriterierne på 
én gang. Hensigten med at udpege kriterierne har været at konstruere et idealbillede for de 
organisatoriske overvejelser og at skabe en ramme for at afveje fordele og ulemper ved de 
foreslåede modeller. 
 
3) Modeller for UFU’erne som del af institutternes organisatoriske helhed 
Udgangspunktet må være, at institutterne grundlæggende er ramme om både forskning og 
uddannelse, der udgør relaterede, men væsensforskellige opgaver for de enkelte VIP-medarbejdere. 
Den grundlæggende organisatoriske udfordring består således i at finde måder, hvorpå de to 
dimensioner kan koordineres via en samlet ledelsesfunktion. I den nuværende organisation er 
forbindelseslinjen opretholdt via en institutleder, der har det samlede overblik. På grund af de nye 
institutters størrelse bliver der imidlertid behov for personaleledelse på et lavere niveau, og 
spørgsmålet bliver derfor, hvordan man kan tænke sig koblingen mellem uddannelse, forskning og 
personaleledelse. 
 
Med personaleledelse forstås der i denne forbindelse: 
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• Medvirken til prioritering og planlægning af den enkelte medarbejders samlede ydelse og 
indgåelse af konkrete aftaler med udgangspunkt i den af institutlederen udstukne 
ressourcefordeling 

• Bidrage til at skabe og vedligeholde de organisatoriske rammer for forholdet mellem den 
enkelte medarbejders ydelser og organiseringen på områderne uddannelse, forskning, 
vidensspredning og myndighedsbetjening 

• Ansvar for afholdelse af MUS med eventuel inddragelse af andre relevante ledere efter 
behov (Studieleder, forskningsprogramleder, andre UFU-ledere, centerledere)  

• Opfølgning på forskningstilsyn, opfølgningskrævende evalueringsresultater og tilsyn med 
ydelser i forhold til aftalte aktiviteter 

• Medvirken til planlægning af den enkelte medarbejders kompetence- og karriereudvikling 

• Pleje af de faglige forbindelser mellem fagene og det sociale arbejdsmiljø 

Koblingerne mellem de tre dimensioner: uddannelse, forskning og ledelse kan tænkes som 
henholdsvis fast og løs, og logisk set åbner denne dobbelthed for et antal muligheder. Fx kan man 
forestille sig en helt løs eller en helt fast kobling mellem alle dimensioner. Den første mulighed må 
dog anses for rent teoretisk, mens den anden uvægerligt ville resultere i den afdelingsstruktur, der 
på forhånd er taget af bordet. Interessen må derfor samle sig om to realistiske modeller. 1) En 
matrixmodel, hvor uddannelse og forskning er relativt løst koblet, og hvor personaleledelse 
principielt enten kan knyttes til forsknings- eller uddannelsessiden, og 2) en enhedsmodel, hvor 
uddannelse og forskning er samlet i videnskabelige enheder, der også udgør rammen om 
personaleledelse og hvor forskningsprogrammer går på tværs af enheder. 
 
Hvad enten man vælger den ene eller den anden af disse modeller, må udgangspunktet være en 
opdeling af instituttet i fagklynger. Der er flere grunde til at vælge en flerfaglig grundorganisering. 
 
Vigtigst er bestemmelsen om den øvre grænse på 18 valgte repræsentanter i studienævnet, der 
tilsiger et sigtepunkt på maksimalt 9 fagklynger pr. institut, hvis alle fag skal have en 
fagklyngerepræsentant i studienævnet. Arbejdsgruppen har drøftet mulige konkrete opdelinger af de 
tre ARTS-institutter og er nået frem til, at det burde kunne lade sig gøre at operere inden for 
rammen med maksimalt 9 fagklynger pr. institut. Da den konkrete udfoldelse er meget afhængig af 
lokale forhold på de respektive institutter (såsom fx geografi) og grundlæggende må anses for at 
være en institutleders opgave, har arbejdsgruppen imidlertid ikke udarbejdet et forslag til en konkret 
inddeling. 
 
Dertil kommer hensynet til kriteriet om både at sikre den enkeltfaglige og den tværfaglige 
kvalitetsudvikling af uddannelserne, der fordrer et niveau, hvis opgave både er at sikre den 
enkeltfaglige kvalitetsudvikling og bringe enkeltfaglige uddannelsesmiljøer i kontakt med 
hinanden. 
 
For så vidt personaleledelse gøres til en del af fagklyngelederens portefølje, bør en fagklynge ikke 
overstige 40 VIP, eftersom det skal være overkommeligt at føre MUS. Omvendt tilsiger behovet for 
at reducere antallet af fagklynger til højst 9 for at sikre repræsentationen i studienævnet, at 
fagklyngerne ikke bliver for små. Arbejdsgruppen foreslår en nedre grænse på ca. 20 VIP. I 
forbindelse med den faktiske etablering af fagklynger bør andre forhold også tages i betragtning. Fx 
er det afgørende, at det er fag med en vis faglig beslægtethed, der placeres i samme fagklynge. 
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Endvidere bør fysisk lokalisering af uddannelsesmiljøerne spille en rolle, ligesom det kan vise sig 
nødvendigt undtagelsesvis at lade meget store uddannelser udgøre en selvstændig fagklynge. 
 
Arbejdsgruppen finder det vigtigt at tilføje, at fagklyngeorganiseringen desværre ikke kan løse det 
tab af medindflydelse for såvel studerende som VIP’er, der følger af reduktionen af 
studienævnsantallet, men at den trods alt er den organisationsform, der formentlig bedst kan 
afhjælpe tabet. Forudsætningen er dog, at den for at have denne afhjælpende effekt forbindes med et 
valg til UFU’erne. Arbejdsgruppen anbefaler derfor et sådant valg, der for VIP’ers vedkommende 
tager udgangspunkt i fagmiljøerne og for de studerendes vedkommende baserer sig på 
fagudvalgene. For studerende på uddannelser uden organiserede fagudvalg bør de studerendes 
valgbarhed sikres på anden vis. 
 
Matrixmodellen 
Denne model er anlagt på en løs kobling mellem uddannelse og forskning, idet fagklyngerne 
baseres på uddannelser, mens forskningsorganiseringen tager udgangspunkt i 
forskningsprogrammer, der tænkes at blive ledet af hver deres forskningsprogramleder. UFU’erne 
udgør på denne baggrund fagklyngernes centrale omdrejningspunkt, og arbejdsgruppen anbefaler, 
at der til hvert UFU knyttes en leder, der står i spidsen for udvalgsarbejdet. 

Matrixmodellen

UFU(-leder) 1 UFU(-leder) 2 UFU(-leder) 3

UFU-
medlem

Forskningsprogram 1

Forskningsprogram 2

Forskningsprogram 3

Forsknings
center A Forskningscenter B

Forsknings
center C

Forskningsenhed PL 1

PL 2

PL 3
Forskningsenhed

Forskningsenhed

Studienævn Forsk.udv.Institutforum Samarb.udv.

UFU-
medlem

UFU-
medlem

UFU-
medlem

UFU-
medlem

UFU-
medlem

UFU-
medlem

 
 
Lederen, der skal være en VIP, kan findes på én af to måder. Enten kan lederen blive udpeget af 
institutlederen, eller lederposten kan knyttes til studienævnsvalget således, at valg til studienævn 
indebærer, at den valgte repræsentanten er indstillet på også at påtage sig opgaven som UFU-leder. 
Vælger man den første mulighed, skal studienævnsrepræsentanten findes blandt de medarbejdere, 
der indtager de øvrige VIP-pladser i UFU’en, og som vil have til opgave at varetage koordinationen 
af de enkeltfaglige uddannelser, de repræsenterer. Arbejdsgruppen anser det for at være mest 
hensigtsmæssigt at vælge den sidste mulighed, idet den møder de fleste af de etablerede kriterier. 
Først og fremmest skaber den medbestemmelse, legitimitet og medejerskab. Vigtigt er det også, at 
den sikrer, at de UFU-ledere, der skal implementere studienævnsbeslutningerne, er med til at tage 
afgørelserne. 
 
Med hensyn til den øvrige studenter- og VIP-repræsentation i UFU’erne bør det så vidt muligt 
sikres, at der sidder repræsentanter for alle fagene i fagklyngen. Størrelsen af UFU’erne vil således 
afhænge af, hvor mange fag der er til stede i en fagklynge. UFU’er bør dog have en håndterlig 
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størrelse, og arbejdsgruppen anbefaler derfor UFU’er på mellem 6 og 10 repræsentanter med 
udgangspunkt i et paritetsprincip i forholdet mellem VIP og STUD. 
 
For de studerendes vedkommende gælder det, at én af studenter-UFU-medlemmerne også skal 
besidde posten som studenterrepræsentant for fagklyngen i studienævnet. Arbejdsgruppen 
anbefaler, at der samtidig med det formelle valg til studienævnet afholdes uformelle valg til 
UFU’erne for både VIP- og STUD. Erfaringerne fra de nuværende flerfaglige studienævn på det 
humanistiske fakultet viser, at studenterengagementet er dalende på dette niveau, fordi en række 
studienævnssager allerede i dag er relativt irrelevante for den enkeltfagligt orienterede studerende. 
UFU-lederen bør derfor spille en proaktiv rolle i rammesættelsen af studienævns- og UFU-valg. 
Ligeledes anbefaler arbejdsgruppen, at der tænkes i incitamenter for studerende, idet opgaven som 
UFU-repræsentant kan vise sig at blive ganske krævende – ikke mindst for den 
studenterrepræsentant, der også skal sidde i stuidenævnet. Sådanne incitamenter kunne fx være 
gratis kurser i uddannelsespolitik og –administration, og de kunne forhåbentlig gøre det attraktivt at 
deltage i den faglige udvikling i en struktur, hvor der er blevet længere til den besluttende instans, 
og arbejdsbyrden er blevet større. Forpligtelsen til at forestå en uformel valgprocedure kan 
eventuelt skrives ind i studienævnenes forretningsorden. 
 
For at skabe ledelsesmæssig klarhed er det nødvendigt at vælge at knytte personaleledelsen til enten 
uddannelses- eller forskningssiden. Helt principielt er der ikke noget til hinder for at vælge 
forskningssiden. Flere vægtige argumenter taler dog for at vælge uddannelsessiden: 1) Det er 
uddannelsessiden, der kalder på den største ledelsesindsats. 2) Der er flere medarbejdere, der kun 
har undervisningsforpligtelser (studieadjunkter og -lektorer, videnskabelige assistenter og 
DVIP’er), og som derfor vil falde helt udenfor, hvis man vælger at knytte personaleledelse og 
forskningsledelse til forskningssiden. 3) Det er på uddannelsesområdet, de største 
ressourcespørgsmål melder sig. 4) Det er utvivlsomt afgørende for såvel studiemiljø som 
fakultetsøkonomien at få bemandet uddannelserne på bedste måde. 5) Uddannelsessiden udgør 
utvivlsomt den mest stabile dimension i fakultetets aktiviteter, mens forskningstiltag er betydeligt 
mere fluktuerende. Men det fordrer et tæt samarbejde mellem de personaleansvarlige UFU-ledere 
og relevante forskningsledere ikke mindst i forhold til talent og karriereudvikling. På den baggrund 
anbefaler arbejdsgruppen, at man knytter personaleledelsen til uddannelsessiden, hvis man vælger 
matrixmodellen. 
 
Arbejdsgruppen ønsker at understrege, at sammenknytning af uddannelses- og personaleledelse 
nødvendiggør, at UFU-lederen bliver udstyret med ledelsesdelegation, der giver en 
ledelsessanktioneret status og honoreres for det ledelsesmæssige arbejde. 
 
Svagheden ved matrixmodellen er utvivlsomt, at den som udgangspunkt ikke rummer en sikring af 
sammenhæng mellem uddannelse og forskning, fordi forskningsprogrammerne er defineret som 
tværgående i forhold til uddannelsesstrengen. Arbejdsgruppen forestiller sig to greb til at undgå, at 
uddannelserne og forskningen skrider fra hinanden. 
 
Vælges matrixmodellen anbefaler arbejdsgruppen, at forskningsprogrammerne gøres til 
institutinterne anliggender. Derved kommer helheden nemlig til at sortere under institutlederen, 
fordi denne i sidste instans skal sikre kvaliteten i hele instituttets arbejde. Forskningsprogrammer 
kan enten tænkes som strategiske satsningsområder eller som temaområder, der til sammen rummer 
hele fakultetets forskning. Vælger man matrixmodellen, er der behov for den sidste slags 
organisering således, at forskningsprogramledere sorterer under institutlederen og efter behov kan 
deltage i de MUS, der gerne skal omhandle den enkelte medarbejders samlede arbejdssituation. 
Sådanne forskningsprogrammer må naturligvis ikke blive spændetrøjer, og arbejdsgruppen støtter 
derfor forskningsprogramgruppens forslag om også at operere med forskningsenheder, der fungerer 
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uafhængigt af den grundlæggende organisering i forskningsprogrammer og dermed principielt kan 
gå på tværs af programmer, eventuelle satsningsområder og centre. 
 
For det andet anbefaler arbejdsgruppen, at man indfører et krav om konkrete aftaler mellem 
institutleder og forskningsprogramlederne, der skal opstille vilkår, rammer og betingelser for de 
respektive programmers ressourceanvendelse. Derved vil man kunne undgå, at forskningslederes 
interesser kommer i konflikt med UFU-lederes behov for undervisningskraft. 
 
Vanskeligheden med at få forskning og uddannelser til at hænge sammen giver umiddelbart 
anledning til at overveje en anden model. 
 
Enhedsmodellen 
Enhedsmodellen tager også udgangspunkt i en fagklyngeorganisering og ligner overordnet set 
matrixmodellen. Den grundlæggende forskel på de to modeller er, at enhedsmodellen på 
fagklyngeniveau indsætter en mellemleder, der både har ansvar for klyngens uddannelse og 
grundlæggende uddannelsesrelateret forskning og dermed kan sørge for, at der er forbindelse 
mellem de to dimensioner. Ud over at være UFU-leder skal mellemlederen altså have ansvaret for 
den samlede opgaveportefølje for fagklyngens medarbejdere. 
 
Man kan for så vidt forestille sig, at man også etablerer en forskningsorganisering à la den, der 
anbefales med henblik på matrixmodellen, altså tværgående forskningsprogrammer, der bringer 
forskere fra forskellige fagområder sammen, og hvis ledere har til opgave at animere til tværfaglig 
forskning. Idet enhedsmodellen rummer en grundlæggende håndtering af forskningen i 
fagklyngerne, åbner den imidlertid for, at man i stedet kan tænke forskningsprogrammerne som 
satsningsområder, der befinder sig på siden af den øvrige aktivitet. Vælger man denne organisering, 
er det heller ikke så vigtigt, at forskningsprogrammerne forholder sig til institutgrænserne, men kan 
tænkes friere som overordnede fakultetssatsninger på bestemte fagområder. 

Enhedsmodellen

Enheds/UFU-leder 1 Enheds/UFU-leder 2

UFU-
medlem

FP 1

Forsknings
center A Forskningscenter B

Forsknings
center C

Forskningsenhed

FP 2 FP 3Forskningsenhed

Forskningsenhed

Studienævn Forsk.udv.Institutforum Samarb.udv.

UFU-
medlem

UFU-
medlem

UFU-
medlem

UFU-
medlem

 
 
Eftersom ledelsesansvaret på mellemlederniveau er større på dette niveau, er det mest naturligt, at 
enhedslederne udpeges af institutlederen, men at resten af UFU-repræsentantere findes via 
uformelle valg, der afholdes i forbindelse med de formelle valg til studienævnet. For at sikre 
forbindelseslinjen mellem UFU’er og studienævn bør valg til studienævn indebære, at man samtidig 
vælges ind som UFU-medlem som repræsentant for et af fagklyngens fag. Det gælder både for VIP- 
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og STUD-repræsentanter. De øvrige UFU-repræsentanter findes ligesom i matrixmodellen via 
uformelle valg. Vælger man at finde enhedslederen via valg, skal det imidlertid fremgå meget klart, 
at enhedslederen skal være indstillet på også at påtage sig ansvaret for en personaleledelse, der også 
rummer en forskningsdimension. 
 
Den afgørende ulempe ved enhedsmodellen er, at der lægges et meget stort ansvar på 
enhedslederens skuldre, som kan blive svært at løfte, hvis der er tale om en meget stor fagklynge 
(hvilket formentlig ikke kan undgås at være tilfældet i visse hjørner af fakultetet, fordi de meget 
store uddannelser alene tæller mere end 40 VIP’er). Dertil kommer, at der kan blive tale om en vis 
dobbeltorganisering af forskningen, hvis man vælger også at operere med taksonomisk orienterede 
forskningsprogrammer som i matrixmodellen. 
 
Der er imidlertid to afgørende fordele ved enhedsmodellen, der får arbejdsgruppen til at anbefale 
den. Først og fremmest gør den det muligt at fastholde en direkte forbindelse mellem uddannelse og 
forskning og kan dermed forhindre, at afstanden mellem de to dimensioner ikke på sigt bliver så 
stor, at vi får svært ved at argumentere for, at vores uddannelser reelt er forskningsbaserede. Dertil 
kommer, at enhedsmodellen gør det muligt at fastholde en personaleledelse, der er i stand til at 
overskue den samlede portefølje for den enkelte medarbejder og dermed på det bedste grundlag kan 
understøtte den enkeltes prioriteringer og satsninger. 
 
Arbejdsgruppen er ikke afvisende over for matrixmodellen, men finder efter afvejning af fordele og 
ulemper ved begge modeller enhedsmodellen mest hensigtsmæssig.  
 
Det endelige valg af organiseringsplatform må naturligvis også tage stilling til spørgsmålet om 
ressourceforbrug. Arbejdsgruppen har dog først og fremmest haft sigte på de fremsatte kriterier og 
har derfor i særdeleshed lagt vægt på medejerskab, fagbaseret uddannelsesledelse i fagmiljøerne og 
muligheden for også at sikre den enkeltfaglige kvalitetsudvikling. Arbejdsgruppen har derfor ikke 
foretaget deciderede beregninger af ressourceforbruget ved de to foreslåede modeller og har heller 
ikke sammenlignet de to modellers ressourceforbrug med forbruget i den nuværende organisation. 
Da modellerne er arbitrære i forhold til antal af UFU (dog max 9), enheder og programmer, er en 
egentlig sammenligning vanskelig, før institutterne konkretiseres. Det er dog gruppens anbefaling, 
at der på de kommende institutter afsættes rimelige ressourcer til såvel uddannelses- forsknings- og 
personaleledelse, der afspejler det organisatoriske design, og som sikrer en sammenhængende 
ledelseskommunikation mellem de enkelte medarbejdere og institutledelsen. 
  
4) Arbejdsopgaver, arbejdsdeling og snitflader 
På uddannelsessiden gælder det grundlæggende om at finde en form på samarbejdet mellem 
UFU’er og studienævn, men kommissoriet fordrer også en refleksion over forholdet til 
institutforum. 
 
Relationen mellem SN og UFU’er 
UFU’ernes og UFU-medlemmernes opgaver kan på den ene side beskrives i forhold til 
studienævnet og på den anden side uddannelsesmiljøerne (underviserne og de studerende). 
UFU’erne skal sammen med uddannelseskoordinatorerne være det organisatoriske bindeled mellem 
institutledelse, studienævn og uddannelsesmiljøerne, understøttet af uddannelsesadministrationen, 
således at UFU’erne medvirker og motiverer til kvalitetssikring og faglig udvikling af 
uddannelserne, herunder bidrager til inddragelse af aftagere, dimittender og censorer. Det kan 
illustreres således: 
 
 
 
 

Uddannelsesadministration: ACA og 
institut 

Institutledelse: forskningsledelse, 
uddannelsesledelse og personaleledelse 
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Arbejdsgruppen finder, at det vigtigste er at få skabt en grundlæggende gensidighed i relationen 
mellem studienævn og UFU’er. Med kun ét studienævn pr. institut er der blevet meget lang afstand 
til de enkelte uddannelser og de kollegier, som driver dem. En vigtig opgave for 
studienævnsformanden bliver derfor at sikre, at studienævnsbeslutningerne hænger sammen med 
fagudviklingen i fagmiljøerne, og at inddrage UFU’erne i forberedelsen af beslutningsgrundlaget 
for studienævnsbeslutningerne. Formelt set har studienævnet det fulde ansvar for det hele, men der 
bør være tale om en vidtstrakt uddelelegering af kompetence til UFU’erne således, at de i mange 
sager kan operere på egen hånd. Endelig gælder det om at skabe så klar en arbejdsdeling mellem 
UFU’er og studienævn som overhovedet mulig for at undgå dobbeltadministration og -arbejde. 
 
På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen at opfatte studienævnet som et organ, der skal sørge for 
at fastlægge de overordnede rammer, politikker og principper for uddannelsesudviklingen, mens 
UFU’erne skal opfattes som arbejdsudvalg, hvis opgave er dels at sørge for den konkrete 
uddannelsestilrettelæggelse på de enkelte fag, dels at behandle tværgående spørgsmål, der vedrører 
den pågældende fagklynge, dels fodre studienævnet med opspil til og høringssvar angående den 
overordnede rammesættelse. Denne arbejdsdeling lader sig formentlig bedst anskueliggøre via 
eksempler. 
 
Studienævnet skal beslutte rammer for, hvordan evaluering skal foretages, mens UFU’erne sørger 
for gennemførelses af og opfølgning på de konkrete evalueringer. På samme måde skal 
studienævnet vedtage rammerne for monitorering og udvikle en fælles matrice med henblik på at 
skabe ensartet materiale for fagene, mens UFU’erne skal stå for opfølgning på monitoreringstallene. 
Ligeledes skal studienævnene forholde sig til studiestruktur i et helikopterperspektiv og vedtage 
eventuelle fælles retningslinjer i forbindelse med studieordningsændringer, mens UFU’erne skal 
sørge for at putte det konkrete faglige indhold ind i studieordningerne. Studienævnet fastsætter 
normer for undervisningsforløb, mens UFU’erne sørger for afvikling af konkret undervisning.  
 
På baggrund af denne arbejdsdeling må man forudse, at der kommer til at hvile en del forpligtelser 
på UFU’erne. Når det er vigtigt, at alle fag er repræsenteret på dette niveau, skyldes det som følge 
af den store arbejdsbyrde og nødvendigheden af enkeltfaglig indsigt, at en række opgaver må 
varetages af VIP-UFU-medlemmerne. Det er dem, der skal sørge for fagudvikling af de 
enkeltfaglige uddannelser, inddragelse af de respektive fagmiljøers kollegier i 
fagudviklingsarbejdet, udfyldelse af studievejledninger, behovsopgørelse af DVIP-behovet på den 
enkelte uddannelse, varetagelse af særlige enkeltfaglige opgaver som fx optagelsesprøver mv. 
 
Relation mellem UFU-ledere og viceinstitutleder for uddannelse (studieleder) 
Ansvarsfordelingen mellem studieleder (institutledelsen) og UFU-lederene vil afhænge af om der 
vælges en matrixmodellen eller enhedsmodellen eller evt. helt tredje model og hvorvidt UFU-
lederne får personaleansvar. I det følgende er givet et tentativt bud på beskrivelse af de snitflader 
der alene vedr. ledelsen af uddannelserne. 
  
UFU-leder: 

• Kontakt til og kommunikation med erhvervspanel og aftagere, og ansvar for rapportering til 
SN mhp. på at feedback kan indgå i løbende uddannelsesudviklingsarbejde, herunder i 
samarbejde med studieleder varetage akkreditering og kommende audit af uddannelser. 

• Ansvar for at der etableres og opretholdes af relevante lærerteams 

Studienævn 
UFU 

Uddannelsesmiljø 

Aftagerpanel Alumner Censorer 

UFU-leder 



 11 

• Bemanding af uddannelse i samarbejde med fagkoordinator og i koordination med SL, som 
har ansvaret for bemanding af tværgående initiativer. 

• Introduktion, sparring af D-VIP og nye VIP (adjunkter) 
• at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, 

der indgår i eksamen. 
• Indstille undervisningsplaner til SN’s godkendelse 
• Ansvar for dokumentation af undervisningens kvalitets i form af undervisnings- og 

uddannelsesevaluering, herunder ansvar for opfølgning på evalueringsrapporter     
• Godkende opgaveformuleringer og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i 

tilknytning hertil en plan for vejledning af den studerende. (Godkendelse af 
specialekontrakter) 

• Politik og varetagelse vedr. mentorordninger, rus arrangementer, studieprocessamtaler  
• Kontakt til censorkorps 
• Daglige ansvar for internationalt samarbejde. 
• Løbende kontakt og dialog med vejledningscenter 
• Osv. 

Studieleder/viceinstitutleder. 
• Uddannelsesstrategisk udviklingsarbejde, herunder ansvar for udvikling af nye uddannelser, 

afvikling af uddannelser. Men også udvikling af tværgående initiativer, som samlæsnings, 
og andet tværgående samarbejde. 

• Høringsansvar i behandling af sager om forskningssemester 
• Internationalt uddannelsessamarbejde. Overordnet ansvar men i tæt samarbejde med UFU-

leder og evt. internationale koordinatorer  
• Datamonitorering vedr. optag, frafald, gennemførsel etc. Og i den forbindelse ansvar for at 

UFU-leder og SN tager initiativer i forhold til at løse problemer og følge op på manglende 
studieaktivitet 

• Uddannelsessamarbejde med andre partnere på ARTS/AU 
• Klagesager og sager om eksamenssnyd i dialog med involverede VIP 
• Ekstern kommunikation om uddannelsespolitiske spørgsmål 
• Ansættelse af DVIP, instruktorer 
• Ansvarlig for politik vedr. timeforbrug og for kontrol heraf (delegeret fra IL) 
• Ansvarlig for politik vedr. arbejdsmiljø/undervisningsmiljø. 
• Ansvarlig for bemanding af tværgående uddannelser inden for instituttet, hvis ikke disse 

tildeles eget UFU, men UFU-leder. 
• Ansvar for efter og videreuddannelse af VIP på undervisningssiden, herunder politik vedr., 

kollegial supervision mv. 
• Møder med dekanatet, og ansvar for at følge op på initiativer og beslutninger 
• Osv. 

Når institutterns organisatoriske design er kendt, anbefales det, at der udarbejdes mere omfattende 
snitfaldebeskrivelse omfattende alle relevante aktører: Studieleder, studienævnsformand, UFU-
ledere, fagkoordinator og undervisere, samt de relevante former for administration.      
 
Forbindelser fra UFU’er og studienævn til institutforum 
Arbejdsgruppen anser det for meget vigtigt, at der er repræsentation i institutforum fra 
uddannelsesstrengen. Optimalt set skulle alle UFU-ledere og studenterstudienævnsrepræsentanter 
være medlemmer i institutforum. Men dels ville det være meget omkostningsfuldt for de studerende 
at være medlemmer af hele tre organer på én gang, dels ville institutforum blive uforholdsmæssigt 
stort, eftersom der formentlig også skal sidde forskningsgruppeledere, TAP-repræsentanter og 
eventuelt menige VIP’er. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at UFU’erne som minimum får to pladser 
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til sammen, og at studielederen tillige får til opgave at formidle synspunkter fra studienævn til 
institutforum og omvendt. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af denne skitse til arbejdsdelingen mellem studienævn og UFU’er 
samt forbindelsen mellem uddannelsesstrengen og institutforum har arbejdsgruppen identificeret 
yderligere tre centrale problemstillinger. 
 
Tværgående uddannelser 
Tværgående uddannelser forstået som uddannelser, der går på tværs af UFU’er (som fx den store 
bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab på IUP), udgør en særlig vanskelighed. Det ville være 
nærliggende at tænke sig, at denne slags uddannelser kunne placeres direkte under studienævnet. 
Denne løsning ville imidlertid skabe det misforhold, at meget store tværgående uddannelser ville 
være helt uden studienævnsrepræsentation, idet repræsentationen i nærværende indstilling er 
forbundet med UFU’erne. En anden løsning kunne være at henlægge den slags uddannelser til et af 
de relevante UFU’er. Også denne løsning er imidlertid forbundet med en ulempe, nemlig at den 
tværgående uddannelse ikke har et naturligt forum for at skabe den fornødne fagudvikling. 
Arbejdsgruppen foreslår derfor, at man i forbindelse med den konkrete udvikling af institutternes 
organisation åbner muligheden for at etablere foraer for meget store tværgående uddannelser og at 
lade disse foraer indgå på lige fod med UFU’er med hensyn til studienævnsrepræsentation. Sådanne 
foraer ville komme til at minde om UFU’erne, blot med den forskel, at personaleledelse bliver 
varetaget af de UFU’er, hvor de tværgående uddannelsers VIP’er har deres primære 
tilknytningsforhold. En lignende konstruktion bør overvejes i forhold til masteruddannelser, 
alternativt at masteruddannelserne knyttes til relevante klynger   
 
Enkeltfaglig synlighed 
Idet de enkelte fag i den foreslåede struktur udelukkende vil komme til at optræde i organisationen 
som delelementer i et uformelt UFU, vil der opstå et meget stort behov for at synliggøre fagligheder 
både i en international akademisk offentlighed og den almene brede offentlighed. Der bør derfor 
tages stilling til, hvordan fagene og uddannelserne kan synliggøres på hjemmesider mv., ligesom 
det bliver nødvendigt at finde ud af, i hvilken sproglig form præsentationen kan finde sted. 
  
Vedrørende navnet ”uddannelsesfagudvalg” 
Afslutningsvis en begrebsorienteret bemærkning. Arbejdsgruppen har drøftet det hensigtsmæssige i 
at anvende termen ”uddannelsesfagudvalg” og finder, at det skaber en unødvendig uklarhed både at 
anvende begrebet ”uddannelse” og begrebet ”fag”. I nogle tilfælde er uddannelse nært beslægtet 
med fag, mens der i andre tilfælde på ARTS er tale om uddannelser, hvor de enkelte elementer og 
moduler tænkes som fag. Dertil kommer, at de studerende på Institut for Æstetik og 
Kommunikation og Institut for Kultur og Samfund allerede er organiseret i fagudvalg og således 
allerede anvender en del af termen. 
 
På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen at skifte terminologi til uddannelsesudvalg (forkortet 
UU), eller måske fagklyngeudvalg (forkortet FU) eller studienævnsfagklyngeudvalg (forkortet 
SFU). Når vi har valgt at fastholde den oprindelige betegnelse i denne indstilling, skyldes det 
udelukkende, at vi har villet undgå unødig forvirring i forhold til den allerede anvendte terminologi 
i rapporten fra 9.3. og kommissoriet til denne arbejdsgruppes udredning. 
 
 
På arbejdsgruppens vegne 
 
Søren Kruse og Niels Lehmann 


