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Formål 

Uddannelsesudvalget varetager på vegne af Universitetsledelsen faglige spørgsmål og 

rammebetingelser, som går på tværs af Aarhus Universitets fakulteter i uddannelsesre-

laterede spørgsmål.  

 

Udvalget har følgende overordnede formål: 

 at understøtte arbejdet med Aarhus Universitets mission og vision, som beskrevet i 
universitetets strategi  

 at identificere og udvikle tværgående initiativer til udmøntning og drift af universi-
tetets strategi inden for uddannelse, talentspor for studerende og eksternt uddan-
nelsessamarbejde, som kan understøtte og supplere fakulteternes egne initiativer 

 at koordinere og videndele på tværs af fakulteterne 

 at påvirke universitetets rammevilkår gennem samspil med regionale, nationale og 
internationale beslutningstagere 

 at rådgive universitetsledelsen i alle overstående områder 

 

Uddannelsesudvalget arbejder i et tæt samspil med Universitetsledelsen. Udvalget har 

beslutningskompetence inden for de sagsområder, som Universitetsledelsen har udde-

legeret til udvalget. Uddannelsesudvalget implementerer indsatser besluttet af Univer-

sitetsledelsen, og kvalificerer beslutningsgrundlaget for større beslutninger som Uni-

versitetsledelsen tager på uddannelsesområdet.  

 

Uddannelsesudvalget udfører sit arbejde i dialog med fakulteter, institutter, admini-

stration, Erhverv og Innovation samt eksterne interessenter.  

 

Opgaver 

Uddannelsesudvalget har følgende hovedopgaver: 

 

Uddannelsesprofil og -udvikling 

 Aarhus Universitets uddannelsesprofil, herunder sikring af internationalise-
ringsinitiativer  

 Overordnede rammer for den samlede uddannelsesudvikling på Aarhus Uni-
versitet 

 Nationale og internationale uddannelsespolitiske spørgsmål 

 Incitamenter og virkemidler, som styrker samarbejdet på tværs af fakulteter- 
ne, herunder uddeling af midler fra universitetsledelsens strategiske ledelses-
pulje. 

 

Uddannelseskvalitet 

 Aarhus Universitets uddannelseskvalitetssystem, herunder Aarhus Universi-
tets kvalitetspolitik på uddannelsesområdet (fra rekrutteringstidspunkt over 
gennemførelse af uddannelse til overgang til arbejdsmarkedet og efter- og vi-
dereuddannelse) 
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Eksternt uddannelsessamarbejde 

 Strategiske samarbejder med bl.a. gymnasieskolen og professionshøjskolerne 
mhp at sikre et sammenhængende uddannelsessystem 

 Strategisk samarbejde med såvel det private som det offentlige arbejdsmarked 
mhp at sikre uddannelsernes relevans 

 

Udpegning og beslutningskompetence 

Udvalgets medlemmer består af  

 Prorektor for uddannelse 

 Prodekan for uddannelse på de enkelte fakulteter  

 Vicedirektør for uddannelse.  

 

Prorektor er formand for Uddannelsesudvalget. Formanden bistås af en næstformand 

udpeget af formanden blandt udvalgets medlemmer. Udvalget orienterer løbende uni-

versitetsledelsen om arbejdet og fremlægger relevante sager til beslutning i universitets-

ledelsen. 

 

Arbejdsform 

Dagsorden for møderne udfærdiges af formanden, der også sikrer fremdrift og konkrete 

handlingsplaner for udvalgets hovedopgaver. Større tværgående dagsordenspunkter 

har en punktejer, der er ansvarlig for at inddrage relevante parter på universitetet i for-

hold til idéudvikling og høring, samt for at fremlægge evt. indstilling for universitetsle-

delsen. Dagsorden inkl. sagsfremstilling og bilag udsendes minimum 10 dage forud for 

et møde. 

 

Udvalget kan nedsætte midlertidige (ad hoc) eller permanente underudvalg til vareta-

gelse af afgrænsede opgaver eller med henblik på indspil af ideer/forslag til udvalget. 

 

Inddragelse og åbenhed 

Udvalget er forpligtet til at inddrage relevante aktører i udvalgets arbejde. Inddragelsen 

kan ske i form af høring, samarbejde om specifikke initiativer, deltagelse i underudvalg, 

seminarer med henblik på at diskutere større strategisk/politiske spørgsmål mfl. 

 

Budget 

I forbindelse med udarbejdelsen af universitetets budget, beslutter universitetsledelsen 

i evt. dialog med udvalget det budget, som der kan disponeres inden for i det kommende 

år. 

 

Sekretariatsbetjening 

Udvalget sekretariatsbetjenes af Universitetsledelsens Stab i tæt samarbejde med en-

hedsadministrationen og i løbende dialog med fakultetssekretariaterne med henblik på 

at sikre, at årshjul, dagsordener og oplæg er koordinerede og har høj kvalitet. 

 


