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 Notat 

 
Kommissorium for Uddannelsesforum på Arts (UFA)  

 
Formål 
UFA er fakultetets centrale strategiske rådgivningsorgan på uddannelsesområdet. 
Udvalget har til opgave at understøtte den samlede uddannelsesudvikling på fakulte-
tet og at bidrage til at sikre den nødvendige sammenhæng i fakultetets uddannelses-
strategiske initiativer. UFA skal endvidere bidrage til at sikre dialogen om udvikling 
af fakultetets uddannelser fra fagmiljøer til prodekan for uddannelse og omvendt. 
 
Udvalgets hovedopgaver er således 
 

• at rådgive prodekan for uddannelse og den samlede fakultetsledelse i uddan-
nelsesspørgsmål 

• at fungere som beslutningsforberedende instans, der bidrager til at sikre kva-
liteten i fakultetsledelsesbeslutningerne vedr. uddannelser 

• at koordinere, understøtte og kvalitetssikre fælles og tværgående initiativer på 
uddannelsesområdet og at følge op på disse, herunder udvikling og imple-
mentering af fakultetets kvalitetspraksis 

• at bidrage til dialogen om uddannelsesudvikling på tværs af fakultetets mange 
fagmiljøer og mellem fagmiljøerne og det centrale niveau i uddannelsesledel-
sen 

• at sikre forbindelseslinjer mellem overordnede strategiske målsætninger, som 
de bl.a. kommer til udtryk i rammekontrakter, fakultets- og universitetsstra-
tegi, og de lokale uddannelsesinitiativer i fagmiljøerne 

• at bidrage til at formulere fælles politikker og retningslinjer, hvor sådanne 
skønnes nødvendige 

• at koordinere fælles universitetspædagogiske og studiemiljørettede aktiviteter 
 
Udvalgets sammensætning 
For at skabe den størst mulige sammenhængskraft på tværs af fakultetets enheder er 
udvalget sammensat således, at alle de centralt placerede aktører inden for uddannel-
sesområdet deltager i udvalgets arbejde. 
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Udvalgets medlemmer er prodekan for uddannelse, der er født formand for udvalget, 
institutternes studieledere og studienævnsformænd, funktionschefen i universitetets 
pædagogiske center, CED, med ansvar for Arts samt funktionschefen for uddannelse 
fra ACA. Endvidere vælger de studerende i hvert af de tre store studienævn en stu-
denterrepræsentant, der kan deltage i udvalgets arbejde efter behov, ligesom uddan-
nelsesrådgivere fra dekansekretariatet og uddannelseskonsulenter fra hvert institut 
deltager i udvalgets møder. Studenterrepræsentanterne fra studienævnene vælges så 
vidt muligt i direkte forlængelse af årets konstituerende møde efter aftale med studie-
nævnsforpersonen. 
 
Efter behov kan øvrige aktører, herunder repræsentanter fra Artsrådet og studenter-
repræsentanter fra det teologiske studienævn inviteres til at deltage i møderne eller 
dele heraf. 
 
Arbejdsform 
UFA har pligt til at drøfte de sager, som prodekan for uddannelse ønsker behandlet.  
Desuden kan alle medlemmer i udvalget ønske punkter optaget på dagsordenen. Vi-
ser der sig behov for forslagsforberedende udredningsarbejde eller lignende, kan ud-
valget vælge at nedsætte ad hoc underudvalg, der også kan inddrage andre medarbej-
dere på fakultetet. 
 
UFA har månedlige møder, der fastlægges for ét år ad gangen. Medmindre det ekspli-
cit angives, at bestemte bilag er fortrolige, er mødematerialet åbent og kan indgå i de-
centrale drøftelser på institutterne. Dagsordener og referater udformes af dekanatet, 
mens medarbejdere fra ACA bidrager med udarbejdelse af eventuelle bilag til de rele-
vante punkter. Dagsorden og referat gøres tilgængelige på hjemmesiden. UFA sekre-
tariatsbetjenes af en uddannelsesrådgiver i dekansekretariatet. 
 
Vedtagelse af kommissorium 
Kommissoriet er revideret i april 2022 efter drøftelse i UFA i semestret F22 og er her-
efter blevet tiltrådt af fakultetsledelsen 12. maj 2022. Det reviderede kommissorium 
evalueres seneste tre år efter tiltrædelsen, dvs. i begyndelsen af 2025. 
 


