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Godkendelse hos dekan og rektor 

Deadline Ansvar Handling 

 U&S Ideoplæg til ny uddannelse  

Uddannelse & Studerende (U&S) kontaktes med idéoplæg til 

en ny uddannelse. Gennemgang af procedure, årshjul og 

KU’s tjekliste til udvikling af uddannelser. 

U&S kvalitetssikrer idéoplægget og fremlægger det for 

prodekan for uddannelse, der afviser eller godkender 

ideoplægget.  

Ved godkendelse orienteres studielederkredsen. 

Januar  Studieleder 

U&S 

Forslag efter KU’s tjekliste 

Efter godkendelse af ideoplægget udarbejder studieleder et 

uddannelsesforslag efter KU’s tjekliste til udvikling af 

uddannelser.  

U&S gennemlæser forslaget og sørger for, at det indeholder 

alle nødvendige oplysninger for den videre 

godkendelsesproces.  

Forslaget behandles i fakultetsdirektionen, der indstiller til 

dekanen.  

1. marts U&S 

 

Behandling i KUUR, KU’s direktion og rektors 

ledelsesteam  

Efter dekanens godkendelse sender U&S ansøgning og bilag 

til KU’s Uddannelsesservice, der sørger for, at ansøgningen 

behandles i overensstemmelse med KU’s  

Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye 

uddannelser.  

  

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/aarshjul/
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/aarshjul/
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/aarshjul/
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/aarshjul/
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/aarshjul/
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Ansøgning om prækvalifikation 

Deadline Ansvar Handling 

Juni-september Institutleder Instituttet udarbejder det endelige forslag til uddannelsen: 

Ansøgning om prækvalifikation (behov på arbejdsmarkedet og 

sammenhæng i uddannelsessystemet) jf. ministeriets vejledning om 

prækvalifikation. 

 

U&S yder bistand i forbindelse med udformning af ansøgningen. 

 

Institutleder har ansvaret for at relevante parter på dette tidspunkt er 

inddraget, herunder studienævn, aftagerpaneler, mv. 

Medio september  U&S U&S fremsender kopi af ansøgningen til KU’s Uddannelsesservice 

(US) til rektors endelige godkendelse. 

Ultimo september  US US udarbejder følgebrev underskrevet af rektor brug for ansøgning 

om prækvalifikation. 

1. oktober  U&S Ansøgning om prækvalifikation indsendes til ministeriet via 

ansøgningsmodul på ministeriets hjemmeside. 

Der skal beregnes 10 ugers sagsbehandlingstid, dvs. medio 

december. 

December  Ministeriets afgørelse om prækvalifikation foreligger. 

1. september  Studienævn 

U&S 

Studieordningen udarbejdes 

 

Studienævnet sender U&S den færdige studieordning.  

Planlægning af markedsføring. 

December - februar U&S Uddannelsen udbydes til optag. Studieordningen kodes i STADS. 

Udbud af undervisning. 

1. september Første optag på uddannelsen 

 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/kvalitetssikring-og-akkreditering
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/kvalitetssikring-og-akkreditering

	Årshjul for godkendelse af nye uddannelser

