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D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønske om lukning af en uddannelse kan opstå, hvis uddannelsesredegørelsen, 

uddannelsesevalueringen eller den løbende monitorering viser, at en uddannelse gennem en længere 

periode ikke lever op til de fastsatte standarder for kvalitet.  

 

Studienævn, VILU og studieleder, institutleder og dekan kan anmode om lukning af en uddannelse.   

Dette kan ske på baggrund af 

 Vigende søgning til uddannelsen 

 At dimensionering umuliggør et robust studium 

 Høj ledighed og/eller manglende relevant beskæftigelse 

 Manglende dimittend- og/eller aftagerkontakt 

 Lange gennemførselstider 

 Uklart erhvervsperspektiv 

 Problemer med studiemiljø 

 Manglende forskningsdækning 

 At uddannelsen ikke er økonomisk rentabel 

 Universitetets uddannelsesportefølje i nationalt perspektiv. 

 

Dekanen er ansvarlig for fakultetets udbud af uddannelser, herunder lukning. 

 

Fakultetet følger KU’s Retningslinjer for lukning og sammenlægning af uddannelser,og derfor skal 

nedenstående inddrages i overvejelser om lukning af en uddannelse: 

 

 ViP-repræsentanter fra uddannelsen/erne – enten direkte eller via råd, nævn og udvalg 

Studenterrepræsentanter fra uddannelsen/erne 

 Uddannelsens aftagerpanel 

 Uddannelsens VILU og studieleder 

 Uddannelsens studienævn 

 

Institutlederen er ansvarlig for kommunikation til uddannelsens undervisere og det faglige miljø 

omkring uddannelsen. 

 

Procedure for lukning af eksisterende uddannelser 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/Procedure_for_uddannelsesredegoerelse.pdf
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_uddannelsesevaluering.pdf
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/lukning-og-sammenlaegning-af-uddannelser/


Revideret og godkendt 9. juli 2021 

Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik  

2 

Procedure 

Indstilling om lukning fra dekanen 

Opstår ønsket om lukning hos dekanen, indsamler U&S (Uddannelse & Studerende) relevante data 

om uddannelsen og vurderer konsekvenserne af en lukning, bl.a. på baggrund af antal igangværende 

studerende, potentielle studerende med retskrav på optagelse til kandidatuddannelsen, fagligt 

beslægtede uddannelser, omverdens reaktioner på lukningen samt de igangværende studerendes 

studieprogression. 

Derfra drøfter dekan og institutledelsen udsigten til at kunne vende de kritiske forhold i en positiv 

retning. Såfremt institutledelsen vurderer, at det vil være muligt at iværksætte konkrete initiativer, 

udarbejder denne en handlings- og tidsplan på baggrund af en høring af studienævnet. 

Handlings- og tidsplanen skal godkendes af dekanen og indgår i uddannelsesredegørelsen. I tids- og 

handlingsplanen aftaler dekanen og institutledelsen en skæringsdato for, hvornår udviklingen senest 

skal være vendt i positiv retning for, at uddannelsen kan opretholdes.  

Viser uddannelsesredegørelsen i den aftalte periode at det ikke er lykkedes at vende udviklingen i 

en positiv retning, tager dekanen stilling til, om uddannelsen skal lukke, samt hvornår sidste optag 

finder sted. 

Indstilling om lukning fra instituttet 

Opstår ønsket om at lukke en uddannelse i studienævnet eller hos institutledelsen, indsamler U&S 

relevante data om uddannelsen og vurderer konsekvenserne af en lukning, bl.a. på baggrund af antal 

igangværende studerende, potentielle studerende med retskrav på optagelse til 

kandidatuddannelsen, fagligt beslægtede uddannelser samt de igangværende studerendes 

studieprogression. 

 

U&S videregiver ønsket om lukning samt kommentarer til dekanen, der træffer beslutning om 

eventuel lukning. 

Lukningen eksekveres 

Dekanen orienterer FLT (Fakultetets ledelsesteam) om lukningen. Derefter sender U&S på 

dekanens vegne en anmodning om lukning inkl. plan for afvikling af uddannelsen til US 

(Uddannelser & Studerende). 

 

En plan for afvikling af en uddannelse skal altid indeholde en opgørelse over antal indskrevne 

studerende samt en redegørelse for, hvordan alle indskrevne studerende kan færdiggøre 

uddannelsen. Ved lukning eller sammenlægning af kandidatuddannelser med retskravsbachelorer 

skal afviklingsplanen indeholde oplysning om, hvilken kandidatuddannelse 

retskravsbachelorerne fremover skal have retskrav til, og hvornår studieordningsændringer som 

følge heraf vil træde i kraft. Ansøgningen skal ligeledes indeholde en beskrivelse af hvordan 

omverdenen forventes at ville reagere på en lukning og hvorledes dette håndteres. 

 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
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US forelægger ønsket for KUUR, KU’s direktion og rektors ledelsesteam, der drøfter ønsket med 

henblik på indstilling til rektor, jævnfør KU’s Procedure for rektors godkendelse af lukning og 

sammenlægning af eksisterende uddannelser. 

 

Efter rektors godkendelse orienterer institutleder  

 Alle ViP, der er tilknyttet uddannelsen/erne 

 Alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen/erne 

 Uddannelsens aftagerpanel 

 Uddannelsens VILU og studieleder 

 Uddannelsens studienævn 

 

US meddeler i samarbejde med U&S Uddannelses- og Forskningsministeriet, at universitetet ønsker 

at lukke den pågældende uddannelse. 

 

På de relevante hjemmesider til uddannelsessøgende til og studerende på bachelor- eller 

kandidatuddannelsen oplyses det, hvornår der er sidste optag på uddannelsen. Dette skal som 

minimum ske på uddannelsessiderne på KUnet, studier.ku.dk og ug.dk. Samme steder 

offentliggøres også datoen for lukning af uddannelsen. Denne dato skal være datoen for sidste optag 

plus normeret studietid eller senere. 

 

Herefter skal alle indskrevne studerende på uddannelsen have personlig besked om lukningsdatoen 

via deres KU-mail samt studiebeskeder på uddannelsessiderne i KUnet. De studerende indkaldes til 

et orienteringsmøde og informeres om mulighederne for at gennemføre uddannelsen. Såfremt der er 

tale om en bachelorstuderende, skal de informeres om mulighederne for at gennemføre 

kandidatuddannelsen. 

 

Instituttet skal udarbejde en plan for sidste udbud af undervisning og tilhørende prøver, og de 

studerende orienteres om, hvordan de kan gennemføre uddannelsen, inden den lukkes. De 

studerende informeres om konsekvenserne ved ikke at bestå alle uddannelsens prøver inden 

lukningen, herunder vejledning om muligheder for studieskift, optag og merit til beslægtede 

uddannelser, såfremt den kandidatuddannelse de har retskrav på, lukkes, inden de når at afslutte 

bacheloruddannelsen. 

 

 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/lukning-eksisterende-uddannelser/
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/lukning-eksisterende-uddannelser/
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