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

 

bilag_omorganisering_januar_2012.docx  

FAKULTETSSERVICE 

 

NJALSGADE 80 

 

TLF  3532 9148 

DIR  3532 9148 

 

acm@hum.ku.dk 

 

REF: ACM 

 

 
 

Dekanatet  

S A G S N O T A T  2. JANUAR 2012 

Vedr.: Omorganisering af U&S  

Sagsbehandler: 
 

Annette Moe  

Baggrund 
Notatet er en forlængelse af de overvejelser, høringssvar og drøftelser, der 
har været siden efteråret 2011 om styrkelse af det decentrale niveau på fa-
kultetet. Udgangspunktet for drøftelserne var notat af 7. september 2011 om 
organisering af studieadministrative opgaver. 
 
Dekanatet har ønsket følgende betingelser lagt til grund:   

• Vejledningsområdet skal minimeres mest muligt på centralt ni-
veau. Princippet er, at kun de absolut rammenødvendige funkti-
oner fremover er placeret centralt; øvrige funktioner ligger de-
centralt 

• En ”one stop-shop” på fakultetet – f.eks. kombineret med en te-
lefonsvarer med viderestillingsfunktion inden for et antal katego-
rier samt en FAQ – leder henvendelser videre til de relevante 
enheder 

• Karrierevejledning, studiestart, internationalisering, full degree-
området, forhåndsgodkendelse og meritregistreringer decentrali-
seres i altovervejende grad – kun de rammesættende funktioner 
bevares centralt 

• Centralt bør fortsat ligge optagelse og indskrivning 
• Dobbeltfunktioner fjernes. 
 
 

Institutrunden peger altovervejende på, at følgende opgaver bør decen-
traliseres: 

• Eksamensudbud  



 

SIDE 2 AF 3 • Eksamensprotokoller 

• Karakterregistrering 

• Censorafregning 

• Dispensation til eftertilmelding til eksamen  

• Forhåndsgodkendelser, og meritregistreringer til fag uden for 
HUM (inkl. registrering i systemer)  

• Undervisningsudbud på grundfag, ekskl. oprettelse af grunddata  

• Tilvalg på KA (uden for HUM) 

• Tilvalg på KA inden for HUM (inkl. registrering i systemer) 

• Enkeltstående kurser (inkl. registrering i systemer)  

• Vejledning om orlov og indskrivningsforhold   

• Studiestart 

• Metodeudvikling i vejledning 

• Gennemførselsaktiviteter, processtyring, brevudkast, metode 
mv. 

• Karrierevejledning  

• Rejse- og praktikstipendier  

• Masteruddannelse i Fremmedsprogspædagogik  

• Meritregistrering  

• International vejledning og Full degree vejledning  

Opgaverne overgår herefter til decentralt niveau, således at opgaverne løses 
hele vejen igennem på institutniveau, dvs. at med forhåndsgodkendelser og 
tilvalg følger også indskrivningsopgaver.  

Dekanatet har på det grundlag konkluderet, at der flyttes opgaver svarende 
til et årsværk pr institut, og at der derfor skal frigives et tilsvarende antal 
årsværk pr. institut.  

 

Følgende opgaver ligger på centralt niveau 

• Optag på kandidatuddannelser 

• Dispensationer vedr. indskrivningsforhold 

• Genindskrivning og overflytning 

• Studieaktivitet, maximale studietider, 1. årsprøvekrav 

• Eksamensklager- og anker 



 

SIDE 3 AF 3 • Akkrediteringer, overordnede rammer 

• Studieordninger 

• Kvalitetssikringspolitik, overordnede rammer 

• Information  

• Kommunikation til studerende og institutter 

• Undervisnings- og eksamenstilmelding (overordnet funktion) 

• Eksamensplanlægning (skriftlig eksamen) 

• Oprettelse af grunddata i STADS 

• Udbud af BA-tilvalg 

• Opgaver (uddeling til skriftlig eksamen) 

• Eksamenstilsyn 

• Systemintegration vedr. studiemæssig IT 

• Opbyggelse af netværk på fakultetet og kompetenceudvikling 

• Eksamensbeviser 

• Eksamensklager og anker 

• Prisopgaver 

• Disciplinærsager 

• ÅU 

• Vejlederuddannelse, igangsætning af studiestart (overordnede ram-
mer) 

• Karrierevejledning, overordnede rammer 

• Internationalisering, overordnede rammer 

• Uddannelsesguide, Åbent Hus, prærekruttering, tilvalgsdag, web-
redigering. 

 

Information og Studenterservice har fremover ændret opgaveportefølje, 
fordi en stor del op de opgaver, som i dag varetages der, fremover ligger på 
institutniveau. Fremover vil en vigtig del af I&SS’s opgaver være at visitere 
studerende videre til institutterne. 
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