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Funktionsbeskrivelse for fagledere og fagansvarlige ved Det 
Juridiske Fakultet 
 
1) Rammer for fagledere og fagansvarlige 

 
Uddannelserne er på Det Juridiske Fakultet organiseret i fag.  Den konkrete 
varetagelse af fagene sker af en ansvarlig VIP, der benævnes fagleder (for 
obligatoriske fag) henholdsvis fagansvarlig (for valgfrie fag). Fagledere og 
fagansvarlige er ikke nævnt i Universitetsloven. Enhver opgave, disse 
udfører, beror derfor på en delegation fra dekanen. Fagledere og 
fagansvarlige varetager deres funktioner i henhold til fakultetets samlede 
strategi og mål samt med afsæt i de visioner og principper for læring, der er 
en del af fakultetets samlede værdigrundlag for den forskningsbaserede 
undervisning. Endvidere skal fagledere og fagansvarlige sikre, at deres fag 
opfylder de krav, som følger af studieordningen for den uddannelse, som 
faget indgår i.  
 
Fagledere og fagansvarlige udpeges, efter delegation fra dekanen, af 
prodekanen for uddannelse efter indstilling fra studielederen for den 
pågældende uddannelse. Udpegningen sker på baggrund af en samtale med 
prodekan for uddannelse og studielederen.  Fagledelsen kan bringes til 
ophør med et varsel på tre måneder. En fagleder eller fagansvarlig skal være 
ansat som, lektor eller professor ved fakultetet. I særlige tilfælde kan også 
adjunkter og post doc fungere som fagleder og fagansvarlige for et fag. Der 
skal være en forskningsmæssig sammenhæng mellem faglederen/den 
fagansvarliges forskning og det pågældende fag, således at fagets udvikling 



 

SIDE 2 AF 4 og forskningsforankring understøttes. Fagledere og fagansvarlige skal 
endvidere have viden om pædagogisk/didaktisk fagudvikling og være 
interesseret i at samarbejde omkring udviklingen af undervisningen.   
 
Fagledere og fagansvarlige indgår i den samlede ledelsesstruktur for 
uddannelserne og samarbejder med studieledere, studienævn, 
uddannelseskoordinatorer, prodekan for uddannelse og med 
uddannelsesadministrationen med henblik på at varetage de opgaver, der 
følger af funktionen. Hertil kommer, at fagledere og fagansvarlige fungerer i 
et tæt samspil med fagets undervisere, både VIP og DVIP. 
 
2) Fagledere og fagansvarliges opgaver og ansvar 
 
Fagledere og fagansvarliges opgaver er at varetage den konkrete fagledelse i 
overensstemmelse med fakultetets overordnede forpligtelse til at levere 
forskningsbaseret uddannelse. Fagledelsen skal varetages på en måde, der 
understøtter fakultetets mål og strategier for de juridiske uddannelser.  
 
Fagledere og fagansvarliges opgaver er, efter delegation fra dekanen, blandt 
andre følgende:   
 

- A. Fagets faglige indhold og forskningsforankring 
Fagledere og fagansvarlige er ansvarlige for:  
- at tilrettelægge, kvalitetssikre og udvikle faget indenfor rammerne 
af studieordningen og de pædagogiske principper, som fakultetets 
uddannelser hviler på, 
- at sikre sammenhængen mellem fagets læringsmål, 
undervisningsmateriale, undervisning og eksamen, 
- at sikre, at faget er forskningsforankret i overensstemmelse med 
fakultets strategi, herunder ved at inddrage fakultets forskning i faget 
og sikre et aktivt forskning- og undervisningssmiljø omkring faget. 
Fagledere og fagansvarlige skal, sammen med centrenes 
uddannelseskoordinatorer, medvirke til at sikre inddragelse af 
forskningslitteratur fra alle fakultetets forskere.  
- at indgå i dialog med studienævn mv. om fagets indhold og 
sammenhæng med andre fag på uddannelsen. 
- at være fagligt bindeled mellem fagets undervisere, såvel VIP som 
DVIP 

 
- B. Undervisningsmateriale og undervisningsplaner 

Fagledere og fagansvarlige er ansvarlige for: 
- at undervisningsmaterialet i faget er forskningsbaseret, pædagogisk 
velegnet og opdateret, og at undervisningsmaterialet understøtter 
fagets læringsmål, 
- rettidigt at udarbejde og ajourføre casemateriale til faget eventuelt i 
samarbejde med andre VIP tilknyttet faget, 



 

SIDE 3 AF 4 - at sikre løbende ajourføring af eventuelle øvelsesopgaver i faget og 
eventuelle rettevejledninger hertil. 
 

- C. Underviserne i faget 
Fagledere og fagansvarlige er ansvarlige for: 
- at rekvirere undervisere til faget ud fra fakultetets strategi for 
anvendelse af VIP/DVIP, 
- at rekvirere vejledere til bachelorprojekter og kandidatspecialer 
inden for fagets område, 
- under overholdelse af fakultetets strategi for anvendelse af 
VIP/DVIP, 
- at fordele undervisningsopgaver mv. mellem fagets undervisere, 
- at foretage fagkyndige vurderinger i forbindelse med ansættelse af 
eksterne lektorer og undervisningsassistenter,  
- at planlægge og afholde ansættelsessamtaler i forbindelse med 
ansættelse af eksterne lektorer og undervisningsassistenter, 
- at supervisere og bistå fagets undervisere i forhold til fagets mål og 
fakultetets pædagogiske strategi, herunder sikre, at nye undervisere i 
faget informeres herom, inden de påbegynder undervisningen, 
- at give feedback til fagets undervisere, herunder indgå i dialog 
mellem en underviser og de studerende på underviserens hold, 
såfremt dette måtte være påkrævet, 
- at sikre den løbende kommunikation og dialog med fagets DVIP 
om faget samt om generelle uddannelsesforhold på fakultetet, 
herunder ved i passende omfang at afholde fagmøder med fagets 
undervisere. 
 

- D. Eksamen 
Fagledere og fagansvarlige er ansvarlige for: 
- at tilrettelægge og udarbejde indholdet af eksamen, 
- at indstille undervisere til opgave- og eksamenskommissionen. 
Hvis faget er obligatorisk skal faglederen eller en af denne indstillet 
VIP varetage formandsskabet for opgave- og 
eksamenskommissionen og i den egenskab fungere som mødeleder.  

 
- E. Evaluering 

Fagledere og fagansvarlige er ansvarlige for: 
- at sikre, at undervisningen løbende evalueres i overensstemmelse 
med fakultetets evalueringspolitik og at følge op herpå. I sin 
opfølgning skal faglederen/den fagansvarlige forholde sig til, i 
hvilket omfang der er behov for justeringer i faget, herunder i 
læringsmål, undervisningsmateriale, eksamen mv.  

  



 

SIDE 4 AF 4 - F. Kommunikation med studerende, meritsager, ad hoc opgaver m.v. 
Fagledere og fagansvarlige er ansvarlige for:  
- at de studerende via Absalon får rettidig og tilstrækkelig 
information om fagets indhold og tilrettelæggelse, litteratur, 
undervisningsmateriale, læseplaner m.v.  
- at afgive fagkyndige indstillinger til brug for fakultetets behandling 
af meritsager inden for fagets område, 
- at varetage ad hoc opgaver vedrørende faget i relation til drift af 
fakultetets juridiske uddannelser (eksempelvis deltagelse i 
optagelsesudvalg, arrangementer for de studerende el lign). 

 
Godkendt af: 
 
Jacob Graff Nielsen, dekan 
Henrik Palmer Olsen, prodekan for forskning 
Stine Jørgensen, prodekan for uddannelse 
 
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 17. marts 2016 


