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1) Rammer for uddannelseskoordinator 
Det Juridiske Fakultet leverer forskning og forskningsbaseret uddannelse på 
højt internationalt niveau. Forskningen på Det Juridiske Fakultet er 
organiseret i forskningscentre eller i forskningsgrupper. Formålet med 
forskningscentrene er ifølge retningslinjerne for oprettelse og forlængelse af 
forskningscentre § 1 blandt andet at sikre og udvikle fakultetets 
forskningsbaserede uddannelser. For at sikre en tydelig sammenhæng 
mellem den forskning, der pågår i fakultetets forskningscentre og 
undervisningen på fakultetets uddannelser, skal der på hvert center udpeges 
en uddannelseskoordinator, jf. centerretningslinjernes § 17 (se 
www.jura.ku.dk).   
 
Uddannelseskoordinatoren udpeges af centerlederen og refererer til denne. 
Det er en forudsætning, at uddannelseskoordinatoren er bekendt med 
fakultetets læringsstrategi, kvalitetssikringspolitikker og om uddannelsernes 
indhold samt om den generelle uddannelsesplanlægning. 
Uddannelseskoordinatoren i et center skal samarbejde med centerets 
medarbejdere og med uddannelseskoordinatorer i andre centre for at 
synliggøre og koordinere forskningen i forhold til fakultetets uddannelser. 
Hertil kommer, at uddannelseskoordinatoren er bindeled mellemcentrets 
medlemmer og uddannelsesledelsen og indgår dermed i det 



 

SIDE 2 AF 2 uddannelsesstrategiske arbejde. Det uddannelsesstrategiske arbejde er 
forankret ved prodekanen for uddannelse.  
 
2) Uddannelseskoordinatorens opgaver og ansvar 
Forskningscentrenes uddannelseskoordinator har som overordnet ansvar at 
sikre en tydelig sammenhæng mellem centrets forskning og fakultetets 
uddannelser og at synliggøre denne sammenhæng for studerende og 
eksterne partnere. Hertil kommer, at uddannelseskoordinatoren på centrene 
har det overordnede ansvar for at sikre og koordinere, at centrets forskning 
inddrages i fakultetets uddannelser. Formålet med funktionen som 
uddannelseskoordinator er beskrevet i centerretningslinjernes § 17, stk. 2.  
 
Uddannelseskoordinatorens opgaver er, at:  
 

- indsamle viden om og så vidt muligt koordinere 
centermedlemmernes vejledning, undervisning og øvrige indsatser 
på fakultetets uddannelser. 

- drøfte centrets forskningsbidrag til undervisningen med 
centerlederen i forbindelse med centerlederens årlige redegørelse til 
prodekan for forskning.   

- bidrage med information om centrets forskningsbasering af 
undervisningen til studielederens årlige uddannelsesredegørelse. 

- medvirke til at sikre, at forskning fra centrets medarbejdere bidrager 
til en eller flere dele af fakultetets uddannelser.   

- sikre, at centret så vidt muligt fremstår med en samlet 
uddannelsesprofil overfor de studerende og overfor omverdenen.  

- medvirke til at udvikle den løbende drøftelse af forskningsbasering 
af centrets undervisningsmoduler gennem afholdelse af seminarer 
mv. for VIP, med særligt fokus på udvikling af den 
forskningsbaserede uddannelse. 

- i samarbejde med de øvrige medlemmer at synliggøre centrets 
forskning og forskningsprojekter for de studerende gennem 
afholdelse af seminarer mv. 

 
 
De opgaver, der påhviler uddannelseskoordinatoren i centrene, og som 
knytter sig til forskningsforankringen af fakultetets fag, skal ske i dialog 
med fagledere og fagansvarlige.  
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