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Årshjul for revision og oprettelse af studieordninger 

Årshjul for revision og oprettelse af studieordninger 

Ved oprettelse af ny studieordning samt ved revision af eksisterende studieordninger skal dette 

årshjul følges. Arbejdet udføres på baggrund af procedure for studieordninger og kurser samt 

administrative arbejdsprocedurer.  

Deadline Opgave Udføres af 

Marts 
Idéoplæg til ny uddannelse. To år før den foreslåede påbegyndelse af 

uddannelsen.   

Prodekan for 

uddannelse 

Marts 
Idéoplæg til ny studieordning. Halvandet år før den foreslåede 

ikrafttrædelse.   
SN 

Marts Indkaldelse af oplæg til ændringer af studieordning hos studieledere. US 

April 

Uddannelsesservice udfører legalitetskontrol af alle fakultetets 

studieordninger (inklusiv kursusbeskrivelser) ud fra studiemæssige og 

lovpligtige ændringer. 

US 

Juni 
Uddannelsesservice justerer uddannelsernes kompetenceprofil ud fra 

ændringerne i studieordningen.  
US 

Juli     

August     

September 

Studienævn gennemgår alle studieordninger inklusiv ændringsforslag 

for at kvalitetssikre og udvikle uddannelsens studieaktiviteter. Den 

faglige sammenhæng udprøves. 

SN 

Oktober 
Udkast til ændringer i studieordning inkl. kursusbeskrivelser 

færdiggøres og fremsendes til legalitetstjek  
US 

November 
Ekstern og intern høring af udkast til nye uddannelser samt større 

ændringer i studieordninger (aftagerpanel, censorformandskab) 
US 

December     

Januar 
Studienævn vedtager endeligt oplæg til ændringer/ny studieordning 

inkl. overgangsordning og kursusbeskrivelser  
SN 

Februar 

Studielederen benytter revision af studieordninger som en del af 

grundlaget for sin årlige evalueringsrapport, årets 

uddannelsesredegørelse samt uddannelsesevalueringer hvert 6. år. 

SL 

Marts Behandling af endeligt forslag til nye uddannelser  i Akademisk Råd. AR  
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Marts Endelig godkendelse af dekan. Dekan 

April Systemopdateringer m.m. US 

1. maj 
Offentliggørelse af godkendte studieordninger og overgangsordninger 

samt kursusbeskrivelser 
US 

1. 

september 
Ikrafttrædelse (for nye uddannelser og studieordninger, året efter). SN 

Godkendt af begge studienævn d. 21. juni 2018 
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