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Procedure for revision af kursusbeskrivelser for 
sommerkurser og tværgående kurser 
Procedureansvarlig sektion  
Sektion for Legalitet og Studienævnsbetjening (LOS) 

Formål  
Formålet med proceduren er at skabe et overblik over de enkelte aktørers bidrag til 
godkendelsesproces for revision af kursusbeskrivelser for sommerkurser og tværgående kurser 
på fakultetets deleuddannelser. 
Proceduren sikrer, at såvel faglige som økonomiske overvejelser indgår i udarbejdelse af 
ændringsforslag og beslutning om endelig godkendelse. Proceduren sikrer, at fakultetsledelsen, 
uddannelsesledelsen, ViP’er og studerende inddrages løbende bl.a. via studienævn og evt. 
undervisningsudvalg. 
Proceduren understøtter, at arbejdet kan afsluttes, så at kursusbeskrivelser kan offentliggøres den 
1. november. 

Resume af proceduren  
Procedure for revision af kursusbeskrivelser for sommerkurser og tværgående kurser omfatter: 

• Ændringer til eksisterende kursusbeskrivelser og nye kursusbeskrivelser for tværgående 
kurser på fakultetets deleuddannelser 

• Kursusbeskrivelser for sommerkurser til udbud den efterfølgende sommer 
Revision af studieordninger, ændringer til eksisterende og nye kursusbeskrivelser  er omfattet af 
et andet årshjul1. 
Proceduren beskriver kursus udarbejdelse af kursusbeskrivelser, evt. undervisningsudvalgets 
godkendelse af instituttets kursusudbud og studienævnets godkendelse. 
Prodekan for uddannelse forbehandler forslag til kursusbeskrivelser Dekanen godkender det 
endelige forslag. 
Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) sørger for den studieadministrative 
implementering i STADS og i kursusdatabasen. Frister for oprettelse af udbud i STADS kan 
ligge tidligere end den generelle frist, se årshjul nedenfor. 
Følgende institutter har formelt nedsatte undervisningsudvalg, hvor 
undervisningsudvalgsformanden fungerer som indgang til instituttet vedr. kursusudbud: 

• Institut for Farmaci 
• Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi 
• Institut for Klinisk Veterinærmedicin 
• Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab 

 
Orientering af interessenter  
Studienævnssekretærerne orienterer studienævnene om godkendelse af kursusbeskrivelser medio 
oktober. 

                                                           
1 Fristerne for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser fremgår af ’procedure for revision af 

studieordninger og kursusbeskrivelser.  
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Opdatering af www.sund.ku.dk og/eller KUnet  
Sektion for Legalitet og Studienævnsbetjening (LOS) offentliggør årshjul for revision af 
studieordninger og kursusbeskrivelser for sommerkurser og tværgående kurser: 

• Juni 
LOS offentliggør SUNDs kursusbeskrivelser i KU’s kursusdatabase: 

• Senest 1. november  
 
Håndtering af e-blanketter 
Sektion for Studieservice (SSS) åbner for tilmelding til kurser og eksaminer via STADS på KUnet: 
• 15. maj - for tilmelding til efterårssemestret/blok 1 og 2 
• 15. november - for tilmelding til forårssemestret/blok 3 og 4 
 
Hvor ofte (kadence)? 
En gang årligt 

Hvordan? 
Udarbejdelse af årshjul med specifikke datoer 
LOS udarbejder og offentliggør hvert år et årshjul med specifikke datoer for proces for revision 
af de kursusbeskrivelser, som skal træde i kraft næstkommende forårssemester.  

Udarbejdelse af udkast til kursusbeskrivelser 
Uden undervisningsudvalg: Studienævnssekretærer indkalder ændringer til eksisterende samt nye 
kursusbeskrivelser hos kursusansvarlige efter indstilling fra studienævnet. 
Kursusansvarlige udvikler i samråd med studieleder kurset indholdsmæssigt, pædagogisk og 
didaktisk under hensyn til ændringer til studieordningsrammerne og uddannelsens overordnede 
mål (kompetenceprofilen) og opfølgningsplan for evalueringer. 
Kursusansvarlige fremsender ændringer til eksisterende og nye kursusbeskrivelser til 
studienævnet via kursusdatabasen, herunder eventuelle ønsker til undervisningsressourcer 
(arbejdsbelastning). 
Med undervisningsudvalg: Studienævnssekretærer indkalder ændringer til eksisterende samt nye 
kursusbeskrivelser hos kursusansvarlige efter indstilling fra studienævnet. Samtidig underrettes 
undervisningsudvalgsformændene. Kursusansvarlige udvikler kurset indholdsmæssigt, 
pædagogisk og didaktisk under hensyn til ændringer til studieordningsrammerne og 
uddannelsens overordnede mål (kompetenceprofilen). 
Kursusansvarlige fremsender ændringer til eksisterende og nye kursusbeskrivelser til 
undervisningsudvalgsformanden via kursusdatabasen, herunder eventuelle ønsker til 
undervisningsressourcer (arbejdsbelastning).  

Godkendelse af udkast til kursusbeskrivelser i studienævn 
Studienævnssekretærer legalitetstjekker udkast til kursusbeskrivelser. 
Studienævn godkender kursusbeskrivelser for tværgående kurser og for sommerkurser. 

Orientering om studienævnets godkendelse af sommerkurser og tværgående kurser 
Studienævnssekretærer orienterer SSS og STADS-gruppe om studienævnets godkendelse af 
kursusbeskrivelser for tværgående kurser og sommerkurser. 
Forbehandling af sommerkurser og ændringer til tværgående kurser 
Proceskonsulent i LOS fremsender til prodekan for uddannelse, uddannelseschef og studiechef: 

• Overordnet indstilling, som kort beskriver de enkelte forslag 
• Forklæde pr. uddannelse, som beskriver og begrunder de enkelte forslag. Forklædet 

indeholder også en kort redegørelse af evt. økonomiske konsekvenser for AUS’ udgifter 
til eksamensadministration. 

• kursusbeskrivelser (som bilag) 
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Endelig godkendelse af sommerkurser og ændringer til tværgående kurser 
Proceskonsulent i LOS fremsender til dekanatet: 
Overordnet indstilling, som kort beskriver de enkelte forslag 
Forklæde pr. uddannelse, som beskriver og begrunder de enkelte forslag. Forklædet indeholder 
også en kort redegørelse af evt. økonomiske konsekvenser for AUS’ udgifter til 
eksamensadministration.   
 
Dekanen godkender endeligt. 

Orientering om prodekan for uddannelses godkendelse af sommerkurser og 
ændringer til tværgående kurser  
Studienævnssekretærer orienterer undervisningsudvalg, studienævn, SSS og STADS-gruppe om 
godkendelse af sommerkurser og ændringer til tværgående kurser. 
 

Studieadministrativ implementering af godkendte kursusbeskrivelser 
STADS-gruppe i AUS og Studerende opretter UVA’er og EKA’er samt strukturelle 
studieordninger i STADS på baggrund af de godkendte kursusbeskrivelser. 
Studienævnssekretærer opdaterer kursusbeskrivelserne i kursusdatabasen, fx tilføjer STADS-
koder samt reviderer eksamensplan. 

Offentliggørelse af kursusbeskrivelser 
Studienævnssekretærer offentliggør de godkendte kursusbeskrivelser i kursusdatabasen. 

Oprettelse af udbud i STADS og tilmelding på KUnet 
Sektion for Studieservice opretter udbud af kurser og eksaminer i STADS. 
SSS åbner for tilmelding til kurser og eksaminer via STADS på KUnet. 

 
Hvem? 
Studieleder 

• Rådgiver studienævn om kursus- og eksamensbeskrivelser, herunder sammenhæng med 
læringsmål, eksamensformer og indhold, undervisningsformer og kompetenceprofil. 

Studienævnsformand 
• kvalificerer beslutning om kursus- og eksamensbeskrivelser i samråd med studienævn og 

studieleder 
• drøfter og træffer i samråd med studienævnet beslutninger, der sikrer studieaktiviteters 

gennemførelse, sammenhæng og progression, i dialog med studieleder, kursusansvarlige 
og undervisningsudvalg 

• drøfter og træffer i samråd med studienævnet beslutninger, der sikrer udvikling af 
studieaktiviteters indhold, pædagogik og didaktik 

Kursusansvarlig 
• Udarbejder indstilling til undervisningsudvalg, studienævn og studieleder med hensyn til 

kursus- og eksamensbeskrivelser. 
• sikrer, at ændringer til eksisterende samt nye kursus- og eksamensbeskrivelser 

fremsendes til undervisningsudvalg og/eller studienævnet og undervisningsudvalg via 
kursusdatabasen 

• udvikler kurset og andre studieaktiviteter, herunder klinikophold, indholdsmæssigt, 
pædagogisk og didaktisk 
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• sikrer, at kursets faglige indhold og målbeskrivelse, som den fremgår af kursusdatabasen, 
er opdateret og i overensstemmelse med de overordnede mål, jf. studieordningen 

Eksamensansvarlig 
• udarbejder indstilling til studienævn, undervisningsudvalg, studieleder og 

undervisningsudvalg mht. eksamensbeskrivelser 
• sikrer, at ændringer til eksisterende samt nye eksamensbeskrivelser fremsendes til 

undervisningsudvalg og/eller studienævnet via kursusdatabasen 
Undervisningsudvalgsformand 

• rådgiver institutleder om kursusudbuddet for det kommende undervisningsår 
• sikrer, at undervisningsudvalget kvalitetssikrer kursus- og eksamensbeskrivelser til 

godkendelse i studienævn, og at disse fremsendes til studienævnet via kursusdatabasen 
• sikrer dialog om opdatering og forbedring af instituttets studieaktiviteter 
• sikrer dialog om de undervisningsformer, der anvendes på de enkelte studieaktiviteter 

Prodekan for uddannelse 
• Forbehandler kursusbeskrivelser til sommerkurser og til tværgående kurser 

Studienævnssekretær 
• supporterer studienævnets godkendelsesproces for kursusbeskrivelser og er i løbende 

dialog med kursusansvarlige om processen og tidsfrister. 
• foretager legalitetstjek af kursusbeskrivelser 
• orienterer SSS og STADS-gruppe om studienævnets godkendelse af kursusbeskrivelser 

for tværgående kurser og sommerkurser 
• orienterer studienævn, SSS og STADS-gruppe om dekanens godkendelse af 

kursusbeskrivelser 
• opdaterer og offentliggør kursusbeskrivelserne i kursusdatabasen 

Sektion for Legalitet og Studienævnsbetjening (LOS) 
• udarbejder og offentliggør årshjul for revision af kursusbeskrivelser – mindre ændringer 

Sektion for Studieservice (SSS) 
• opretter af udbud i STADS 
• åbner for tilmelding til kurser og eksaminer via STADS på KUnet 

STADS-gruppe 
• opretter UVA’er og EKA’er i STADS 
• opretter strukturelle studieordninger 
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Årshjul 

Deadline Handlinger Ansvar 

1. juni Indkaldelse af ændringer/ny kurser gældende for 
tværfakultære uddannelser eller sommerkurser.  

• Kursusansvarlige, studienævn, studieledere, 
institutledere, undervisningsudvalgsformænd  

Sektion for, Legalitet og 
Studienævnsbetjening (LOS) 

Juni-august Ændringer til eksisterende kursusbeskrivelser 
og/eller udkast til nye beskrivelser udarbejdes.  
Evt. i samarbejde med AUS.  

Kursusansvarlige, 
eksamensformænd og 
undervisningsudvalgsformænd 

Ultimo august Kursusbeskrivelser behandles i administrativt 
team mhp. administrative og legalitetsmæssige 
opmærksomhedspunkter 

Økonomiske beregninger indhentes 

LOS 

Sektion for studieservice 

ultimo 
september 

Kursusbeskrivelser behandles i studienævn Studienævnsformænd 

1. oktober  Endeligt forslag til studieordningsændringer inkl. 
økonomiske beregninger og forklæde fremsendes 
til prodekan for uddannelse 

LOS 

Frist for planlægning af udbud i STADS for 
masteruddannelser 

LOS 

Første 
dekanatsmøde 
i oktober 

Endeligt forslag til studieordningsændringer inkl. 
økonomiske beregninger og forklæde godkendes 
af dekanatet 

LOS 

15. oktober Frist for planlægning af udbud i STADS for 
folkesundhedsvidenskab, it og sundhed samt 
Global Health 

Sektion for Studieservice 

Medio 
oktober 

Tastning af ændringer i STADS 

Godkendte kursusbeskrivelser implementeres i 
STADS, kursusdatabase samt studieordninger i 
øvrigt. 

STADS-gruppe 

LOS 

1. november Frist for planlægning af udbud i STADS for 
øvrige uddannelser 

Sektion for Studieservice 

15. november  Tilmelding på KUnet åbnes Sektion for Studieservice 

1. februar Ikrafttrædelse af godkendte 
studieordningsændringer 
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