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Procedure for lukning og sammenlægning af 
uddannelser 
Procedureansvarlig sektion  
Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) 
 
Formål  
Procedurens formål er at sikre: 

• At dekanen træffer beslutning om lukning og sammenlægning af uddannelser på et oplyst 
grundlag. 

• At de studerendes rettigheder i forbindelse med lukning og sammenlægning af 
uddannelser sikres. 

 
Resume af proceduren  
Proceduren beskriver: 

• Hvilke kriterier, der lægges til grund for lukning eller sammenlægning af en uddannelse. 
• Beslutningsprocessen og hvordan lukningen eller sammenlægningen af en uddannelse 

gennemføres. 
• Hvilke hensyn, der skal tages til, at studerende indskrevet på uddannelsen har mulighed 

for at afslutte uddannelsen, samt fremtidige muligheder for retskravsstuderende. 
 
Orientering af interessenter  
Når rektor har truffet beslutning om lukning eller sammenlægning informerer AUS: 

• Uddannelsens studieleder og studienævn samt relevante institutledere 
• Det uddannelsesråd, som uddannelsen er tilknyttet 
• Uddannelsens aftagerpanel 
• Institutioner med tilsvarende uddannelser  
• Censorformandskab, autorisationsgivende myndigheder og andre med interesser i 

uddannelsen. 
 

AUS informerer desuden alle kursusansvarlige på uddannelsens kurser, og beder dem om at 
orientere de ViP, der er tilknyttet kurserne 

AUS sikrer, at alle indskrevne studerende informeres om beslutningen via deres KUmail. 

Opdatering af www.sund.ku.dk og/eller KUnet  
Det informeres tydeligt på relevante uddannelses- og rekrutteringssider: 

• At der ikke optages studerende på uddannelsen 
• Hvilke muligheder studerende indskrevet på uddannelsen har for at gennemføre den. 
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Håndtering af e-blanketter 
Adgang til blanketter målrettet uddannelsen lukkes i takt med, at de bliver irrelevante jævnfør 
planen for lukning af uddannelsen. 
 
Hvor ofte (kadence)? 
Når indstilling til lukning eller sammenlægning er relevant jf. uddannelsens afrapportering. 
 
Hvordan?  

Analyse af ledelsesinformation i uddannelsesredegørelse/ uddannelsesevaluering 
I uddannelsesevalueringen eller den årlige uddannelsesredegørelse tager studienævnet stilling til, 
hvorvidt der er grundlag for at stille forslag om at lukke eller sammenlægge uddannelsen. 

Beslutning om indstilling til lukning eller sammenlægning af uddannelsen tages på baggrund af 
en helhedsvurdering af data (se afsnittet om Data nedenfor) og indebærer som minimum 
følgende overvejelser: 

• Uddannelsens rentabilitet (optag, frafald, gennemførelse). Løber uddannelsen rundt rent 
økonomisk?  

• Uddannelsens forskningsbasering.  
• Hvilke konsekvenser vil det have for det faglige miljø, hvis uddannelsen lukkes eller 

sammenlægges med en anden uddannelse? Skal det faglige miljø nedlægges eller kan det 
tilknyttes andre uddannelser?   

• Studiemiljø. Har uddannelsen et godt studiemiljø? 
• Dimittendernes ledighed/beskæftigelse. Opnår de sidste fem års dimittender relevant 

beskæftigelse? 
• Uddannelsens relevans for det danske arbejdsmarked.  
• Universitetets uddannelsesportefølje set i forhold til nationalt perspektiv.  
• Kan man læse uddannelsen andre steder i Danmark end på KU? 
• For masteruddannelser er udviklet en særlig model til at sikre uddannelsernes 

økonomiske balance, og kriterierne herfra inkluderes i beslutningsgrundlaget. 

Afviklingsplan 
Plan for afvikling af uddannelsen udarbejdes af studienævnet i samarbejde med studieleder. 
Planen skal indeholde:  

• Oplysning om sidste optag på uddannelsen 
• En opgørelse over antal indskrevne studerende fordelt på semestre 
• En redegørelse for, hvordan alle indskrevne studerende kan færdiggøre uddannelsen 
• Ved sammenlægning af uddannelser vedlægges en skematisk oversigt over de strukturelle 

ændringer af uddannelsesforløbet for den sammenlagte uddannelse. Ved lukning af 
uddannelser, der i stedet oprettes som profiler på en anden eksisterende uddannelse, skal 
der vedlægges en oversigt over det samlede uddannelsesforløb, herunder profiler. 
Oversigten skal tydeligt vise uddannelsesstruktur med angivelse af studieaktiviteternes 
ECTS-vægtning. Angivelse af, på hvilket studienævnsmøde indstilling om 
lukning/sammenlægning er behandlet. 

• Beskrivelse af, hvordan omverdenen forventes at ville reagere på en lukning eller 
sammenlægning, og hvorledes dette håndteres. 
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Ved lukning eller sammenlægning af kandidatuddannelser med retskravsbachelorer skal planen 
desuden indeholde oplysning om hvilke(n) kandidatuddannelse(r) retskravsbachelorerne 
fremover skal have retskrav til, og hvornår studieordningsændringer som følge af dette vil træde i 
kraft. 

Beslutningsgrundlaget og afviklingsplan for uddannelsen forelægges til mundtlig eller skriftlig 
drøftelse i uddannelsens aftagerpanel samt det relevante uddannelsesråd.  

Godkendelse af indstilling 
Studienævnets indstilling og afviklingsplan for uddannelsen samt uddannelsesrådets og 
aftagerpanelets vurderinger af disse fremlægges for dekanatet. 

Når dekanen godkender forslag om lukning eller sammenlægning fremsendes indstilling til 
lukning eller sammenlægning inkl. beslutningsgrundlag og afviklingsplan til Københavns 
Universitets Uddannelsesservice (US) med henblik på rektors godkendelse af lukning. 

Gennemførelse af lukning eller sammenlægning 
AUS udarbejder information om lukning eller sammenlægning samt plan for de studerendes 
gennemførelse af uddannelsen. 

AUS informerer studerende indskrevet på uddannelsen samt uddannelsens kursusansvarlige 
direkte om lukningen eller sammenlægningen af uddannelsen og afviklingsplanen. 
Kursusansvarlige orienterer alle VIP, der er tilknyttet kurserne. 

US meddeler ministeriet at lukningen eller sammenlægningen er gennemført/effektueret.  

Administration efter beslutning om lukning eller sammenlægning 
Efter rektors godkendelse af lukning eller sammenlægning af en uddannelse, fortsættes 
studieadministrativ organisation og praksis, herunder kvalitetssikringssystemets procedurer og 
retningslinjer indtil sidste studerende er udskrevet. Kvalitetssikringen sker på 
undervisningsaktiviteter hvor der er tilmeldt studerende og omfatter 1) undervisningsevaluering 
og 2) sikring af undervisningsaktiviteternes forskningsbasering1. Dimittendundersøgelser, 
uddannelsesevalueringer, uddannelsesredegørelser og aftagerpanelmøder gennemføres dog ikke. 
Følgende kan efter aftale med dekanen undlades:  

• At uddannelsen har en aktiv studieleder og et aktivt studienævn 

• At masteruddannelser opretholder uddannelsens forpligtigelse til at udarbejde årligt 
regnskab og budget. 

• At studieleder og studienævnsformand deltager i uddannelsesrådsmøder 
 
Når den sidste studerende er udskrevet, sørger AUS for at lukke den strukturelle studieordning i 
STADS, fx i forbindelse med den årlige studieaktivitetskontrol.  
 

 
1 Sikringen foregår gennem et semestermøde mellem institutleder og studieleder, hvor sikring af 
forskningsbaseringen drøftes og føres til referat (evt. i noteform). Denne sikring skal ikke foregå i semestre, hvor der 
kun er flg. aktiviteter tilbage på uddannelsen: bachelorprojekt, kandidatspeciale eller masterafhandling. 
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Hvem? 

Uddannelsesrådsformand 
• rådgiver i samråd med uddannelsesrådet dekanatet om lukning og sammenlægning af 

uddannelser 

Dekanen 
• Træffer beslutning om at indstille lukning og sammenlægning af uddannelser til rektor 

Studieleder 
• Kvalificerer udkast og udarbejder endeligt beslutningsgrundlag og afviklingsplan for 

lukning eller sammenlægning af uddannelser 
• Sikrer høring af indstilling om lukning eller sammenlægning og afviklingsplan i 

uddannelsesråd og aftagerpanel 
• Sikrer at afviklingsplanen gennemføres 

Studienævnsformand 
• Sikrer at beslutningsgrundlaget og afviklingsplanen i sin endelige form fremlægges til 

drøftelse og beslutning i studienævnet 

Afdeling for uddannelse og studerende (AUS) 
• Informerer studerende og kursusansvarlige om lukning eller sammenlægning og om 

afviklingsplan for uddannelsen. 
• Udarbejder udkast til beslutningsgrundlag og afviklingsplan for lukning eller 

sammenlægning af uddannelser 
• Udarbejder udkast til information til de studerende vedr. lukning eller sammenlægning af 

uddannelsen  
• Sikrer at der på relevante uddannelses- og rekrutterings-sites er informationer om lukning 

og sammenlægning af uddannelsen samt indskrevne studerendes mulighed for at 
gennemføre uddannelsen  

• Udarbejder ændringsforslag til bachelorstudieordninger med retskrav til en lukket 
kandidatuddannelse  

 

Datamateriale 

• Nedgang i optaget af studerende 
• Lav gennemførselsprocent for uddannelsens studerende  
• Lav beskæftigelse for uddannelsens dimittender (ikke masteruddannelser) 
• Forskningsgrundlaget for uddannelsen er utilstrækkeligt 
• Interessenter (dimittender og aftager) angiver at arbejdsmarkedets behov for kompetencer 

ikke tilgodeses af uddannelsen. 
• Uddannelsens økonomi 
• For masteruddannelser desuden regnskab og budget 
• Aftagere og dimittenders vurdering af behov og relevans 
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Overordnet procesplan 

Aktivitet Ansvar 
Hvis relevant udarbejdes udkast til indstilling om lukning eller 
sammenlægning og afviklingsplan til godkendelse i studienævn 

AUS 

Høring af indstilling om lukning eller sammenlægning og 
afviklingsplan i uddannelsesråd og aftagerpanel 

Studieleder 

Beslutning om indstilling, afviklingsplan og vurderinger af disse til 
dekanen 

Studienævn 

Fremsendelse af indstilling, afviklingsplan og vurderinger af disse 
til dekanen 

AUS 

Beslutning om indstilling af uddannelsen til lukning eller 
sammenlægning 

Dekanen 

Fremsendelse af indstilling til US AUS 
Fremsendelse af rektors beslutning vedr. lukning eller 
sammenlægning 

US 

Information til studerende, kursusansvarlige og undervisere AUS og 
kursusansvarlige 

Information om lukning på relevante uddannelses- og rekrutterings-
sites 

AUS 

US oplyses om at lukning eller sammenlægning er gennemført AUS 
Ministeriet oplyses om at lukning eller sammenlægning er 
gennemført 

US 
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