Proces og årshjul for udvikling af nye uddannelser på SCIENCE
Processen for behandling af forslag om oprettelse af nye uddannelser på SCIENCE følger KU’s
årshjul for ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye uddannelser. I henhold til dette
årshjul skal fakulteterne indsende deres foreløbige idéoplæg til nye uddannelser til KU’s
Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) medio oktober med henblik på indsendelse af ansøgning om
akkreditering og godkendelse af nye uddannelser til ACE Denmark den 1. maj året efter (og
studiestart i september to år efter). KUUR’s behandling af fakulteternes forslag skal sikre
videndeling, tværgående samarbejde og sammenhæng til universitetets overordnede strategi.

Forud for indsendelse af idéoplæg til KUUR skal der på SCIENCE ske en behandling af det nye
uddannelsesforslag i institut, studienævn, koordinationsudvalg for studienævn og fakultetsdirektion,
jf. årshjulet nedenfor.
Forslag om oprettelse af en ny uddannelse på SCIENCE skal indsendes til chefen for
Uddannelseskontoret senest 1. maj, dvs. et år før indsendelse af ansøgning til ACE Denmark.

SCIENCE’s årshjul
Hvornår
1. maj

Hvem
Institutleder

Hvad
Indsendelse af forslag til ny uddannelse til chef for Uddannelseskontoret.

Maj

Prodekan(er)
for uddannelse

Indledende screening af forslaget, herunder vurdering af rentabilitet.
Stillingtagen til hvilke studienævn, som skal høres.

Maj

Relevante
studienævn

Høring vedr. forslag til ny uddannelse, herunder indledende vurdering af det
samfundsmæssige behov samt sammenhængen med beslægtede uddannelser
inden for studienævnets område

Maj/juni

Koordinationsudvalg for
studienævn

Høring vedr. forslag til ny uddannelse, herunder indledende vurdering af det
samfundsmæssige behov samt sammenhængen med beslægtede uddannelser på
fakultetet.

Juni

Dekan

Godkendelse af at der arbejdes videre med forslaget på baggrund af indstilling
fra prodekan(er) for uddannelse.

August

Prodekan(er)
for uddannelse
Arbejdsgruppe

Nedsættelse af arbejdsgruppe.

S-LT

Orientering af S-LT.

Primo oktober

FAKDIR

Godkendelse af forslag til ny uddannelse, som skal indsendes til KUUR.

Medio oktober

Udd.kontoret

Indsendelse af idéoplæg til KUUR. Når uddannelsesforslaget er godkendt af
KUUR starter akkrediteringsprocessen på SCIENCE.

August september
September

Udarbejdelse af idéoplæg til KUUR.

