Fast track for godkendelse af Erasmus Mundus-uddannelser 2019-2020
Hvert år i oktober offentliggør EU-Kommissionen, hvilke uddannelsesområder der kan søges støtte
til. EU-Kommissionens ansøgningsfrist ligger typisk medio februar.
Nedenstående årshjul er tilpasset disse frister, således at KU’s fremtidige ansøgninger om Erasmus
Mundus-uddannelser kan nå at blive godkendt af rektor, inden ansøgningen sendes til EUKommissionen.
Bemærk, at der søges om prækvalifikation i ministeriet og godkendelse hos EU-Kommissionen
parallelt, hvilket er i overensstemmelse med ministeriets anbefalinger. Det er altså ikke et krav, at
den ene proces skal være afsluttet, inden den anden kan påbegyndes.
Parallel ansøgning muliggør at udbyde uddannelsen hurtigere end ved sekventiel ansøgning.
Bemærk, at dette årshjul kun gælder for godkendelse af Erasmus Mundus-uddannelser.
Efterår 2019
1. november
2019

Ansvar
Handling
Fakulteterne Fakulteter sender forslag om oprettelse af nye Erasmus Mundusuddannelser. Se intern tjekliste til oprettelse af nye uddannelser, jf.
Procedure for rektors godkendelse af nye uddannelser.
Forslagene sendes til Uddannelsesservice (US)
petb@adm.ku.dk eller llj@adm.ku.dk

25. november
2019

11. december
2019
18. december
2019
19. december
2019

KUUR

US forelægger uddannelsesforslagene for KUUR.
KUUR har en overordnet drøftelse af idéoplæggene og rådgiver om:
 Overlap til eksisterende uddannelser
 Mulige tværfakultære samarbejder
 Sammenhæng med universitetets uddannelsesstrategier,
herunder indre marked
 Profil og rekrutteringsgrundlag
 Evt. udfordringer i relation til prækvalifikationen

Direktionen US forelægger uddannelsesforslagene inkl. KUUR’s indstillinger for
(DIR)
DIR. DIR behandler disse og afgiver indstilling til Ledelsesteamet
(LT) på KU.
LT
US forelægger uddannelsesforslagene inkl. KUUR’s og DIR’s
indstillinger til LT. Efter LT’s drøftelse af forslaget, træffer rektor
endelig afgørelse om forslag til udvikling af nye uddannelser.
US
US meddeler fakulteterne rektors afgørelse. US orienterer KUUR
om rektors afgørelse på førstkommende ordinære møde.

December 2019 Fakulteterne Fakulteterne udarbejder endelige forslag til nye Erasmus Mundus- januar 2020
uddannelser:
Ansøgning om prækvalifikation (behov på arbejdsmarkedet og
sammenhæng i uddannelsessystemet), jf. ministeriets vejledning.
Vejledning om prækvalifikation
US yder bistand i forbindelse med udformning af
uddannelsesforslagene. Fakulteterne har ansvaret for at inddrage

relevante parter, herunder studienævn, aftagerpaneler, evt.
autorisationsgivende myndigheder mv.
22. januar 2020 Fakulteterne Fakulteterne fremsender kopi af ansøgningen til US til rektors
endelige godkendelse.
Ultimo januar
US
US udarbejder følgebrev underskrevet af rektor brug for ansøgning
2020
om prækvalifikation.
Fakulteterne Ansøgning om prækvalifikation indsendes til ministeriet via
1. februar
ansøgningsmodul på ministeriets hjemmeside
2020 kl. 12.00
Vejledning til digital ansøgning
Medio februar Fakulteterne Ansøgning om Erasmus Mundus-uddannelser til EU-Kommissionen
2020
Februar 2020
US
Forslag til årshjul for Erasmus Mundus-uddannelser for 2020/21
forelægges KUUR.
April 2020
US
Ministeriets afgørelse om prækvalifikation foreligger. US formidler
afgørelsen til fakulteterne.
Nye uddannelser, der er blevet positivt prækvalificeret, opnår kun en
foreløbig godkendelse, så længe KU ikke er institutionsakkrediteret.
KU forventer at opnå institutionsakkreditering juni 2019. Herefter
vil prækvalificerede uddannelser kunne udbydes.
Maj/juni 2020
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