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Formål 

Denne procedure beskriver, hvorledes rektor godkender alle forslag om luk- 

ning og sammenlægning af eksisterende uddannelser efter indstilling fra de- 

kanen. Dermed sikrer proceduren, at universitetet altid har en uddannelses- 

portefølje, der er i overensstemmelse med universitetets uddannelsesstrate- 

giske satsninger. 

Ansvarsfordeling 

Universitetets øverste ledelse har ansvar for, at universitetet har en uddan- 

nelsesportefølje, der afspejler samfundets behov for dimittender af den høje- 

ste kvalitet. Fakulteterne har ansvar for, at alle uddannelser opretholder en 

kvalitet og en relevans, så at dimittenderne kan opnå relevant beskæftigelse. 

Procedure 

Alle fakulteter har en procedure for lukning og sammenlægning af eksiste- 

rende uddannelser, jf. Retningslinjer for lukning og sammenlægning af eksi- 

sterende uddannelser. Disse procedurer beskriver fakulteternes interne be- 

slutningsproces. Overvejelser om lukning og sammenlægning af uddannel- 

ser indgår i fakulteternes årlige uddannelsesredegørelser. 

Dekanen godkender forslag om lukning og sammenlægning af uddannelser 

og fremsender dette inkl. plan for afvikling af uddannelsen til US (Uddan- 

nelser & Studerende) med henblik på godkendelse af rektor. En plan for af- 

vikling af en uddannelse skal altid indeholde en opgørelse over antal ind- 

skrevne studerende samt en redegørelse for, hvordan alle indskrevne stude- 

rende kan færdiggøre uddannelsen. Ved lukning eller sammenlægning af 

kandidatuddannelser med retskravsbachelorer skal afviklingsplanen også in- 
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deholde oplysning om, hvilke(n) kandidatuddannelse(r) retskravsbachelo- 

rerne fremover skal have retskrav til, og hvornår studieordningsændringer 

som følge af dette vil træde i kraft. 

US kvalitetssikrer forslaget og forelægger dette for KUUR (Københavns 

Universitets Uddannelsesstrategiske Råd). KUUR kvalificerer forslaget. 

US forelægger forslaget inkl. KUUR’s indstilling til rektoratet. Rektoratet 

behandler dette og giver en indstilling til LT (Københavns Universitets le- 

delsesteam). LT behandler forslaget og giver en indstilling til rektor. 

Rektor træffer endelig afgørelse om forslag om lukning og sammenlægning 

af eksisterende uddannelser. US meddeler fakultetet rektors afgørelse. US 

orienterer KUUR og universitetets bestyrelse om rektors afgørelse. 

Fakultetet har ansvar for at orientere eventuelle indskrevne studerende samt 

ViP’er om beslutning om lukning og sammenlægning af uddannelser. Fa- 

kultetet orienterer de studerende om frist for afslutning af deres uddannelse. 

US meddeler ministeriet i samarbejde med fakultetet, at universitetet ønsker 

uddannelser lukket eller sammenlagt. 

Kvalitetssikring af uddannelser under lukning og af sammenlagte ud- 

dannelser 

Sammenlagte uddannelser sidestilles med uddannelser under lukning i kva- 

litetssikringssammenhæng. Tidligere selvstændige uddannelser, der er lagt 

sammen, anses for at være uddannelser under lukning, når den nye sammen- 

lagte uddannelse har sit første optag. 

1. Uddannelser under lukning skal ikke gennemføre: 

 Uddannelsesredegørelser 

 Uddannelsesevalueringer 

 Dimittendundersøgelser 

 Aftagerpanelmøder 

2. Uddannelser under lukning skal ikke efterleve målbare standarder. 

3. Uddannelser under lukning skal gennemføre: 

 Undervisningsevaluering 

 Sikring af studieaktiviteters forskningsbasering 

Sikring af studieaktiviteternes forskningsbasering sker pr. semester 

på et møde mellem institutleder eller prodekan for uddannelse og 

studieleder. 
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