
Ansvar og funktioner i uddannelserne, Det Tekniske Fakultet 
Nedenfor følger beskrivelsen af ansvar og funktioner for hhv. uddannelsesleder, uddannelseskoordinator 
samt uddannelsessekretær.  

Uddannelsesleder (Head of Programme) 

Uddannelseslederen varetager den faglige og pædagogiske uddannelsesledelse med delegation fra 
uddannelsesdirektøren og er ansvarlig for hele uddannelsen.  

Uddannelseslederen har flg. ansvar: 

- Som formand for UUV at sikre relevant mødefrekvens, -afvikling og -indhold 
- At sikre inddragelse af alle de for uddannelsen vigtige faglige miljøer i en fortsat udvikling af 

uddannelsen 
- At sikre, at den fortsatte udvikling i fakultetets uddannelsesmodel DSMI afspejles i den konkrete 

uddannelse og at bidrage til, at der i øvrigt sker en tværgående koordinering på tværs af fakultetet 
- At sikre, at aftagerpaneler inddrages, og at relevante faglige input integreres i 

uddannelsesudviklingen 
- At rekvirere undervisning i samarbejde med institutledere/sektionsledere 
- At sikre intern orientering om valgfag, 'valg undervejs' etc. samt koordinering i forbindelse med 

uddannelsens deltagelse i Åbent hus-events 
- Uddannelseslederne indgår i Uddannelsesforum og koordinerer uddannelsesudvikling med 

fakultetets ledelse. 

Uddannelseskoordinator (Programme Coordinator) 

Uddannelseskoordinatoren koordinerer uddannelsens centrale processer efter delegation fra 
uddannelsesdirektør/studieleder og uddannelseslederen (uddannelseskoordinering, -vejledning og -
kvalitet). Uddannelseskoordinatoren yder endvidere administrativ-faglig specialviden til uddannelsen, er 
sparringsperson for uddannelseslederen og arbejder selvstændigt inden for delegerede områder. 

Uddannelseskoordinatoren har flg. ansvar: 

- At koordinere uddannelsens udviklings- og kvalitetsprocesser i samarbejde med 
uddannelseslederen 

- På vegne af og i samarbejde med uddannelseslederen at sikre, at UUV-møder afholdes iht. 
kommissorium, derunder sikre monitorering af og opfølgning på kvalitetspolitik, studieordninger 
m.v. 

- Proaktivt at planlægge, forberede, gennemføre og følge op på relevante mødefora (UUV, 
aftagerpanel m.v.) i samarbejde med uddannelsesleder for at sikre relevant mødefrekvens, -
afvikling og -indhold 

- At være uddannelsens faglige videns person i forhold til rammerne for uddannelserne 
(uddannelsesregler og -jura, kvalitetspolitik m.v.) samt orientere og vejlede VIP i forbindelse 
hermed 

- At sagsbehandle for uddannelsen, UUV og aftagerpanel 
- At udarbejde den uddannelsesspecifikke del af studieordninger, kvalitetssikre fagbeskrivelser, 

uddannelsesberetning m.v. på vegne af og i samarbejde med uddannelseslederen samt 
processtyring i forbindelse hermed 



- At orientere og vejlede studerende ifm. bl.a. optag, studentersager, udlandsophold, studieplaner 
m.v. samt regler og rammer i øvrigt 

- At indgå på ad-hoc basis i udviklingsarbejde inden for uddannelsesområdet. 

Uddannelsessekretær (Programme Secretary) 

Uddannelsessekretærerne yder administrativ support til fakultetets VIP’ere og studerende i den praktiske 
planlægning og gennemførsel af uddannelserne.  

Uddannelsessekretæren har flg. ansvar: 

- Proaktivt at planlægge, forberede, gennemføre og følge op på de grundlæggende processer i 
uddannelsestilrettelæggelse og -afvikling: fagudbud, skema, eksamen m.v.  

- At sikre, at planlægning af skema og eksamen sker med udgangspunkt i de rammer og regler, som 
fakultetet/SDU har vedtaget 

- At vejlede og tilrettelægge kommunikation til VIP i sager vedr. uddannelsestilrettelæggelse og -
afvikling 

- Proaktivt at vejlede og tilrettelægge kommunikation til studerende i sager vedr. 
uddannelsestilrettelæggelse og -afvikling 

- At sikre kontrol og opfølgning på definerede studenteraktiviteter 
- At indgå på ad-hoc basis i udviklingsarbejde inden for uddannelsesområdet. 
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