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Grundlagsdokument. 
Center for Undervisning og Læring, 
Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. 

Navn 

Centerets danske navn er Center for Undervisning og Læring, Business and Social Sciences, Aarhus Universi-
tet (forkortes CUL). 
 
Centerets engelske navn er Centre for Teaching and Learning, Business and Social Sciences, Aarhus Universi-
ty (forkortes CTL). 

Organisatorisk kategori og tilknytning 

Center for Undervisning og Læring er et center for forskningsbaseret udviklingsarbejde. Centeret er organi-
satorisk placeret som en produktstøtteenhed under dekanatet ved Business and Social Sciences, Aarhus 
Universitet (BSS). 

Formål 

Center for Undervisning og Læring er BSS’ universitetspædagogiske forsknings- og udviklingsenhed. 

Centerets overordnede formål er: 

 at bidrage til at øge kvaliteten af undervisning på BSS, 

 at fremme en forskningsbaseret udvikling af læringsformer, undervisningsformer, e-læring, det 
flerkulturelle og flersprogede læringsrum/det internationale universitet, eksamensformer, un-
dervisningsevaluering, underviserkompetencer og undervisningens organisering mv. på BSS, 

 at formidle viden om læring, pædagogik og didaktik til medarbejdere og studerende ved BSS 
samt i et vist omfang til institutioner, organisationer og erhvervsliv. 

Opgaver 

Center for Undervisning og Læring har opgaver inden for forskning, undervisning, udvikling og rådgiv-
ning/myndighedsbetjening. Centeret skal således: 
 

 forske i undervisning og læring bl.a. med afsæt i BSS’ undervisningspraksis og didaktiske problem-
stillinger, 

 følge og bidrage til den internationale forskningslitteratur om undervisning, læring ved videregåen-
de uddannelser og didaktiske problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsvidenskabelige stu-
dier,  

 uopfordret og på opfordring videreformidle viden fra forskning, forskningslitteratur, nationale og 
internationale konferencer, møder og studiebesøg til medarbejdere ved BSS, 

 udvikle og afholde relevante kurser for undervisere på alle karrieretrin ved BSS, 
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 tilbyde undervisere og fagansvarlige støtte og sparring i forbindelse med undervisningsprojekter, 
fagudvikling og kompetenceudvikling, 

 tilbyde undervisere støtte og praktisk hjælp i forbindelse med integration af e-læring i undervis-
ningsforløb og produktion af digitale undervisningsmaterialer, 

 bidrage til at hæve læringsniveuaet i det flerkulturelle og flersprogede læringsrum, som er en 
følge af den stigende internationalisering af universitetet med flere og flere udenlandske stude-
rende, undervisere og forskere,  

 indgå samarbejde med de øvrige hovedområders tilsvarende centre om at løse en række udvik-
lings- og undervisningsopgaver på universitetsniveau, 

 støtte studienævn, studie- og institutledere ved udvikling af bl.a. curricula, undervisningsformer, 
eksamensformer, evalueringsordninger mv., 

 rådgive universitetets ledelse i spørgsmål vedrørende læring og undervisning samt støtte akade-
misk råd og dekanen med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne, 

 indgå samarbejde med institutioner, organisationer og erhvervsliv med henblik på formidling og 
videnskabelse, 

 opsøge og deltage i nationale og internationale netværk inden for universitetspædagogisk udvik-
lingsarbejde. 

Organisation, ledelse og medarbejdere 

Center for Undervisning og Læring har en centerleder udnævnt af og med reference til dekanen for BSS. 

Centerlederen udnævner efter samråd med dekanen en souschef, som referer til centerlederen. 

Centerets medarbejdere udgøres af videnskabeligt og administrativt personale ansat i overensstemmelse 

med universitetets regler herfor. 

Centeret er forpligtet til årligt at afrapportere til dekananet; centeret skal redegøre for seneste års aktivite-

ter og resultater samt planer for det kommende år. 

Finansiering 

De økonomiske midler, der tilvejebringes til drift af centeret, registreres og regnskabsføres ved Aarhus Uni-

versitet og er underlagt de til enhver tid gældende regnskabsbestemmelser, der er fastsat af universitetet. 

For anvendelse af eksterne midler følges de til enhver tid gældende delegationsbestemmelser fastsat af 

rektor og fakultetet. 

Bemanding, rekruttering, budget og kursusaktiviteter 

Bemanding, rekrutteringsplan, budgetaftale og kursusplan ved grundlagsdokumentets ikrafttræden frem-

går af bilagene 1, 2, 3 og 4 til grundlagsdokumentet. 
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Godkendelse og ikrafttræden 

Grundlagsdokumentet er godkendt af Dekanen for Business and Social Sciences, Aarhus Universitet den 

__________ 2011 og træder i kraft den __________ 2011. 

 

 

 

 

_________ ______________________________ 

         Dato             Dekan Svend Hylleberg 
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