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Kommissorium 
Aarhus BSS Uddannelsesforum 

 

Formål 

Aarhus BSS Uddannelsesforum tjener dels som et koordinerende organ på tværs af fakultetets studie-

nævn og dels som et rådgivende forum for organer med beslutningskompetence, dvs. studienævn, deka-

nat og fakultetsledelse, i forbindelse med regulering af uddannelsesområdet.  

 

Opgaver 

Aarhus BSS Uddannelsesforum har til opgave: 

 at bidrage til den fælles kvalitetssikring af Aarhus BSS’ uddannelser med afsæt i den fastsatte 

politik for uddannelsesområdet på Aarhus Universitet og Aarhus BSS 

 at samle op på og drøfte uddannelseskvalitetsprocesserne ved Aarhus BSS 

 at fungere som sparringspartner for studienævn, dekanat og fakultetsledelse 

 at varetage den koordinerende funktion mellem studienævnene på Aarhus BSS herunder at have 

særligt fokus på sager, der vedrører grænsespørgsmål mellem de enkelte uddannelser 

 at sikre, at de studerende så vidt muligt møder en ensartet praksis på tværs af fakultetet  

 

Sammensætning og konstituering 

Aarhus BSS Uddannelsesforum består af: 

 Prodekan for uddannelse 

 Studienævnsformænd for de 7 studienævn, der har ansvar for fuldtidsuddannelserne  

 Studienævnsnæstformænd/studenterrepræsentanter for de 7 studienævn, der har ansvar for 

fuldtidsuddannelserne. 

 

Foruden ovenstående deltager: 

- Studieledere for fuldtidsuddannelser, som ikke er valgte studienævnsformænd 

- Studiechefen for Aarhus BSS Studier 

- Leder af SNUK i Aarhus BSS Studier 

- Uddannelsessupporter fra Aarhus BSS Studier (sekretær for udvalget) 

- Uddannelsesrådgiver i dekanatet 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum afholder konstituerende møde i februar måned umiddelbart efter kon-

stituering af de 7 studienævn. På det konstituerende møde vælger Aarhus BSS Uddannelsesforum, 

blandt de indtrådte formænd for studienævnene en formand. Aarhus BSS Uddannelsesforum vælger 

endvidere af sin midte blandt de studerende en næstformand.  

 

 
  



 
 

  

  

Arbejdsform 

Prodekan for uddannelse tilrettelægger i samarbejde med formand og næstformand Aarhus BSS Ud-

dannelsesforums arbejde. Dagsordenens punktejere er ansvarlige for at udarbejde en sagsfremstilling, 

som danner grundlag for drøftelsen i Aarhus BSS Uddannelsesforum. 

Aarhus BSS Uddannelsesforums møder ledes af formanden. 

 

For de emner, hvor Aarhus BSS Uddannelsesforum kan træffe beslutning, eksempelvis ved valg af for-

mand/næstformand og beslutninger vedr. indstillinger og høringssvar, træffes afgørelser ved simpelt 

stemmeflertal. Aarhus BSS Uddannelsesforum er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af det fast-

satte antal medlemmer er til stede.  

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum afholder typisk 3 møder pr. semester, hvoraf det ene kan have en semi-

narlignende karakter. Eventuelle møder i eksamensperioder forsøges planlagt således, at flest mulige 

studenterrepræsentanter har mulighed for at deltage. Emner kan om nødvendigt, og hvis tidshorisonten 

for behandling foreskriver dette, behandles skriftligt.  

 

Dokumentation 

Aarhus BSS Uddannelsesforums drøftelser dokumenteres i et referat, der sammen med dagsordenen for 

møderne gøres offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. Referatet godkendes ved skriftlig behandling og 

fremsendes efterfølgende til Aarhus BSS Uddannelsesforum, dekanen, institutledere og studieledere. 

 

Sekretariatsbetjening 

Aarhus BSS Uddannelsesforum sekretariatsbetjenes af Aarhus BSS Studier i afdelingen for studie-

nævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) 

 


