
Studiemiljø: Rolle- og ansvarsfordeling på Health, Aarhus Universitet 
Rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til den kontinuerlige kvalitetssikring af undervisning og uddannelse på Health tager udgangspunkt i mødet mellem studerende og undervisere. De øvrige aktører har enten et rammesættende ansvar 
eller en understøttende rolle for, at kvaliteten kontinuerligt udvikles, herunder at sikre og evaluere, hvorvidt de studerende tilegner sig kompetencer, der er anvendelige i praksis.   
  

 Prodekan for 
uddannelse 
 

Institutleder Studieleder Studienævn Studerende  Undervisere  CESU Administration 

Studiemiljø         
Studiemiljø Beslutter 

opfølgningsprocedure på 
studiemiljøundersøgelsen. 
Følger op på de overordnede 
resultater samt indstiller 
tværgående tiltag til 
fakultetsledelsen. 

Følger op på 
studiemiljøundersøgelse i 
koordination med studienævn, 
studieleder eller andre 
relevante parter og beslutter 
evt. tiltag affødt heraf. 

Implementerer konkrete 
initiativer på foranledning af 
studienævn og/eller 
institutleder og under 
inddragelse af relevante 
aktører.  

Følger op på 
studiemiljøundersøgelsen i 
koordination med studieleder 
og institutleder.  
Beslutter evt. faglige tiltag.  

 
Bidrager i det daglige positivt 
til såvel egen som 
medstuderendes studiemiljø 
og trivsel. 
 
Bidrager med besvarelser på 
studiemiljøundersøgelsen.  
 

Bidrager i det daglige positivt 
til såvel egen som kolleger og 
studerendes studiemiljø og 
trivsel. 

 Dekansekretariatet 
understøtter implementering 
af tværgående initiativer. 

Studievejledning  Beslutter bl.a. med afsæt i 
dialog med studievejledning 
frafaldsforebyggende og 
studiefremmende initiativer. 

 Er i dialog med 
studievejledningen i forhold at 
sikre informationsudveksling. 

Er i dialog med AU Studier, HE 
om ændringer i 
studieordninger o.l.. 

Har adgang til 
studievejledningen og til at 
deltage i 
vejledningsarrangementer. 

Udfører studievejledning for 
uddannelserne ved SKT. 

 Studier, HE udfører vejledning 
af såvel kommende som 
nuværende studerende. 
 
FT, HE udfører vejledning af 
indgående og udgående 
studerende på 
udvekslingsophold samt 
international praktik. 

Studieaktiviteter Beslutter kriterier for uddeling 
af studieaktivitetsmidler og 
fakultetsstipendier samt 
træffer afgørelse om tildeling 
af studieaktivitetsmidler. 

Godkender udlån af egne 
lokaler til afholdelse af 
fredagsbar o.lign. 

  Har adgang til at ansøge om 
lokaler og 
studieaktivitetsmidler til 
sociale og faglige 
arrangementer samt om 
fakultetsstipendier i 
forbindelse med 
udvekslingsophold. 

  FT, HE udfører administration 
af fakultetsstipendier til egne 
studerendes 
udvekslingsophold. 
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