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Kommissorium for Health Uddannelsesforum 
 
 
Health Uddannelsesforum (HUF) er fakultetets centrale koordinerende og rådgivende 
organ på det taktiske niveau, der fungerer som bindeled mellem det strategiske niveau, 
Health’s fakultetsledelse og AU’s Udvalg for Uddannelse (UFU), og det operationelle ni-
veau, studieledere og studienævn samt institutternes ledelse og uddannelsesudvalg.  

 

Formål og opgaver 
Formålet med HUF er at sikre implementering af AU’s og Health’s strategiske beslutninger 
og omvendt at bidrage til grundlaget for ledelsens beslutninger om visioner og strategier 
på uddannelsesområdet. 

En væsentlig rolle for HUF er at udarbejde og koordinere initiativer til implementering af 
strategier og bidrage med videndeling og rådgivning fra det operationelle niveau. 

HUF er således central i fakultetets kvalitetssikrings- og udviklingsprocesser på  
uddannelsesområdet. 

 

HUF bidrager til at identificere behov for fælles drøftelser, initiativer og retningslinjer  
inden for det faglige, administrative og pædagogisk udviklende område. 

 

Sammensætning af Health Uddannelsesforum: 
-Prodekan for uddannelse (formand) (1) 

-Prodekanens rådgiver (sekretær) (1) 
-Studieledere på Health (6) 
-Institutledelsen, f.eks. repræsenteret ved viceinstitutledere for uddannelse (4-51) 

-Leder af den prægraduate del af CESU (1) 

-Uddannelseschef for uddannelse (1) 

 
 

 

1 Institut for Retsmedicin deltager ved behov 
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Arbejdsform 
Health Uddannelsesforum mødes ca. en gang om måneden i semestermånederne.  
Mødematerialet er åbent og kan indgå i decentrale drøftelser på institutterne, med  
mindre det eksplicit angives, at specifikke dokumenter er fortrolige. 

 

Inddragelse 
Ved behov for forberedende eller uddybende arbejde kan udvalget ned-
sætte ad hoc arbejdsgrupper/underudvalg, som evt. inddrager andre 
medarbejdere på fakultetet og studerende. 

 

To gange om året har HUF et udvidet møde, hvor studienævnenes 
næstformænd og uddannelsesledere deltager: 

1)  I starten af april som optakt til årets kvalitetsprocesser, Status-  
og Evalueringsmøder. 

2) I slutningen af efteråret med opsamling på Status- og 
Evalueringsmøder og indspil til Health’s samlede 
Uddannelsesrapport. 

 

En gang om året, i december, afholdes en Health Uddannelsesdag, som er en inspira- 
tionsdag, hvor alle medarbejdere og studerende er inviteret til at give oplæg om årets  
projekter og initiativer. 

 

 
Vedtagelse af foreliggende kommissorium 
Kommissoriet endeligt vedtaget af Fakultetsledelsen d. 30.01.2018  
og træder i kraft pr. 01.02.2018.   

 
 


