
 

 

Kodeks for ’undervisningsplanlægning’ 

(anvendelse af undervisningsressourcer) 

 

Fuldtidsuddannelser skal være fuldtidsstudier! 

1.  Dette indebærer, at der for den enkelte uddannelse skal kunne redegøres 

for, at studieforløbet er tilrettelagt på en sådan måde, at arbejdsbelastningen for 

de studerende på hvert enkelt studieår svarer til et helt ’studenterarbejdsår’, 

herunder at de indregnede forberedelsestider er realistiske og troværdige. 

Et studieår på 60 ECTS-point skal svare til en arbejdsbyrde på 1.650 studenter-

arbejdstimer (SAT). 

Der skal altså kunne opstilles en kalkule, der for de enkelte undervisnings-

elementer (fag, projektforløb m.v.) - og dermed for den samlede uddannelse -

dokumenterer, at den samlede arbejdsbyrde (skemalagte undervisningstimer, 

øvelser, forudsat egen forberedelse, eksamen og eksamensforberedelse) 

summer op til 1.650 SAT pr. år. 

Udover at dokumentere, at uddannelsen de facto forudsætter en fuldtidsindsats 

fra de studerende, vil kalkulen samtidig tydeliggøre, hvad der er forventningen 

til de studerendes egen indsat i uddannelsesforløbet (forberedelse, opgaver og 

lign.). 

 

2.  Disponeringen af de til uddannelsen bevilgede undervisningsressourcer 

afhænger i hovedposter af følgende 3 forhold: 

 Det samlede undervisningsvolumen målt i undervisningstimer pr uge og 

antallet af undervisningsuger 

 Fordeling på holdstørrelse (store eller små hold eller kombinationer 

heraf) 

 Fordeling på lærerkategorier (fastlærere, eksterne lektorer, 

undervisningsassistenter) 

Det forventes at studienævnet og studielederen ved fastlæggelse af under-

visningsplanen og disponeringen af de tildelte ressourcer sikrer en hensigts-

mæssig balance mellem hensynet til en optimal udmøntning af de enkelte 

variable. 

Det er således ikke hensigtsmæssigt, hvis et stort undervisningsudbud sker på 

bekostning af uhensigtsmæssigt store hold og/eller en kritisk lav fastlærer-

dækning. Eller hvis en meget høj fastlærerdækning sker på bekostning af et 

kritisk lavt undervisningsudbud og/eller uhensigtsmæssigt store hold. Osv. 
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3.  Ved de kommende kvalitetstjek af uddannelserne (’overhaul’) vil det indgå i 

vurderingen, hvordan de to ovennævnte forhold er realiseret, dvs. 

 Foreligger der en realistisk og troværdig dokumentation for SAT-

forbruget, så det kan sandsynliggøres, at der er tale om et 

fuldtidsstudium? 

 Er der en god balance mellem hensynet til de ovennævnte 3 variable i 

anvendelsen af de tildelte undervisningsressourcer? 

 

4.  For så vidt angår undervisningsvolumen gælder endvidere nedenstående 

minimumsstandarder for antallet af undervisningsuger og undervisningstimer pr. 

uge for så vidt angår undervisningsforløb, hvor der ikke indgår skemafri 

perioder helliget til projektarbejde og lign. eller perioder med reduceret 

undervisningsudbud p.g.a. opgaveskrivning, særlige forberedelseskrævende 

aktiviteter og lign. 

a.  Undervisningsuger 

Såvel efterårs- som forårssemesteret skal omfatte minimum 12 ugers under-

visning målt fra første skemalagte uge til sidste skemalagte uge (dvs. uden 

eksamen og skemafri forberedelsestid forud for eksamen). Hvis et semester 

afsluttes med projektforløb eller lignende uden skemalagt undervisning måles 

frem til afleveringsdatoen for projektet. Påskeugen tæller ikke med i forårs-

semesteret. 

Ovenstående gælder ikke undervisningsforløb, der er tilrettelagt i quarters eller 

andre forløb, hvor der er planlagt ud fra særligt intensive og korte forløb. I disse 

tilfælde realiseres det samlede undervisningsvolumen i så fald i kraft af en øget 

undervisningsindsats pr. uge, således at det samlede undervisningsvolumen 

fastholdes, jf. kalkulationerne nedenfor. 

 

b.  Undervisningstimer pr. uge 

På bacheloruddannelser med normale undervisningsforløb skal der være 

mindst 12 skemalagte undervisningstimer pr. uge.  

På kandidatuddannelser med normale undervisningsforløb skal der være 

mindst 10 skemalagte undervisningstimer pr. uge, idet der her forudsættes end 

højere forberedelsesfaktor end på bacheloruddannelserne. 

 

c.  Samlet undervisningsvolumen 

Ovenstående betyder, at et semester på en bacheloruddannelse (i alt 30 ECTS) 

normalt vil bestå af minimum 12 undervisningsuger á 12 skematimer/uge 

svarende til i alt 144 skematimer. 

Et 7,5 ECTS-fag vil således som minimum omfatte 12 undervisningsuger á 3 

timer/uge svarende til 36 skematimer. 

Et semester på en kandidatuddannelse vil normalt bestå af minimum 12 

undervisningsuger á 10 skematimer/uge svarende til 120 skematimer. 

Et 7,5 ECTS-fag vil således som minimum omfatte 30 skematimer. Kan også 

tilrettelægges over 10 uger á 3 timer/uge. 
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Det er vigtigt at slå fast, at vi med fastsættelsen af de ovennævnte minimums-

standarder for undervisningsomfang ikke ønsker at begrænse studiernes 

muligheder for at tilrettelægge en fornuftig pædagogisk praksis i de enkelte fag, 

som reflekterer de givne læringsmål. Der skal selvsagt være mulighed for at 

have skemafri perioder helliget til projektarbejde og lign. eller perioder med 

reduceret undervisningsudbud p.g.a. opgaveskrivning, særlige forberedelses-

krævende aktiviteter og lign. Men på den anden side skal vi kunne stå inde for, 

at der er tale om heltidsstudier, hvor de studerende forventes (inkl. alle lærings-

aktiviteter) at yde minimum 1.650 studenterarbejdstimer (SAT), og hvor uddan-

nelsen i kraft af den undervisningsindsats, der ydes for de tildelte ressourcer, 

medvirker til at sikre dette. 

 

Jan Molin 

Dekan 


