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Retningslinjer for undervisningsplanlægning på Arts 

Formål: 

I Arts’ campusstrategi indgår bedre bæredygtighed, både hvad angår miljø og økonomi, 

som et vigtigt element. I forlængelse heraf spiller en effektiv lokaleudnyttelse en vigtig 

rolle. Der vil der på Arts blive indført et IT-baseret lokaleplanlægningssystem, som vil 

skabe bedre mulighed for at udnytte de forhåndenværende undervisningslokaler. I for-

bindelse med implementeringen heraf er det nødvendigt at udarbejde og beslutte fælles 

retningslinjer for undervisningsplanlægningen. 

 

Baggrund: 

På Arts udgør husleje- og driftsudgifter til bl.a. undervisningslokaler en betydelig post i 

det samlede budget. Det er Arts’ overordnede campuspolitik at reducere husleje- og 

bygningsdriftsudgifter mest muligt med henblik på at styrke kerneaktiviteterne: uddan-

nelse og forskning. 

 

For at optimerelokaleudnyttelsen har universitetsledelsen besluttet at indføre et nyt 

fælles undervisningsplanlægningssystem, som i første omgang tages i anvendelse på 

Arts og BSS.   

 

Den nye måde at planlægge på forudsætter fælles retningslinjer for studerende og un-

dervisere i forhold til undervisningstid, periode og sted. Retningslinjerne vil for Arts få 

virkning fra og med forårssemesteret 2013.  

 

 

Retningslinjer for dagstuderende på Arts, Campus Aarhus: 
1. Studerende tilbydes undervisningsaktiviteter i normalt 14-ugers semesterperio-

der fra primo september til og med december og fra primo februar til og med 

juni. Den ugentlige undervisning tilbydes fra mandag til fredag i tidsrummet 

8.15–18.00. Undervisning om aftenen kan kun undtagelsesvist forekomme. 
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2. Studerende kan forvente undervisning på forskellige lokaliteter på hhv. campus 

Emdrup og campus Aarhus, men studier vil så vidt muligt have udgangspunkt i 

faste lokaliteter af hensyn til studiemiljø og services. 

3. Studerende tilbydes i videst muligt omfang sammenhængende undervisningsti-

mer, dog under hensyntagen til transport ved undervisning på forskellige lokali-

teter og arbejdstid til rammesatte undervisningsaktiviteter og hensyntagen til 

pædagogiske overvejelser. Og dog sådan, at det tilstræbes, at undervisningen er 

spredt ud over flere dage i ugen. 

 

Retningslinjer for undervisere på dagsstudierne: 
1. Faste og deltidsundervisere, herunder eksterne undervisere, underviser i nor-

malt 14-ugers semesterperioder fra primo september til og med december og 

fra primo februar til og med juni. Den ugentlige undervisning finder sted i tids-

rummet 8.15–18.00. Undervisning om aftenen kan undtagelsesvist forekomme. 

2. Skemaønsker fra deltidsundervisere med job udenfor universitetet vil i videst 

mulig omfang blive tilgodeset. Den enkelte deltids- eller eksterne underviser kan 

meddele studieadministrationen, hvornår de er forhindret i at undervise. 

3. Faste undervisere har mulighed overfor studieadministrationen at angive, hvor-

når de IKKE kan varetage undervisningen på dage og tidspunkter i tidsrummet 

mandag til fredag kl. 8.15–18.00 (fx med begrundelse i undervisning på anden 

campus end arbejdssted, fast mødeaktivitet eller private forhold relateret fx til 

ferie). Ønsker i øvrigt til studieadministrationen om undervisningstidspunkter 

kan være begrundet i pædagogiske forhold som rammesatte undervisningsakti-

viteter, undervisningsmæssige forhold som modulrækkefølge. Særlige ønsker 

herudover skal hvert semester aftales med studieleder som et konkret vilkår for 

planlægningen i det pågældende semester.  

4. Faste undervisere har overfor studieadministrationen mulighed for at angive 1 

dag ugentligt, hvor der ikke undervises af hensyn til behovet for sammenhæn-

gende forskningstid. Den enkelte faste underviser aftaler nærmere med studie-

leder under hensyntagen til en jævn fordeling af instituttets faste underviseres 

ugentlige undervisningsfrie dag henover alle ugens hverdage. 

   

Øvrige forhold 
1. Der undervises i udgangspunktet ikke i uge 42, mellem jul og nytår og tre dage 

før påske. Institutledelsen informerer hvert år studieadministrationen om den 

nøjagtige placering af ferie og fridage efter drøftelse i instituttets samarbejds-

udvalg. 

2. Undervisningen afvikles i udgangspunktet i moduler af 1–3 timer med mulighe-

der for rammesatte undervisningsaktiviteter som mellemtimer. Undervisningen 
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kan dog også lægges i større blokke af mere end tre timers varighed, ligesom 

undervisningsgangene kan divergere henover semestret. Undervisningen skal 

dog så vidt muligt kunne forenes med, at den fulde undervisningsperiode fra kl. 

8.15–18 hen over 14 uger i semesteret udnyttes. 

3. Der kan ikke reserveres undervisningslokaler til gruppearbejde ifm. mellemtimer 

ved rammesatte undervisningsaktiviteter. Her henvises studerende til at benytte 

biblioteks- og studiecenterfaciliteter mm. 

4. Der skal gennem undervisningsplanlægningen sikres, at de studerende kan opnå 

30 ECTS pr. semester 

5. Undervisning i uger, hvor der ikke undervises (fx pga. studierejser) skal afmeldes 

hurtigst muligt og senest ved semesterstart 

6. ACA udarbejder årshjul, hvoraf der fremgår frister for indmelding af undervis-

ningsudbud og offentliggørelse af kommende undervisningsplaner 

 

 


