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Kommissorium for kontaktudvalget for diplomuddannelserne 
 
De faglige fællesudvalg og kontaktudvalget 
Kommissoriet gælder for kontaktudvalget og er afgrænset af udbud af de 
diplomuddannelser som er omfattet af Bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 835 
af 03/07/2015. Kontaktudvalget består af repræsentanter for de 6 faglige fællesudvalg. 
 
De udbydende institutioner nedsætter i hh. til bekendtgørelsens § 18 som led i 
samarbejdet indbyrdes og i forhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser et fagligt fællesudvalg for hvert af de 6 fagområder som er 
omfattet af diplombekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 835 af 03/07/2015 § 18): 
 
Fagområde for it og teknik 
Fagområde for ledelse 

Fagområde for medie- og kommunikation 

Det pædagogiske fagområde 

Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 

Det sundhedsfaglige fagområde 

 
De enkelte udvalg fastsætter selv sin forretningsorden herunder valg af formand og 
medlemmer af udvalget. Navne på medlemmer af fællesudvalgene vil være tilgængelig 
på ministeriets hjemmeside.  
 
De faglige fællesudvalgs opgaver  
De faglige fællesudvalg forestår koordinationen af udbydernes udarbejdelse, ændringer 
og ajourføring af studieordningerne inden for diplomuddannelsesområdet i hh. til 
Bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 835 af 03/07/2015 § 16: 
 
§ 16. De institutioner, der udbyder den enkelte diplomuddannelse, udarbejder i fællesskab en 
studieordning for uddannelsen. 
Stk. 2. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen og skal indeholde de 
regler, som institutionerne inden for rammerne af denne bekendtgørelse fastsætter.... 

 
De faglige fællesudvalg skal sikre samordning og udvikling af uddannelsesudbud med 
vægt på uddannelsernes kvalitet, omfang og dynamik samt indbyrdes sammenhæng, 
vertikalt og horisontalt med det øvrige diplomudbud for øje. 
 
De faglige fællesudvalgs opgaver omfatter behandling af forslag til nye moduler / 
uddannelsesretninger, revision af eksisterende moduler / uddannelsesretninger og 
forslag til nedlæggelse af moduler / uddannelsesretninger. Udvalgene sagsbehandler 
indkomne forslag og træffer afgørelse i henhold til den i bekendtgørelsen fastsatte 
procedure for udvikling og godkendelse af moduler i diplomuddannelserne. 
 
Det faglige fællesudvalg medvirker til at sikre en løbende dialog med øvrige 
fællesudvalg, ledernetværk, censorformandskaber, aftagere samt andre relevante 
interessenter.   
 
De faglige fællesudvalgs samarbejde med ministeriet 
Det faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. 
Det faglige fællesudvalg forventes at understøtte en fagområdespecifik dialog og 
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koordination i sektoren samt fungere som fagligt rådgivningsorgan for ministeriet ift. 
emner, der berører det enkelte fagområdes uddannelser.  
 
De faglige fællesudvalg er i dialog med udbydere og aftagere om uddannelsespolitiske 
tendenser og initierer tiltag med henblik på at udvikle diplomuddannelserne inden for 
deres respektive områder, hvor de faglige fællesudvalg skal sikre kontinuitet og 
innovation i forhold til uddannelsesudviklingen. 
 
Kontaktudvalgets opgaver og myndighed 
Fællesudvalgene nedsætter et kontaktudvalg, som minimum består af én repræsentant 
fra hvert fagområde, normalt formanden for fællesudvalget fra hvert af de 6 
fagområder. 
 
Kontaktudvalgets opgave er at koordinere fællesudvalgenes arbejde med 
studieordningerne, herunder koordinere udviklingen af nye uddannelser, 
uddannelsesretninger og moduler inden for hele diplomuddannelsesområdet. 
Udvalgene orienterer hinanden i forhold til deres respektive studieordninger. 
 
Kontaktudvalget forventes at understøtte en tværgående dialog og koordination i 
sektoren samt at fungere som fagligt rådgivningsorgan for ministeriet i forhold til 
emner, der berører diplomuddannelserne generelt. 
 
Medlemmer til kontaktudvalget udpeges løbende af de 6 fællesudvalg for en periode på 
to år. Kontaktudvalget konstituerer sig selv, herunder udpeger en formand, der fungerer 
som kontaktperson til ministeriet. Kontaktudvalget varetager kontakten til ministeriet 
på vegne af fællesudvalgene i forhold til generelle spørgsmål inden for diplomområdet.  
 
Tiltrådt af Fællesudvalgenes formænd / Kontaktudvalget 26. februar 2014: 
 
Formændene for de faglige fællesudvalg / kontaktudvalget: 
Fagområde for it og teknik / Inge Vejs Edosa 
Fagområde for ledelse / Tue Sanderhage /Susanne Søndergaard Hansen 
Fagområde for medie- og kommunikation / Torben Nielsen 
Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde / Jesper Hjort / Lotte Andersen 
Det sundhedsfaglige fagområde / Kirsten Honoré 
Det pædagogiske fagområde / Jørn Søkilde (formand for kontaktudvalget) 

 

 


