
Statut for 
Den polytekn iske Lærea nsta It 
Danmarks tekniske Høiskole 

(MED TRE STANDARDVEDTÆGTER FOR INSTITUTTER) 

I medfør af § 3 stk. 2 i 
lov nr. 362 af 13. juni 
1973 om styrelse af hØ
j ere uddannelsesinsti tu
tioner har konsistorium 
den 28. august 1974 ved
taget fØlgende statut for 
Den polytekniske Lære
anstalt, Danmarks tek
niske Højskole. Statut
ten er godkendt af un
dervisningsministeriet 
den 10. september 1974. 

Kap. l 
Alminde
lige be
stemmel-
ser 
~ 1. Den polyteknisk!' 

l æreansial1 Dan
marks tekniske HØj
skole er en statsin
stitution, der står 
under tilsyn af un
dervisningsministe
riet. 

~ 2. Det påhviler læ-
reanstalten at skabe. 
opretholde og vide
reudvikle et hØjt 
forsknings- og un
dervisningsmiljø in
den for de tekniske 
videnskaber og de til 
grund herfor liggen
de videnskaber samt 
inden for andre fag, 
som er af betydning 
ved lØsning af tekni
ske og teknisk-vi
denskabelige opga
ver. 

Stk. 2. Læreanstal-
tens undervisning 
sigter fortrinsvis 
imod at uddanne in
geniØrer, som kan 
deltage i ledelsen af 
den tekniske udvik
ling og forskning, 
som er kompetente 
til at lØse komplice
rede tekniske prob
lemer, og som er i 
stand til at betragte 
tekniske problemer i 
et sarnfundsperspek-

tiv. Læreanstalten 
varetager endvidere 
ef ter- og videreud
dannelse. 

._ tk. 3. Læreanstal
tens forskning sigter 
imod at tilvejebringe 
ny viden og imod 
den praktiske udnyt
telse af teknisk
videnskabelig og 
teknisk viden til 
gavn for samfundet. 
Læreanstalten træf
fer selv afgØrelse om 
den forskning, deT 
skal drives. 

§ 3. Læreanstalten ledes 
af en rektor i forbin
delse med konsisto
rium samt fagråd, 
studienævn og insti
tutråd/institutbesty
relser. 

Kap. 2 
Rektor, 
prorektor 
og admini
stration 
Valg af rektor og 
prorektor 
~ 4. Rektor og prorektor 

vælges blandt lære
anstaltens pTofesso
reT og heltidsansatte 
lektorer. af medlem
merne af fagrådene 
samt af de medlem
mer af konsistorium, 
der ikke har sæde i 
disse råd. Genvalg 
kan finde sted. 

Stk. 2. Ingen kan 
mod sin vilje opstil
les til valg som rek
tor eller prorektoT. 

Stk. 3. Valg af rektoT 
og prorektor foreta
ges som to adskilte 
valg efter fØlgendE' 
regler: 
Den kandidat, der 
har opnået mere end 
halvdelen af de gyl
digt afgivne stem
mer, herunder blan
ke stemmer. er valgt. 

Har ingen kandidat 
opnået dette, foreta
ges omvalg mellem 
de to kandidater, der 
har opnået størst 
stemmetal; har flere 
end to kandidater 
opnået det største 
stemmetal, deltageT 
samtlige disse i om
valget; har en kandi
dat opnået hØjest 
stemmetal og mere 
end en kandidat 
næsthØjest stemme
tal deltager samtlige 
disse i omvalget. Den 
kandidat, der ved 
omvalget har opnået 
det største stemme
tal, er valgt. Har fle
re ved omvalget op
nået hØjest stemme
tal, foretages der lod
trækning mellem 
disse kandidater. 
Er der kun opstillet 
en kandidat, anses 
den pågældende for 
valgt uden afstem
ning. 

Stk. 4. Konsistorium 
fastsætter de nær
mere regler fOT val 
gets afholdelse, 

Stk. 5. Rektor vælges 
for 3 år og prorektor 
for 2 år. Rektorvalg 
afholdes i marts må
ned, og rektors funk
tionsperiode regnes 
fra 1. maj. Prorektor 
vælges i september 
måned, og hans funk
tionsperiode regnes 
fra 1. november. 

Stk. 6. Afgår rektor 
eller prorektor på et 
tidspunkt, der ligger 
mere end 3 måneder 
fØr valgperiodens 
udlØb, udskrives 
hurtigst muligt ny
valg til den ledig
blevne post for den 
resterende del af 
valgperioden. 

Stk. 7. Rektor og 
prorektor kan ikke 
være medlemmer af 
fagråd eller studie
nævn. Rektor udtræ
der tillige af sit in
stitutråd. 

Rektors beføjelser 
§ 5. Rektor repræsente-

rer læreanstalten 
udadtil. 

Stk. 2. Rektor er an
svarlig for den dag
lige ledelse af insti
tutionen og for, at de 
bevillinger, der stil
les til rådighed for 
læreanstalten, an
vendes i overens
stemmelse med be
villingsforudsætnin
gerne. Rektor har 
den umiddelbare 
forvaltning af anlig
gender, der ikke ved 
lov, andre retsregler 
eller bestemmelser j 
denne statut er hen
lagt til kollegiale or
ganer. 

Stk. 3, Alle henven
delser fra lærean
staltens styrende or
ganer til undervis
ningsministeriet og 
andre myndigheder 
uden for institutio
nen ekspederes af 
rektor eller efter 
hans bemyndigelse 
af administrationen 

§ 6. Rektor drager om
sorg for, at sager, 
som et kollegialt or
gan skal afgøre eller 
have lejlighed til at 
udtale sig om, fore
lægges organet. 

Stk. 2. Rektor forde
ler sagerne til de 
kollegiale organer og 
kan i fornØdent om
fang give forskrifter 
for sagernes ekspedi
tion. 

Stk. 3. Rektor på
ser, at de kollegiale 
organers beslutnin
ger er lovlige og dra
ger omsorg for deres 
udfØrelse. I sager, 
der henhØrer under 
de kollegiale orga
ner, og hvis endelige 
afgØrelse er forbe
holdt ministeriet, fo
r -lægger rektor for 
:ninisteriet de af de 
kollegiale organer 
vedtagne indstillin
ger. 
Såfremt rektor un .. 
der en sags behand· 
ling har fremfØrt 
synspunkter, der 
ikke er blevet fulgt, 
kan han ledsage fo 
relæggelsen med df' 
bemærkninger, han 
som læreanstaltens 
leder måtte finde an 
ledning til. 

Stk. 4. Rektor eller 
en af ham udpeget 
person har ret til 
uden stemmeret at 
deltage i en sags be
handling i et kolle
gialt organ. 

§ 7. Rektor kan efter be
myndigelse fra de 
kollegiale organer 
afgøre almindelige 
lØbende sager, der 
ikke giver anledning 
til tvivl. 

§ 8. Rektor afgør sager, 
der ikke tåler opsæt-



telse og ikke kan af
vente behandling i 
kollegiale organer. 
Rektor bØr søge at 
nå frem til den afgØ
relse, som vedkom
mende organ ville 
have truffet, idet han 
såvidt muligt støtter 
sig til formanden og 
medlemmer af hver 
af de repræsenterede 
grupper i organet. 
Meddelelse om den 
trufne beslutning gi
ves snarest til med
lemmerne af det 
kompetente organ og 
til konsistorium. 

§ 9. Rektor kan pålægge 
de kollegiale organer 
at drØfte og afgive 
udtalelser om emner 
af betydning for læ
reanstalten. 
Stk. 2. Rektor kan 
pålægge de ved læ
reanstalten ansatte 
og anmode repræ
sentanter for de stu
derende om at be
handle og afgive ud
talelse om emner af 
betydning for lære
anstalten. 

§ 10. Prorektor er rektors 
stedfortræder. Pro
rektor bistår i Øvrigt 
efter nærmere aftale 
med rektor denne 
ved varetagelsen af 
de under rektoratet 
hØrende forretnin
ger. 
Stk. 2. Når prorektor 
fungerer i rektors 
forfald, overtager 
han samtlige pligter 
og befØjelser, der er 
tillagt rektor ved 
styrelsesloven og 
denne statut. 

Administrationen 
§ 11. Til rådighed for rek

tor står en admini
stration, der ledes af 
en administrations
chef. 
Stk. 2. Efter rektors 
nærmere bestemmel
se bistår administra
tionen de kollegiale 
.organer. 

§ 12. Administrationsche
fen ansættes i over
ensstemmelse med 
de for ansættelse i 
ledende stillinger in
den for statstj ene
sten gældende reg
ler. Konsistorium af
giver en udtalelse til 
undervisningsmini -
steriet om de ind
komne ansØgninger. 
Stk. 2. Rektor fast
sætter, i hvilket 
omfang administrati
onschefen og admini
strationens øvrige 
medarbejdere er be
myndiget til at 
handle på rektors 
vegne. De af rektor 
underskrevne ekspe
ditioner paraferes af 
administrationsche
fen eller en af denne 

hertil bemyndiget 
medarbejder. 
Stk. 3. Administra
tionschefen er over 
for rektor ansvarlig 
for, at de givne be
villinger anvendes i 
overensstemmelse 
med formålet. Han 
er i henholc' til gæl
dende regler ansvar
lig for læreanstal
tens kasse- og regn
skabsvæsen. 

Kap. 3 
Konsisto-. 
num 
Konsistoriums 
sammensætning 
§ 13. Konsistorium består 

af 24 medlemmer. 
Stk. 2. FØdte med
lemmer af konsisto
rium er rektor, der 
tillige er formand. og 
prorektor. 

Stk. 3. Herudover 
vælges for 3 år ad 
gangen: 
9 repræsentanter for 
de heltidsbeskæfti
gede*) videnskabeli
ge medarbejdere og 
lærere**) og 6 re
præsentanter for de 
tekniske og admini
strative medarbejde
re***) 
samt for 1 år ad gan
gen: 
l repræsentant for 
de deltidsbeskæfti
gede videnskabelige 
medarbejdere og læ
rere og 6 repræsen
tanter for de stude
rende. 
Såfremt der ikke op
stilles kandidater for 
de deltidsbeskæfti
gede videnskabelige 
medarbejdere og læ
rere kan disses man
dat besættes for 1 år 
ad gangen af de hel
tidsbeskæftigede vi
denskabelige medar
bejdere og lærere. 
Administratioitsche
fen og overbibliote
karen deltager i kon
sistoriums mØder 
uden stemmeret. 
Vicerektor ved Dan
marks IngeniØraka
demi indbydes til at 
deltage i konsistori
ums mØder uden 
stemmeret. 

0J Ved .heltidsbeskæftigede' 
forstås IfØlge styrelsesloven 
mindst halvtids beskæftigede. 
' 0) Ved . videnskabelige med
arbejdere og lærere. forstås 
ifØlge styrelsesloven professo
rer. lektorer, adjunkter, seni
or-, licentiat- og kandidatsti
pendiater 
000) Omfatter de ved institut
ter, administration, tekniske 
anlæg og Danmarks T-ekniskp 
Bibliotek ansatte. 

Stk. 4. Valg til kon
sistorium foregår ef
ter reglerne i under
visningsministeriets 
valg bekendtgØrelse. 
Stk. 5. Konsistorium 
fastsætter selv sin 
forretningsorden. 

Konsistoriums opga
ver og beføjelser 
§ 14. Konsistorium er læ

reanstaltens øverste 
kollegiale organ. Det 
afgØr alle sager, der 
vedrØrer læreanstal
ten som helhed og 
forholdet mellem 2 
eller flere fagråd og 
træffer herunder for 
læreanstaltens øvri
ge myndigheder bin
dende afgØrelse i fØl
gende sager: 

l) Udarbejdelse af 
forslag til lærean -
staltens statut og 
fastsættelse af stan
dardforretningsorden 
for de kollegiale or
ganer. 

2) Fastlæggelse af 
hovedretningslinier
ne for læreanstaltens 
virke. Konsistorium 
har herunder ansva
ret for den langsigte
de fysiske og Økono
miske planlægning 
og godkender opret
telse og nedlæggelse 
af fagområder inden 
for rammerne af de 
af Undervisningsmi
nisteriet i henhold til 
styrelseslovens § 2 
stk. 1 fastsatte 
fagområder. Kon-
sistorium fastlægger 
de generelle ret
ningslinier for forde
lingen af læreanstal
tens ressourcer. 

3) Udarbejdelse af 
forslag om ændring 
af den ministerielle 
bekendtgØrelse om 
det tekniske licenti
atstudium, jf. § 64, og 
den tekniske doktor
grad, jf. § 65, og fast
sættelse af generelle 
regler i henhold til 
disse bekendtgØrel
ser. 

4) Udarbejdelse af 
forslag til ændring 
af de ministerielle 
regler om betingelser 
for immatrikulation 
som studerende og 
regler for den af 
pladsmangel begrun
dede begrænsning af 
adgangen til lærean
staltens studier. 

5) Oprettelse, ned
læggelse, sammen
lægning og deling af . 
institutter samt æn
dringer i institutter
nes fagområder. 
Fastsættelse af in
stitutters tilhØrsfor
hold til fagråd; kon
sistorium kan be-

stemme, at tværvi
denskabelige insti
tutter henlægges di
rekte under konsi
storium eller under 
udvalg nedsat af 
dette. 

6) Godkendelse af 
institutters ledelses
forhold. 
7) Oprettelse af nye 
professorater og 
fastlæggelse af deres 
indhold. Ved ledig
hed i professorater 
stillingtagen til deres 
opretholdelse og 
fremtidige indhold 
eller deres nedlæg
gelse. Fastlæggelse 
af ved hvilket insti
tut et nyoprettet el
ler ledigt blevet pro
fessorat skal place
res. 

8) Nedsættelse af 
sagkyndige udvalg til 
bedØmmelse af ansØ
gere til professora
ter. Stillingtagen til 
indstillinger*) om 
besættelse af profes
sorater. Sager om af
skedigelse af 
professorer. 

9) Fastsættelse af 
retningslinier og 
procedure for forde
lingen af scholar-, li
centiat-, kandidat
og forskerstipendier. 

10) Tildeling af dok
tor- og æresdoktor
grader. 

11) Tildeling af li
centiatgrader. 

12) Beslutning vedr. 
læreanstaltens re
præsentation ) ud
valg, fonds m.v. Er 
der tale om et fagligt 
hverv med særlig 
tilknytning til et fag
råd, sker udpegnin
gen efter indstilling 
fra dette eller af det
te efter konsistori
ums bemyndigelse. 

13) Disciplinærsager 
vedrØrende stude
rende, såfremt der 
efter rektors skØn 
kan blive tale om re
legation for en tid 
eller for bestandig. 
Relegation af en stu
derende kan af 
denne altid indbrin
ges for undervis
ningsministeren, jf. 
styrelseslovens § 35, 
stk. 2. 

14) Sager, der ved
rØrer forholdet mel-

O) Ved .indstilling. fra et ud
valg til et kollegialt organ eller 
fra et kollegialt organ til et 
hØjere kollegialt organ forstås 
i denne statut - med mindre 
undervisningsministeriet med 
hjemmel i styrelseslovens § 2 
har fastsat andre forskrifter -
at det organ til hvilket der 
indstilles, er frit stillet med 
hensyn til, hvilken beslutning 
der skal træffes, men at be
slutning ikke kan træffes, 
uden at den foreskrevne ind
stilling foreligger. 



lem institutter og 
studienævn og som 
indbringes for kon
sistorium i henhold 
til § 25 stk. 1. 

Stk. 2. Dersom kon
sistorium ikke kan 
tilslutte sig et fag
råds indstilling i sa
ger, der vedrØrer 
pkt. 8, 10 og 11 fore
lægges sagen igen 
for fagrådet med 
konsistoriums be-
mærkninger, inden 
konsistorium afgØr 
sagen endeligt. 

Stk. 3. Forslag fra 
det centrale studie
nævn til ændring af 
eksamensbekendtgØ
relsen fremsendes 
med udtalelser fra 
det eller de relevan
te fagråd, jf. § 25, 
stk. 4, til konsistori
um' der videresender 
det til undervis
ningsministeriet led
saget af sine forslag 
og bemærkninger. 

Stk. 4. Konsistorium 
kan pålægge de Øvri
ge kollegiale organer 
at drØfte og afgive 
udtalelser om emner 
af betydning for læ
reanstalten. 

Stk. 5. Konsistorium 
kan i tilfælde, hvor 
et kollegialt organ 
ikke fungeret eller 
tungerer i strid med 
denne statut, indstil
le til undervisnings
ministeren at fast
sætte en midlertidig 
styrelsesordning for 
det pågældende om
råde jf. styrelseslo
vens § 37. 

Økonomiudvalgets* ) 
sammensætning 
§ 15. Konsistorium ned-

sætter på sit fØrste 
mØde efter hvert or
dinært nyvalg for l 
år ad gangen af sin 
midte et Økonomiud
valg bestående af 
rektor og yderligere 
3 repræsentanter for 
de videnskabelige 
medarbejdere og læ
rerne, 2 repræsen
tanter for de tek
nisk -administrative 
medarbejdere og 2 
repræsentanter for 
de studerende. Val
get foretages som 
forholdstalsvalg 
overensstemmelse 
med reglerne i § 
46**). Rektor er for-

') Det i styrelsesloven forud
satte budget- og forretningsud
valg er delt i et Økonomiud
valg og et - mindre - forret
ningsudvalg. 

•• ) Det er under udarbej delse 
af denne statut af repræsen
tanterne for de tre grupper 
forudsat. at den forskydning af 
stemmevægten, som er en fØl
ge af rektors fØdte medlem
skab. ikke udnyttes af lærer
gruppen. 

mand for ØkonoInl
udvalget. Admini
strationschefen eller 
en af denne udpeget 
stedfortræder delta
ger i udvalgets drØf
telser uden stemme
ret. 
Stk. 2. Dersom en 
fagrådsformand ikke 
er medlem af Økono
miudvalget, cl -- ltager 
han i udvalgets mØ
der uden stemmeret 
ved udarbejdelsen af 
læreanstaltens bud
get og ved den årlige 
bevillingsfordeling 
inden for fagrådets 
område. 

Stk. 3. Økonomiud
valget fastsætter selv 
sin forretningsorden 
inden for rammerne 
af den af konsistori
um fastsatte stan
dardforretningsor
den. 

Økonomiudvalgets 
beføjelser 
~ 16. Økonomiudvalget 

udarbejder, bl. a. på 
grundlag af bidrag 
fra fagrådenes Øko-
nomi- og forret-
ningsudvalg, det 
centrale studienævn, 
institutterne og ad
ministrationen, lære
anstaltens samlede 
budgetforslag. 

Stk. 2. Udvalget fo
retager, inden for de 
af konsistorium fast
lagte generelle ret
ningslinier og på 
grundlag af indstil
linger fra fagrådenes 
Økonomiudvalg, det 
centrale studienævn, 
institutterne og ad
ministrationen, for
delingen af lærean -
staltens ressourcer 
på institutter. admi
nistration, studie
nævn m.v. 
Stk. 3. Udvalget 
træffer i Øvrigt af
gØrelse i enkeltsa
ger eller grupper af 
sager, der efter kon
sistoriums bemyndi
gelse er henlagt til 
udvalget. 

Forretnings
udvalgets 
sammensætning 
§ 17. Konsistorium ned-

sætter på sit fØrste 
mØde efter hvert or
dinært nyvalg for 1 
år ad gangen af sin 
midte et forretnings
udvalg bestående af 
rektor og yderligere 
1 repræsentant for 
de videnskabelige 
medarbejdere og læ
rerne, 1 repræsen
tant for de tek
nisk-administrative 
medarbejdere og l 
repræsentant for de 
studerende. Valget 

foretages som for
holdstalsvalg i over
ensstemmelse med 
reglerne § 46*). 
Rektor er formand 
for forretningsudval
get. Administrations
chefen eller en af 
denne udpeget sted
fortræder deltager i 
udvalgets drØftelser 
uden stemmeret. 
Stk. 2. Forretnings
udvalget fastsætter 
selv sin forretnings
orden inden for ram
merne af den af kon
sistorium fastsatte 
standardforretnings
orden. 
Stk. 3. Ethvert med
lem af udvalget kan 
forlange en sag fore
lagt konsistorium 

Forretningsudvalgets 
beføjelser 
§ 18. Udvalget træffer af

gØrelse i enkeltsager 
eller grupper af sa
ger, der efter konsi
storiums bemyndi
gelse er henlagt til 
udvalget. 

Licentiatudvalgets 
sammensætning 
§ 19. Der oprettes umid

delbart efter nyvalg 
til konsistorium et 
rådgivende licentiat
udvalg bestående af 
12 medlemmer: 
5 medlemmer udpe
ges ved, at hvert fag
råd for 3 år udpe
ger l medlem blandt 
de lærere inden for 
fagrådets område, 
der forestår licenti
atstudier. 
5 medlemmer udpe
ges ved, at de licenti
atstuderende inden 
for hvert fagråds 
område for l år væl
ger l repræsentant 
blandt de licentiat
studerende. 
2 medlemmer udpe
ges for l år af konsi
storium. 

Stk. 2. Licentiatud
valget vælger af sin 
midte en formand og 
en næstformand. 
Stk. 3. Licentiatud
valget fastsætter selv 
sin forretningsorden 
inden for rammerne 
af den af konsistori
um fastsatte stan
dardforretningsor
den. 

Licentiatudvalgets 
opgaver 
§ 20. Licentiatudvalget af

giver indstilling til 
konsistorium om æn
dring af den ministe
rielle bekendtgØrelse 

0) Det er under udarbejdelse 
af denne statut af repræsen
tanterne for de tre grupper 
forudsat, at den forskydning af 
stemmevægten, som er en fØl
ge af rektors fØdte medlem
skab, ikke udnyttes af lærer
gruppen. 

om det tekniske li
centiatstudium, jf. § 
64 og af de i henhold 
hertil udfærdigede 
generelle bestem
melser 

Stk. 2. Licentiat
udvalget virker som 
rådgivende organ for 
konsistorium i sager 
vedrØrende licentiat
studiet. Udvalget af
giver udtalelser i sa
ger, der forelægges 
det af konsistorium 
eller af rektor. Det 
kan på eget initiativ 
tage ethvert spørgs
mål med relation til 
licentiatstudiet op til 
drØftelse og i en så
dan sag afgive en 
udtalelse til de in
stanser på lærean
stalten, hvorunder 
sagen hØrer. 

Forskningsudvalget 
§ 21. Konsistorium ned-

sætter umiddelbart 
efter nyvalg et råd
givende forsknings
udvalg. Konsistori
um træffer bestem
melse om udvalgets 
sammensætning. Ad
ministrationschefen 
eller en af denne 
udpeget stedfortræ-
træder deltager 
forskningsud valgets 
drØftelser uden stem
meret. 

Stk. 2. Forsknings
udvalget' vælger af 
sin midte en for
mand og en næstfor
mand. 

Stk. 3. Forsknings
udvalget fastsætter 
selv sin forretnings
orden inden for ram
merne af den af kon
sistorium fastsatte 
forretningsorden. 

Forskningsudvalgets 
opgaver 
§ 22. Forskningsudvalget 

virker som et 
rådgivende organ 
vedrØrende h <>Sj sko
lens forskningsakti
vitet. Forskningsud
valget afgiver ud
talelse i sager, der 
forelægges q,et af 
konsistorium eller 
rektor. Forsknings
udvalget kan på eget 
initiativ tage even
tuelle spØrgsmål med 
relation til lærean
staltens forskning op 
til drØftelse og i en 
slidan sag afgive en 
udtalelse til de in
stanser på lærean
stalten, hvorunder 
sagen hØrer. 
Stk. 2. For.skningsud
-,alget skal af afde
lingerne orienteres 
om modtagne bevil
linger fra fonds m. v. 
og om de kontrakt
forskningsopgaver, 



som afdelingerne på
tager sig. 

Andre udvalg 
§ 23. Konsistorium kan 

nedsætte andre ud
valg med rådgivende 
eller besluttende 
myndighed. 

Stk. 2. Udvalg med 
besluttende myndig
hed kan kun bestå af 
medlemmer af kon
sistorium. 
Stk. 3. Ved nyvalg, 
der omfatter alle 
konsistoriums valgte 
med1emmer afgiver 
udvalgene beretning 
om udvalgsarbejdet 
til det nyvalgte kon
sistorium, som deref
ter afgør, om ud
valgsarbej det skal 
fortsætte. 

Kap. 4 
Fagråd 
Fagrådenes sammen
sætning 
~ 24. Der nedsættes fØl

gende 5 fagråd, der 
hver inden for de
res fagområde leder 
forskning og uddan
nelse. 

1) Fagrådet for den 
bygningstekniske in
geniØrvidenskab . 

2) Fagrådet for den 
elektroteknisk e inge
niØrvidenskab . 

3) Fagrådet for den 
kemiske grund- og 
ingeniØrvidenskab. 

4) Fagrådet for den 
maskintekniske in
geniØrvidensk ab 

5) Fagr ådet for de 
matematiske og fysi-
3ke videnskaber . 
Stk. 2. Konsistorium 
foretager en opde
ling af læreanstal
tens institutter på 
fagråd. idet et insti
tut i organisatorisk 
henseende normalt 
kun er knyttet til et 
fagråd . Et institut 
kan dog være knyt
tet til flere fagråd, 
hvis konsistorium 
finder, at dette af 
faglige og praktiske 
grunde er hensigts
mæssigt. Konsistori
um fastlægger i så 
fald retningslinier 
for sagsbehandlingen 
og for de ansattes 
stemmeret og valg
barhed, idet den en
kelte ansatte kun 
kan have stemmeret 
og være valgbar til 
et fagråd. 

Stk. 3. Hvert fagråd 
består af 24 medlem
mer. 
For 3 år ad gangen 
vælges: 

11 repræsentanter 
for de heltidsbe
skæftigedf' videnska
belige medarbejdere 
og lærere og 6 re
præsentanter for de 
tekniske og admini
strative medarbejde
re. 
For l år ad gangen 
vælges: 
1 repræsentant for 
de deltidsbeskæftig
de videnskabelige 
medarbejdere og læ
rere og 6 repræsen
tanter for de stude
rende, der modtager 
undervisning inden 
for det pågældende 
fagråds område. 

Stk. 4. Såfremt der 
ikke opstilles kandi
dater for de deltids
beskæftigede viden
skabelige medarbej
dere og lærere, kan 
dette mandat besæt
tes af de heltidsbe
skæftigede videnska
belige medarbejdere 
og lærere for 1 år ad 
gangen. 

Stk. 5. Valg til fag
rådene foregår efter 
reglerne i undervis
ningsministeriets 
valgbekendtgØrelse. 
Stk. 6. Hvert fagråd 
vælger for et år ad 
gangen efter regler
ne i ~ 4 stk. 3 blandt 
sine heltidsansatte 
videnskabelige med
arbejdere og lærere 
en formand og af sin 
midte en næstfor
mand. 
Stk. 7. Fagrådene 
fastsætter selv deres 
forretningsorden in· 
den for rammerne af 
den af konsistorium 
fasts atte standard
forretningsorden 

Fagrådenes opgaver 
og beføjelser 
§ 25. Fagrådet afgØr sager, 

der ',redrØrer forhol
det mellem institut
terne indbyrdes og 
mellem institutter og 
studienævn. Sager, 
der vedrØrer forhol
det mellem institut
ter og studienævn, 
kan af institut eller 
studienævn indl--rin
ges for konsistorium 
til afgØrelse. 

Stk. 2. Fagrådet 
træffer for lærean
staltens Øvrige myn
digheder bindende 
afgØrelse j fØlgende 
sager: 
a) Udfærdigelse af 
opslag af professora
ter. 
b) N edsættelse af 

sagkyndige udvalg 
til bedØmmelse af 
ansøgere til stillinger 
for heltidsbeskæfti
gede videnskabelige 
medarbejdere og læ
rere, bortset fra pro
fessorer, og til be
dØmmelse af ansøge
re til eksterne lek
torater. Opslag og 
besættelse af disse 
stillinger . . 
c) Afskedigelse af de 
i punkt b) nævnte. 
d) Orlov til profes
sorer og andre hel
tidsbeskæftigede læ
rere og videnskabeli
ge medarbejdere. 

e) Nedsættelse af 
sagkyndige udvalg 
til bedØmmelse af 
adjunkter. Udnæv
nelse af adjunkter til 
lektorer. 

f) Godkendelse af 
studieplaner for li
centiatstudier. Ud
pegning af censorer i 
forbindelse med til
deling af licentiat
graden. 

g) Nedsættelse af 
sagkyndige udvalg 
til vurdering af af
handlinger indleve
ret med henblik på 
erhvervelse af dok
torgraden. 

Stk. 3. Fagrådet af
giver indstilling til 
konsistorium vedrØ
rende: 

a) Oprettelse og 
nedlæggelse af de i 
§ 14 stk. 1 punkt 2 
nævnte fagområder. 

b) Oprettelse, ned
læggelse, sammen
lægning og deling af 
institutter samt æn
dringer i institutter
nes fagområder. 

c) Oprettelse af nye 
professorater og 
fastlæggelse af deres 
indhold. Ved ledig
hed i professorater, 
deres . opretholdelse 
og fremtidige ind
hold eller deres ned
læggelse. Fastlæg
gelse af ved hvilket 
institut et nyoprettet 
professorat skal pla
ceres. 

d) Nedsættelse at 
sagkyndige udvalg 
til bedØmmelse af 
ansØgere til profes
sorater. Besættelse 
af professorater. 

e) Sager om afskedi
gelse af professorer. 

f) Tildeling af dok
tor- og æresdoktor
grader. 

g) Tildeling af licen
tiatgrader. 

Stk. 4. Forslag fra 
det centrale studie-

nævn til ændring af 
eksamensbekendtgØ
reisen fremsendes til 
konsistorium gen
nem det eller de re
levante fagråd, led
saget af disses for
slag og bemærknin
ger. 

Økonomi- og forret
ningsudvalg 

§ 26. Hvert fagråd ned
sætter på sit fØrste 
mØde efter hvert or
dinært nyvalg for 1 
år ad gangen af sin 
midte et Økonomi
og forretningsudvalg 
bestående af fag
rådsformanden og 
yderligere 1 repræ
sentant for de viden
skabelige medarbej
dere og lærere, 1 
repræsentant for de 
teknisk - administra
tive medarbejdere og 
1 repræsentant for 
de studerende. Val
get foretages som 
forholdstalsvalg 
overensstemmelse 
med reglerne i § 
46*). Fagrådsfor
manden er formand 
for Økonomi- og for
retningsudvalget. 
Administrationsche
fen eller en af denne 
udpeget stedfortræ
der deltager i udval
gets drØftelser uden 
stemmeret. 

Stk. 2. Økonomi- og 
forretningsudvalgets 
forretningsorden 
fastsættes af fagrå
det inden for ram
merne af den af kon
sistorium fastsatte 
standardforretnings
orden. 

§ 27. Økonomi- og forret
ningsudvalget udar
bejder på grundlag 
af indstillinger fra 
institutter og studie
nævn, fagområdets 
budgetforslag til 
konsistoriums Øko
nomiudvalg. 
Stk. 2. Udvalget fo
retager på grundlag 
af udtalelser fra in
stitutter og studie
nævn indstilling til 
konsistoriums Øko
nomiudvalg om for
deling af de ressour
cer, der tildeles fag
området. 
Stk. 3. Udvalget træf
fer afgØrelse i en
keltsager eller grup
per af sager, der ef
ter fagrådets bemyn
digelse er henlagt til 
udvalget. 

Ol Det er under udarbejdelse 
af denne statut af repræsen
tanterne for de tre grupp'er 
forudsat, at den forskydning af 
stemmevægten, som er en fØl
ge af fagrådsformandens fØdte 
medlemskab, ikke udnyttes af 
lærergruppen. 



Andre udvalg 
§ 28. Fagrådet kan ned

sætte andre udvalg 
med rådgivende eller 
besluttende myndig
hed. 
Stk. 2. Udvalg med 
besluttende myndig
hed kan kun bestå af 
medlemmer af fagrå
det. 
Stk. 3. Ved nyvalg til 
fagrådet, der omfat
ter alle fagrådets 
medlemmer, afgiver 
udvalgene beretning 
om udvalgsarbejdets 
forlØb til det ny fag
råd, som derefter af
gør, om udvalgsar
bejdet skal fortsæt
tes. 

Kap.S 
Studie-
nævn 
Det centrale studie
nævns sammensæt
ning 
§ 29. Det centrale studie

nævn består af 12 
medlemmer: Hvert 
af de 4 fagstudie
nævn, jf. § 30, væl
ger af sin midte 2 re
præsentanter til det 
centrale studienævn, 
idet lærerne i fag
studienævnet vælger 
en repræsentant for 
lærerne i de ingeni
Ørvidenskabelige fag, 
og de studerende en 
repræsentant for de 
studerende. Valget 
foregår efter regler
ne i § 4 stk. 3. 
Herudover vælger 
lærerne på et fælles
mØde for de 4 fag
studienævn, der af
holdes umiddelbart 
efter at va~g til fag
studienævn har fun
det sted, af eller uden 
for deres midte 2 re
præsentanter for læ
rerne i de matemati
ske fag *), fySiJske 
fag og grundlæggen
de kemifag; de tre 
fagområder skiftes 
til at besætte de 2 
pladser i den nævnte 
rækkefØlge, idet der 
ved det fØrste valg 
vælges en repræsen
tant for de matema
tiske og en æpræ
sentant for de fysi
ske fag etc.; konsi
storium fastlægger i 
tvivlstilfælde hvilke 
fag, der skal henfØ
res til de 3 fagområ
der. Valget foregår 

0) Herved menes også de an
vendt matematiske fag. 

efter reglerne i § 4 
stk. 3. De studerende 
vælger på fællesmØ
det af eller uden for 
deres midltre yderlige
re 2 repræsentanter. 
Administrationsche
fen eller en af denne 
udpeget stedfortræ
der deltager i det 
centrale studienævns 
mØder. 

Stk. 2. Alle valg gæl
der for l år, og gen
valg kan finde sted. 

Stk. 3. Det centrale 
studienævn vælger 
efter reglerne i ~ 4 
stk. 3 for l år en for
mand og en næstfor
mand af sin midte. 

Stk. 4. Det centrale 
studienævn fastsæt
ter selv sin fmret
ningsorden inden for 
rammerne af den af 
konsistorium fastsat
te standardforret
ningsorden. 

Fagstudienævnenes 
sammensætning 

~ 30. Der nedsættes 4 fag
studienævn: 
1) Studienævnet for 
det bygningstekniske 
fagområde (B-studie
nævnet). 

2) Studienævnet for 
det elektrotekniske 
fagområde (E-studie
nævnet). 

3) Studienævnet for 
det kemiske fagom
råde (K-studienæv
net). 

4) Studienævnet for 
det maskintekniske 
fagområde (M-stu
dienævnet) . 
Stk. 2. Hvert fagstu
dienævn består af 6 
lærere og 6 stude
rende. De vælges ef
ter reglerne i under
visningsministeriets 
valgbekendtgØrelse 
for et år ad gangen 
af og blandt hen
holdsvis lærerne ved 
det pågældende stu
dienævns fagområde 
og de studerende, 
der studerer inden 
for samme fagområ
de. Genvalg kan fin
de sted. 

Stk. 3. Fagstudie
nævnene vælger ef
ter reglerne i § 4 stk. 
3 for 1 år en formand 
og en næstformand 
af deres midte. 

Stk. 4. Det centrale 
studienævn fastsæt
ter fagstudienævne
nes forretningsorden 
inden for rammerne 
af den af konsistori
um fastsattr stan
dardfQrretningsorden. 

Studienævnenes op
gaver og befØjelser 

§ 31. Det centrale studie
nævn udarbejder ef
ter indstilling fra fag
studienævnene for
slag til ændring 
af eksamens bekendt
gØreisen. Forslaget 
fremsendes til un
dervisningsministe
riet gennem fagråd 
og konsistorium, jf. § 
25 stk. 4 og § 14 stk. 
3. 

Stk. 2. Det centrale 
studienævn fastsæt
ter i Øvrigt efter ind
stilling fra fagstu
dienævnene de gene
relle regler for eksa-
men, karaktergiv-
mng, undervisning 
og studieordning. 

Stk. 3. Det centrale 
studienævn afgiver 
indstilling til konsi
storium om ændring 
af de ministerielle 
regler om betingel
ser for immatriku
lation som studeren
de og regler for den 
af pladsmangel be
grundede begræns
ning af adgangen til 
læreanstaltens stu
dier. 

Stk. 4. Det centrale 
studienævn afgiver 
på grundlag af ind
: ;illinger fra fagstu
dienævn og institut
ter indberetning til 
konsistoriums Øko
nomiudvalg om det 
kursusudbud, som i 
overensstemmelse 
med studieplanerne 
skal indgå i grund
laget for Økonomi
udvalgets ressource
fordeling. Dersom 
Økonomiudvalget fin
der, at indberetnin
gens kursusudbud 
overstiger undervis
ningens andel i res,
sourcerne, foretager 
det centrale studie
nævn en prioritering. 
Økonomiudvalget 
kan, når særlige 
grunde taler derfor, 
fravige srtudienæv
nets prioritering. 

Stk. 5. Det centrale 
studienævn kan på 
eget initiativ og skal 
på konsistoriums an
modning udarbejde en 
indstilling til konsi
storium om prirncip
per for fordeling af 
undervisningsres
sourcer. Kan konsi
storium ikke godken
de indstillingen, Slkal 
det centrale studie
nævn have lejHghed 
til at fremkomme 
med en fo·rnyet ind
,stilling, inden kornsri
storium træffer den 
endelige afgØrelse. 

Stk. 6. Den i stk. 4 
omtalte indberetning 
skal indeholde oplys
ninger om hvert kur
sus omfang, varighed 
og form. Dersom 
konsistorium i hen
hold til stk. 5 har 
godkendt principper 
for fordeling af un
dervisningsressour
cer, skal indberetnin
gen indeholde en res
sourceberegning ba
seret på dijsse prin
cipper. 

Stk. 7. Det cen
trale studienævn 
fastlægger i Øvrigt 
kompetencefordelin
gen mellem sig og de · 
Øvrige studienævn 
og mellem disse ind
byrdes. Når studie
nævnet uden nær
mere angivelse næv
nes i de fØlgende be
stemmelser, menes 
der det centrale stu
dienævn eller det el
ler de relevante fag
studienævn, der i 
henhold til den 
nævnte kompetence
fordeling har fået 
tillagt befØjelsen. 

Stk. 8. Studienævnet 
udarbejder og ajour
fØrer inden for ram
merne af de i hen
hold til stk. log 2 
fastsatte regler stu
dieordningerne med 
angivelse af under
visningens mål, om
fang, varighed, form 
og indhold samt pen
sumbeskrivelserne. 
Studienævnet fast
lægger herunder de 
anbefalede studie
forlØb (studielinier ) . 

Stk. 9. Studienævnet 
tager inden for ram
merne af de gælden
de studieordninger 
og efter indstilling 
fra institutterne. 
stilling til oprettelse 
og nedlæggelse af 
kurser og ændringer 
heri. 
Stk. 10. Studienævnet 
fastsætter retningsli
nier for undervisnin
gens tilrettelæggelse 
og afholdelse af ek
samener. 

Stk. 11. Studienævnet 
har ansvar for lære
anstaltens studievej -
ledning. 

Stk. 12. Studienævnet 
påser, 

- at studierne kan 
gennemfØres som 
forudsat i eksamens
bekendtgØrelsen og 
studieordningen og 
på den normerede 
tid, 
- at samordningen 
af studiernes enkelte 
dele finder sted, 
- at enkelte fag el-



ler discipliner ikke 
ændres urimeligt i 
omfang, og 
- at den undervis
ning, der gives, og de 
eksamenskrav, der 
stilles, er relevante i 
forhold til uddannel
sens mål og de fast
satte eksamensfor
dringer. 

Stk. 13. Studienæv
net kan påtale en 
lærers undervisning 
over for instituttet. 

Stk. 14. Studienæv
net kan dispensere 
fra studie- og eksa
mensordninger i det 
omfang, der er 
hjemmel hertil efter 
gældende bestem
melser. Er afgØrelsen 
overladt et fagstu
dienævn, kan en an
søger, der ikke har 
fået medhold, ind
bringe sagen for det 
centrale studienævn 
til endelig afgØrelse. 

Stk. 15. Studienæv
net godkender de 
studerendes valg af 
en kUI1SUJssammen
sætning, som afviger 
fra de godkendte 
studielinier (indivi
duelle studieforlØb), 
hvor godkendelsen i 
henhold til gældende 
eksamensbestemmel
ser er en betingelse 
for erhvervelsen af 
en akademisk grad 
eller har betydning 
på anden JIlåde. 

Stk. 16. Studienæv
net afgØr, om kurser, 
som en studerende 
har gennemfØrt ved 
andre uddannelses
institutioner, kan 
meritoverfØres. 

Stk. 17. Studienæv
net træffer i over
ensstemmelse med 
de af undervisnings
ministeriet fastsatte 
regler afgØrelse om 
ansættelse af del
tidsansatte timelØn
nede lærere og til
svarende lærere. 
Studienævnet kan 
overlade det til et 
institut at træffe af
gØrelse på studie
nævnets vegne. Er 
afgØrelsen overladt 
et fagstudienævn el
ler efter bemyndi
gelse et institut, kan 
dets afgØrelse af an
søgerne, den eller de 
fagkyndige, der har 
udtalt sig om ansØ
gernes kvalifikatio
ner, eller et medlem 
af studienævnet ind
bringes for det cen
trale studienævn. 

Stk. 18. Studienæv
net skal til udtalelse 
have forelagt alle sa
ger om oprettelse og 

nedlæggelse af pro
fessorater og om de
res indhold samt om 
oprettelse og ned
læggelse af andre 
lærerstillinger. 

Stk. 19. Studienæv
net skal have lejlig
hed til at udtale sig 
om de undervis
ningsmæssige kvali
fikationer hos ansØ
gere til de i stk. 17 
nævnte lærerstillin
ger og hos adjunkter 
forud for deres uo
nævnelse til lektorer. 

Stk. 20. Studienæv
net træffer beslut
ning om fordeling af 
de bevillinger, der af 
konsistoriums Øko
nomiudvalg henlæg
ges til studienævnet. 

Stk. 21. Studienæv
net skal til udtalelse 
have forelagt andre 
sager, der vedrØrer 
undervisningen. 

Det centrale studie
nævns forretnings
udvalg 
§ 32. Det centrale studie

nævn kan af sin 
midte nedsætte for
retningsudvalg og 
overdrage dette at 
træffe beslutning i 
nærmere angivne 
kategorier af sager. 

Udvalget vedr. 
studiestarten 
§ 33. Det centrale studie

nævn nedsætter på 
sit fØrste mØde efter 
nyvalg et rådgivende 
studiestartudvalg på 
12 medlemmer med 
lige mange lærere og 
studerende. Lærerne 
vælges blandt de læ
rere, der varetager 
den undervisning, 
som de studerende 
normalt deltager i i 
studiets fØrste 2 år. 

Stk. 2. Valget fore
går efter reglerne 
om forholdstalsvalg i 
henhold til § 46. 

Stb.. 3. Studiestart
udvalget har til op
gave at afgive en 
rådgivende udtalelse 
i sager vedrØrende 
studiestarten, som 
forelægges det af det 
centrale studienævn 
eller et fagstudie
nævn. 

Stk. 4. Studiestart
udvalget kan på 
eget initiativ tage et
hvert spØrgsmål med 
relation til studie
starten op til drØftel
se og afgive en vej
ledende udtalelse til 
det centrale studie
nævn eller et fagstu
dienævn. 

Andre udvalg 
§ 34. Det . centrale studie

nævn og fagstudie
nævnene kan ned
sætte udvalg med 
besluttende eller 
rådgivende kompe
tence. 

Stk. 2. Kun udvalg 
nedsat af de pågæl
dende studienævns 
midte kan tillægges 
besluttende myndig
hed. Et udvalg under 
et fagstudienævn 
kan ikke tillægges 
besluttende myndig
hed i de i § 31 mk. 16 
nævnte sager. 

Kap. 6 
Institut
ter 
§ 35. Læreanstaltens 

forskning og under
visning drives nor
malt inden for ram
merne af institut
ter*) . 
Stk. 2. Ved hvert in
stitut virker et insti
tutråd, en institutbe
styrer og evt. en in
stitutbestyrelse. 

Institutråd 
§ 36. Institutrådet består 

af alle heltidsbe
skæftigede lærere 
og videnskabelige 
medarbejdere, der er 
ansat i normerede 
stillinger samt af vi
denskabelige medar
bejdere, der er ansat 
af læreanstal ten med 
aflØnning af fonds
midler eller af ind
tægter fra rekvireret 
arbejde, såfremt an
sættelsen har en va
righed af mindst 1 
år. Endvidere af 
repræsentanter for 
det tekniske og ad
ministrative perso
nale og for de stude
rende, der modtager 
undervisning ved in
stituttet. 
Stk. 2. Konsistori
um kan efter insti
tutrådets indstilling 
bestemme, at ekster
ne lektorer og andre 
lærere optages som 
medlemmer af insti
tutrådet. 
Stk. 3. Antallet af 
repræsentanter for 
de tekniske og admi
nistrative medarbej
dere og for de stude
rende fastsættes for 
hvert enkelt institut 
af konsistorium efter 

') Ved .insti tut. forstås den 
mindst organisatoriske enhed, 
der har formel eksistens. Be
grebet omfatter således alle 
læreanstaltens nuværende la
boratorier, institutter og afde
linger. , 

indstilling fra insti
tuttet, og det kan 
tilsammen hØjst ud
gØre halvdelen af m
stitutrådets samlede 
antal medlemmer. 
Stk. 4. Repræsentan
terne for de tekniske 
og administrative 
medarbejdere og for 
de studerende væl
ges for 1 år ad gan
gen, og valget fore
går efter reglerne i 
und ~rvisningsmini
steriets valgbekendt
gØrelse. 

Institutbestyrer 
§ 37. Institutrådet vælger 

for et år ad gangen 
efter reglerne i § 4 
stk. 3 en institutbe
styrer blandt sine 
hel tids beskæftigede 
medarbej dere. 
Stk. 2. Institutrådet 
eller institutbesty
relsen, hvor en sådan 
er nedsat, vælger 
blandt sine heltids
beskæftigede medar
bejdere en stedfor
træder for institut
bestyreren. 

Institutbestyrelse 
§ 38. Ved alle institutter 

kan der oprettes en 
institutbestyrelse, og 
ved institutter med 8 
fuld tids beskæftigede 
lærere og videnska
belige medarbejdere 
og derover skal en 
sådan oprettes. Kon
sistorium fastsætter 
efter indstilling fra 
det enkelte institut 
stØrrelse og sam
mensætning af be
styrelsen. Denne kan 
hØjst have 6 med
lemmer, hvoraf 1 
skal være repræsen
tant for de studeren
de og mindst· 1 re
præsentant for de 
tekniske og admini
strative medarbejde
re; konsistorium kan 
dog for stØrre insti
tutter godkende af
vig·eIser herfra. 

Stk. 2. Institutbesty
reren er fØdt medlem 
af og formand for in
stitutbestyrelsen. I 
Øvrigt vælger hver 
af de 3 grupper i in
stitutrådet sine re
præsentanter til in
stitutbestyrelsen i 
henhold til reglerne 
om forholdstalsvalg, 
jf. § 46 ved valg af 
flere medlemmer og 
efter reglerne i § 4 
stk. 3 ved valg af l 
medlem. 

Institutvedtægter 
§ 39. Konsistorium fast

sætter efter indstil
ling fra det enkelte 
institutråd en styrel
sesvedtægt for insti
tuttet, der bl. a. fast-



lægger kompetence
fordelingen mellem 
institutråd, institut
bestyrer og evt. in
stitutbestyrelse. In
stituttet vælger mel
lem de som bilag 
1-3 til nærværende 
statut udarbejde<te 3 
standardvedtægter, 
idet dog konsistori
um efter indstilling 
fra institutrådet kan 
godkende afvigelser 
herfra, hvis særlige 
grunde taler derfor. 

Instituttets opgaver 
og beføjelser 
§ 40. Instituttet - her og i 

det fØlgende forstået 
som det eller de or
ganer, der i henhold 
til styrelsesvedtæg
ten har fået tillagt 
kompetencen - af
giver budgetforslag 
til fagrådets Økono
miudvalg. Inden af
givelsen indhenter 
instituttet en udtalel
se fra studienævnet 
om den del af bud
getforslaget, der ved
rØrer undervisnin
gen. 

Stk. 2. Instituttet 
fordeler de bevillin
ger, der af konsisto
riums Økonomiud
valg er henlagt til 
det, og fordeler dets 
Øvrige ressourcer. 

Stk. 3. Instituttet af
giver indstilling til 
studienævnet om op
rettelse, nedlæggelse 
eller ændring af 
kurser. Instituttet 
har over for studie
nævnet ansvaret for 
kursernes faglige og 
pædagogiske niveau. 
Instituttet har endvi
dere over for studie
nævnet ansvaret for 
koordineringen af 
undervisningen på 
kurser, hvor flere 
lærere medvirker, og 
for koordineringen, 
hvor flere lærere gi
ver undervisning på 
parallelle kurser. 

Stk. 4. Instituttet 
fordeler de arbejds
opgaver, der påhvi
ler instituttet. 

Stk. 5. Instituttet af
giver indstilling til 
fagrådet om opslag, 
ansættels·e og afsked 
for så vidt angår 
hel tids beskæftiged e 
lærere og videnska
belige medarbejdere, 
bortset fra professo
rer, og for så vidt 
angår eksterne lek
torer. Instituttet af
giver indstilling til 
fagrådet om orlov 
for så vidt angår alLe 
lærere og videnska
belige medarbejdere. 
Instituttet afgiver 

indstilling til fagrå
det om udnævnels,e 
af adjunkter til lek
torer. 

Stk. 6. Instituttet 
træffer efter studie
nævnets bemyndi
gelse afgØrelse om 
ansættelse eller af
skedigels,e af deltids
ansatte timelØnnede 
undervisnings assi -
stenter og tilsvaren
de lærere. 

Stk. 7. Instituttet 
træffer afgØrelse om 
ansættelse, afsked el
ler orlov for så vidt 
angår det tekniske og 
administrative per
sonale. 

Kap.? 
De kolle
giale or
ganer
generel
lebe
sfem
melser 
§ 41. Det er en t j eneste

pligt for læreanstal
tens heltidsansatte 
lærere og videnska
belige medarbejdere 
samt for d'e tekniske 
og administrative 
medarbejdere at 
modtage valg til læ
l1eanstaltens kollegi
ale organer samt til 
disses formandspo
ster. Undtaget herfra 
er posten som rektor 
og prorektor. 
Stk. 2. Ingen kan mod 
sin vilj e opstilles på 
en kandidatliste, der 
omfatter andre, end 
den pågældende selv, 
jf. § 53 stk. 4 punkt 4. 
Stk. 3. Rektor kan, 
når ganske særlige 
grunde taler derfor, 
efter ansØgning for 
en nærmere angiven 
periode fritage en 
ansat for <ten i stk. 1 
nævnte t j enestepligt. 

§ 42. Medlemmer af lære
anstaltens kollegiaLe 
organer har pligt til 
at deltage i disses 
mØder. Et medlem af 
et kollegialt organ, 
<ter har lovligt for
fald, har pligt til at 
meddele dette forud 
for mØdet. 
Stk. 2. Når et med
lem af et kollegialt 

organ mister sin 
valgbarhed eller i 
Øvrigt afgår i løbet 
af valgperioden eller 
erklæres inhabil el
ler når et medlem 
ved fravær i mindst 
to måneder på grund 
af sygdom, studierej
se eller lignende er 
ude af stand til at 
deltage i det kollegi
ale organs arbejde, 
indkalder dette en 
suppleant til at ind_O 
træde. Et kollegialt 
organ træffer selv 
beslutning om, hvor-
vidt betingelserne 
for suppleantens 
indtræden er til ste
de. 
Stk. 3. Såfremt der 
ikke er valgt en sup
pleant for det pågæl
dende medlem, for
anstaltes der supple
ringsvalg efter reg
lerne i undervis
ningsministeriets 
valgbekendtgØrelse. 

§ 43. Når kollegiale orga
ner oprettes i lØbet 
af valgperioden, 
gælder valg af med
lemmer for resten af 
perioden. Nedlægges 
organer, bortfalder 
mandatet. 

§ 44. Et medlem af et kol
legialt organ er ude
lukket fra at deltage 
i forhandlinger og 
afstemninger is,ager, 
hvori den pågælden
de har en personlig 
interesse. 
Stk. 2. Medlemmet 
skal underrette det 
kollegiale organ, 
hvis der fo'religger 
forhold, der bevirker 
inhabilitet, eller som 
kan give anledning 
til tvivl om hans ha
bilitet. 
Stk. 3. Det kollegiale 
organ afgØr herefter, 
hvorvidt det pågæl
dende medlem skal 
vige sædet under sa
gens behandling. Et 
medlem er ikke af
skåret fra at deltage 
i afstemninger om 
sin habilitet. 

§ 45. De kollegiale orga
ner udØver deres 
virksomhed i mØder. 
Dersom alle med
lemmer er enige her
om, kan rutinesager 
dog afgØres ved 
skriftlig behandling. 
Stk. 2. De kollegiale 
organer er beslut
ningsdygtige, når 
mindst halvdelen af 
medlemmerne er til 
stede. Til en gyldig 
beslutning kræves, 
at der blandt de 
fremmØdte afgives 
flere ja-stemmer end 
nej-stemmer, med
mindre andet fast
sættes af undervis
ningsministeren. 

§ 46. De kollegiale orga
ners valg af to eller 
flere medlemmer til 
udvalg, kommissio
ner og lignende fore
tages som forholds
talsvalg (listevalg 
efter den d'hondtske 
metode). Valg af et 
enkelt medlem fore
tages som flertals
valg efter reglerne 
§ 4, stk. 3. 

§ 47. De kollegiale orga
ners mØder er of
fentlige, medmindre 
det på grund af sa
gens beskaffenhed 
eller omstændighe
derne i Øvrigt findes 
nØdvendigt eller Øn
skeligt, at behand
lingen sker for luk
kede dØre. Et kolle
gialt organ afgØ'r 
selv, om forhandlin
gerne af en sag skal 
være offentlige eller 
skal ske for lukkede 
dØre. 
Stk. 2. Sager om en
keltpersoners per
sonlige og Økonomi
ske forhold, herun
der sager om ansæt
telser, forfremmelser 
og afskedigelser, 
samt sager om pla
ner eller forhandlin
ger om kØb og salg 
af fast ejendom, be
dØmmelse af ordre 
til eller tilbud fra le
verandØrer eller en
treprenØrer skal be
handles for lukkede 
dØre. I sådanne sager 
har medlemmerne 
tavshedspligt. 
Stk. 3. Medlemmerne 
har endvidere tavs
hedspligt med hen
syn til oplysninger, 
som de i kraft af de
res medlemskab bli
ver bekendt med, og 
hvis hemmelighol
delse ifØlge sagens 
natur er påkrævet. 
Stk. 4. Tavshedsplig
ten ophØrer ikke 
med udtræden af det 
pågældende organ. 

Kap. 8 
Valg
regler 
§ 48. I henhold til under

visningsministeriets 
bekendtgØrelse om 
regler for valg til 
de styrende organer 
ved hØjere uddan
nelse:;institutioner 
( valgbekendtgØrel
sen) nedsætter kon
sistorium in
den udlØbet af for
årssemestrene et 
valgudvalg beståen
de af 2 repræsentan
ter for lærere og vi-



denskabelige medar
bejdere, 2 repræsen
tanter for de tekni
ske og administrati
ve medarbejdere og 
2 repræsentanter for 
de studerende, valgt 
ifØlge reglerne i § 46. 
De nærmere regler 
om valgudvalget fin
des i valgbekendtgØ
relsen. 

Stk. 2. Konsistorium 
afgØr/fastlægger se
nest samtidig med 
valgudvalgets ned
sættelse, 
1. hvorvidt de fore
stående valg skal af
holdes som valg
bordsvalg eller som 
brevstemme-valg, 
2. inden for hvilket 
tidsrum valglister 
skal være fremlagt 
til eftersyn, 
3. fristen for, at en 
valgberettiget kan 
kræve sig optaget på 
valglisten. Denne 
frist er samtidig 
indsigelsesfrist mod 
den fremlagte valgli
ste, 
4. det nØdvendige 
antal af stillere til 
kandidatopstilling 
såvel ved flertals
valg mellem enkelt
personer som ved 
forholdstalsvalg mel
lem lister. 

§ 49. Ordinære valg til 
konsistorium, fagråd 
og studienævn afhol
des den fØrste uge i 
december for både 
l-årige og 3-årige 
perioder. Ordinære 
valg til institutråd 
afholdes den fØrste 
tirsdag i forårsseme
stret. 
Stk. 2. De valgte re
præsentanters funk
tionsperiode regnes 
fra henholdsvis den 
1. januar og den 15. 
februar. 

§ 50. Valg udskrives af 
valgudvalget senest 
75 dage fØr valgets 
afholdelse, jf. § 49. 
Bekendtgørelsen 
herom (valgcirkulæ
ret) skal indeholde 
indkaldelse af kandi
datanmeldelser eller 
kandidatlister samt 
bekendtgØrelse om 
1. de af konsistorium 
trufne afgØrelser. jf. 
§ 48, 
2. de af valggrup
perne i de kollegiale 
organer trufne afgØ
relser vedrØrende 
repræsentrationsom
råder og valgmåde. 
jf. § 52, 
3. andre bestemmel
ser og tidsfrister, der 
fastsættes af valgud
valget, jf. reglerne i 
valgbekendtgØrelsen, 
4. en tidsplan for 
valget. 

Valgberettigede, 
valggrupper 
§ 51. Valgberettigede (der 

har stemmeret og er 
valgbare) er enhver, 
der den fØrste i den 
måned, valget ud
skrives, tilhØrer en 
af de i stk. 2 nævnte 
valggrupper, og som 
fortsat er ansat/ind
skrevet som stude
rende, når valget af
holdes. 
Stk. 2. De valgberet
tigede opdeles i fØl
gende valggrupper: 

1. Heltidsbeskæfti
gede og mindst halv
tidsbeskæftigede læ
rere og videnskabeli
ge medarbejdere, 
herunder senior-, 
kandidat- og licenti
atstipendiater, 

2. Deltidsbeskæftige
de lærere og viden
skabelige medarbej
dere med mindst 100 
lØntimer pr. seme
ster. 

3. teknisk/admini
strativt personale 
med en aftalt ugent
lig arbejdstid på 
mindst 15 timer, 
4. de ved læreanstal
ten indskrevne stu
derende. 

Stk. 3. I gruppe 1 og 
3 optages umiddel
bart medarbejdere, 
der er ansat i norme
rede stillinger. Kon
sistorium kan efter 
indstilling fra insti
tut og fagråd tiJllæg
ge medarbejdere, der 
er ansat af lærean
stalten med aflØn
ning af fondsmidler 
eller af indtægter fra 
rekvireret arbejde, 
valgbere1Jtigelse ved 
valg af fagråd eller 
konsistorium. Ved 
valg af institutråd 
optages i gruppe 3 
medarbejdere, der er 
ansat i normerede 
stillinger; endvidere 
optages medarbejde
re, der er ansat af 
læreanstalten med 
aflØnning af fonds
midler eller af iInd
tægter fra rekvireret 
arbejde, såfremt an
sættelsen er uden 
tidsbegrænsning, el
ler har en varighed 
af mindst 1 år. 

Stk. 4. For optagelse 
i gruppe 1 kræves 
afsluttet uddannelse 
fra en hØj ere dansk 
uddannelsesinstitwti,
on eller tilsvarende 
udenlandsk uddan
nelse; endvidere op
tages uanset denne 
betingelse lærere og 
v~denskabelige med
arbejdere, der er an
sat som adjunkter, 

lektorer eller profes
sorer i henhold til 
stillingsstrukturcir -
kulæret. 
For optagelse i grup
pe 2 kræves samme 
forudgående uddan
nelse; endvidere op
tages uanset denne 
betingelse lærere 
med anden afsluttet 
uddannelse, der un
derviser på samme 
niveau. 

Stk. 5. Tekniske og 
administrative med
arbejdere er valgbe
rettigede til fagstu
dienævn, såfremt de 
underviser på srunme 
niveau som lærere 
gruppe 1 og 2. 

Stk. 6. Ansatte 
valggrupperne 1 - 3 
med tjenestefritageI
se er valgberettige
de, dersom fritagel
sen udlØber senest 
ved funktionsperio
dens begyndelse. 

Stk. 7. Vikarer i valg
grupperne 1 - 3 er 
valgberettigede, der-
som vikarperioden 
lØber over hele 
funktionsperioden, 
for gruppe 1 dog 1 
år. 

Stk 8. De studerende 
er valgberettigede til 
konsistorium, til et 
fagråd og til et stu· 
dienævn; de er end
videre valgberettige
de til indtil 2 institut
råd under forudsæt
ning af, at de har 
deltaget i eksamen 
ved et af instituttet 
udbudt kursus inden 
for et år forud for 
valget eller udfØrer 
eksamensarbejde ved 
instituttet inden for 
funktionsperioden. 
Den enkelte stude
rende meddeleler ef
ter nærmere regler, 
fastsat af valgudval
get, hvor han Ønsker 
at blive optaget på 
valglisten. På valgli
sterne til institut
rådsvalg optages dog 
kun de studerende, 
der tilkendegiver Øn
ske herom. 

Stk. 9. Stemmeret og 
valgbarhed til et 
kollegialt organ kan 
kun gØres gældende 
inden for en og sam
me valggruppe. Har 
nogen tilknytning til 
mere end en valg
gruppe, skal den på
gældende inden for 
en frist og på den 
måde, der fastsættes 
af valgudvalget, 
meddele, hvor den 
pågældende vil ud
Øve sin valgret. Af
gives sådan med
delelse ikke, bestem
mer valgudvalget, 

hvor valgretten kan 
udØves. 

Repræsentationsom
råder og valgmåder 
§ 52. En eventuel opdeling 

i repræsentationsom
råder sker i henhold 
til reglerne i valgbe
kendtgØreisen og 
styrelseslovens § 20. 
Dette indebærer, at 
repræsentanterne for 
de enkelte valggrup
per 

1. i konmstorium af
gØr en eventuel op
deling i repræsenta
tionsområder og 
mandaternes forde
litng ved valg til 
konsistorium og in
stitutråd. 

2. i det enkelte fag
råd afgØr en eventu
el opdeling i repræ
sentationsområder og 
mandaternes forde
ling ved valg til 
fagråd og det til
svarende fagstudie
nævn. 

Stk. 2. Fastsættelse 
af valgrnåden (fler
talsvalg eller for
holdstalsvalg) for de 
enkelte valggrupper 
sker i henhold til 
reglerne i valgbe
kendtgØrelsen og 
styrelseslovens § 20. 
Dette !Indebærer, at 
de organer, der i 
henhold til nærvæ
rende bætemmeIses 
stk. 1, faSitlægger Tle
præsentationsområ
deopdelingen tilli~ 
fastlægger valgmå
den til de nævnte or
ganer. 

Stk. 3. Et valg sikal 
dog gennemfØres som 
forholdstalsvalg med 
mindst 2 mandater i 
hvert repræsentati
onsområde, dersom 
et antal valgbe
rettigede svarende 
til mindst Y4 af 
stemmetallet pr. 
mandat kræver dette 
senest 30 dage fØr 
valget, jf. valgbe
kendtgØreisen og 
styrelseslovens § 20 
stk. 4. 

Stk. 4. Forsamlinger
nes afgØrelser, jf. 
stk. 1 og stk. 3, skal 
træffes inden forårs
semestrets udlØb for 
valggruppe 1-3 og 
senest 15. september 
for valggruppe 4. 

Kandidatopstillinger 
§ 53. For kandidatopstil

linger gælder regler
ne i valgbekendtgØ
relsen. 



Stk. 2. Kandidatop
stillingen sker på 
formularer, der ud
færdiges af valgud
valget. 

Stk. 3. Det skal af 
formularen tydeligt 
fremgå, om der er 
tale om flertalsvalg 
mellem enkeltperso
ner eller forholds
talsvalg mellem li
ster. 

Stk. 4. En kandidat
anmeldelse skal for 
at være gyldig inde
holde: 

1. Oplysning om 
hvilket kollegialt or
gan, der opstilles til, 

2. oplysning om den 
valggruppe og even
tuelt repræsentati
onsområde den eller 
de anmeldte kandi
dater tilhØrer, 

3. ved anmeldelse af 
kandidatlister, op
lysning om kandida
ternes rækkefØlge 
eller om opstillingen 
er sideordnet, 

4. den eller de an
meldte kandidaters 
navne. For de stude
rendes vedkommen
de samt i tilfælde af 
kandidatlister med 
mere end em kandi
dat den eller de på
gældendes under
skrift på, at de er 
villige til at modtage 
valg, jf. § 41 stk. 2. 

5. navnene på det fo
reskrevne antal stil
lere og disses under
skrifter. 

Stk. 5. En kandidat
liste kan ikke inde
holde flere kandida
ter end det dobbelte 
af det antal, der skal 
vælges. Del' kan dog 
altid opstilles indtil 
10 kandidater. 

Valgets afholdelse 
og opgørelse 
§ 54. Med mindre valget i 

henhold til regler i 
valgbekendtgØrelsen 
bortfalder, udarbej
der valgudvalget 
stemmesedler. Stem
mesedlen skal inde
holde oplysning om: 
1. Hvilket organ 
(konsistorium, fag
råd, institutråd el
ler studienævn) den 
vedrØrer, 
2. valgrnåden, 
3. repræsentations
område. 

4. hvor mange re
præsentanter der 

skal vælges inden 
for repræsentations
området, 

5. de opstillede kan
dater eller navne
ne på de forskellige 
listers kandidater, 
samt om kandidater
ne ved liste
valg er opstillet side
ordnet eller i række
fØlge. 

§ 55. Valgudvalget opgør 
valget efter reglerne 

valgbekendtgØrel
sen. 

Stk. 2. Valgudvalget 
offentliggØr valgre
sultatet senest 1 
uge efter stJern
meafgivningens af
slutning. 

§ 56. Intet medlem af valg
udvalget må delta
ge i behandlingen af 
en sag, der angår 
hans eget kandida
tur eller stemmeafgi
velse. 

Suppleringsvalg 
§ 57. Suppleringsvalg skal 

udskrives, når et 
valgt medlem mister 
sin valgbarhed eller 
med lovlig grund 
nedlægger sit man
dat, og der ikke på 
forhånd er valgt en 
suppleant for den 
pågældende, jf. reg
lerne i valgbekendt
gØreisen. 

Klage 
§ 58. Klage over afholdt 

valg kan inden 6 da
ge efter resultatets 
offentliggØrelse af 
enhver valgberetti
get indgives skriftligt 
til undervisnin.gsmi
nistertet gennem 
valgudvalget, jf. 
valgbekendtgØrelsen. 

Overgangsbestem
melser 
§ 59. Ved de fØrste valg til 

de kollegiale organer 
i henhold til under
visningsministeriets 
valgbekendtgØrelse 
kan konsistorium i 
fornØdent omfang 
fravige de fastsatte 
frister, dog ikke 30 
dages fristen, jævn
fØr styrelseslovens § 
20, stk. 4. 

Stk. 2. For repræsen
tanter, som vælges i 
1974 for en l-årig 
periode, forlænges 
valgperioden, således 
at mandaterne først 
udlØber ved ordinært 
valg i 1975. 

Stk. 3. For repræsen
tanter, som vælges i 
1974 for en 3-årig 
periode, forkortes 
valgperioden, således 
at mandaterne udlØ
ber ved ordinært 
valg i 1976. 

Stk. 4. Rektor, der 
vælges umiddelbart 
efter statuttens i
krafttræden, funge
rer indtil den 30/4 
1977. Prorektor, der 
vælges umiddelbart 
derefter, fungerer 
indtil den 31/10 1976. 

Kap. 9 
Anke
kommis-
. 

sloner 
§ 60. Klager over eksami

nation eller karak
tergivning kan af en 
eksaminand indbrin
ges for en ankekom
mission. 

Stk. 2. En ankekom
mission består af 
censorformanden el
ler censornæstfor
manden samt fire 
medlemmer udpeget 
af det centrale stu
dienævn eller efter 
dets bemyndigelse 
fagstudienævnet, 
heraf to censorer. 
Stk. 3. En ankekom
miSSIOns afgØrelse 
kan gå ud på: 

!. Ændring af den 
givne karakter. 

2. Omeksamination 
ved mundtlig eller 
skriftlig eksamen. 

3. Omvurdering af 
skriftlige eksamens
arbejder ved andre 
censorer. 

4. Afvisning af kla
gen. 

Stk. 4. En ankekom
missions afgØrelser 
kan ikke indbringes 
for anden admini
strativ myndighed. 

Stk. 5. Nærmere reg
ler om behandlingen 
af klager som nævnt 
i stk. 1, herunder 
frist for indgivelse af 
klager, fastsættes af 
undervisningsmini -
steren. 

Kap. 10 
Betingel
serfor 
optagelse 
som stu
derende 
§ 61. Undervisningen ved 

Den polytekniske Læ
reanstalt, Danmarks 
tekniske HØjskole, er 
- så vidt pladsen 
tillader det - til
gængelig for en
hver uafhængig af, 
om vedkommende 
tilsigter at underka
ste sig nogen eksa
men eller ikke, dog 
har de ved lærean
stalten indtegnede 
ingeniØrstuderende 
fortrinsret til benyt
telse af undervisnin
gen. 

Stk. 2. Undervis
ningsministeriet 
fastsætter efter ind
stilling fra lærean
stalten de nærmere 
bestemmelser om be
tingelserne for opta
gelse af ingeniØrstu
derende. 

Kap. 11 
De stu
derende 
,i 62. Polyteknisk For-

ening er de ved læ
I·eanstalten ind
skrevne studerendes 
organisation til vare
tagelse af studenter
sociale og studenteIr
politiske interesser. 
Foreningen forhand
ler med læreanstal
ten om sager, der 
vedrØrer de stude
rendes interesser, og 
som ikke ifØlge sty
relsesloven eller 
denne statut er hen
lagt til de styrende 
organer. 

Ordensregler 
§ 63. Enhver, der stu

derer ved lærean
stalten, har pligt til 
at fØlge de af rektor 
og de faglige forsam
linger fastlagte reg
ler. ForSØmmelse 
heraf kan pådrage 
vedkommende en 
advarsel fra rektor. 
Konsistorium kan 
endvidere for en tid 
eller for bestandig 
nægte vedkommende 



adgang til lærean
stalten. AfgØrelsen 
kan indankes for un
dervisningsministe
ren. 

Kap. 12 
Licentiat
studiet 
§ 64. Ved læreanstalten 

tilrettelægges vide
regående studier, 
som afsluttes med li
centiatgraden. Un
dervisningsministe
riet fastsætter efter 
indstilling af konsi
storium de nærmere 
regler herfor. 

Kap. 13 
Doktor
graden 
§ 65. Læreanstalten har 

ret til at tildele 
den tekniske doktor
grad. Tildelingen af 
den tekniske doktor
grad kan ske enten 
på grundlag af en 
særlig afhandling el
ler som æresdoktor· 
grad. 
Undervisnings mini -
steriet fastsætter ef
ter indstilling fra 
konsistorium de 
nærmere regler for 
tildelingen af den 
tekniske doktorgrad. 

Kap. 14 
Dan
marks 
tekniske 
Bibliotek 
med 
Dansk 
Central for 
Dokumen
tation 
~ 6ti. Under Den polytek

niske Læreanstalt, 
Danmarks tekniske 
HØjskole, hØrer Dan
marks tekniske Bib-

liotek med Dansk 
Central for Doku
mentation, der er et 
offentligt bibliotek 
og statens hovedbib
liotek for teknisk-vi
denskabelig littera
tur. 

Stk. 2. Efter indstil
ling fra Danmarks 
tekniske Bibliotek 
godkender konsisto
rium regler for 
ledelsen af bibliote
ket. Sammensætning 
af det i styrelseslo
vens § 10 omhandle
de biblioteksudvalg 
fastsættes af under
visningsministeriet 
efter indstilling fra 
biblioteket og konsi
storium samt konsi
storium ved Dan
marks IngeniØraka
demi. 

Kap. 15 
Samarbejds
udvalg 
~ 67 . For så vidt angår ar

bejds- og personale
forhold m. v. for l de 
ved læreanstalten 
ansatte medarbejde
re skal de kollegiale 
organers, rektors og 
administrationens le
delse ske under iagt
tagelse af de til en
hver tid gældende 
regler for samar
bejdsudvalg på lære
anstalten og de af 
samarbej dsudvalge
ne i henhold hertil 
fastsatte pricipper. 

Stk. 2. De i stk. 1 ~n
deholdte bestemmel
ser kan ikke bevirke 
nogen indskrænk
ning af den kompe
tence, der i medfØr af 
styrelsesloven og 
denne statut er til
lagt læreanstaltens 
styrende organer. 

Kap 16 
Ikrafttræ
delses
bestem
melser 
§ 68. Valg til konsistorium, 

fagråd og studienævn 
i henhold til denne 
statut finder sted så 
hurtigt som muligt. 
Nærværende statut 
træder i kraft ugeda
gen efter, at disse 

valg har fundet sted. 
Rektor- og prorek
torvalg afholdes så 
hurtigt som muligt 
derefter. Den nuvæ
rende rektor og pro
rektor fungerer i cLe
res embeder, indtil 
valg har fundet sted. 

Institutråd'svalg af
holdes i efterårsseme
stret så hurtigt som 
muligt, efter at det 
nyvalgte konsistori-

um har fastsat antal
let af repræsentanter 
for de tekniske og ad
ministrative medar
bejdere og de stude
rende i institutråde
ne. Institutterne le
des efter de hidtidige 
regler, indtil konsi
storium på grundlag 
af indstilling fra de 
nyvalgte institutråd 
har fastsat de i § 39 
nævnte vedtægter, og 
valg har fundet sted 
i henhold hertil. 

1.Standardvedtægt 
(For institut med in
stitutråd og institutbe
styrer) 

VEDTÆGT FOR 

. . . , ...... in::>titut 
§ 1. Instituttet for 

. . . . . . . .. ledes af et 
institutråd og en in
stitutbestyrer. 

§ 2. Institutrådet består af 
alle heltidsbeskæfti
gede*) lærere og vi
denskabelige medar
bejdere ved instituttet, 
der er ansat i norme
rede stillinger samt af 
hel tidsbeskæftigede 
videnskabelige medar
bejdere, der er ansat 
af læreanstalten med 
aflØnning af fonds
midler eller af ind
tægter fra rekvireret 
arbejde, såfremt an
sættel'sen har en va
righed af mindst 1 år. 
Endvidere af .. repræ
sentanter for det tek
niske og administrati
ve personale ved insti
tuttet og ... repræ
sentanter for de stu
derende, der deltager 
i den undervisning, 
som varetages af in
stituttet. 

Stk. 2. Efter indstil
ling fra institutrådet 
kan konsistorium god
kende, at eksterne 
lektorer og andre læ
rere optages som 
medlemmer af insti
tutrådet. 

Stk. 3. Repræsentan
ter for de tekniske 
og administrative 
medarbejdere vælges 
for et år ad gangen af 
og blandt de med ar
bej dere, der har en 
aftalt ugentlig tjene
stetid på mindst 15 ti
mer. Genvalg kan fin
de sted. Valgberettige
de er ansatte i norme
rede stillinger samt 

.l Ved heltidsbeskæftigede 
forstås i henhold til bemærk
ningerne til forSlaget til styrel
sesloven: mindst halvtidsbe
skæftigede. 

medarbejdere, der er 
ansat af læreanstalten 
med aflØnning af 
fondsmidler eller af 
indtægter fra rekvire
ret arbejde, såfremt 
ansættelsen er uden 
tidsbegrænsning eller 
har . en varighed af 
mindst l år. Valget 
foregår efter de i 
valgbekend tgØrelsen 
og statutten fastsatte 
regler. 

Stk. 4. Repræsentan
terne for de studeren
de vælges for et år ad 
gangen af og blandt 
de studerende, der 
har deltaget i eksa
men ved et af insti
tuttet udbudt kursus 
inden for et år forud 
for valget eller udfø
rer eksamensarbejde 
ved instituttet inden 
for funktionsperioden. 
Genvalg kan finde 
sted. Valget foregår 
efter de i valgbe
kendtgØrelsen og sta
tutten fastsatte regler. 

§ 3. Institutrådet vælger 
blandt sine heltidsbe
skæftigede medarbej
dere en institutbesty
rer og en stedfortræ
der for denne. Valget 
gælder for l år, og 
genvalg kan finde 
sted. Valget foregår 
efter de i statutten 
fastsatte regler. 

Institutråd. 

§ 4. Institutbestyreren er 
formand for institut
rådet. Bestyreren 
indkalder til mØde, 
når han skØnner det 
nØdvendigt, eller når 
Y4 af institutrådets 
medlemmer Ønsker 
det. 

Stk. 2. Institutrådet er 
besl utningsdy gtigt, 
når halvdelen af de 
heltidsbeskæftigede 
medarbejdere er til 
stede. Institutrådet 
træffer beslutning 
ved almindelig stem
meflerhed, i tilfælde 
af stemmelighed er 
bestyrerens stemme 
afgØrende. 



§ 5. Institutrådet er insti
tuttets øverste myn
dighed i alle institut
anliggender bortset 
fra konkrete sager om 
afskedigelse af perso
nale jf. § 6, og træffer 
herunder beslutning 
eller afgiver indstil
ling på fØlgende om
råder: 

1. Institutrådet afgi
ver indstilling til kon
sistorium om ændring 
af vedtægterne for in
stituttet. 

2. Institutrådet afgi
ver budgetforslag til 
fagrådets Økonomiud
valg. Inden afgivel
sen indhentes en ud
talelse fra stud~enæv
net om den del af 
budgetforslaget, der 
vedrØre[' undervisnin
gen. 

3. Institutrådet forde
ler de til instituttet 
givne bevillinger og 
instituttets øvrige res
sourcer. 

4. Institutrådet afgi
ver indstilling til stu
dienævnet om opret
telse, nedlæggelse el
ler ændring af kurser. 

5. Institutrådet afgi
ver til overordnet 
myndighed på lære
anstalten og - i over
ensstemmelse med de 
til enhver tid gælden
de regler for samar
bejdsudvalg på DtH 

til det centrale 
samarbejdsudvalg 
indstilling om prin
cipperne for institut
tets personalepolitik, 
ar bej dstilrettelæggel

se og arbejdsforholde
ne i Øvrigt. 

6. Institutrådet træf
fer afgØrelse om for
delingen af de ar
bejdsopgaver, der på
hviler instituttet. 

7. Institutrådet afgi
ver indstilling til fag
rådet om opslag og 
ansættelse for så vidt 
angår heltidsbeskæf
tigede lærere og vi
denskabelige medar
bejdere (bortset fra 
professorer) og for så 
vidt angår eksterne 
lektorer. Institutrådet 
afgiver indstilling til 
fagfådet om orlov for 
så vidt angår alle læ
rere. Institutrådet af
giver indstilling til 
fagrådet om udnæv
nelse af adjunkter til 
lektorer. 
8. Institutrådet træf
fer efter studienæv
nets bemyndigelse af
gØrelse om ansættelse 
af deltidsansatte ti
melØnnede undervis
ningsassistenter og 
tilsvarende lærere. 

9. Institutrådet afgi-

ver indstilling til rek
tor om ansættelse el
ler orlov for så vidt 
angår det tekniske og 
administrative perso
nale. 

Stk. 2. Institutrådet 
har ansvaret for kur
sernes faglige og 
pædagogiske niveau. 
Institutrådet har 
endvidere over for 
studienævnet ansva
ret for koordineringen 
af undervisningen på 
kurser, hvor flere læ
rere medvirker, og for 
koordineringen, hvor 
flere lærere giver un
dervisning på paral
lelle kurser. Industri
rådet kan nedsætte 
faglige udvalg jf. § 7 
til støtte for run lØs
ning af denne op
gave. 

Stk. 3. Institutrådet 
kan fastsætte en for
retningsorden, der in
den for rammerne af 
statutten, den af kon
sistorium fastsatte 
standard -forretnings
orden og nærværende 
vedtægt fastlægger 
nærmere retningsli
nier for institutrådets, 
institutbestyrerens og 
eventuelle udvalgs 
virke. 

Institutbestyrer 

§ 6. Institutbestyreren re
præsenterer institut
tet udadtil. 

Stk. 2. Institutbesty
reren afgiver inden 
for de generelt fast
satte regler indstilling 
om afskedigelse af 
personale. 

Stk. 3. Institutbesty
reren er ansvarlig for 
anvendelsen af insti
tuttets bevillinger. 
Finder han, at insti
tutrådet træffer be
slutninger, der strider 
imod de forudsætnin
ger, som bevillingerne 
er givet under, kan 
han indbringe sagen 
for rektor. 

Stk. 4. Institutbesty
reren er over for in
stitutrådet ansvarlig 
for instituttets daglige 
drift. Inden for ram
merne af de af insti
tutrådet trufne be
slutninger fordeler 
han lØbende institut
tets arbejdsopgaver, 
bevillinger, arbejds
pladser og udstyr, og 
påser, at arbejdsopga
verne udfØres. 

Stk. 5. Institutrådet 
kan overdrage insti
tutbestyreren at træf
fe beslutning i nær
mere angivne katego
rier af sager. Institut
bestyreren kan endvi
dere træffe afgØrelse i 
hastesager, men skal 

da snarest underrette 
institutrådet om de 
trufne beslutninger. 

Arbejdsgrupper, udvalg 

§ 7. Instituttets aktiviteter 
kan efter institutrå
dets nærmere bestem
melse opdeles på ar
bejdsgrupper. Insti
tutrådet fastsætter 
regler for arbejds
gruppernes ledelse, 
der med ansvar over 
for institutrådet og in
den for de af rådet 
fastsatte retningslini
er og bevillinger kan 
tillægges kompetence 

til at træffe beslut
ning i nærmere an
givne kategorier af 
sager. 

Stk. 2. Institutrådet 
kan nedsætte perma
nente eller ad hoc-ud
valg og kan overdrage 
disse eller enkeltper
soner at træffe be
slutning i nærmere 
angivne kategorier af 
sager: 

Ikrafttrædelse 

§ 8. Nærværende vedtægt 
træder kraft 
den . . 

2. Standardvedtægt 
(For institut med insti
tutråd, institutbestyrel
se med størst mulige 
beføjelser og institutbe
styrer) 

VEDTÆGT FOR 
. . . .. . institut 

~ 1. Instituttet 
for . .. .. ..... ledes 
af et institutråd, en 
institutbestyrelse og 
en institutbestyrer. 

S 2. Institutrådet består 
af alle heltidsbe
sk~ftigede*) lærere 
og videnskabelige 
medarbejdere ved 
instituttet, der er an
sat i normerede stil
linger samt af hel
tidsbeskæftigede vi
denskabelige medar
bejdere, der er ansat 
af læreanstalten med 
aflØnning af fonds
midler ener af ind
tægter fra rekvireret 
arbejde, såfremt an
sættelsen har en va
righed af mindst 1 
år. Endvidere af . . . . 
repræsentanter for 
det tekniske og ad
ministrative perso
nale ved instituttet 
og ... repræsentan
ter for de studeren
de, der deltager i den 
undervisning, som 
varetages af institut
tet. 

Stk. 2. Efter indstil
ling fra institutrådet 
kan konsistorium 
godkende, at ekster
ne lektorer og andre 
lærere optages som 
medlem af institut
rådet. 

Stk. 3. Repræsentan
terne f'Or de tekniske 
og administrative 
medarbejdere vælges 
for et år ad gangen 

') Ved heltidsbeskæftigede 
forstås i henhold til bemærk
ningerne til forslaget til styrel
sesloven: mindst halvtidst>e
skæftigede. 

af og blandt de med
arbejdere, der har en 
aftalt ugentlig tjene
stetid på mindst 15 
timer. Genvalg kan 
finde sted. Valgberet
tigede er ansatte i 
normerede stillinger 
samt medarbejdere, 
der er ansat af lære
anstalten med aflØn
ning af fondsmidler 
eller af indtægter fra 
rekvireret arbejde, 
såfremt ansættelsen 
er uden tidsbegræns
ning eller har en va
righed af mindst 1 år. 
Valget foregår efter 
de i valgbekendtgØ
relsen og statutten 
fastsatte regler. 

Stk. 4. Repræsentan
terne for de stude
rende vælges for et 
år ad gangen af og 
blandt de studeren
de, der har deltaget i 
eksamen ved et af 
instituttet udbudt 
kursus inden for et 
år f'Orud for valget 
eller udfØrer eksa
mensarbejde ved in
stituttet inden for 
funktionsperioden. 
Genvalg kan finde 
sted. Valget foregår 
efter de i valgbe
kendtgØrelsen og 
statutten fastsatte 
regler. 

§ 3. Institutrådet vælger 
af sin midte en insti
tutbestyrelse på " . 
medlemmer, hvoraf 
.. . medlemmer væl
ges af institutrådets 
lærere og videnska
belige medarbejdere 
blandt de fuldtidsbe
skæftigede inden for 
denne gruppe, 
medlemmer af og 
blandt det tekniske 
og administrative 
personale og 1 med
lem af og blandt de 
studerende**). Insti
tutbestyreren jf. § 4 

") HØjst 6 pladser j alt i insti
tutt>estyrelsen. 



er fØdt medlem af og 
formand for besty
relsen; er institutbe
styreren en lærer el
ler videnskabelig 
medarbejder, hen
holdsvis en teknisk 
eller administrativ 
medarbejder, med
regnes han i den 
pågældende gruppes 
repræsentation i be
styrelsen. Valget 
gælder for et år, og 
genvalg kan finde 
sted. Valget foregår 
efter de i henhold til 
statutten fastsatte 
regler. 

§ 4. Institutrådet vælger 
blq.ndt sine heltids
beskæftigede medar
bejdere en institut
bestyrer. Valget gæl
der for et år, og gen
valg kan finde sted. 
Valget foregår efter 
de i statutten fast
satte regler. 

Stk. 2. Institutbesty
relsen vælger blandt 
sine heltidsbeskæfti
gede medarbejdere 
en stedfortræder for 
institutbestyreren. 

Institutråd 
§ 5. Institutbestyreren er 

formand for institut
rådet. Bestyreren 
indkalder til mØde 2 
gange om året, og i 
øvrigt når han skØn
ner det nØdvendigt, 
eller når % af in sti
tutrådets medlem
mer Ønsker det. 

Stk. 2. Institutrådet 
er beslutningsdyg
tigt, når halvdelen af 
de heltidsbeskæfti -
gede medarbejdere 
er til stede. Institut
rådet træffer be
slutning ved almin
delig stemmeflerhed; 
i tilfælde af stemme
lighed er bestyrerens 
stemme afgØrende. 

* 6. Institutrådet afgiver 
indstilling til konsi
storium om ændring 
af styrelsesreglerne 
for insti tuttet. 

Stk. 2. Institutrådet 
har i Øvrigt til opga
ve at rådgive insti
tutbestyrelsen i væ
sentlige sager vedrØ
rende instituttets 
budget, fordelingen 
af den til instituttet 
henlagte undervis
ning og arbejdsfor
delingen i Øvrigt 
samt fordelingen af 
lokaler. 

Stk. 3. Institutrådet 
afgiver til overord
net myndighed på 
læreanstalten og - i 
overensstem melse 
med de til enhver tid 
gældende regler for 
samarbejdsudvalg på 
DtH - til det cen
trale samarbejdsud
valg indstilling om 

principperne for in
stituttets personale
politik, arbejdstilret
telæggelse og ar
bejdsforholdene i Øv
rigt. 

Stk. 4. Institutrådet 
kan fastsætte en for
retningsorden, der 
inden for rammerne 
af statutten, den af 
konsistorium fastsat
te forretningsorden 
og nærværende ved
tægt fastlægger nær
mere retningslinier 
for institutrådets 
virke. 

Institutbestyrelse 
§ 7. Institutbestyreren 

indkalder instittitbe
styrelsen til mØde, 
når han skØnner det 
nØdvendigt, eller når 
V4 af bestyrelsens 
medlemmer Ønsker 
det. 
Stk. 2. Institutbesty
relsen er beslut
ningsdygtig, når 
mere end halvdelen 
af de heltidsbeskæf
tigede medarbejdere 
er til stede. Bestyrel
sen træffer beslut
ning ved almindelig 
stemmeflerhed; i til
fælde af stemmelig
hed er bestyrerens 
stemme udslaggiven
de. 

§ 8. Institutbestyrelsen 
er med de i § 6 
nævnte begrænsnin
ger instituttets Øver
ste myndighed ' i alle 
institutanliggender 
og træffer herunder 
beslutning på fØl
gende områder: 
1. Bestyrelsen afgi
ver budgetforslag til 
fagrådets Økonomi
udvalg. Inden afgi
velsen indhentes en 
udtalelse fra studie
nævnet om den del 
af budgetforslaget, 
der vedrØrer under
visningen. 
2. Bestyrelsen forde
ler de til instituttet 
givne bevillinger og 
instituttets Øvrige 
ressourcer. 
3. Bestyrelsen afgi
ver indstilling til 
studienævnet om op
rettelse, nedlæggelse 
eller ændring af 
kurser. 
4. Bestyrelsen træf
fer afgØrelse om for
delingen af de ar
bejdsopgaver, der 
påhviler instituttet. 
5. Bestyrelsen afgi
ver indstilling til 
fagrådet om opslag, 
ansættelse og afske
digelse for så vidt 
angår heltidsbeskæf
tigede lærere og vi
denskabelige medar
bejdere (bortset fra 
professorer) og for 
så vidt angår ekster
ne lektorer. Institut
rådet afgiver ind-

stilling til fagrådet 
om orlov for så vidt 
angår alle lærere. 
Bestyrels-en afgiver 
indstilling til fagrå
det om udnævnelse 
af adjunkter til lek
torer. 
6. Bestyrelsen træf
fer efter studienæv
nets bemyndigelse 
afgØrelse om ansæt
telse af deltidsamat.
te timelØnnede un
dervisningsassisten -
ter og tilsvarende 
lærere. 
7. Bestyrelsen afgi
ver indstilling til 
rektor om ansættel
se, afsked eller orlov 
for så vidt angår det 
tekniske og admini
strative personale. 

Stk. 2. Institutbesty
relsen har ansvaret 
for kursernes faglige 
og pædagogiske ni
veau. Bestyrelsen 
har endvidere over 
for studienævnet an
svaret for koordine
ring af undervisnin
gen på kurser, hvor 
flere lærere medvir
ker, og for koordine
ringen, hvor flere 
lærere giver under
visning på parallelle 
kurser. Bestyrelsen 
kan nedsætte faglige 
udvalg jf. § 10 til 
stØtte for sin lØsning 
af denne opgave. 

Stk. 3. Institutbesty
relsen afgiver ind
stilling til institu trå
det vedr. de i § 6 stk. 
3 nævnte principper. 

Stk. 4. Institutbesty
relsen kan fastsætte 
en forretningsorden, 
der inden for ram
merne af statutten, 
den af konsistorium 
fastsatte standard
forretningsorden og 
nærværende vedtægt 
fastlægger nærmere 
retningslinier for in
stitutbestyreLsens, in
stitutbestyrerens og 
eventuelle udvalgs 
virke. 

Institutbestyrer 
§ 9. Institutbestyreren 

repræsenterer insti
tuttet udadtil. 

Stk. 2. Institutbesty
reren er ansvarlig 
for anvendelsen af 
instituttets bevillin
ger. Finder han, at 
institutbestyrelsen 
træffer beslutninger, 
der strider imod de 
forudsætninger, som 
bevillingerne er gi
vet under, kan han 
indbringe sagen for 
rektor. 

Stk. 3. Institutbesty
reren er over for be
styrelsen ansvarlig 
for instituttets dagli
ge drift. Inden for 
rammerne af de af 
bestyrelsen trufne 

beslutninger fordeler 
han lØbende institut
tets arbejdsopgaver, 
bevillinger, arbejds
pladser og udstyr, 
og han påser, at 
arbejdsopgaverne ud
fØres. 
Stk. 4. Institutbesty
relsen kan overdrage 
institutbestyreren at 
træffe beslutning i 
nærmere angivne 
kategorier af sager. 
Institutbestyreren 
kan endvidere træffe 
afgØrelse i hastesa
ger, men skal da 
snarest underrette 
institut bestyrelsen 
om de trufne beslut
ninger. 

Arbejdsgrupper, udvalg 
§ 10. Instituttets aktivite

ter kan efter insti
tutbestyrelsens nær
mere bestemmelse 
opdeles på arbejds
grupper. Bestyrelsen 
fastsætter regler for 
arbejdsgruppernes 
ledelse, der med an
svar over for besty
relsen og inden for 
de af bestyrelsen 
fastsatte retningsli
nier og bevillinger 
kan tillægges kom
petence til at træffe 
beslutning i nærme
re angivne katego
rier af sager. 

Stk. 2. Institutbesty
relsen kan nedsætte 
permanente eller ad 
hoc-udvalg og kan 
overdrage disse eller 
enkeltpersoner at 
træffe beslutning i 
nærmere angivne ka
tegorier af sager. 

Ikrafttrædelse 
§ 11. Nærværende 

tægt træder 
den 

ved
J kraft 



3. Standardvedtægt 
(For institut med insti
tutråd, institutbestyrel
se med alle daglige be
føjelser og institutbe
styrer) 

VEDTÆGT FOR 
. . . . . . .. institut 

§ 1. Instituttet for 
le

des af et institutråd, 
en institutbestyrelsE' 
og en institutbesty
rer. 

§ 2. Institutrådet består 
af alle heltidsbe
skæftigede") lærerE' 
og videnskabelige 
medarbejdere ved 
instituttet der er an
sat i nDrmerede stil
linger samt af hel
tidsbeskæftigede vi
denskabelige medar
bejdere, der er anSlat 
af læreanstalten med 
aflØnning af fDnds
midler eller af ind
tægter fra rekvireret 
arbejde, såfremt an
sættelsen har en va
righed af mindst 1 
år. Endvidere af .. . . 
repræsentanter for 
det tekniske Dg ad
ministrative perso
nale ved instituttet 
og repræsentanter 
for de studerende, 
der deltager i den 
undervisning, som 
varetages af institut
tet. 

Stk. 2. Efter indstil
ling fra institutrådet 
kan konsistorium 
godkende, at ekster
ne lektorer og andre 
lærere 'Optages som 
medlemmer af insti
tutrådet. 

Stk. 3. Repræsentan
terne f Dr de tekniske 
og administrative 
medarbejdere vælges 
for et år ad gangen 
af og blandt de med
arbejdere, der har en 
aftalt ugentlig tjene
stetid på mindst 15 
timer. Genvalg kan 
finde sted. Valgberet
tiget er ansatte i nDr
merede stillinger 
samt medarbejdere, 
der er ansat af lære
anstalten med aflØn
ning af fDndsmidler 
eller af indtægter fra 
rekvireret arbejde, 
såfremt ansættelsen 
er uden tidsbegræns
ning eller har en va
righed af mindst 1 år. 
Valget foregår efter 
de i valgbekendtgØ
reIsen og statutten 
fastsatte regler. 

') Ved heltidsbeskæftigede 
forstås i henhold til bemærk
ningerne til forslaget til styrel
sesloven: mindst halvtidsbe
skæftigede. 

Stk. 4. Repræsentan
terne for de stude
rende vælges for et 
år ad gangen af og 
blandt de studeren
de, der har deltaget i 
eksamen ved et af 
instituttet udbudt 
kursus inden for et 
år forud for valget 
eller udfØrer eksa
mensarbejde ved in
stituttet inden for 
funktionsperiod en. 
Genvalg kan finde 
sted. Valget fDregår 
efter de i valgbe
kendtgØrelsen og 
statutten fastsattE' 
regler. 

§ 3. Institutrådet vælger 
af sin midte en insti
tutbestyrelse på 
medlemmer, hvoraf 

medlemmer væl
ges af institutrådets 
lærere og videnska
belige medarbejdere 
blandt de fuldtidsbe
skæftigede inden for 
denne gruppe, 
medlemmer af og 
blandt det tekniske 
og administrative 
personale og 1 med
lem af Dg blandt de 
studerende. Institut
bestyreren, jf. ~ 4, er 
fØdt medlem af Dg 
formand for besty
relsen; er institutbe-

styreren, en lærer el
ler videnskabelig 
medarbejder, hen
hDldsvis en teknisk 
eller administrativ 
medarbejder, med
regnes han i den 
pågældende gruppes 
repræsentatiDn i be
styrelsen**) Valget 
gælder for et år, Dg 
genvalg kan finde 
sted. Valget foregår 
efter de i henhold til 
statutten fastsattE' 
regler. 

~ 4. Institutrådet vælger 
blandt sine heltids
beskæftigede medar
bejdere en institut
bestyrer Valget gæl
der for et år, og gen
valg kan finde sted. 
Valget foregår efter 
de i statutten fast
satte regler. 
Stk. 2. Institutbesty
relsen vælger blandt 
sine heltidsbeskæfti
gede medarbejderE' 
en stedfortræder for 
institutbestyreren. 

Institutråd 
~ 5. Institutbestyreren er 

formand f Dr institut
rådet. Bestyreren 
indkalder til mØdE' 4 
gange om året, Dg i 
Øvrigt når han skØn
ner det nØdvendigt. 
eller når 1/4 af insti-

") HØjst 6 pladser i alt i insti
tutbestyrelsen. 

tutrådets medlem-
mer Ønsker det. 

Stk. 2. Institutrådet 
er beslutningsdyg
tigt, når halvdelen af 
de heltidsbeskæfti
gede medarbejdere 
er til stede. Institut
rådet træffer be
slutning ved almin
delig stemmeflerhed; 
i tilfælde af stemme
lighed er bestyrerens 
stemme afgØrende. 

§ 6. Institutrådet afgiver 
indstilling til konsi
storium om ændring 
af vedtægterne for 
instituttet. 

Stk. 2. Institutrådet 
fastsætter retningsli
nierne for den lang
sigtede Økonomiske 
og fysiske planlæg
ning af instituttets 
anliggender. 

Stk. 3. Institutrådet 
godkender det årlige 
budgetforslag fDrud 
f Dr dettes fremsen
delse til fagrådets 
Økonomiudvalg og 
fastlægger princip
perne for fordelin
gen af instituttets 
bevillinger og Øvrige 
ressDurcer . 

Stk. 4. Institutrådet 
afgiver til DverDrd
net myndighed på 
læreanstalten Dg - i 
overensstemmelse 
med de til enhver tid 
gældende regler for 
samarbejdsudvalg på 
DTH - til det cen
trale samarbejdsud
valg indstilling om 
principperne for in
stituttets personale
politik, arbejdstilret
telæggeIse Dg ar
bej dsforholdene 
Øvrigt. 

Stk. 5. Institutrådet 
virker i Øvrigt som 
rådgivende 'Organ i 
de sager, der fore
lægges det til udta
lelse af institutbesty
relsen. Institutrådet 
kan på eget initiativ 
tage sager op til 
drØftelse og i dissE' 
afgive en vejledende 
udtalelse til besty
relsen. 

Stk. 6. Institutrådet 
kan fastsætte en for
retningsDrden, der 
inden f Dr rammernf' 
af statutten, den af 
konsistorium fastsat
te forretningsorden 
og nærværende ved
tægt fastlægger nær
mere retningslinier 
for institutrådet~ 
virke. 

Institutbestyrelse 
& 7. Institutbestyreren 

indkalder institutbe
styrelsen til mØde, 
når han skØnner det 
nØdvendigt, eller når 
1/4 af bestyrelsens 
medlemmer Ønsker 
det. 

Stk. 2. Institutbesty
relsen er beslut
ningsdygtig, når 
mere end halvdelen 
af de heltidsbeskæf
tigede medarbejdere 
er til stede. Bestyrel
sen træffer beslut
ning ved almindelig 
stemmeflerhed, i til
fælde af stemmelig
hed er bestyrerens 
stemme udslaggiven
de . 

§ 8. Institutbestyrelsen 
afgiver indstilling til 
institutrådet vedr. d e 
i § 6 stk. 1-4 nævnte 
sager. Bestyrelsen 
udarbejder således 
forslag til det årlige 
budget; inden afgi
velsen til institutrå
det indhentes en ud
talelse fra studie
nævnet Dm den del 
af budgetfDrslaget, 
der vedrØrer under
visningen. 

Stk. 2. Institutbesty
relsen træffer inden 
for rammerne af in
stitutrådets beslut
ninger i henhDId til § 
6 afgØrelse i alle sta
tutanliggender Dg 
træffer herunder be
slutning på fØlgende 
områder: 
1. Bestyrelsen forde
ler de til instituttet 
givne bevillinger og 
instituttets Øvrig'e 
reSSDurcer. 
2. Bestyrelsen afgi
ver indstilling til 
studienævnet om op
rettelse, nedlæggelse 
eller ændring af 
kurser. 
3. Bestyrelsen træf
fer afgØrelse Dm for
delingen af de ar
bejdsopgaver, der 
påhviler instituttet. 
4. Bestyrelsen afgi
ver indstilling til 
fagrådet Dm opslag, 
ansættelse og afske
digelse f Dr så vidt 
angår heltidsbeskæf
tigede lærere og vi
denskabelige medar
bejdere (bortset fra 
professorer) og f Dr 
så vidt angår eksterne 
lektDrer. Institutrå
det afgiver indstil
ling til fagrådet om 
orlov f Dr så vidt an
går alle lærere. Be
styrelsen afgiver 
indstilling til fagrå
det Dm udnævnelse 
af adjunkter til lek
torer. 
5. Bestyrelsen træf
fer efter studienæv
nets bemyndigelse 
afgØrelse Dm ansæt
telse af deltidsansat
te timelØnnede un
dervisningsassisten -
ter og tilsvarende 
lærere. 
6. Bestyrelsen afgi
ver indstilling til 
rektor Dm ansættel
se, afsked eller orlov 
for så vidt angår det 



tekniske og admini
strative personale. 
Stk. 3. Institutbesty
relsen har ansvaret 
for kursernes faglige 
og pædagogiske ni
veau. Bestyrelsen har 
endvidere over for 
studienævnet ansva
ret fior koordinerin
gen af undervisnin
gen på kurser, hvor 
flere lærere medvir
ker, og for koordine
ringen, hvor flere 
lærere giver under
visning på parallelle 
kurser. Institutbe
styrelsen kan ned
sætte faglige udvalg, 
jf. § 10, til støtte for 
sin lØsning af denne 
opgave. 
Stk. 4. Institutbesty
relsen kan fastsætte 
en forretningsorden, 
der inden for ram
merne af statutten, 
den af konsistorium 
fastsatte standard
forretningsorden og 
nærværende vedtægt 

fastlægger nærmere 
retningslinier for in
stitutbestyrelsens, 
insti tu tbestyrerens 
og eventuelle ud
valgs virke. 

Institutbestyrer 
§ 9. Institutbestyreren 

repræsenterer insti
tuttet udadtil. 
Stk. 2. Institutbesty
reren er ansvar lig 
for anvendelsen af 
instituttets bevillin
ger. Finder han, at 
institutrådet eller in
stitutbest~ relsen 
træffer beslutninger, 
der strider imod de 
forudsætninger, som 
bevillingune er gi
vet under, kan han 
indbringe sagen for 
rektor. 

Stk. 3. Institutbesty
reren er over for in
stitutbestyrelsen an
svarlig for institut
tets daglige drift. In
den for rammerne af 

de af institutrådet og 
insti tutbestyrelsen 
trufne beslutninger 
fordeler han lØbende 
instituttets arbejds
opgaver, bevillinger, 
arbejdspladser og 
udstyr, og han påser, 
at arbejdsopgaverne 
udfØres. 

Stk. 4. Institutbesty
relsen kan overdrage 
institutbestyreren at 
træffe beslutning i 
nærmere angivne 
kategorier af sager. 
Institutbestyreren 
kan endvidere træffe 
afgØrelse i hastesa
ger, men skal da 
snarest underrette 
institutrådet, respek
tive institutbestyrel
sen, om den trufne 
beslutning. 

Arbejdsgrupper, udvalg 
§ 10. Instituttets aktivi

teter kan efter insti
tutbestyrelsens nær-

mere bestemmelse 
opdeles på arbejds
grupper. Institutbe
styrelsen fastsætter 
regler for arbejds
gruppernes ledelse, 
der med ansvar over 
for bestyrelsen og 
inden for de af insti
tutrådet og bestyrel
sen fastsatte ret
ningslinier og bevil
linger kan tillægges 
kompetence til at 
træffe beslutning i 
nærmere angivne 
kategorier af sager. 
Stk. 2. Institutrådet 
og institutbestyrel
sen kan nedsætte 
permanente eller ad 
hoc-udvalg og kan 
overdrage disse eller 
enkeltpersoner at 
træffe beslutning i 
nærmere angivne 
kategorier af sager. 

Ikrafttrædelse 
~ 11. Nærværende 

tægt træder 
den 

ved
kraft 
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