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Tabel 1: Stamdata for initiativ 7.2 
Initiativnavn Digital skriftlig kommunikation med de studerende 

Ministerium Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Institution Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) 

Budget og finansiering Der er ikke afsat særskilt fællesoffentlig finansiering. Evt. 
finansiering til initiativer er afholdt af institutionerne inden 
for eksisterende rammer. 

Ansvarlig for statusrapportering Annemarie Otteslev, Styrelsen for Videregående Uddannel-
ser 

Formand for følge-/arbejdsgruppe - 
Projektleder - 
Projektejer Lars Beer Nielsen, Styrelsen for Videregående Uddannelser 

Programleder - 
Starttidspunkt  September 2011 

Sluttidspunkt December 2013 

Øvrige kommentarer - 

 
Resultater 
I tilsynsrapporterne for 2012/13 på ufm.dk fremgår status for de enkelte universi-
teters anvendelse af digital skriftlig kommunikation.  
 
Det fremgår, at universiteterne i vid udstrækning har digitaliseret deres skriftlige 
kommunikation med de studerende. Universiteterne oplyser digitaliseringsgraden 
til at ligge på mellem 75-100 pct. 
 
Universiteterne har allerede lovhjemmel til at kræve digital kommunikation med 
de studerende, herunder ansøgere til universiteternes uddannelser, og universitetet 
for så vidt angår uddannelser inden for UFM’s ressort.  
 
Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) har udarbejdet to bekendtgørelser 
med henblik på at styrke området. Den ene bekendtgørelse skal tilvejebringe fuld 
digitalisering af kommunikationen mellem universiteter, centrale myndigheder og 
borgere i forbindelse med den koordinerede tilmelding (KOT). Den anden be-
kendtgørelse skal udbygge digitalisering af universiteternes kommunikation med 



  
ansøgere og studerende. Begge bekendtgørelser trådte i kraft den 1. december 
2012.  
 
En mindre del af universiteternes forvaltningsafgørelser er endnu ikke digitale ved 
udgangen af 2013. I disse tilfælde vurderes det, at hensyn til personbeskyttelse og 
retssikkerhed vejer højere end hensynet til digitalisering. Universiteterne skønner 
omfanget af deres skriftlige kommunikation med de studerende til at ligge på 75-
100 pct. 
 
Derudover foregår overrækkelsen af dimittendernes eksamensbeviser ikke digitalt, 
da det typisk er forbundet med en festligholdelse, hvor beviset modtages manuelt.      

Økonomi 
Der er ikke afsat særskilt fællesoffentlig finansiering. Evt. finansiering til initiativer 
er afholdt af institutionerne inden for eksisterende rammer. 

Fremtidigt ejerskab 
Varetagelse og udvikling vil fremadrettet ligge i regi af institutionerne.  
 
UDS vil arbejde for at sikre, at også professionshøjskoler og erhvervsakademier 
arbejder henimod at gøre deres skriftlige kommunikation med de studerende 
overvejende digital. Dette vil foregå igennem dialog ved tilsyn eller tilsvarende, 
hvor styrelsen mødes med ledelsen på institutionerne.  
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