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UCL vil gerne sikre, at de studerende deltager aktivt i at skabe et godt studiemiljø og høj
kvalitet i uddannelserne. Derfor er de studerende repræsenteret i forskellige studenterfora
og på flere niveauer i organisationen. Studerende kan blive en del af følgende studenterfora: Studierådene, campusrådene, Studenterrådet UCL, bestyrelsen og uddannelsesudvalgene. Derudover er der nedsat en række øvrige udvalg, med fokus på sociale aktiviteter
på den enkelte uddannelse, eks. festudvalg og studiecafé- og fredagsbarudvalg.

Uddannelsesniveau: Studieråd (SR)
Alle uddannelser har ét lokalt studieråd, som er sammensat af 1-2 repræsentanter pr. hold.
Det er de studerende, der vælger deres repræsentanter til studierådet. Ledelsen på den
pågældende uddannelse er ansvarlig for, at der afholdes minimum to møder med studierådsmedlemmerne pr. semester. Møder i studierådet omhandler uddannelsesspecifikke
emner, eks. studietilfredshed, undervisningsforløb, praktikforløb o. lign. emner knyttet til
uddannelsen.

Campusniveau: Campusråd
Hvert campus har ét campusråd, som består af repræsentanter fra alle studieråd/uddannelser på det pågældende campus. Derudover kan campuschefen deltage. Det er de studerende i SR, der vælger deres repræsentanter til campusrådet. Repræsentanter i campusrådet udpeger en formand blandt disse. Møder afholdes minimum to gange pr. semester. Møder i campusrådet omhandler campusspecifikke emner, eks. fysiske/bygningsmæssige forhold, events på campus og faglige temaer på tværs af uddannelser.

Institutionsniveau: Studenterrådet UCL
Studenterrådet UCL er de studerendes fælles råd på tværs af uddannelser og campusser i
UCL. Studenterrådet UCL består af 1-2 repræsentanter fra hvert campusråd. Derudover
deltager et direktionsmedlem på møderne. Det er de studerende i campusrådene, der vælger deres repræsentanter til Studenterrådet UCL. Det er således kun campusrådsmedlemmer, der kan stille op og vælges til Studenterrådet UCL. Møder afholdes minimum to
gange pr. semester. Møder i campusrådet omhandler tværgående emner, der er fælles for
hele institutionen, eks. studietilfredshedsundersøgelser, strategisk udvikling af UCL og afvikling af valg til UCL’s bestyrelse.
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Institutionsniveau: Bestyrelse
Til Studenterrådet UCLs årsmøde vælges to bestyrelsesrepræsentanter samt evt. to suppleanter til UCL’s bestyrelse. Bestyrelsen, på i alt 17 medlemmer, består desuden af 2 undervisere samt 13 eksternt udpegede medlemmer, som repræsenterer hver deres uddannelsesområde, erhverv og arbejdsmarked. Alle studerende kan stille op til bestyrelsen og
stemme på kandidater til årsmødet. Bestyrelsen er UCL’s øverste beslutningsorgan og
mødes eksempelvis i forbindelse med fastsættelse af institutionsstrategien og måltal på institutionsniveau. Studerende i bestyrelsen vil ofte repræsentere institutionens studerende
udadtil, eks. til eksterne arrangementer.

Uddannelses- og afdelingsniveau: Uddannelsesudvalg
Uddannelsesudvalgene er rådgivende fora, der drøfter faglige tendenser inden for branchen samt uddannelsernes kvalitet, udvikling og relevans. Alle uddannelser er omfattet af
et uddannelsesudvalg, men udvalgene kan være sammensat forskelligt; Nogle uddannelsesudvalg repræsenterer kun én uddannelse, medens andre udvalg repræsenterer flere
uddannelser. Udvalgene er sammensat af studerende, undervisere samt eksternt udpegede medlemmer, som repræsenterer hver deres uddannelsesområde, erhverv og arbejdsmarked. Mødefrekvens og mødeindhold varierer udvalgene imellem.
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