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Fælles indikatorer og nøgletal på Aarhus Universitet til understøttelse af  
årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering 

 

Bemærk at alle indikatorer og nøgletal opgøres pr. uddannelse.  

 
Emne Nr Indikator 

 
 

Niveau for fastsættelse af 
grænseværdier  
(rød, gul og grøn) 

Frafald 
 
 

1a Førsteårsfrafald på bacheloruddannelserne    

  
Målemetode: Følger definitionen i Det statistiske beredskab 
bortset fra, at her forstås frafald som frafald fra uddannelsen og 
ikke fra hovedområdet som i Det statistiske beredskab. 

Fakultet/studienævn 

1b Frafrald på kandidatuddannelserne efter normeret tid +1 år   

  
Målemetode: Følger definitionen i Det statistiske beredskab 
bortset fra, at her forstås frafald som frafald fra uddannelsen og 
ikke fra hovedområdet som i Det statistiske beredskab. 

Fakultet/studienævn 

Studieprogression 2 Optjente ECTS   

 
Målemetode: De aktive ordinære studerendes gennemsnitlige 
optjening af ECTS pr. semester.  

Fælles AU-grænseværdier: 

  
 

< 15 ECTS i gnst. pr. semester  

  
 

15-24 ECTS i gnst. pr. semester 

  
 

25 ECTS eller flere i gnst. pr. 
semester 

Undervisningsaktivitet  3 Planlagte timer   

  

Målemetode: Planlagte konfrontationstimer (undervisnings- og 
vejledningstimer) pr. semester på semestre med fuldt 
kursusprogram. (Undtaget er semestre med specialeperiode, 
bachelorprojekt og obligatoriske projektorienteret 
forløb/obligatorisk praktik.).  
 
Følger den ministerielle vejledning til opgørelse af planlagte 
undervisnings- og vejledningstimer.  
 
Bemærk for BA skal antal timer pr. semester fastsættes til 
minimum 168 (svarende til 12 timer pr. uge i 14 uger) for at 
kunne gå i grøn. 

Fakultet/studienævn 

Undervisningsevaluering 4 Undervisningsevaluering   

 
  

Målemetode: Den konkrete målemetode fastsættes lokalt inkl. 
niveauet for tilfredsstillende/utilfredsstillende 
undervisningsevalueringer i eksisterende 
undervisningsevalueringspraksis. Undervisningsevalueringerne 
med svarprocenter <10% bør udelades.  

Fakultet/studienævn 

 Studiemiljø 5a Faglig trivsel   

  
Målemetode: Procentandel af studerende, som svarer helt eller 
overvejende enig på spm:"Studiet har bidraget til, at jeg føler 
mig som del af et fagligt fællesskab." (indgår i 2007 og 2011) 

Fakultet/studienævn 

5b Imødekommende medstuderende   

  
Målemetode: Procentandel af studerende, som svarer helt eller 
overvejende enig på spm:"De andre studerende er generelt 
imødekommende." (indgår i 2007 og 2011) 

Fakultet /studienævn 
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Emne Nr Indikator 

 
 

Niveau for fastsættelse af 
grænseværdier  
(rød, gul og grøn) 

Forskningsdækning/     
videngrundlag 

6a Forskningsbaserede uddannelser (VIP/DVIP-ratio) Fakultet/studienævn 

 

Målemetode: VIP/DVIP-ratio for de planlagte konfrontationstimer 
pr. semester (alle semestre indgår i opgørelsen).  
 
Opgørelsen af VIP og DVIP følger definitionen i ministeriets 
vejledning til opgørelse af planlagte undervisnings- og 
vejledningstimer.  
 
Bemærk at der i vejledningen også er en 3. stillingskategori 
”Andre undervisere/vejledere”, som ikke er en del af indikator 6a, 
men timerne fra denne stillingskategori indgår sammen med VIP- 
og DVIP-timerne under indikator 3. ”Andre undervisere/vejledere” 
kan eksempelvis være studenterundervisere og instruktorer. 

 

6b Videngrundlag – ikke-forskningsbaserede uddannelser Fakultet/studienævn 

 

Målemetode: Det vil være op til hver enkelt 
uddannelsestype at fastsætte en meningsfyldt indikator 
som følge af uddannelsernes forskellige vilkår og 
udfordringer. 

 

Internationalisering  7 Full degree-studerendes relative progression   

  
  

Målemetode: Full degree-studerendes gennemsnitlige 
optjente ECTS-points pr. semester sammenholdt med 
danske studerendes optjening. 

Fakultet/studienævn 

Beskæftigelse 8 Ledighed 4.-7. kvartal efter dimission   

  
  
  

  Målemetode: Den gennemsnitlige ledighed i 4.-7. kvartal 

(såvel prof-BA og KA) for 4 dimittendårgange 

sammenlignet med landstallet for alle videregående 

uddannelser. 
 
  

Fælles AU-grænseværdier: 

  
≥ 2 pct. points højere ledighed 
sammenlignet med gennemsnittet af alle 
videregående udd. 

  
1,1-1,9 pct. points højere ledighed 
sammenlignet med gennemsnittet af alle 
videregående udd. 

  
 ≤ 0 pct. point lavere ledighed 
sammenlignet med gennemsnittet af alle 
videregående udd. 
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Emne Supplerende nøgletal 

 
 

Grundoplysninger om de studerende Optag, bestand, dimittender m.m. 

  

Gennemførselstid Gennemførselstid opgjort på administrative enheder 

  Målemetode: Opgøres som % gennemførte på normeret tid samt % gennemførte på 
normeret tid +1 år. Følger definitionen i Det statistiske beredskab.   

Gennemsnitskarakterer Gennemsnitskarakterer opgjort på eksamens-/fagniveau samt fakultets- og AU-
niveau 

  Målemetode: Opgørelse af karaktergennemsnit på de fag, som er bedømt med en 
”tal”-karakter (dvs. eksamener angivet med et bogstav eksempelvis B for bestået 
indgår ikke).  

Beståelsesprocenter Beståelsesprocenter opgjort på eksamens-/fagniveau samt fakultets- og AU-niveau 

  Målemetode: Opgørelse af beståelsesprocenter uanset, om fagene er bedømt med 
"tal"-karakter eller med bogstav, eksempelvis B for bestået.  

Beskæftigelse Sammenhæng mellem uddannelse og job 

  Målemetode: Opgøres på baggrund af spm. fra beskæftigelsesundersøgelsen: 
"Hvordan var den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit job den 1. 
oktober 20xx?” suppleres af kompetencekort. 

 


