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Ved indgangen til 2022 kan vi se tilbage på endnu et år i pandemiens tegn. Under en 
lang nedlukning i foråret oplevede vi undervisere og studerende, som med impone-
rende dygtighed, dedikation og energi skabte og gennemførte undervisning af høj 
kvalitet under vanskelige og omskiftelige forhold. Heldigvis oplevede vi også i efter-
årssemesteret en studiestart, der mindede om tiden før Corona, og hvor vi måske i 
endnu højere grad værdsatte, at universitetet igen summede af liv, og at undervis-
ning igen kunne foregå fysisk.  
 
Corona har i høj grad sat sit præg på uddannelsesåret. Positivt ved at vi har taget et 
’tigerspring’ i evnen til at anvende blended learning klogt. Negativt ved at nøgletal 
for de studerendes tidsforbrug på uddannelse og studiemiljøet nu har udvist en 
svagt faldende tendens i to år. Især genopretning af studiemiljøet har i år været pri-
oriteret højt. Sammen med studerende og med midler fra nationale puljer, er der i 
efterårssemesteret gennemført et stort antal aktiviteter til at genstarte foreningsar-
bejdet. Der er blandt andet gennemført et AU-run og mange foredrag, afholdt en 
frivillighedsgalla og ansat frivilligkonsulenter.   
 
Årets kvalitetsprocesser bekræfter, at uddannelserne på Aarhus Universitet er vel-
fungerende og fagligt stærke. Dette bekræftes af de mange statusmøder og de 31 
uddannelsesevalueringer i årets løb. Der arbejdes på tværs af universitetet kon-
struktivt og målrettet på at gøre gode uddannelser bedre; med afsæt i de udfordrin-
ger og styrker, der findes på de enkelte uddannelser. Kvalitetsprocesserne er såle-
des fortsat velfungerende og nøgletallene ligger stabilt på trods af Corona. En und-
tagelse er, at 2019-dimittendernes ledighed ligger højere end tidligere årgange, hvil-
ket afspejler, at denne årgangs første år som jobsøgende har været præget af Co-
rona og et markant hop i ledigheden nationalt.  
 
Nærværende uddannelsesberetning står på fakulteternes uddannelsesrapporter. 
Beretningen binder således på universitetsniveau en sløjfe på uddannelseskvalitets-
processerne i 2021, som desværre alene kan nå omkring en flig af det store engage-
ment, der lægges i kvalitetsarbejdet over hele Aarhus Universitet.  
 
Beretningen er godkendt i Universitetsledelsen den 26. januar 2022.   
 
På vegne af Uddannelsesudvalget  
 
Berit Eika 
Prorektor 

Introduktion 
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Dette afsnit samler op på handleplanen fra sidste års uddannelsesberetning og giver et 
helt overordnet overblik over udviklingen i de fælles nøgletal. Uddannelseskvalitetspro-
cesserne understøttes således af en række indikatorer, der belyser kvaliteten af uddan-
nelserne; fra rekrutteringen, over læreprocesserne på universiteterne og til overgangen 
til arbejdsmarkedet. De samlede nøgletal fremgår af bilag 1 og beskrives i afsnit 4.2.  
 
Nøgletallene for 2021 udviser generelt et stabilt, højt niveau. Eksempelvis ligger både 
ECTS-optjening og førsteårsfrafald i 2021 omtrent som før Corona (2019). Selvangivet 
tidsforbrug på uddannelserne, studiemiljø og dimittendledighed udgør dog undtagelser 
til det generelle billede, jf. indledningen.  
 
Herunder fremgår en kort status på handleplanen fra sidste års uddannelsesberetning. 
Flere af initiativerne vil blive uddybet i de efterfølgende afsnit. 
 

Delpolitik Aktivitet Ansvarlig Status 

1. Rekrutte-
ring, optag og 
studiestart 
 
 

Færdiggøre virtuelt pre-boarding 
modul (Study@AU) med to modu-
ler til hhv. internationale stude-
rende og kandidatstuderende med 
professionsbachelorbaggrund 

Uddannel-
sesudvalget 

Afsluttet: Study@AU er 
fuldt implementeret og 
overgår til drift. 

Indføre studenterdrevne studie-
startsprojekter, herunder buddy-
ordning 

Studenter-
rådet 

Videreføres: Projekterne er 
gennemført og videreføres i 
2022 med henblik på foran-
kring.  

Udvikle workshopkoncept: fra elev 
til studerende 

Uddannel-
sesudvalget  

Videreføres: De etablerede 
studiefaglige refleksionsrum 
videreudvikles til et fast ele-
ment i 2022.  

Sikre den gode tone og omgang i 
rusugen og i studietiden.  

Prodekaner Afsluttet: Indsatser gen-
nemført på fakulteterne. 

2. Struktur og 
forløb 
 
 

Udbyde yderligere et tværfagligt 
SDG-valgfag 

Prodekaner Afsluttet: The climate cri-
ses: history, philosophy, 
and politics blev udbudt. 

Gennemføre projektet ”de stude-
rendes digitale brugerrejse” for at 
sikre studerende den rette infor-
mation 

AU Uddan-
nelse 

I proces: Forundersøgelsen 
er gennemført. Der arbej-
des videre med forslagene 
derfra.  

3. Udvikling af 
uddannelser, 
undervisning 
og lærings-
miljø 
 

Justere strategien for brug af tek-
nologi i undervisningen med afsæt i 
en midtvejsevaluering af EDU IT-
projektet og undersøgelsen af Co-
rona-udløst omlægning af under-
visning, vejledning og eksamen 

Prorektor I proces: Undersøgelserne 
er gennemført, men work-
shops om EDU IT afvikles i 
foråret 2022.   

1.0 Siden sidst 
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Udarbejde strategi for, hvordan 
studerende erhverver sig fagligt re-
levante digitale kompetencer 

Uddannel-
sesudvalget 

I proces: Projekt godkendt i 
bestyrelsen og igangsættes 
nu.  

Afdække hvordan akademisk dan-
nelse kan intensiveres gennem sy-
stematiske samtaler i de faglige 
miljøer 

Prodekaner Videreføres: Procesplan ud-
arbejdet og indsatsen forsk-
ningsintegration løber i 
2022 og 2023.  

Udarbejde plan for udvikling og 
vedligeholdelse af fastansatte VIPs 
pædagogiske kompetencer (ny stil-
lingsstruktur) 

Uddannel-
sesudvalget 

I proces: Plan er udarbejdet 
og implementeringen 
iværksættes i 2022. 

Implementere nyt Learning Man-
agement System (Bright Space) 
 

Uddannel-
sesudvalget 

Afsluttet: Implementeret 
og overgår til drift.  

Afslutte sammenlægningen af fa-
kulteternes pædagogiske enheder 
og EDU IT Hub’en 

Prorektor Afsluttet: De pædagogiske 
enheder er lokaliseret sam-
men og fusioneret. 

4. Studiemiljø  
 
 
 

 

Bringe studieaktivitetsmodellen i 
spil ved særlige aktiviteter i de to 
nye byggerier i Universitetsbyen 
(Molekylærbiologi og Økonomi)  

Uddannel-
sesudvalget 

Afsluttet: Modellen har ind-
gået i udbud og ligget til 
grund for arbejdet med ind-
retning.  

Gennemføre og evaluere på igang-
satte trivselsindsatser, herunder In-
tervention, Healthy University Life 
og Studenterlinjen 

Uddannel-
sesudvalget 

I proces: Indsatserne løber 
ind i 2022.  

Udvikle nye trivselsindsatser for at 
revitalisere foreningslivet efter 
nedlukningen.  

Uddannel-
sesudvalget 

Afsluttet: Nye trivselsind-
satser udviklet og flere for-
længet ind i 2022.  

5. Relation til 
arbejdsmar-
kedet 
 
 
 

 

Gennemføre kurser, som støtter 
studerende i at udføre frivilligt ar-
bejde 

Studenter-
hus Aarhus  

Afsluttet: Kurser er gen-
nemført.  

Afholde arrangementer som adres-
serer potentialer i frivilligt arbejde i 
jobsøgning 

Studenter-
hus Aarhus  

Afsluttet: Kurser er gen-
nemført. 

Målrette indsatser til særligt ud-
satte dimittender gennem samar-
bejde med Aarhus Kommune om-
kring datagrundlag og kompetence-
udviklende aktiviteter til dimitten-
der 

AU Uddan-
nelse  

Videreføres: Datagrundlag 
etableret og der er tale om 
fortløbende arbejde på 
flere niveauer.  

Foretage organisationsanalyse af 
karriereunderstøttende aktiviteter 
med henblik på bedre systematik 
og arbejdsdeling 

Uddannel-
sesudvalget 

Skrinlagt: Foranalyse er 
gennemført og projektet vi-
dereføres på den baggrund 
ikke.  
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Aarhus Universitet arbejder kontinuerligt med at udvikle uddannelsesporteføljen, så 
den afspejler samfundets behov og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Et godt eksem-
pel er ingeniørsatsningen, hvor porteføljen de seneste år har været i markant udvikling.  
 
I 2021 er der på foranledning af den politiske aftale Flere og bedre uddannelsesmulighe-
der i hele landet udført et stort arbejde med at undersøge dels hvilke uddannelser, der 
bedst kan fastholde høj kvalitet efter en udflytning, og dels undersøge mulighederne for 
at etablere en uddannelse i veterinærmedicin i Foulum. TECH har i Foulum allerede et 
forskningsmiljø af høj international kvalitet, som kan danne et stærkt grundlag for en 
uddannelse i veterinærmedicin. Opbygningen af en ny dyrlægeuddannelse er imidlertid 
kompleks, og der vil i 2022 pågå yderligere grundige analyser, herunder ikke mindst en 
sondering af økonomien omkring at drive en professionsrettet uddannelse inden en 
eventuel ansøgning om prækvalifikation i september 2022.  
 
NAT har i september 2021 ansøgt om prækvalifikation af en Erasmus Mundus Master’s 
Degree i Quantum Technologies and Engineering (QuanTEEM). Formålet er bl.a. at ud-
danne en ny generation af studerende, der kan udnytte kvantemekaniske fænomener i 
den teknologiske udvikling. Quantum Technology forventes således at spille en vigtig 
rolle i den fremtidige økonomiske udvikling. 
 
På EVU-området har TECH i 2021 opnået prækvalifikation af en ny masteruddannelse i 
bæredygtigt byggeri. Hensigten med uddannelsen er at imødekomme branchens efter-
spørgsel på kompetencer til f.eks. (projekt)ledelse af bæredygtighed i bygge- og anlægs-
projekter, og hvordan man designer bygge- og anlægsprojekter optimalt, når bæredyg-
tighed og et reduceret klimaaftryk er vigtige designparametre. Uddannelsen skal fra 
2023 udbydes i et samarbejde med DTU og er primært baseret på online undervisning. 
 
Aarhus Universitet har et velfungerende samarbejde med gymnasiesektoren, der både 
bidrager med kommende studerende og aftager dimittender, der ønsker en karriere 
som gymnasielærer. Universitetet har mange aktiviteter rettet mod gymnasieeleverne, 
herunder succesfulde gymnasielivestreaminger. Universitetet har også flere initiativer til 
gymnasielærerne. NAT koordinerer således Master i Informatikundervisning, som udby-
des sammen med fem andre universiteter og er igangsat for at imødekomme efter-
spørgslen på undervisningskompetence i faget Informatik i gymnasieskolen.  
 
Arts er gået foran med at udbrede den nye faglighed i teknologiforståelse til gymnasie-
lærere gennem udvikling af et ECTS-bærende særskilt modul i Digital myndiggørelse. 
Modulet er udviklet sammen med gymnasier i Aarhusområdet og har til formål at inspi-
rere gymnasieundervisere til at integrere teknologiforståelse i deres eksisterende un-
dervisningspraksis og dermed bidrage til at skabe digitalt myndige gymnasieelever, der 
kan reflektere over og anvende de nye teknologiske muligheder frugtbart.  

2.0 Uddannelsesporteføljen i samfundsperspektiv  
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Indsatsen for løbende at tilpasse uddannelsesporteføljen til samfundets behov gælder 
selvfølgelig ikke mindst for de eksisterende uddannelser, som det også vil fremgå af af-
snit 3. Et godt eksempel er, at HE oplever, at de offentlige arbejdsgivere i stigende grad 
efterspørger højtuddannede medarbejdere på internationalt niveau og studerende med 
global indsigt. HE har derfor søsat en række internationaliseringsindsatser, herunder 
etablering af nye udbud på AU Summer University, udvikling af 30 ECTS engelskspro-
gede udbud på hver af fakultetets uddannelser og inddragelse af internationale gæste-
forelæsere fra f.eks. Circle U. på større kursusforløb. Indsatserne skal understøtte og ud-
vikle de internationale forsknings- og undervisningsmiljøer, som de studerende møder i 
løbet af deres uddannelse. 
 
Internationalisering prioriteres højt på tværs af universitetet. Vi tager således del i det 
nybrud i det europæiske universitetssamarbejde, som EU-kommissionens initiativ ’Euro-
pean Universities’ har ansporet. Initiativet har ledt til 41 alliancer mellem europæiske 
universiteter, som bl.a. skal øge universiteternes internationale konkurrenceevne og ud-
vikle fremtidens uddannelser. Aarhus Universitet udgør sammen med seks andre forsk-
ningsintensive universiteter alliancen Circle U. 1 Formålet er at gøre samarbejde og mo-
bilitet inden for alliancen nemt og attraktivt og udvikle nye internationaliseringsformer.  
 
Circle U. tog hul på en treårig pilotfase ultimo 2020 og brugte 2021 på at skabe form og 
indhold. I efteråret 2021 begyndte indholdet at tegne sig med bl.a. publiceringen af et 
fælles kursuskatalog, udnævnelsen af seks Academic Chairs fra hvert universitet samt 
igangsættelsen af de første faglige aktiviteter i tre Knowledge Hubs om henholdsvis 
klima, demokrati og global sundhed. Derudover besluttede alliancen i 2021 at udvide 
med yderligere to attraktive, forskningsintensive universiteter. Universität Wien og Uni-
versità di Pisa indtræder derfor pr. 1. januar 2022 i Circle U. Aktiviteterne i årets løb gi-
ver et godt udgangspunkt for at give de studerende flere muligheder for eksponering in-
ternationalt.  

 
1 Circle U. er Humboldt-Universität zu Berlin, King's College London, Université catholique de Louvain, Universitetet i Oslo, 
Université de Paris og University of Belgrade og Aarhus Universitet. Fra 2022 også Universität Wien og Università di Pisa. 
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MED AFSÆT I ’AARHUS 
UNIVERSITETS POLITIK FOR 
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Arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet på Aarhus Universitet har over de se-
nere år antaget en stadigt stigende modenhed, hvad angår systematik og harmoniserin-
ger på tværs af organisationen. Et sådant fælles værdigrundlag og fælles principper for 
arbejdet med uddannelseskvalitet var netop formålet med universitetets kvalitetspolitik 
fra 2013. Med et fuldt implementeret og akkrediteret kvalitetssystem på plads har Aar-
hus Universitet i december 2021 vedtaget en ny kvalitetspolitik for at sætte en mere 
studenterfokuseret og værdibaseret retning for kvalitetsudviklingen fra 2022 og frem.  
 
Da kvalitetsarbejdet i 2021 har været struktureret efter den dagældende kvalitetspoli-
tiks fem delpolitikker, vil disse også strukturere dette års uddannelsesberetning. I det 
følgende er der redegjort for de centrale initiativer i årets løb inden for hver af de fem 
delpolitikker, der er elementer i et samlet uddannelsesforløb og er illustreret i figur 1. 
 
Figur 1. Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 

 
 

3.1/ Rekruttering og studiestart 
Aarhus Universitet lægger stor vægt på, at rekrutteringsarbejdet og indsatsen for at re-
ducere førsteårsfrafald går ’hånd i hånd’. Forventningsafstemning og et autentisk ind-
blik i såvel studielivets stjernestunder som det til tider ensomme slid er derfor en inte-
greret del af vores bestræbelser på at tiltrække fagligt dygtige og motiverede ansøgere. 
Dette rekrutteringskoncept har nu kørt i to år og den ærlige kommunikation har stærk 
gennemslagskraft overfor målgruppen. Uddannelsesudvalget har frem mod uddannel-
sesansøgning og optag 2022 arbejdet yderligere med at optimere indsatsen. Det er bl.a. 
sket gennem et nyt design af den primære rekrutteringskanal, bachelor.au.dk, ligesom 
der er udviklet nye hybride formater til afviklingen af åbent hus.   

3.0 Status for uddannelsernes kvalitet med af-
sæt i ’Aarhus Universitets politik for kvalitets-
arbejde på uddannelsesområdet’ 
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Også på fakultetsniveau har der i årets kvalitetsprocesser været fokus på det gode 
match mellem studerende og uddannelse. For eksempel har NAT på alle årets statusmø-
der afsat tid til at gennemgå, hvordan uddannelserne italesættes i forbindelse med re-
kruttering af nye studerende med henblik på at sikre endnu mere veloplyste studievalg.  
 
Centralt i vores rekrutteringsarbejde står samarbejdet med gymnasieskolen, hvor vi 
med en portefølje af gymnasierettede aktiviteter er med til at forberede og kvalificere 
uddannelsesvalget. Et godt eksempel er de gratis livestreamede forelæsninger ’skræd-
dersyet’ til gymnasieelever, som Aarhus Universitet de sidste fire år har tilbudt gymnasi-
erne, og hvor godt 17.000 elever i 2021 var tilmeldt. Der er blandt gymnasierne høj til-
fredshed med det faglige indhold, som i 2021 bl.a. har taget afsæt i pandemien med en 
forelæsning om økonomien under krisen og flere forskellige forelæsninger om vacciner. 
Samtidig er sprogområdet repræsenteret med flere forelæsninger, jf. boks 1.  
 
Boks 1. Eksempler på emner i de livestreamede gymnasieforelæsninger 

Forelæsning Tilmeldte elever Tilmeldte gymnasier 
Den økonomiske politik under coronakrisen 
Vaccinationsmiraklet – og dets modstandere 
Folk, fodbold og forbundsrepublik  
Hvad er en vaccine? 
Frankrig i verden 

5004 
938 

1974 
1377 
1175 

143 
31 
77 
76 
33 

 
Universitetet var i november vært for den årligt tilbagevendende ”Netværksdag for top-
ledere fra gymnasieskolen og på AU”, hvor ca. 50 rektorer og andre ledere fra gymnasie-
skolerne sammen med bl.a. universitetets prorektor og prodekaner for uddannelse 
satte særligt fokus på bæredygtighed og entreprenørskab i uddannelserne. Det skete 
bl.a. med afsæt i oplæg om, hvordan bæredygtighed kan bruges som kritisk og kon-
struktiv ramme for uddannelsesdrift og -udvikling samt hvordan emnet bæredygtighed i 
praksis finder plads i uddannelserne. 
 
Aarhus Universitet har i 2021 budt velkommen til 6.554 nye bachelorstuderende. Det er 
knap 10 pct. færre end sidste år, hvilket især skal ses i lyset af, at universitetet efter op-
fordring fra regeringen udbød 539 ekstra studiepladser i 2020. De ekstra studiepladser 
betød, at flere kunne erstatte sabbatår, som pandemien havde aflyst, med et studium.  
At nogle unge på den måde fremrykkede studiestarten til 2020 vurderes, i forening med 
mindre ungdomsårgange, at være hovedforklaringen på, at optaget i 2021 var lavere 
end i de foregående ti år.  
 
Samtidig beretter årets optag om en tilpasning af universitets dimittendprofil, som er på 
rette vej. Trods det høje Corona-optag i 2020 har alle ’våde’ fakulteter således i 2021 
fået flere nye studerende end i 2019, mens de ’tørre’ områder har optaget 5-10 pct. 
færre. Antallet af nye studerende på ingeniør- og IT-uddannelserne ligger 2 pct. over ni-
veauet i 2019. Det kan ligeledes fremhæves, at vi i 2021 har optaget 15 pct. flere kvin-
der på STEM-uddannelserne end i 2019. I samme periode er der optaget 8 pct. flere 
mænd. Indsatsen for at tiltrække flere studerende til STEM-uddannelserne fortsætter i 
de kommende år. 
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Pandemien har formentlig også på andre måder påvirket årets optag. Således er der i 
2021 en tydelig tendens til, at forskellen mellem antallet af tilbudte pladser og antallet 
af indskrevne studerende den 1. oktober er vokset. Formodningen er, at der i høj grad 
er tale om et Corona-fænomen, hvor ansøgere med gode karakterer er endt med at 
vælge et ekstra sabbatår frem for at møde op. Uddannelsesudvalget vil i 2022 vurdere, 
om tendensen er klar nok til at berettige varige justeringer.  
 
Studiestarten har heldigvis i år mindet om tiden før Covid-19. Det er godt, fordi studie-
startsarrangementerne er en vigtig del af integrationen af nye studerende i et universi-
tetsstudium. Vi har i 2021 arbejdet med at forbedre studiestarten på flere måder.  
 
Uddannelsesudvalget tog for eksempel op til studiestarten 2021 initiativ til, at op mod 
100 tutorer var på førstehjælpskursus og at samtlige tutorer modtog informationsmate-
riale om ansvar i tutorrollen, respektfuld adfærd og konflikthåndtering. Indsatserne blev 
til i et samarbejde med de studerende og var bl.a. en konsekvens af, at studiemiljøun-
dersøgelsen 2020 bl.a. viste, at knap tre pct. har oplevet gentagne tilfælde af f.eks. for-
skelsbehandling i det seneste år, jf. også afsnit 3.4.  
 
Et af årets tiltag til at fremme faglig og social integration var det tværfakultære projekt 
”Studiefaglige refleksionsrum”, som udvikler og afprøver et nyt fagnært format for ud-
vikling af de studerendes lærings- og studiekompetencer. Frem mod studiestarten blev 
det forberedende, online introduktionsforløb, Study@AU desuden videreudviklet og op-
dateret i et samarbejde på tværs af AU. På NAT er tilbuddet om brush-up kurser i mate-
matik ved årets studiestart blevet udvidet, så det nu er næsten alle nye bachelorstude-
rende, der inviteres til at deltage i et matematikkursus inden studiestarten. Tilsvarende 
vil BSS-uddannelserne Økonomi og Politik og Økonomi frem mod næste statusmøde un-
dersøge om en øget digitalisering af matematikfagene kan lette overgangen fra gymna-
siet. Endelig har BSS introduceret et erfa-forum for studiestart, som mødes tre gange 
hen over forår og sommer for at koordinere og erfaringsudveksle om studiestarten. 
 
Vi vil arbejde videre med den faglige og sociale integration på første studieår på tværs 
af universitet og har derfor i den strategiske rammekontrakt for 2022-2025 forpligtet os 
på det arbejde. Der er allerede iværksat flere initiativer, der har fokus på førsteårsdidak-
tik, og som vil fortsætte i 2022. 
 

3.2/ Struktur og forløb 
I den strategiske rammekontrakt for 2018-2021 introducerede Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet måling af studieintensitet, i form af de studerendes vurdering af deres 
tidsforbrug på studiet, som en vigtig indikator. Siden de første resultater forelå, har de 
vist en markant spændvidde i tidsforbruget med gennemsnitligt forbrug på fakultetsni-
veau som vist i boks 2.  
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Boks 2. De studerendes vurdering af deres tidsforbrug på studiet (2021) 
 Bacheloruddannelserne Kandidatuddannelserne 
Fakultet 2018 2020 2021 2018 2020 2021 
Arts 
BSS 
HE 
NAT 
TECH 

33,3 
38,7 
42,8 
42,6 
42,8 

32,3 
37,5 
40,9 
41,6 
42,5 

31,5 
37,1 
40,1 
40,3 
41,0 

35,3 
36,9 
43,0 
42,2 
43,0 

35,4 
34,5 
37,3 
40,9 
42,1 

34,0 
32,8 
37,4 
39,8 
42,0 

Kilde: Danmarks Studieundersøgelse 2021 

 
Tallene dækker over, at det angivne tidsforbrug ligger lavere i Corona-årene 2020 og 
2021 end ved første måling i 2018. Faldet slår tydeligst igennem fra 2018 til 2020, men 
er fortsat i 2021.  
 
For at sikre at der bliver fulgt op på uddannelsesniveau indgår studieintensitet målt som 
ugentligt timeforbrug på uddannelse som en indikator i kvalitetsarbejdet. I årets løb har 
der bl.a. været tilbagemeldinger fra studerende flere steder om, at de ikke har kunnet 
genkende billedet af studieintensiteten. Med afsæt i eksempler på studerende, der 
alene havde angivet forelæsninger og holdtimer som studietid, har både Arts og Health i 
2021 prioriteret at tale med de studerende om, at man også er studieaktiv, når man 
f.eks. bedriver interesselæsning eller deltager i faglige arrangementer. BSS har under-
søgt, om antallet af konfrontationstimer kan forklare spredningen i studieintensiteten 
på BSS, men har ikke kunnet påvise en sammenhæng.   
 
Et andet fokus, som har været drøftet særligt på NAT, er, at studieintensiteten også for 
nogle studerende kan blive så høj, at det risikerer at lede til stress, mistrivsel eller fra-
fald. Med det for øje vil NAT i 2022 følge udviklingen på uddannelser, hvor der rapporte-
res særligt høj studieintensitet.  
 
I forlængelse af Fremdriftsreformen er det lykkedes at skabe yderligere fremgang i stu-
dieprogressionen målt i ECTS-optjening. På trods af Corona ligger de fakultetsvise gen-
nemsnit for ECTS-optjeningen på bacheloruddannelserne fortsat alle over 28,5 ETCS per 
semester. På kandidatuddannelserne ligger de fakultetsvise gennemsnit lavere (lavest 
med 23,8 ECTS på Nat under nedlukningen i foråret 2021 og højest på BSS med gennem-
snitlig ECTS-optjening på 27,3 i både forårs- og efterårssemester). Generelt har studie-
progressionen også under Coronaepidemien ligget på et stabilt, højt niveau. 
 

3.3/ Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø 
Som en del af universitetets digitaliseringsstrategi er der i perioden 2018-2024 priorite-
ret 60 mio. kr. til universitetets EDU-IT-satsning, dvs. til at understøtte indsatsen for at 
styrke anvendelsen af læringsteknologier på uddannelsesområdet. Målet er at højne 
kvaliteten af den forsknings- og vidensbaserede undervisning; dels som et mål i sig selv 
og dels som middel til øget studieintensitet, mindsket frafald og til at gøre universitetets 
uddannelser endnu mere attraktive.  
 
Der er i 2021 gennemført en bred evaluering af EDU-IT-satsningen for midtvejs i projek-
tet at samle op på status og erfaringer. Midtvejsevalueringen viser overordnet en til-
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fredsstillende status, og at der er et godt afsæt for i 2022 at udarbejde en EDU IT-ver-
sion 2.0. Projektets fire hovedspor er alle i god gænge og det er forventningen, at pro-
jektets overordnede mål indfries inden for projektperioden: 

• Spor 1 – det tekniske spor: denne del af projektet er allerede indfriet, idet det 
er lykkedes at skabe et moderne, effektivt og fremtidssikret digitalt teknisk 
spor. Etableringen af en koordinerende enhed har skabt nye faste strukturer og 
arbejdsgange for området, som under nedlukninger fik en flot ’ilddåb’, da EDU-
IT Hub’en spillede en nøglerolle i, at den fysiske undervisning på universitetet 
kunne omlægges til virtuel undervisning med få dages varsel. En af de største 
indsatser i det tekniske spor har været et stort set gnidningsfrit skift til Learning 
Management Systemet Brightspace. Fra efterårssemestret 2021 er alle universi-
tetets kurser foregået med udgangspunkt i Brightspace og i årets løb deltog ca. 
850 undervisere i Brightspace-workshop hos Centre for Educational Develop-
ment. 

• Spor 2 – Re-designsporet står centralt i projektet, idet undervisningsforløb er 
blevet udviklet med afsæt i teknologiske muligheder. Arbejdet med didaktiske 
perspektiver og udviklingsmuligheder har i 2021 resulteret i 160 re-designede 
undervisningsforløb (486 i projektperioden indtil nu). Evalueringens analyse af 
udvalgte re-designs har vist, at de bl.a. har medført en mere aktiv læring og 
øget fleksibilitet. Underviserne vurderer også, at undervisningen er blevet mere 
inspirerende og at mange er motiverede til at arbejde mere med digitale mulig-
heder i undervisningen.  

• Spor 3 – Kompetencesporet omhandler den didaktisk-pædagogiske kompeten-
ceudvikling, der skal give undervisere bedre forudsætninger for at levere under-
visning af både faglig og didaktisk høj kvalitet. Deltagelse i re-design af under-
visningselementer er en vigtig kilde til kompetenceudvikling, uanset om den fo-
regår alene, med kolleger eller med hjælp fra uddannelsesudviklere og har der-
for været dybt integreret i re-designprocessen i spor 2. Den sidste del af pro-
jektperioden vil have særlig fokus på dette spor, idet der samtidig vil ske en im-
plementering af den nye stillingsstrukturs øgede krav til universitetsansattes 
generelle pædagogisk-didaktiske kompetencer. 

• Spor 4 – Learning analytics – er et gennemført pilotprojekt, der viste, at der ek-
sisterer værdifulde potentialer i at supplere eksisterende studieadministrative 
data med adfærdsdata ved hjælp af machine learning værktøj.  

 
I 2021 nåede Centre for Educational Development en milepæl i fusionen, da de tidligere 
pædagogiske centre kunne flytte under samme tag i en nyindrettet bygning. Samlingen 
af centeret og alle medarbejderne på én matrikel forventes at blive afgørende for cente-
rets mulighed for at gøre en forskel i uddannelsesudviklingen på tværs af universitetet. 
 

3.4/ Studiemiljø 
Vi blev allerede i 2020 fortrolige med onlineundervisning og -eksamen. Derimod var stu-
diemiljøet hårdt ramt af Coronaepidemiens nedlukning af universitetet. Først med be-
grænsningerne under forårets nedlukning, hvor studerende i perioder blev begrænset 
og forhindret i at kunne indgå i faglige og sociale aktiviteter på campus. Og siden efter 
genåbningen, hvor det er blevet tydeligt, at de to nedlukninger nogle steder har ’kort-
sluttet’ den løbende introduktion til og oplæring i de frivillige foreninger, som kontinu-
erligt har sikret foreningernes vitalitet.  
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Som beskrevet i beretningens indledning er der universitetsbredt taget en række initia-
tiver til at genstarte studiemiljøet. For eksempel har Uddannelsesudvalget bevilget mid-
ler til, at Studenterrådet i 2022 kan ansætte en foreningskonsulent til i seks måneder at 
understøtte de frivillige foreningers genstart og støtte de frivillige foreninger i deres ar-
bejde med at skabe et godt fagligt og socialt studiemiljø.  
 
Generelt har studiemiljøarbejdet haft særlig høj prioritet på fakulteterne i år. For ek-
sempel har Arts i forbindelse med genåbningen lanceret Genstart dit studieliv på Studie-
portalen, hvor der er samlet gode råd til de studerende om den gode genstart og det 
gode studieliv. 
 
Arts har ansat en trivselskoordinator til at understøtte studenterdrevne aktiviteter til 
genstart af det fysiske studiemiljø blandt andet gennem netværket Arts ForeningsForum 
med ca. 200 medlemmer. En af genstartsaktiviteterne er en ’Foreningsdag’ og trivsels-
koordinatoren bidrog også til at skabe en festival på campus Kasernen.  
 
BSS’ projektansatte trivselskoordinator har i dialog med institutter og studenterforenin-
ger medvirket til at holde det normalt blomstrende foreningsliv på BSS i gang under en 
Corona-periode med færre aktive medlemmer i foreningerne. Et godt eksempel er For-
eningsdag på jura, der bidrog til at engagere flere studerende i foreningslivet til gavn for 
det gode faglige og sociale studiemiljø. 
 
Undervisningsmiljøvurdering 
Aarhus Universitet har i år gennemført den undervisningsmiljøvurdering, som alle ud-
dannelser på alle universiteter skal gennemføre hvert tredje år. Undervisningsmiljøvur-
deringen er på Aarhus Universitet baseret på et udvalg af resultater fra den seneste af-
holdte nationale studenterundersøgelse. Undervisningsmiljøvurderingen giver et indblik 
i de studerende opfattelse af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på deres respek-
tive uddannelser.  
 
I undervisningsmiljøvurderingerne er det et fåtal af studerende, der angiver oplevelser 
med krænkende adfærd, diskrimination, mobning, chikane eller sexisme fra andre stu-
derende eller undervisere. Eksempelvis angav i alt knap tre pct. af respondenterne at 
have oplevet forskelsbehandling dagligt, ugentligt eller månedligt inden for det seneste 
år og i alt knap to pct. havde oplevet deres køn kommenteret på en måde, de fandt ube-
hagelig eller stødende. Blandt disse angav flest, at det er deres medstuderende, der har 
udsat dem for det.  
 
Som eksempel på fakulteternes foranstaltninger og forebyggende tiltag vil der på HE 
bl.a. blive afholdt dialogmøder med festforeninger med henblik på formulering af ko-
deks for afholdelse af fester og en inkluderende, god og respektfuld omgangsform. HE 
vil desuden sikre bedre information om håndtering i tilfælde af krænkende adfærd. På 
Arts gennemføres et eftersyn af praksis for klage over underviser og en tydeliggørelse af 
Vejledning og Studieinformations rolle ift. at kunne agere gatekeeper og videreformid-
ler for studerende som henvender sig vedr. forhold, der vedrører en underviser. Tech vil 
i 2022 starte en dialog med medarbejderne om omgangstone og adfærd og forberede 
en lignende proces for de studerende.  
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I forlængelse af fakulteternes opfølgninger på dette område af studiemiljøet har Uddan-
nelsesudvalget i november nedsat en arbejdsgruppe for på det universitetsbrede niveau 
at ’trykteste’ det eksisterende system for håndtering af sager om krænkelser, chikane 
mv.  
 

3.5/ Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet 
Dimittenderne er universitetets vigtigste bidrag til samfundet og vores bestræbelse på 
at levere dimittender til fremtidens arbejdsmarked står derfor helt centralt i såvel den 
fælles strategi som det uddannelsesnære kvalitetsarbejde.  
 
De studerendes samarbejde med det private og offentlige erhvervsliv gennem speciale-
samarbejder og projektorienterede forløb er sammen med andre arbejdsmarkedsret-
tede aktiviteter et godt afsæt til deres overgang fra uddannelse til arbejdsmarked. Der-
for har vi i de seneste år iværksat en række initiativer for at udvikle og øge udbredelsen 
af disse uddannelseselementer. 
 
Fra 2019 til 2020 er antallet af projektorienterede forløb på tværs af universitetet steget 
med tre pct. til i alt 1882 forløb i 2020. Antallet af erhvervsspecialer er i samme periode 
gået fra 590 til 882; en vækst på 50 pct. fra 2019 til 2020. Det er ikke mindst på Arts, at 
antallet af erhvervsspecialer er i vækst. Hvor der i 2019 blev skrevet 80 erhvervsspecia-
ler på Arts var antallet i 2020 mere end fordoblet med i alt 188 erhvervsspecialer.   
 
Da projektorienterede forløb foregår uden for universitetet og varierer mellem fag og 
virksomheder ligger der en særlig opgave i at kvalitetssikre forløbene. BSS, der har 
størst tradition og erfaring for projektorienterede forløb, har i 2021 gennemført et pilot-
projekt for at videreudvikle kvalitetssikringen af forløbene; i første omgang ved Institut 
for Forretningsudvikling og Teknologi. De endelige data foreligger endnu ikke, men fore-
løbige tilbagemeldinger viser, at projektorienterede forløb bidrager til at øge de stude-
rendes forståelse for konkrete arbejdsopgaver. På sigt er det hensigten at systematisere 
kvalitetssikringen af de projektorienterede forløb på tværs af universitetet. 
 
Generelt arbejdes der på hele universitetet på at øge samarbejdet mellem studerende, 
virksomheder og uddannelser. Det gælder ikke mindst på uddannelser, hvis dimittender 
er ledighedsudfordrede og hvor tidligt fodfæste på arbejdsmarkedet er afgørende både 
for den enkelte, for samfundet og for universitetet. Arbejdet skal både få flere stude-
rende og undervisere engageret i relevante arbejdsmarkedsrettede aktiviteter og sikre 
relationer til arbejdsmarkedet, der fremmer virksomheders motivation til at engagere 
sig i samarbejdet.  
 
For at få en bedre forståelse af sidstnævnte har Uddannelsesudvalget i 2021 igangsat en 
spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder for at identificere drivere og barrierer 
hos virksomheder for at involvere sig i studenterrelaterede projekter. Fokus er på virk-
somhedernes incitamenter og formålet er at opnå større indsigt i, hvornår og af hvilke 
grunde virksomheder involverer sig i studenterrelaterede projekter. Undersøgelsen gen-
nemføres med ekstern operatør. De foreløbige konklusioner er, at virksomhederne vur-
derer, at samarbejder med studerende generelt fungerer og ofte fører til ansættelse. 



15 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

  

 

UDDANNELSESBERETNING 
2021 

STATUS FOR 
UDDANNELSERNES KVALITET 

MED AFSÆT I ’AARHUS 
UNIVERSITETS POLITIK FOR 

KVALITETSARBEJDE PÅ 
 

Derudover viser undersøgelsen også, at de projektorienterede forløb primært er initie-
ret af studerende selv gennem uopfordrede henvendelser til virksomhederne, samt at 
virksomhederne ønsker bedre adgang til at rekruttere studerende til projektorienterede 
forløb og andre samarbejder. Undersøgelsens anden del består af dybdegående kvalita-
tive interviews med virksomheder. De samlede kvantitative og kvalitative resultater vil i 
2022 indgå i universitetets arbejde med at få flere dimittender hurtigt i beskæftigelse.  
 
Der er igen afviklet en lang række case competitions. På universitetsniveau blev AU Cha-
llenge gennemført for fjerde gang, da 106 studerende fra 55 uddannelser bl.a. hjalp ar-
kitekthuset AART med forslag til bygningsmæssige målinger af social, miljømæssig- og 
økonomisk bæredygtighed. Ligeledes deltog 60 studerende fra forskellige uddannelser i 
foråret i en ny case competition på universitetet, SME Challenges, hvor de studerende 
dyster om at finde den bedste løsning på cases leveret af deltagende små- og mellem-
store virksomheder. 
 
NAT har oprettet en hjemmeside, som skal øge kendskabet hos både virksomheder og 
studerende til mulighederne for samarbejde. Og på Arts har 54 virksomheder gennem 
det flerårige projekt ”Akademiker i erhvervslivet” haft glæde af fuld- eller deltidsansæt-
telsesforløb med nyuddannede.  
 
Aarhus Universitet vil gerne anspore studerende til iværksætteri og entreprenørskab og 
har derfor i den kommende strategiske rammekontrakt for 2022-2025 forpligtet sig til at 
flere studerende tilbydes undervisning i iværksætteri. Som opstart er der i universitets-
året 2020-2021 på universitetet afviklet ni entreprenørskabskurser i opstart af virksom-
hed, 21 entreprenørskabskurser i nytænkning og videreudvikling af ideer og 21 teoreti-
ske fag om entreprenørskab og innovation. Med afsæt i Uddannelsesudvalgets tidligere 
initiativ har Erhvervsudvalget desuden i 2021 arbejdet med at realisere et fælles tværgå-
ende valgfag i entreprenørskab. 
 
På HE har man i 2021 etableret partnerskabsaftaler med medicinalfirmaerne Roche og 
Merck, som bl.a. inkluderer etablering af samarbejde om erhvervsspecialer og iværk-
sætterlegater til studerende. På TECH er der 2021 nedsat en arbejdsgruppe, som vil for-
mulere et fælles grundlag for, hvordan forskellige elementer inden for innovation og en-
treprenørskab kan indgå i TECH’s uddannelser. På det ekstracurriculære område har 
universitetet i regi af The Kitchen afholdt 82 iværksætterworkshops med 848 stude-
rende og forskere som deltagere i 2021. 
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Formålet med uddannelseskvalitetsprocesserne på Aarhus Universitet er at: 
• lægge et helhedsperspektiv på den samlede uddannelse fra rekruttering over lære-

processer til arbejdsmarked 
• identificere styrker, svagheder og udfordringer ved uddannelserne med henblik på 

at kunne fastholde høj kvalitet 
• analysere identificerede svagheder for at afdække årsager og udpege handlinger, 

der kan udbedre svaghederne 
• bidrage til fælles forståelse og tilgang til kvalitetsarbejde i uddannelserne.  
 
Dét er udgangspunktet for både de årlige statusmøder og uddannelsesevalueringerne, 
der gennemføres på de enkelte uddannelser hvert femte år. Ligeledes kendetegner det 
både årlig status og uddannelsesevalueringerne, at kvalitetspolitikkens delpolitikker 
strukturerer møderne. Oplevelsen er, at det sikrer, at uddannelserne betragtes i et hel-
hedsperspektiv. Samtidig muliggør strukturen en systematik, der sikrer opmærksomhed 
på de dele af undervisning og uddannelser, hvor det er nødvendigt. 
 

4.1/ Uddannelsesevalueringer 
Uddannelsesevaluering adskiller sig fra årlig status ved at gå mere i dybden, ved at have 
et større omfang i arbejdsindsats, ved at indebære en højere grad af vurdering og ved i 
højere grad end årlig status at anlægge et samfundsperspektiv på uddannelserne.  
 
Ved uddannelsesevaluering er deltagerkredsen udvidet med to eksterne eksperter, som 
skal leve op til en række specifikke krav. Den faglige ekspert skal sikre faglig indsigt, 
kendskab til uddannelsestilrettelæggelse, undervisning samt indsigt i rammerne for uni-
versitetsuddannelser. For aftagereksperten skal kravene sikre det rette kendskab til re-
levante dele af arbejdsmarkedet og forudsætninger for at vurdere de kompetencer ud-
dannelsen giver i forhold til behovene på dette arbejdsmarked. 
 
Siden sidste års uddannelsesberetning er der gennemført uddannelsesevalueringer af 
31 uddannelser med inddragelse af i alt 49 eksterne eksperter. Anvendelse af eksterne 
eksperter, der er internationalt anerkendte, bidrager til at indfri vores ambition om at 
have uddannelser på internationalt kvalitetsniveau. De faglige eksperter kommer fra 
danske og nordiske universiteter og tæller også en museumsinspektør fra Thorvaldsens 
Museum. Aftagereksperterne kommer fra en bred vifte af virksomheder såsom Grund-
fos, Edlund og PwC. Der er desuden flere gymnasierektorer og forbundsformænd blandt 
aftagereksperterne ligesom Danmarks ambassadør til Australien i år bidrog som aftager-
ekspert. 
 
Foruden bidraget fra eksterne eksperter sendes selvevalueringsrapporten til aftagerpa-
neler og censorkorps forud for evalueringsmøderne, så der er mulighed for at inddrage 
deres perspektiv i uddannelsesevalueringen. 

4.0 Kvalitetssystemet  
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4.2/ Udvikling i nøgletal 
Uddannelseskvalitetsprocesserne understøttes af et udvalg af fælles indikatorer, der er 
egnede til at kaste lys over kvaliteten af uddannelserne; helt fra rekrutteringen, over læ-
reprocesserne på universiteterne og til overgangen til arbejdsmarkedet. For hver indika-
tor er der fastsat grænseværdier, der har til formål at anspore uddannelsesnær reflek-
sion over, om indikatorens niveau og udvikling er tilfredsstillende eller kræver initiativer 
på den enkelte uddannelse. Udgangspunktet er, at en grøn indikator afspejler tilfreds-
stillende kvalitet, at en gul indikator markerer behov for opmærksomhed og at en rød 
indikator viser et kritisk niveau, som kan kræve handling. 
 
Med udgangspunkt i indikatorerne gennemgås udviklingen i nøgletallene kort nedenfor. 
Nøgletallene er i videst muligt omfang indikatorerne på aggregeret niveau. 
 
Førsteårsfrafaldet på bacheloruddannelserne har med udsving ligget på omtrent samme 
niveau de seneste år. Det dækker over et fald på Nat og Arts, en stigning på Tech (der 
udligner et tilsvarende fald fra 2019) og små stigninger på HE og BSS. På kandidatuddan-
nelserne er frafaldet lavere i år på især Nat og Tech, men også på BSS. På Arts og HE er 
frafaldet steget lidt. Generelt er frafaldet markant mindre på kandidatuddannelserne. 
 
Som nævnt under afsnit 3.2 har ECTS-optjeningen pr. semester også under Corona ligget 
på et stabilt, højt niveau for bachelorstuderende, mens niveauet for kandidatstude-
rende er lavere.  
 
Det gennemsnitlige omfang af planlagte timer på fakulteterne er relativt stabilt og over 
det fastsatte minimumstimetal på henholdsvis 168 timer for bachelor- og 112 timer for 
kandidatuddannelser. Efter et lille fald over de seneste år er Arts med 178 timer fortsat 
væsentligt over minimumstallet i 2021, mens BSS har præsteret en lille stigning over de 
seneste år. På tværs af fakulteter ses en tydelig forskel på de fakulteter, der primært ud-
byder uddannelser til lav STÅ-takst (Arts og BSS), og de fakulteter, der har en højere 
takstfinansiering af uddannelser (HE, NAT og Tech). 
 
I undervisningsevalueringerne vurderer de studerende fortsat deres læringsudbytte po-
sitivt. Trods perioder med omlagt undervisning viser undervisningsevalueringerne såle-
des et stabilt, højt niveau. Over de seneste tre år har variationen i undervisningsevalue-
ringernes gennemsnit gået fra et lavpunkt på 3,6 på HE under den fuldstændige nedluk-
ning af campus i foråret 2020 til, at både BSS og NAT i efteråret 2020 nåede 4,0. Med de 
tre undtagelser har undervisningsevalueringernes gennemsnit svinget mellem 3,7 og 3,9 
på alle fakulteter fra efteråret 2018 til foråret 2021.  
 
Studiemiljøet måles i Den Nationale Studiemiljøundersøgelse og bliver generelt vurderet 
positivt. På tværs af bachelor- og kandidatstuderende og på tværs af fakulteter varierer 
vurderingen af det faglige studiemiljø i 2021 fra 4,1 til 4,4, mens det sociale studiemiljø 
varierer fra 3,8 til 4,3. At spændet er relativt bredt skyldes bl.a. at kandidatstuderende 
generelt giver en mindre positiv vurdering end bachelorstuderende. I 2021 er de stude-
rendes vurdering af både det faglige og sociale studiemiljø faldet svagt, efter et tilsva-
rende fald i 2020. Ingen fakulteter eller studentergrupper har dog et samlet fald på 
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mere end 0,2 fra første måling i 2018 og til 2021 (hverken på fagligt eller socialt studie-
miljø). Set i lyset af lange perioder med nedlukning af campus og omlagt undervisning 
vurderes der at være tale om flotte tal for studiemiljøet. Som nævnt vil Uddannelsesud-
valget også i 2022 prioritere at genoprette studiemiljøet efter Corona.  
 
De forskningsbaserede uddannelsers videngrundlag belyses med to indikatorer. For det 
første indgår VIP/DVIP som indikator, og den har de seneste år ligget meget stabilt på 
alle fakulteter. For det andet indgår VIP-dækningsgraden af minimumstimetallet, og 
også denne indikator har over årene ganske små udsving. VIP-dækningsgraden er højere 
på kandidatuddannelserne end på bacheloruddannelserne. NAT og TECH ligger desuden 
på et højere niveau end de øvrige fakulteter, hvilket skal ses i lyset af, at de naturviden-
skabelige og tekniske uddannelser har en højere takstfinansiering end Arts og BSS. HE 
har tilsvarende højere takstfinansiering og udbyder i vidt omfang professionsrettede ud-
dannelser, hvor der er en fagligt velbegrundet større brug af andre undervisere end VIP. 
 
Studieintensiteten målt som de studerendes egen angivelse af timeforbrug på deres ud-
dannelse ligger lavere i Corona-årene 2020 og 2021 end ved første måling i 2018, som 
nævnt i afsnit 3.2. Faldet slår tydeligst igennem fra 2018 til 2020, men er fortsat i 2021.  
 
Nøgletallet for dimittendernes ledighed er i år gået op på tværs af hovedområderne. 
Som nævnt indledningsvist skal det ses i lyset af, at tallene omhandler 2019-dimitten-
derne, der har været nyuddannede på et arbejdsmarked præget af nedlukninger og 
øget arbejdsløshed i samfundet. De sundhedsfaglige kandidater har fortsat den laveste 
ledighed, mens også ingeniørerne og de samfundsvidenskabelige kandidater ligger lavt. 
De humanistiske kandidater har den højeste ledighed efterfulgt af de naturvidenskabe-
lige kandidater. Trods nedlukninger i 2021 er det forventningen, at 2020-dimittenderne 
vil have haft en lettere entre på arbejdsmarkedet end 2019-dimittenderne, da beskæfti-
gelsen i 2021 har været høj og stigende. 
 

4.3/ Justering af kvalitetssystemet i 2021 
Kvalitetssystemet på Aarhus Universitet bliver løbende justeret og udviklet på baggrund 
af kvalitetsorganisationens erfaringer. I 2021 har videreudviklingen haft særligt stort fo-
kus, da Uddannelsesudvalget også har haft den reviderede akkrediteringsvejledning og 
den kommende institutionsakkrediteringsproces i 2023-24 for øje.  
 
Uddannelsesudvalget har derfor i 2021 valgt at gennemføre et systematisk eftersyn af 
kvalitetssystemet for at identificere eventuelle mangler, svagheder, forenklinger og ud-
viklingspotentialer. Eftersynet afdækkede en række opmærksomhedspunkter, som Ud-
dannelsesudvalget i 2021 har taget hul på drøftelsen af og vil arbejde videre med i 2022. 
Det drejer sig bl.a. om den rette kvalitetssikring af uddannelsernes eksterne forløb, rele-
vansen af semester- og slutevaluering, og kompetenceudvikling i kvalitetsorganisatio-
nen. De elementer som Uddannelsesudvalget allerede i 2021 har behandlet og besluttet 
at implementere i kvalitetsåret 2022 beskrives i det følgende.  
 
Ny politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet  
Som nævnt i afsnit 3 er kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet i dag et helt andet sted, 
end da kvalitetspolitikken fra 2013 blev til. Med et fuldt implementeret og akkrediteret 
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kvalitetssystem samt en øget intern bevidst- og modenhed i kvalitetsarbejdet, har ud-
dannelsesudvalget i 2021 valgt at gentænke kvalitetspolitikkens indhold og funktion og 
udarbejdet en ny kvalitetspolitik med særligt fokus på: 

• Forenkling af politikken 
• Øget fokus på værdier og retning 
• Et eksplicit fokus på de studerendes perspektiv 

 
Med afsæt heri reducerer den nye kvalitetspolitik antallet af delpolitikker fra fem til fire. 
Kvalitetspolitikken er i både indhold og sprogbrug mere værdibaserede end tidligere og 
retningsskabende fremfor detailregulerende. De fire delpolitikker er som følger: 

• Delpolitik 1: Den gode studiestart 
• Delpolitik 2: Fagligt stærke og sammenhængende uddannelser 
• Delpolitik 3: Motiverende studie- og læringsmiljøer 
• Delpolitik 4: Stærke kandidater med relevante kompetencer 

 
Politikkens udgangspunkt er dermed fortsat et fuldt gennemløb fra rekrutteringsfase til 
overgang til arbejdsmarkedet, men den nye kvalitetspolitik tager mere eksplicit ud-
gangspunkt i den studerende, så fokus bliver på, hvad vi ønsker, at man som studerende 
skal mødes af i et studieforløb på Aarhus Universitet. 
 
Relevante aktører i kvalitetsorganisationen har haft mulighed for at kommentere på ud-
valgets udkast til kvalitetspolitik, hvorefter den endelige version blev godkendt i Univer-
sitetsledelsen i december 2021.  
 
Den nye kvalitetspolitik danner udgangspunkt for kvalitetsprocesserne i kvalitetsårets 
2022, hvor dialog og dokumentation struktureres efter de fire delpolitikker. 
 
Udvikling af Uddannelse, undervisning og læringsmiljø 
Uddannelsesudvalget har i 2021 drøftet sikringen af uddannelsernes tilknytning til vi-
dengrundlaget. 
 
På de forskningsbaserede uddannelser har indikatoren for uddannelsernes VIP/DVIP-ra-
tio har været en fast del af AU’s kvalitetssystem fra dettes begyndelse, og fungerede in-
den da som nøgletallet i uddannelsesakkrediteringer. Grænseværdierne fastsættes p.t. 
lokalt på de enkelte fakulteter. I forbindelse med re-akkrediteringen i 2018 udvidede 
universitetet systemet, så forskningsbaseringen nu også dokumenteres af: 

• Supplerende indikator 6c: VIP-dækningsgrad (Årlig status/uddannelsesevalue-
ring) 

• Bemandingsplan (Årlig status/uddannelsesevaluering) 
• Institutlederberetninger (Uddannelsesevaluering)  

 
Intentionen med disse initiativer var at sikre, at forskningsbaseringen blev adresseret fra 
flest mulige perspektiver og VIP-undervisningen både blev set i relation til andelen af 
DVIP (indikator 6a), andelen af konfrontationstimer (indikator 6c) og sammenhængen 
mellem de udbudte kurser og VIP’ernes forskningsområder (bemandingsplaner). 
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Særligt på de autorisationsgivende og professionsrettede uddannelser har det dog væ-
ret oplevelsen, at VIP/DVIP-indikatoren er i ’modfase’ til bestræbelsen på at sikre ud-
dannelsernes relevans for autorisationsområdet gennem inddragelse af eksterne under-
visere. Dertil kommer, at indikatoren er baseret på de definitioner, som indgår i styrel-
sens timetællingssystem. Dette medfører, at eksterne undervisere tælles med i katego-
rien DVIP, selvom de pågældende reelt er forskere, der blot har ansættelse på andre 
forskningsinstitutioner. Omvendt rummer kategorien VIP en række stillingstyper, hvor 
de pågældende undervisere ikke nødvendigvis er aktive forskere i universitær forstand. 
Endelig har Uddannelsesudvalget ikke kunnet identificere eksempler på, at indikatoren 
VIP/DVIP har haft afgørende indflydelse på identifikation af kvalitetsudfordringer. 
 
Uddannelsesudvalget har på den baggrund besluttet at fjerne VIP/DVIP-indikatoren fra 
datapakkerne fra og med kvalitetsåret 2022. I samme forbindelse har udvalget beslut-
tet, at der i 2022 skal arbejdes med en videreudvikling af formatet for bemandingspla-
ner, hvor der ikke aktuelt skønnes at være den rigtige balance mellem ressourceforbrug 
og kvalitetsindsigter.  
 
På de erhvervs- og professionsbaserede samt udviklingsbaserede uddannelser har fakul-
teterne hidtil monitoreret disse uddannelsers tilknytning til det relevante videngrundlag 
med lokale målemetoder for at tilgodese uddannelsernes forskellige vilkår og udfordrin-
ger. Uddannelsesudvalget har i 2021 besluttet at etablere et fælles grundlag og en sam-
let model for kvalitetssikringen, som samtidig giver et bedre ledelsesoverblik. I tråd med 
modellen for de forskningsbaserede uddannelser bygger denne model også på flere ele-
menter: 

1. Oversigt over fagmiljøets vidensaktiviteter (Ny i årlig status/uddannelsesevalue-
ring) 

2. Bemandingsplan (Årlig status/uddannelsesevaluering) 
3. Institutlederredegørelse (Uddannelsesevaluering) 
4. MUS og undervisningsportfolio (løbende kvalitetsarbejde) 

 
Oversigten over fagmiljøets vidensaktiviteter skal bestå af aggregerede data på uddan-
nelsesniveau, der viser summen af fagmiljøets aktuelle aktiviteter relevant for viden-
grundlaget opdelt i viden fra eller om: 

• Erhvervet/professionen (praksisviden) 
• Udviklingsarbejde (udviklingsviden)  
• Forskningsarbejde relevant for uddannelsen.  

 
Oversigten skal indgå i datagrundlaget for statusmødet og uddannelsesevalueringen 
som kvalitativ dokumentation for sikring af videngrundlaget for de professions- og ud-
viklingsbaserede uddannelser og fungere som afsæt for dialog om planlægning af opda-
tering af videngrundlaget. 
 
Bemandingsplaner indgår i datagrundlaget for årlig status og dokumenterer uddannel-
sens tilknytning til relevant fagmiljø gennem planlægningsarbejdet omkring undervis-
ningen samt giver et afsæt for dialog om hensyn i planlægning af undervisningen. 
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Institutlederredegørelsen indeholder opfølgning på og refleksion omkring videngrundla-
get for de professions- og udviklingsbaserede uddannelser. Det vil sige med udgangs-
punkt i bemandingsplaner, oversigt over vidensaktiviteter samt det strategiske arbejde 
med opdatering af videngrundlaget bag uddannelsen. Institutlederredegørelsen skal 
indgå i datagrundlaget for uddannelsesevalueringen og kan evt. indgå i de årlige status-
møder. 
 
Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) fungerer som en selvstændig opfølgningsmeka-
nisme og systematik omkring medarbejdernes løbende kompetenceudvikling. Dermed 
kan denne systematik understøtte på individniveau, at underviseren holder sig ajour 
med sit fag, hvis aktiviteter i relation til opdatering af videngrundlaget berøres i samta-
len. På lidt længere sigt integreres undervisernes vidensaktiviteter desuden i de nye 
rammer for løbende opdatering af undervisningsportfolio, som er ved at blive udviklet. 
Integration i portfolio kan understøtte den løbende kvalitetssikring på individniveau. En-
delig vil universitetet i 2022 undersøge mulighederne for en systemunderstøttelse, der 
på sigt også ville kunne danne datagrundlag for vidensaktiviteter på aggregeret niveau, 
som på sigt kan indgå i kvalitetsarbejdet. Den nye model implementeres fra kvalitets-
året 2022. 
 
Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet 
Uddannelsesudvalget har i 2021 genbesøgt fastlæggelsen af grænseværdierne for Indi-
kator 8 om dimittendledighed. Indikatoren er baseret på opgørelsen af den gennemsnit-
lige ledighed i 4.-7. kvartal efter dimission, som også indgår i den ledighedsbaserede di-
mensioneringsmodel. Der er fastsat fælles grænseværdier, der ligeledes bygger på ele-
menter fra den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel.  
 
Baggrunden for det oprindelige valg af opgørelsesmetode og fastsættelse af grænse-
værdier var netop ønsket om en sammenhæng til ministeriets opgørelsesmetode for di-
mensionering og et tilstræbt princip om fælles grænseværdier på Aarhus Universitet. 
Udvalget har på baggrund af erfaringer fra fakulteterne konstateret, at de aktuelle 
grænseværdier giver et for lille rum til, at en uddannelse kan vise fremdrift ved positiv 
udvikling i ledighed. På den baggrund valgte udvalget at justere intervallet for henholds-
vis gul og rød grænseværdi.  
 
Aktuel grænseværdi:

 
Justeret grænseværdi der implementeres i kvalitetsåret 2022: 

 
  
Fastsættelsen af grænsen mellem gul og rød grænseværdi på 7,5 pct. point over lands-
gennemsnittet svarer til grænsen mellem 20 pct. og 30 pct.’s reduktionsmål i dimensio-
neringsmodellen. 
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5.1/ Handleplan 
 

 
Delpolitik Aktivitet 

1. Den gode stu-
diestart 
 

Styrke den faglige og sociale integration på første år gennem:  
• on-boarding indsatser 
• pædagogisk-didaktiske aktiviteter for undervisere  

2. Fagligt stærke 
og sammenhæn-
gende uddannelser 
 

Igangsætte satsningen Digitalt Kompetente Kandidater 

Sikre og videreudvikle undervisernes pædagogisk-didaktiske kompetencer, 
herunder implementere AU’s version af ny stillingsstruktur 

3. Motiverende 
studie- og lærings-
miljøer 
 
 

Omsætte midtvejsevalueringen af EDU IT-projektet og de opsamlede erfarin-
ger med Corona-omlagt undervisning mhp. fortsættelse af EDU-IT-satsnin-
gen (EDU-IT 2.0) 
Samle erfaringerne fra genstartstiltag og trivselsindsatser for at forankre og 
fortsætte udvalgte tiltag 

4: Stærke kandida-
ter med relevante 
kompetencer 
 

Samle erfaringer med projektorienterede forløb og de studerendes samar-
bejder med arbejdsmarkedet med henblik på at tage nye initiativer 

Styrke dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet gennem målrettede ind-
satser på særligt ledighedsudfordrede uddannelser 

 

5.0 Indsatsområder og opmærksomhedspunkter 
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6.0 Fakulteternes executive summaries 
 
 
Herunder fremgår executive summaries fra fakulteternes uddannelsesrapporter, der 
som nævnt indledningsvist er en væsentlig del af grundlaget for uddannelsesberetnin-
gen. 

6.1/ Aarhus BSS 
Aarhus BSS’ uddannelser er generelt kendetegnet ved høj kvalitet, gode udviklings- og 
karriereperspektiver og stor søgning. Selvom fakultetet i år har observeret et fald i an-
delen, der takker ja til den tilbudte studieplads, muliggør det rekruttering blandt de dyg-
tigste studenter. Det er med til at understøtte missionen om, med afsæt i forskningsba-
serede uddannelser, at uddanne metodisk og analytisk velfunderede dimittender, som 
er eftertragtede på det danske og internationale arbejdsmarked. 

Årets uddannelseskvalitetsprocesser har genbekræftet, at Aarhus BSS præsterer meget 
tilfredsstillende på hovedparten af kvalitetsindikatorerne på såvel bachelor- som kandi-
datuddannelserne. Datapakkerne og andre løn- og beskæftigelsesdata viser, at Aarhus 
BSS’ dimittender hurtigt finder relevant og vellønnet beskæftigelse. Statusmøderne på 
EVU-uddannelserne tegner tilsvarende et billede af uddannelser i god balance, især ef-
ter de senere års arbejde med at styrke forskningstyngden, tværfagligheden og fleksibi-
liteten. 

Fra de studerendes side har der generelt været tilfredshed med kvaliteten af undervis-
ningen til trods for de usædvanlige betingelser under nedlukningerne. Der sker en erfa-
ringsopsamling på fakultetet for at drage læring af erfaringerne med den omlagte un-
dervisning. Det skal være med til at kvalificere det løbende arbejde med udvikling af un-
dervisning. 

En række opmærksomheds- og udviklingspunkter er imidlertid identificeret og adresse-
ret i uddannelsesstrengen i form af handlingspunkter frem mod næste års kvalitetspro-
ces. Hovedparten af de over 50 handlingspunkter omhandler udvikling af uddannelsen 
og læringsmiljøet. Særligt tre udviklingspunkter går på tværs af porteføljen: 

• Førsteårsfrafald: Der er igennem det seneste års tid iværksat en strategisk, ko-
ordineret tilgang til problemstillingen. På fakultetsniveau har der været et min-
dre fald i førsteårsfrafaldet; fra 20,2 pct. (årg. 2019) til 20,1 pct. (årgang 2020). 
Frafaldsindikatoren har været drøftet gennemgående på hovedparten af status-
møderne og er på flere uddannelsers handleplaner. 

• Studieintensiteten er fortsat varierende (fra ca. 32 til 48 timer pr. uge) på tværs 
af Aarhus BSS. Det kan i et vist omfang tilskrives, at relevant studiejob i et vist 
omfang reducerer studieintensiteten på nogle kandidatuddannelser. Udviklin-
gen analyseres nærmere og holdes under observation frem mod næste år, hvor 
en evt. Corona-effekt forventes isoleret. 

• Forskningsdækning i form af VIP/DVIP-ratio er generelt højt, men har igen væ-
ret drøftet på nogle uddannelser. Navnlig på Jura, Psykologi (KA), Erhvervsøko-
nomi-erhvervsret (KA), Revision og HD er der tale om en strategisk prioritering 
af praksiselementet i uddannelsen. 
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6.2/ Arts 
Arts udbyder en bred vifte af uddannelser, som er kendetegnet ved stærke forsknings- 
og undervisningsmiljøer. Uddannelserne udvikles løbende i dialog med relevante afta-
gere fra arbejdsmarkedet. Med i alt 7654 ansøgere til bacheloruddannelserne på Arts 
har der i 2021 været et fald på otte pct. sammenlignet med 2020. Arts har i 2021 haft et 
stabilt ansøgertal til kandidatuddannelserne med omkring 4700 ansøgninger. 

I store dele af det forgangne år har studerende fortsat ikke kunnet indgå i faglige og so-
ciale aktiviteter på campus grundet nedlukning af universitetet. Ved genåbningen sidst 
på forårssemestret prioriterede Arts højt, at de studerende kunne tilgå deres studieom-
råder på en ansvarlig og tryg måde, booke grupperum til studiegruppeaktiviteter og 
melde ønsker ind til at booke lokaler til fag-sociale aktiviteter. Mange studerende og 
forskere benyttede muligheden for at booke lokaler til at afvikle f.eks. spørgesessions 
vedr. eksamen og invitere oplægsholdere til faglige seminarer. 

Arts’ trivselsarbejde faciliteres centralt af trivselskoordinatoren, der, som nævnt i afsnit 
3.4, bl.a. har startet netværket Arts ForeningsForum. Netværket har været udgangs-
punkt for at udvikle initiativer gennem foreninger og afdelinger til genstarten af det fysi-
ske studiemiljø i sommeren 2021. En af disse genstartsaktiviteter har været en ’For-
eningsdag’, hvor de studerende blev (re)introduceret til studiemiljøet og de mange for-
eninger. Samtidigt forventes det, at arrangementet kan bidrage til medlemstilvæksten i 
foreningerne og synligheden af deres aktiviteter. 

Arts fokuserer på at fastholde flest mulige studerende og arbejder derfor med indsatser 
for førsteårsdidaktik, der har til formål at skabe bedre overgange fra ungdomsuddannel-
ser til universitetet. Arts har desuden bidraget til udvikling og implementering af on-
boarding-ressourcen Study@AU og været hovedarkitekt på det tværfakultære projekt 
”Studiefaglige refleksionsrum”, jf. afsnit 3.1. På lokalt niveau har der været iværksat en 
række projekter med fokus på bl.a. digitale formater for akademisk skrivning og peer-
feedback. Alle initiativer er rammesat af en forskningsbaseret førsteårsdidaktik (SMART) 
som udpeger fem opmærksomhedspunkter, som helt afgørende for de studerendes 
trivsel og læringsudbytte: Struktur, Mestring, Aktivitet, Relation og Transformation. 

Arts’ fokus på de studerendes overgange retter sig også mod overgangen til arbejdsmar-
kedet. Her arbejder Arts med at udvikle uddannelserne, så de studerende i højere grad 
får mulighed for at supplere kompetenceprofilen rettet imod fremtidens arbejdsmar-
ked, gennem indførelse af valgfag i digitalitet og bæredygtighed og ved fortsat at øge 
antallet af projektorienterede forløb og erhvervsspecialer. Derudover undersøges det i 
projektet Growth4SMEs, hvilke generiske kompetencer der efterspørges i små- og mel-
lemstore virksomheder og hvordan universitetet gennem undervisningstilbud kan give 
de studerende ny viden inden for disse områder. 

Fakultetet har stor opmærksomhed på at være i kontakt med og indgå i samarbejder 
med en række aftagere for, at de studerende løbende gennem studiet præsenteres for 
og afprøver, hvordan deres kompetencer kan bringes i spil på arbejdsmarkedet. Samti-
dig giver det arbejdsmarkedets aktører et indblik i Arts-uddannelsernes mange faglighe-
der, herunder hvordan Arts-færdigheder kan bringes i spil i en jobkontekst. Projektet 
”Akademiker i erhvervslivet” har fortsat stor succes og afsluttes i 2021. I alt har 54 virk-
somheder haft glæden af fuld- eller deltidsansættelsesforløb med nyuddannede Arts-
kandidater i projektperioden, mens 25 virksomheder har samarbejdet med Arts-stude-
rende i undervisningsforløbet Humanistisk Innovation. 
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6.3/ Health 
Health’s uddannelser er baseret på stærke forsknings-, videns- og undervisningsmiljøer. 
Af de i alt 145 indikatorer i Healths indikatorkort 2021 er 81 pct. grønne, 15 pct. gule og 
blot fem pct. røde. 

Dimittenderne udgør et af fakultetets vigtigste bidrag til samfundet. Lige fra første færd, 
nogle allerede som studerende, bidrager de på forskellig vis til det danske velfærdssam-
fund og sundhedsvæsen. Fakultetet tilbyder attraktive uddannelser og samtlige studie-
pladser tilbydes førsteprioritetsansøgere. Ved optag 2020 oplevede vi dog større ufor-
udsigelighed, end vi har været vant til. Der var således flere ansøgere, men et lavere re-
elt optag pr. 1. oktober. Dette mønster ses fortsat på enkelte uddannelser ved optag 
2021. 

Trods den lange periode med fysisk nedlukning af universitetet er førsteårsfrafaldet, 
studieprogressionen og studieintensiteten stort set uændret. Det betyder, at langt ho-
vedparten af disse indikatorer fortsat er grønne. Langt størstedelen af praksis-, klinik- og 
laboratorieundervisning på Health blev afviklet med fysisk fremmøde. Indikator 5a viser 
da også, at det faglige studiemiljø stort set gik uberørt gennem den fysiske nedlukning 
af campus. Til gengæld ses lidt større udsving i forhold til det sociale studiemiljø, indika-
tor 5b. Det har naturligvis været udfordret af nedlukningen, og der er derfor sat en pro-
ces i gang med opfølgning på Studiemiljøundersøgelsen 2020. Processen er forankret i 
studienævnene, der alle har udfærdiget handleplaner til opfølgning ved næste års sta-
tusmøder.  

Som en del af revionsarbejdet på Health forsætter indsatsen i forhold til at forbedre de 
studerendes kursusevalueringer, indikator 4. Dette arbejde understøttes bl.a. af EDU IT-
satsningerne, hvor der inden for en række fælles pejlemærker arbejdes med nye pæda-
gogiske og didaktiske formater. I år har der bl.a. været fokus på aktiverende og involve-
rende undervisningsformer; feedback formater; monitorering af faglig progression; stu-
derendes læring i autentiske arenaer. 

Uddannelserne på Health lever fuldt ud op til universitetets kvalitetskrav for VIP/DVIP- 
ratio og minimumstimer, indikator 6a og 6c. Denne vurdering understøttes af beman-
dingsplanerne, som udfærdiges for alle uddannelser. 

Health Uddannelsesforum tog i foråret 2021 hul på drøftelserne af de nye krav til under-
viseres kompetenceudvikling, som indføres med den nye stillingsstruktur. I forlængelse 
heraf deltog lektor fra Lund Universitet Katarina Mårtensson på Uddannelsesdagen i 
april med oplæg om ”akademiske mikrokulturer” og betydningen af gode akademiske 
fællesskaber i undervisningsmiljøerne. Inspiration fra disse diskussioner og oplæg bru-
ges i det fremadrettede arbejde for at styrke undervisningsmiljøet. 

Der er i høj grad fokus på internationalisering af vores uddannelsesaktiviteter, herunder 
studenter- og undervisermobilitet. Dette med henblik på at uddanne studenter med 
global indsigt og tilbyde undervisning på højeste internationale niveau. 
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6.4/ Natural Sciences  
Ligesom i 2020 har COVID-19 pandemien givet en række udfordringer i 2021 på uddan-
nelsesområdet. Kvalitetsprocesserne er trods alt blevet gennemført på meget tilfreds-
stillende vis, hvor der er demonstreret god fortrolighed hermed på NAT. De årlige sta-
tusmøder blev gennemført online, mens uddannelsesevalueringen blev afholdt fysisk. 

Årets ansøgertal anses som særdeles tilfredsstillende sammenlignet med 2019 og med 
2020, hvor antallet af studiepladser blev øget som følge af pandemien. Adgangsprøven 
for kvote 2-ansøgere i foråret blev aflyst, og som følge heraf blev kvote 2-kravene juste-
ret. Samtidig er kvote 1-karakterkravet på NAT’s uddannelser blevet lempet til mindst 
6,0 i adgangsgivende gennemsnit og mindst 6,0 i Matematik A, hvilket bl.a. har betydet 
at flere af fakultetets uddannelser har oplevet stigning i ansøgertallene. 

På rekrutteringsområdet er der afviklet online arrangementer for potentielle stude-
rende med god deltagelse. Studiestarten blev afviklet med fysisk tilstedeværelse af nye 
studerende med særligt fokus på at sikre en god oplevelse. På tværs af bacheloruddan-
nelserne er der fortsat fokus på fastholdelse af nye studerende.  

Generelt har der været god studieprogression og -intensitet på NAT’s uddannelser. 
Dette betragtes som særdeles tilfredsstillende efter halvandet år med online undervis-
ning og -eksaminer, som har udfordret både studerende og undervisere. 

Omstillingen til digital undervisning har fortsat haft stor indflydelse på undervisningen i 
foråret 2021, selvom noget laboratorieundervisning med begrænset deltagerantal blev 
gennemført fysisk. Undervisningen afvikles på almindelig vis i efterårssemestret 2021. 
Der ses fortsat god optjening af ECTS på uddannelserne samt god beståelsesprocent på 
kurserne. Evalueringen af NAT’s kurser vurderes på trods af om- og tilbagelægning af 
undervisningen med højt udbytte. I samarbejde med CED arbejdes fortsat med viderefø-
relse af gode erfaringer med digital undervisning og digitale læringsmiljøer. Perioden 
med omlægning har endvidere givet anledning til installering af teknisk udstyr såsom ka-
mera og mikrofoner i 30 undervisningslokaler på fakultetet. 

Der er generelt god faglig og social trivsel blandt fakultetets studerende. Alle uddannel-
ser har i 2021 gennemført Undervisningsmiljøvurdering med henblik på at sikre et godt 
undervisningsmiljø, og de studerende vurderer generelt undervisningsmiljøet højt. Re-
sultaterne omkring det psykiske undervisningsmiljø har givet anledning til nye initiativer 
på både uddannelses- og fakultetsniveau, som skal mindske studerendes oplevelse af 
stress på uddannelserne. 

Slutteligt, hvad angår relationen til arbejdsmarkedet, er dette område kontinuerligt i fo-
kus på fakultetet. På tværs arbejdes der på øget og meningsfuld kontakt til erhvervsliv 
og aftagere for at hjælpe dimittenderne i job. I forhold til de uddannelser, der oplever 
høj ledighed i de første år efter dimission, arbejdes der på særlige indsatser, såsom at 
synliggøre de forskellige karriereveje som fakultetets kandidater har. 
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6.5/ Technical Sciences 
Kvalitetsprocesserne på TECH har vist, at fakultetets uddannelser generelt er kendeteg-
net ved høj kvalitet og faglighed. Det forgangne år har været præget af Corona, og det 
har givet væsentlige udfordringer. Uddannelserne på TECH er imidlertid kommet godt 
igennem perioden med nedlukning og omlægning af undervisning, som også har givet 
vigtige erfaringer i forhold til muligheder og begrænsninger ved digital undervisning. 
 
2021 har for TECH endvidere været et år præget af en ny organisering af ingeniørområ-
det. Der er oprettet fire nye ingeniørinstitutter, som samler de faglige miljøer, og der-
ved er der skabt et stærkere grundlag for den videre udvikling af fakultetet. På uddan-
nelsesområdet er det afgørende, at diplom- og civilingeniøruddannelserne er kommet 
tættere på hinanden og således har bedre forudsætninger for at berige hinanden. Der 
er også udfordringer i at sammenbringe forskellige uddannelseskulturer, og arbejdet 
med at udnytte synergierne i den nye organisation fortsætter i 2022. 
 
I 2020 havde TECH en stor stigning i søgning og optag, hvilket kan tilskrives Corona. I 
2021 er man gået tilbage, men ligger over niveauet i 2019. Rekrutteringsindsats fortsæt-
tes fremadrettet, og udviklingen i optaget følges nøje i de kommende år. For at nå ambi-
tionen om flere dimittender fra TECH, er det også afgørende at have fokus på fasthol-
delse. På mange uddannelser ligger frafaldet også på et acceptabelt niveau, men der er 
rum til at arbejde på forbedringer. Fastholdelse er et strategisk indsatsområde på TECH, 
som er genstartet post-Corona i regi af en tværfakultær arbejdsgruppe, hvor der er fo-
kus på trivsel og studiemiljø, forventningsafstemning med de studerende samt brobyg-
ning mellem gymnasium og universitetsuddannelse.  
 
Der er generelt en hensigtsmæssig struktur og et godt forløb i uddannelserne på TECH. 
Dette kommer blandt andet til udtryk gennem en fornuftig studieprogression og -inten-
sitet. Arbejdet med struktur og forløb samt den løbende udvikling af uddannelse og un-
dervisning har fået et stærkere udgangspunkt på hele TECH med en ny organisering af 
ingeniørområdet. Fremadrettet vil der i den henseende blandt andet være fokus på 
EDU-IT og digitalisering i uddannelserne samt entreprenørskab i undervisningen.  
 
Der er et godt fagligt og socialt studiemiljø på TECH’s uddannelser. Studiemiljøet har høj 
prioritet, og det er blandt andet også i fokus i arbejdet med fastholdelse. Undervisnings-
miljøvurderingen i 2021 har endvidere givet anledning til en række indsatser på uddan-
nelses- såvel som fakultetsniveau, som skal styrke de studerendes trivsel. 
 
Der er generelt stor efterspørgsel på TECH’s dimittender, og uddannelsesmiljøerne har 
gode samarbejder med virksomheder. Relationer til arbejdsmarkedet har strategisk høj 
prioritet på TECH. Fremadrettet er der blandt andet fokus på dialogen med aftagerpane-
ler og studerendes samarbejde med virksomheder i forbindelse med projektorienterede 
forløb og specialer. 
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