
Procesplan for uddannelsesevaluering  på Arts– STANDARD TRACK 2021 
Dato Handling Aktør Output Retningslinjer 

Februar 
 

Uddannelsesnævnsforpersonen orienterer uddannelsesnævnet om den kommende uddannelsesevaluering 
og SNUK-medarbejdere skitserer kort processen herfor. 
 
* Påbegyndelse af overvejelser om relevante eksterne eksperter, som ønskes involveret i evalueringen. Der 
skal inddrages to eksterne eksperter i uddannelsesevalueringen: en faglig ekspert og en 
aftagerrepræsentant. Indstillingen af eksterne eksperter tager afsæt i uddannelsernes aktuelle udfordringer, 
udviklingsønsker og strategiske overvejelser.  

Uddannelsesnævnsforpersonen orienterer 
uddannelsesnævnet. 
  

 Link til kvalitetsdokumentet 
 
Link til Arts principper for 
inddragelse af eksterne eksperter 
ved uddannelsesevalueringer 
 
Link til Indstillingsskema af 
eksterne eksperter 

UN-møde i marts / april  Uddannelsesnævnsforpersonen præsenterer uddannelsesnævnet for en bruttoliste af eksterne eksperter, 
som afdelingsleder har samlet efter sparring i fagmiljøet, og nævnet drøfter denne liste mhp. Indstilling til 
SL/IL.  
 
* Drøftelse af hvilke aftagere fra instituttets aftagerpanel – og/eller -forum, som skal tilbydes mulighed for at 
kommentere på evalueringsrapporten. 

Uddannelsesnævnsforpersonen præsenterer 
bruttolisten og drøftelse heraf og indstillingen 
herom føres til referat. 

Prioriteret liste over eksterne eksperter er 
godkendt og kan indstilles til institutledelsen. 
Oversigt over hvem der skal tilbyde mulighed 
for at kommentere på rapporten.  

Link til aftagerpaneler 

Marts- April Kvalitetsteamet fastlægger mødeplan for efterårets evalueringsmøder Kvalitetsteamet Mødeplan på plads  

Medio april Kvalitetsteamet fremsender datamateriale til afdelingsleder og uddannelsesnævnsforperson samt til 
orientering af studieleder og uddannelseskonsulenter.  

Kvalitetsteamet  Link til PowerBI 
 
Login: AU-ID i formatet 
[AUxxxxxx@uni.au.dk] 
Password: Det til Windows m.fl. 

Medio/ultimo april Kvalitetsteamet indkalder til opstartsmøde med afdelingsleder og studieleder, uddannelseskonsulent og 
afdelingskoordinator/-konsulent med henblik på at fastsætte det uddannelsesspecifikke evalueringsfokus. 
Evalueringsfokusset findes inden for Aarhus Universitets Kvalitetspolitiks 5 delpolitikområder. Indikatorerne 
inddrages i arbejdet med at identificere eventuelle udfordringer, der skal adresseres inden for 
delpolitikkerne.  
  
Tovholder i Kvalitetsteamet redegør for rammerne for evalueringen herunder præsentation af 
rapportskabelon og tidsplan. Fagmiljøet kan ønske at indstille til at evalueringer køres som enten fast el. 
standard. Kvalitetstemaet bringer indstillingen videre til institutledelsen, som skal godkende indstillingen. 
  
Afdelingsleder præsenterer kort fagmiljøets og uddannelsesnævnets drøftelse af eksterne eksperter, og hvis 
muligt er listen sammensat.  
 
Interne deltagere til evalueringsmødet: 
Der skal findes studerende til både formøde og evalueringsmøde. 
 
VIP til formødet 
Obs. Interne deltagere skal være fundet inden for 4 uger. 
 

Kvalitetsteamet og deltagerkredsen - dog primært 
afdelingsleder og studieleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afdelingsleder og uddannelsesnævnets 
studenterrepræsentanter 

Beslutning om evalueringsfokus er truffet, og 
om fagmiljøet ønsker at indstille til at 
uddannelsen evalueres via fast  eller standard 
track. Afdelingsleder har præsenteret 
fagmiljøets og nævnets drøftelse af eksterne 
eksperter. 

 
Link til rapportskabelon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link til deltagerlister: 
til formøde med studerende 
og formøde med VIP samt link til 
deltagerliste for studerende 
evalueringsmøde 
 

UN-møde i april eller maj Datamateriale og evalueringsrapport: 
Uddannelsesnævnsforpersonen har afsat passende tid på mødet til, at afdelingsleder kan præsentere 
datamaterialet for uddannelsesnævnet med særligt fokus på at runde kvalitetspolitikkens 5 
delpolitikområder. 
 
Afdelingsleder præsenterer evalueringsfokusset og inddrager uddannelsesnævnet i uddannelsesnære 
drøftelser. Uddannelsesnævnet drøfter, om der er nogle generelle betragtninger fra afdelingens øvrige 
uddannelser, der skal tages med ind i analysearbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af evalueringsrapport 
og foreløbige handleplaner. 
 
Analysearbejdets forslag til handlinger indsættes i den foreløbige handleplan, som udarbejdes sideløbende 
med rapporten. Herudover følges der op på igangværende handlinger, således at der kan gives en status 
herpå i den foreløbige handleplan. 

Afdelingsleder Afdelingsleder initierer skrivearbejdet på 
baggrund af drøftelserne i uddannelsesnævnet. 
Den foreløbige handleplan kan påbegyndes. 

Link til handleplansskabelon 

Maj til primo september Afdelingsleder udarbejder evalueringsrapporten i samarbejde med studieleder og med inddragelse af 
relevante interessenter herunder uddannelsesnævnet.  
Der kan løbende og efter behov sparres med tovholder i Kvalitetsteamet. 

Afdelingsleder Rapport foreligger i et sådant format, at det er 
meningsfyldt at studieleder kan inddrages i 
arbejdet med rapporten og kommentere herpå 
inden deadline. 

 

1. maj Afdelingsleder indstiller på baggrund af drøftelser i uddannelsesnævnet og fagmiljøet det 
endelige forslag til eksterne eksperter til institutledelsen. Kvalitetsteamet er cc. på 
fremsendelsen. 
 
Afdelingsleder udarbejder en kort skriftlig begrundelse for forslagene. 

Afdelingsleder Begrundede forslag til 3 x 2 eksterne eksperter Link til indstillingsskema af 
eksterne eksperter 
 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1_Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2020.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/2_Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter_2020.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/2_Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter_2020.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/2_Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter_2020.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Indstillingsskema_eksterne_eksperter_uddannelsesevaluering.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Indstillingsskema_eksterne_eksperter_uddannelsesevaluering.docx
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/aftagerpaneler/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/au-uddannelse-ledelsesinformation-i-power-bi/
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Skabelon_Uddannelsesevalueringsrapport_2020_20191127.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Deltagerliste_studerende_formoeder.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Deltagerliste_VIP_til_formoeder.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Deltagerliste_studerende_evalueringsmoede.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Deltagerliste_studerende_evalueringsmoede.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Handleplan_med_saerskilt_ramme_til_bachelor-kandidat-master_uddannelser.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Indstillingsskema_eksterne_eksperter_uddannelsesevaluering.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Indstillingsskema_eksterne_eksperter_uddannelsesevaluering.docx


- For den faglige ekspert anføres, hvilke forsknings- og uddannelsesmæssige 
kvalifikationer der lægges til grund for, at vedkommendes faglige ekspertise er på 
højeste internationale niveau. 

- For aftagerrepræsentanten beskrives det, hvilke kvalifikationer der sandsynliggør, at 
vedkommende kan bringe samfundsvinklen ind i uddannelsesevalueringen. 

- Endelig markerer afdelingsleder i indstillingen, at de foreslåede eksperter tilsammen 
kan dække alle fem delpolitikker. 

På baggrund af drøftelser i uddannelsesnævnet og fagmiljøet og med sparring fra studielieder 
fremsender afdelingsleder en liste med udvalgte aftagere, der tilbydes mulighed for at 
kommentere på den godkendte evalueringsrapport. 
 

Liste med aftagere der skal tilbydes mulighed 
for kommentering af rapport 

 

Primo maj  
 

Institutledelsen godkender efter dialog med afdelingsleder og fagmiljøet indstilling af eksterne 
eksperter. Der kan være justeringer i indstillingen efter drøftelser mellem IL/SL og AL. 
Institutledelsen fremsender denne indstilling til kvalitetsteamet.  

Institutledelse Godkendt / revideret indstilling af eksterne 
eksperter fra institutledelsen 

 

Kvalitetsteamet samler alle indstillinger og fremsender til godkendelse hos prodekan for 
uddannelse. 

Kvalitetsteamet   

15. maj Prodekan for uddannelse kvalitetssikrer og godkender indstillinger af de eksterne eksperter og 
returnerer indstillingerne til kvalitetsteamet. Der kan være justeringer i de godkendte indstillinger, da 
prodekan for uddannelse har beslutningskompetencen. 

Prodekan for uddannelse Godkendt / revideret indstilling af eksterne 
eksperter fra prodekanen for uddannelse 

 

Maj – juni Kvalitetsteamet træffer aftaler med de eksterne eksperter, og kvalitetsteamet er den umiddelbare indgang 
for disse. 
 
Det praktiske i forbindelse med evalueringsmødet koordineres, herunder booking af lokaler og bestilling af 
forplejning. 

Kvalitetsteamet De eksterne eksperter er indbudt og det 
praktiske er på plads. 

 

Primo september Afdelingsleder har færdiggjort evalueringsrapporten og foreløbige handleplaner samt øvrige bilag. 
Materialet sendes til godkendelse hos studieleder. Kvalitetsteamet er cc på fremsendelsen. 

Afdelingsleder Færdig evalueringsrapport inkl. bilag sendes til 
godkendelse hos studieleder. 

 

Primo september - medio 
september 

Studieleder godkender og returnerer evalueringsrapport og foreløbige handleplaner til afdelingsleder cc. 
kvalitetsteamet 

Studieleder Godkendt evalueringsrapport og bilag 
returneres 

 

Maj – medio september  Institutleder udarbejder i denne periode en institutlederredegørelse, der har til formål at tydeliggøre 
sammenhæng mellem ledelses- og uddannelsesstreng i uddannelseskvalitetsprocesserne qua deres ansvar 
i relation til forskningsbasering. Redegørelsen indeholder:  
- En refleksion over relevante indikatorer  
- En redegørelse for sammenhæng mellem forsknings- og undervisningsemner  
- En redegørelse for ændringer i medarbejdergruppen de seneste og kommende år – og den afledte 
betydning for undervisning 
 
Redegørelsen er bilag til fagmiljøets evalueringsrapport. IL sender redegørelsen til afdelingsleder cc. 
kvalitetsteamet senest medio september. 

Institutleder Redegørelse For nærmere beskrivelse af 
redegørelsens form og indhold se 
Link til Fælles principper og 
rammer for uddannelseskvalitets-
processer: Årlig status og 
uddannelsesevaluering 
 
Link til Skabelon til 
institutlederredegørelse 

Medio september Evalueringsrapporten sendes til kommentering hos udvalgte aftagere, relevant censorformandskab og 
relevant studienævnsformandsskab.  
 
Censorformandskabet anmodes om at fokusere specifikt på den faglige kvalitet og sammenhæng, mens 
aftagerne anmodes om at fokusere specifikt på uddannelsernes kobling til og relevans for 
arbejdsmarkedet. Studienævnsformandskabet tilbydes mulighed for skriftligt at forholde sig til, hvorvidt 
det beskrevne kvalitetsarbejde i evalueringsrapporten indfrier studienævnets forventninger hertil. 

Kvalitetsteamet 
 
 

 Deres opgave er nærmere 
beskrevet i link til Arts principper 
for inddragelse af eksterne 
eksperter 

Medio september – ultimo 
september 

Evalueringsrapporten kommenteres, og kommentarer tilsendes kvalitetsteamet. Aftagere, censorformandskab og 
studienævnsformandskab 

Kommentarer til evalueringsrapporten 
modtages  

 

Primo oktober Evalueringsrapporten og bilag samt indkommende kommentarer sendes til samtlige mødedeltagere – 
senest 4 uger før mødet. 

Kvalitetsteamet   

Oktober-november  Formøde og evalueringsmøde afholdes i fagmiljøets bygninger.  
 

Prodekan for uddannelse, institutleder, studieleder, 
afdelingsleder og uddannelsesnævnsforperson , 
eksterne eksperter, relevante undervisere, 
studenterrepræsentanter. 
Prodekan for uddannelse er mødeleder og vært, 
Kvalitetsteamet sikrer referentfunktionen. 

Drøftelse af evalueringsrapporten mhp. 
kvalificering af uddannelsens foreløbige 
handleplan. 
Referatudkast der opsamler de vigtige pointer 
og handlingskorrektioner. 

 

Senest 2 uger efter mødets 
afholdelse 

Efter intern godkendelse af referatet fra evalueringsmødet fremsendes dette til de øvrige mødedeltagere 
– herunder de eksterne eksperter til eventuel kommentering og godkendelse. 

Kvalitetsteamet  Godkendt referat  

Oktober-november På baggrund af evalueringsmødet justeres handleplanerne af afdelingsleder i samarbejde med 
studieleder. Afdelingsleder sikrer, at fagmiljø/uddannelsesnævnet ligeledes involveres i denne 
justering. 
 
Studieleder fremsender den justerede handleplan til kvalitetsteamet. 

Afdelingsleder og studieleder Justeret handleplan   

Kvalitetsteamet samler alle justerede handleplaner og fremsender til godkendelse hos prodekan 
for uddannelse. 

Kvalitetsteamet Oversigt over justeringer i handleplaner  

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/NY_faelles_principper_og_rammer_for_aarlig_status_og_uddannelsesevaluering.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/NY_faelles_principper_og_rammer_for_aarlig_status_og_uddannelsesevaluering.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/NY_faelles_principper_og_rammer_for_aarlig_status_og_uddannelsesevaluering.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/NY_faelles_principper_og_rammer_for_aarlig_status_og_uddannelsesevaluering.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Skabelon_for_institutlederredegoerelse_dansk.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Skabelon_for_institutlederredegoerelse_dansk.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/2_Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter_2020.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/2_Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter_2020.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/2_Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter_2020.pdf


December Afdelingsleder giver en mundtlig redegørelse for hovedpointerne fra årets 
uddannelsesevalueringer ved efterårssemesterets sidste studienævnsmøde i december. 
Studienævnet vurderer på den baggrund, om årets uddannelsesevalueringer giver anledning til 
at sætte fokus på særlige udviklingsområder i det kommende kvalitetsår. 

Afledningsleder og studienævn  Link til kvalitetsdokumentet 
 

1. december Prodekan for uddannelse godkender handleplanen Prodekan for uddannelse Godkendt 5 årig handleplan  

 

*Huskepunkter: det vurderes hvorvidt det er relevant at drøfte punktet på UN.  

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1_Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2020.pdf

