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Formålet med uddannelseskvalitetsprocesserne 

Formålet er at understøtte og sikre den fortsatte udvikling af uddannelsernes høje kva-

litet og samfundsmæssig relevans gennem dialog og uddannelsesnære handlinger.  

 

Baggrund 

For at understøtte og skabe fælles forståelse for det uddannelsesnære og løbende ar-

bejde med at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelserne, er der på Aarhus Uni-

versitet udviklet to uddannelseskvalitetsprocesser til formålet hhv. årlig status og ud-

dannelsesevaluering.  

 

Den årligt tilbagevendende status sikrer et eftersyn af hele uddannelsen i regi af det 

enkelte uddannelsesnævn, mens processen omkring uddannelsesevalueringen sikrer 

en dybere gennemgang af uddannelsen med fokus på at identificere indsatsområder 

baseret på et helhedsperspektiv på uddannelsen. Uddannelsesevalueringerne foreta-

ges efter en fastlagt turnusplan, således at det er sikret, at alle fakultetets uddannelser 

evalueres én gang hvert 5. år. 

 

Uddannelseskvalitetsprocesserne på Arts initieres ved en årlig seminardag med fokus 

på videndeling og gode eksempler på praksis inden for udpegede fokuspunkter ud-

valgt af Uddannelsesforum Arts. Seminardagen – Arts Uddannelsesdag – afholdes i 

starten af forårssemesteret efter studienævnenes konstituering. Prodekan for uddan-

nelse er vært for uddannelsesdagen, og de inviterede er undervisere, studerende og 

studieledelse, samt andre med interesse for uddannelsesområdet på Arts. 

 

Uddannelseskvalitetsprocesserne 

Uddannelseskvalitetsprocesserne følger de 5 delpolitikker i Aarhus Universitets Politik 

for Kvalitetsarbejdet på Uddannelsesområdet, som omhandler følgende komponen-

ter: 

1. Rekruttering og studiestart 

http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/html5/
http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/html5/
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2. Struktur og forløb 

3. Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø 

4. Studiemiljø 

5. Relation til arbejdsmarkedet 

 

For hvert delpolitikområde er der fastsat indikatorer. Indikatorerne dækker centrale 

målepunkter inden for de fem delpolitikker og bidrager til at sikre, at den organisatori-

ske forankring af kvalitetsarbejdet suppleres med løbende monitorering af udviklingen 

inden for de respektive områder. Disse indikatorer dækker følgende områder: 

 

I. Førsteårsfrafald 

II. Studieprogression 

III. Undervisningsaktivitet 

IV. Undervisningsevaluering 

V. Studiemiljø 

VI. Forskningsdækning 

VII. Studieintensitet 

VIII. Beskæftigelse  

 

Til hver indikator er knyttet et sæt af grænseværdier, der afgør, hvorvidt værdien for 

den enkelte indikator befinder sig på et tilfredsstillende niveau, eller om der er behov 

for særlig opmærksomhed på området. Der findes tre niveauer – rød, gul og grøn – 

som angiver, i hvilket omfang den aktuelle værdi lever op til det ønskede mål. Afde-

lingsleder og uddannelsesnævnsforperson samt studieleder modtager midt i forårsse-

mesteret det årlige datamateriale. 

 

Indikatorerne suppleres af uddannelsesvise bemandingsplaner, som viser sammen-

hængen mellem undervisning og forskernes fagområder. 

 

Hvis en uddannelse har tre eller flere indikatorer som ikke lever op til det ønskede mål, 

så indkalder prodekan for uddannelse til møde, hvis formål er at beslutte, hvilke ind-

satser der skal iværksættes for at løfte udviklingen på den pågældende uddannelse. 

Mødekredsen er: dekan, prodekan for uddannelse, institutleder og studieleder. Studie-

leder orienterer afdelingsleder om eventuelle beslutninger på mødet, som skal indar-

bejdes i uddannelsens handleplan. 

 

Ved uddannelsesevalueringen udarbejder afdelingsleder en evalueringsrapport  og 

institutleder en institutlederredegørelse, som bliver del af dialogmaterialet ved evalue-

ringsmødet. 

 

Det årlige datagrundlag er udgangspunkt for dialogen i uddannelseskvalitetsproces-

serne. 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/indikatorer-og-noegletal/
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Handleplansskabelon_2020_til_bachelor-kandidat-master_uddannelser.docx
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Skabelon_Uddannelsesevalueringsrapport_2020_20191127.docx
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Skabelon_for_institutlederredegoerelse_dansk.docx
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For årlig status gælder følgende 

Den primære dialog foregår i uddannelsesnævnet under ledelse af uddannelses-

nævnsforpersonen. Afdelingsleder præsenterer datamaterialet for uddannelsesnæv-

net med særligt fokus på at runde kvalitetspolitikkens 5 delpolitikområder. Den årlige 

status tilrettelægges således, at der i forårssemestret gøres status på hver enkelt ud-

dannelse, som uddannelsesnævnet er ansvarlig for. Alle 5 delpolitikområder skal be-

handles i drøftelsen, og indikatorerne kan sammen med det øvrige datagrundlag give 

et fingerpeg om, hvor der kan være udfordringer, der skal adresseres. Den årlige status 

har til formål at sikre et systematisk eftersyn af uddannelserne i deres helhed i forhold 

til det forgangne år med henblik på at afklare, hvilke indsatsområder der skal arbejdes 

med fremadrettet; disse indsatsområder fastsættes i en handleplan for hver enkelt ud-

dannelse. Den årlige status skal ligeledes sikre, at der følges op på udviklingsinitiativer 

fra det seneste års status eller uddannelsesevaluering. I den årlige status ses der såle-

des samlet på det løbende kvalitetsarbejde på uddannelsen.  

 

Se grafisk overblik over årlig status (side 5) 

Processen for årlig status er udfoldet her. 

 

For uddannelsesevaluering gælder følgende 

Processen omkring uddannelsesevaluering starter i begyndelsen af et nyt kalenderår. 

Uddannelsesevalueringen adskiller sig fra årlig status ved at gå mere i dybden, ved at 

have et større omfang i arbejdsindsats og en bredere kreds af involverede. Den udar-

bejdede evalueringsrapport med tilhørende foreløbige handleplan er udgangspunkt 

for dialogen ved evalueringsmødet, som afholdes i efteråret. Både evalueringsrapport 

og den foreløbige handleplan skal forholde sig til de 5 delpolitikker. 

 

Uddannelsesevalueringen tager afsæt i det fælles datagrundlag og skal give et hel-

hedsorienteret, systematisk samt eksternt perspektiv på arbejdet med udvikling og sik-

ring af uddannelsens kvalitet og faglighed. Processen rummer således både et fagligt 

perspektiv og et samfundsperspektiv på uddannelsen, hvorfor der inddrages to eks-

terne eksperter, hvis opgave det er at se kritisk på uddannelsen og udfordre ledere og 

medarbejdere.  

 

Den ene eksterne ekspert skal være en faglig ekspert på højeste internationale niveau 

med såvel forsknings- som uddannelsesmæssige kvalifikationer, mens den anden eks-

terne ekspert skal være en aftagerrepræsentant, der kan bidrage til at anlægge et 

samfundsperspektiv. Ud over involvering af eksterne eksperter ved evalueringsmødet i 

efterårssemesteret, sendes fagmiljøets evalueringsrapport til kommentering i det rele-

vante censorformandskab, det relevante studienævnsformandskab og særligt udpe-

gede aftagere fra instituttets aftagerpanel. Indkomne kommentarer bliver del af dia-

logmaterialet ved evalueringsmødet. 

 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1.1._Bilag_1_Udfoldet_procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/2_Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/2_Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter_2020.pdf
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Inddragelse af eksterne eksperter, censorformandskab, aftagere og en bred intern del-

tagerkreds sikrer, at der anlægges et udefrakommende perspektiv på uddannelsen. 

Som resultat af uddannelses-evalueringsprocessen fastlægges en endelig handleplan 

for uddannelsen, som ved evalueringsprocessens afslutning indstilles af fagmiljø og 

studieleder til godkendelse hos prodekan for uddannelse. 

 

Se grafisk overblik over uddannelsesevaluering (side 5) 

Processen for uddannelsesevaluering er udfoldet her.  

 

Uddannelseskvalitetsprocessernes output 

Outputtet af uddannelseskvalitetsprocesserne er en handleplan for hver enkelt uddan-

nelse, og disse danner grundlag for den uddannelsesnære opfølgning. Det overord-

nede ansvar for at udarbejde handleplanerne ligger hos afdelingsleder, der sammen 

med uddannelsesnævnet har ansvar for at sikre den løbende opfølgning på de udfor-

dringer, der er blevet identificeret. Den aktør, der har ansvar for et element i handle-

planen, har samtidig ansvar for inddragelse af relevante aktører og organer med hen-

blik på fælles forståelse og iværksættelse af aftalte handlinger og udviklingsinitiativer. 

Afdelingsleder fremsender handleplaner udarbejdet i forbindelse med årlig status til 

studienævnet efter indstilling fra uddannelsesnævnet. Handleplanerne behandles i 

studienævnet, som vurderer, om de beskrevne indsatser er tilstrækkelige. Det tværgå-

ende blik, som studienævnet anlægger på uddannelsesporteføljens handleplaner, 

kan give anledning til opfordring om ændringer.  

Afdelingslederen og uddannelsesnævnsforperson vurderer, hvorvidt der på baggrund 

af studienævnets kommentering skal foretages ændringer i handleplanerne. Afde-

lingsleder indstiller de evt. reviderede handleplaner til godkendelse hos studieleder 

med orientering til uddannelsesnævnsforpersonen.  

På baggrund af studienævnets behandling af de samlede handleplaner, indstiller stu-

dienævnet 1 uddannelse til møde med prodekan for uddannelse. Den indstillede ud-

dannelse arbejder med uddannelse og uddannelsesudvikling ud fra særlige løfterige 

perspektiver og kan derved bidrage til videngenerering om gode tiltag i relation til ud-

dannelsesudvikling.  

 

Ved uddannelsesevalueringer fastlægges den endelige handleplan efter evaluerings-

mødets afholdelse. Afdelingsleder inddrager fagmiljø/uddannelsesnævn i samarbej-

det med studieleder om udarbejdelse af en evt. revideret handleplan, som studieleder 

fremsender til endelig godkendelse hos prodekan for uddannelse.  

Handleplanerne for både årlig status og uddannelsesevaluering udformes med ud-

gangspunkt i den fælles skabelon. 

 

For de uddannelser, som i kvalitetsåret gennemgår en uddannelsesevaluering, skal de 

involverede afdelingsledere give en mundtlig redegørelse for hovedpointerne fra 

årets uddannelsesevalueringer ved efterårssemesterets sidste studienævnsmøde i de-

cember. Studienævnet vurderer på den baggrund, om årets uddannelsesevalueringer 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1.2_Bilag_2.1_Udfoldet_procesbeskrivelse_for_uddannelsesevaluering__Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Handleplansskabelon_2020_til_bachelor-kandidat-master_uddannelser.docx
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giver anledning til at sætte fokus på særlige udviklingsområder i det kommende kvali-

tetsår. Fakultetsledelsen orienteres ligeledes i december om årets kvalitetsarbejde af 

prodekan for uddannelse. Denne orientering tager udgangspunkt i Uddannelsesrap-

porten Arts.  

 

Udmøntning af gældende retningslinjer 

Udmøntningen i Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts er i overensstemmelse med 

Aarhus Universitets overordnede retningslinjer for området beskrevet i Fælles princip-

per for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering. 

 

Bilag 

Bilag 1: Udfoldet procesbeskrivelse for årlig status, Arts 

Bilag 2: Udfoldet procesbeskrivelse for uddannelsesevaluering, Arts (standard track) 

 

 

Grafisk overblik over de to uddannelseskvalitetsprocesser: 

Årlig status 

 

Uddannelsesevaluering 

 

 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/kvalitetsarbejde/Faelles_principper_og_rammer_for_aarlig_status_og_uddannelsesevaluering.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/kvalitetsarbejde/Faelles_principper_og_rammer_for_aarlig_status_og_uddannelsesevaluering.pdf

