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Hver dag arbejder ledere, medarbejdere og studerende sammen om at sikre kvalitet i 
undervisning og uddannelser. Den samlede indsats er enorm, og vi kan kun afspejle en 
flig af engagementet i den årlige redegørelse for status for den samlede uddannelses-
kvalitet på Aarhus Universitet og arbejdet med den. Redegørelsen sker i form af denne 
uddannelsesberetning til bestyrelse og universitetsledelse og har til formål at under-
støtte uddannelseskvalitetsarbejdets synlighed, sammenhæng til strategiske indsatser 
og grundlag for prioritering af ressourcer. 
 
Siden sidste års redegørelse har vi gennemført uddannelsesevalueringer på 50 uddan-
nelser og årlig status på 191 uddannelser. 
 
I juni modtog vi Akkrediteringsrådets afgørelse om, at vi er betinget positivt akkredite-
ret, og årets uddannelseskvalitetsprocesser er derfor igen gennemført med institutions-
akkreditering som bagtæppe. 
 
De vigtigste datoer i tidsplanen for reakkrediteringsprocessen i 2018 er: 
• 1. marts: Vi indsender supplerende selvevalueringsrapport 
• 30. maj-1. juni: Akkrediteringspanelet kommer på besøg 
• 28. november: Akkrediteringsrådet træffer afgørelse 
Med den tidsplan tror og håber vi, dels at vi ved næste årlige status er positivt akkredi-
terede, dels at vi fra sommeren 2019 kan udbyde nye uddannelser, som skal bidrage til 
indfri ambitionerne i ingeniør- og digitaliseringssatsningerne, der er forsinkede af den 
betingede akkreditering. 
 
Af akkrediteringsrapporten fremgår: ”Under besøgene mødte akkrediteringspanelet le-
delse, medarbejdere og studerende, som udviste stort engagement i og opbakning til 
kvalitetssikringsarbejdet og institutionens kvalitetssikringssystem, som de forskellige ni-
veauer i organisationen finder velegnet til at sikre kvaliteten af universitetets uddannel-
ser. Det er således panelets overbevisning, at alle niveauer på AU fra de studerende til 
den øverste ledelse ønsker at sikre kvaliteten og gerne deltager aktivt i udviklingen af 
kvalitetsprocesserne, hvilket ifølge panelet vidner om en levende kvalitetskultur”. Denne 
levende kvalitetskultur er og bliver det solide fundament for vores indsats. 
 
På vegne af Udvalget for Uddannelse 
 
Berit Eika, Prorektor 

Introduktion 
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Herunder fremgår status på sidste års handleplan: 

 

1.0 Siden sidst 

Delpolitik Opfølgning Status  

Rekruttering 
og studiestart 

Tydeliggørelse af karriereper-
spektiv i rekrutteringsaktiviteter 

Afsluttet: Videoer med alumner er produce-
ret og lanceret. 

Justering og gennemførsel af 
rekrutteringsundersøgelse 

I proces: Undersøgelse er gentænkt med fo-
kus på fastholdelse, og der afdækkes mulig-
heder for gennemførsel. 

Struktur og for-
løb 

Opfølgning på implementering af 
fremdriftsreformen 

Afsluttet: Status er øget fremdrift uden øget 
frafald. Udvikling vil fortsat blive fulgt af Ud-
valget for Uddannelse. 

Konsolidering og udvikling af stu-
diestøttende aktiviteter 

Afsluttet: Flere initiativer på fakultetsniveau 
er videreført eller iværksat. 

Etablering af dual career-indsats Afsluttet: Dual career-rådgivning til elite-
sportsudøvere og studenteriværksættere er 
etableret i AU Uddannelse. 

Udvikling af 
uddannelser, 
undervisning 
og læringsmiljø 

Sikring af velfungerende  
undervisningsevalueringssystem 
og en højere svarprocent 

I proces: Undervisningsevalueringssystemets 
funktionalitet er optimeret. Procedurerne på 
fakulteterne er revideret med henblik på at 
få en højere svarprocent. 

Målrettet opfølgning på  
uddannelser, der ligger under  
minimumstimetal 

Afsluttet: Opfølgning er gennemført, og alle 
bacheloruddannelser udbyder minimum 12 
timer/uge. 

Udarbejdelse af fælles  
fundament for en samlet indsats 
med Educational It 

Afsluttet: Edu-IT-satsning med investering af 
60 mio.kr. i 2018-2023 er vedtaget. 

Fortsat udbredelse af  
Aarhus-modellen for talentforløb 

Afsluttet: Enkelte nye initiativer er iværksat. 
Udspil fra regeringen afventes fortsat. 

Øget samarbejde med arbejds-
markedet om uddannelses- 
elementer 

I proces: Fælles tværgående case competi-
tion og pilotprojekter for specialer i samar-
bejde med erhvervslivet er iværksat. Indsats 
indgår i den kommende strategiske ramme-
kontrakt. 

Studiemiljø  Opfølgning på resultater af  
Studiemiljøundersøgelsen 

I proces: På uddannelses- og fakultetsni-
veau er der vedtaget handleplaner. 

Sikring af fokus på studiemiljø i 
Campus 2.0-proces 

I proces: Studiemiljø indgår i de vedtagne 
principper for udvikling af campus. 

Relation til ar-
bejdsmarkedet 

Samarbejde med Aarhus Kom-
mune og andre interne og eks-
terne samarbejdspartnere om at 
imødegå og forebygge yderli-
gere akademikerledighed 

I proces: En række initiativer på uddannel-
sesniveau forebygger akademikerledighed. 
På universitetsniveau er der dialog med 
Aarhus Kommune og samarbejde med 
Business Region Aarhus. 

Forbedring af studerendes indsigt 
i opnåede kompetencer 

Videreføres: Der er endnu ikke iværksat fæl-
les, tværgående initiativer. 

Evaluering af arbejdet i aftager-
paneler 

Afsluttet: På fakulteterne er sammensæt-
ning og arbejdsform evalueret og justeret. 



5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

  

 

UDDANNELSESBERETNING STATUS FOR 
UDDANNELSERNES KVALITET 

MED AFSÆT I AARHUS 
UNIVERSITETS POLITIK FOR 

KVALITETSARBEJDE PÅ 
 

 

2.1/ Helhedsperspektiv 
Aarhus Universitet har valgt at benytte begrebet ”helhedsperspektiv” i Uddannelsesbe-
retningen som betegnelse for et tværgående blik på uddannelsesporteføljen og på un-
dervisningsperspektivet.  Med dimensionering og med ingeniør- og digitaliseringssats-
ningen ændres den samlede portefølje af uddannelser mod en mere balanceret profil 
mellem fakulteternes udbud af uddannelser, så Aarhus Universitet i højere grad vil være 
i stand til at matche samfundets efterspørgsel efter dimittender. 
 
På undervisningssiden har Udvalget for Uddannelse i år påbegyndt et arbejde med at 
formulere en didaktisk profil, der honorerer en stigende efterspørgsel efter kompeten-
cer som for eksempel entreprenørskab, innovation, internationalisering og dannelse, 
uden at der gives køb på en stærk faglighed. Udvalget vil arbejde videre med denne di-
daktiske profil som et fælles fundament for at arbejde med udvikling af undervisning og 
uddannelser. 
 
 
2.1.1/ Udvikling i nøgletal 
Uddannelseskvalitetsprocesserne tager afsæt i status for de fælles indikatorer, der angi-
ver kvalitet på en række parametre relateret til kvalitet fra rekruttering over lærepro-
cesser til overgang til arbejdsmarkedet. For hver indikator er der fastsat grænseværdier, 
der markerer niveau for tilfredsstillende kvalitet (grøn), behov for opmærksomhed (gul) 
og kritisk værdi (rød). 
 
Med udgangspunkt i indikatorerne er udvikling i nøgletal gengivet i bilag 1. Nøgletallene 
er i videst muligt omfang indikatorerne på aggregeret niveau, men hvor det ikke kan 
lade sig gøre, er der hvis muligt fundet alternativer. 
 
Et par nedslag i nøgletallene: 
• Der har overordnet været en reduktion i førsteårsfrafaldet på bacheloruddannel-

serne. Science and Technology, der har det højeste frafald, har dog oplevet en stig-
ning. Dette skyldes muligvis, at frafald efter første studieår på ST er flyttet til første-
årsfrafald, så frafaldet herefter reduceres i de kommende år. Selvom det overord-
nede mønster kunne tyde på, at udviklingen går i den rigtige retning er frafald fort-
sat en meget stor udfordring. De sidste års analyser har ikke kunnet bibringe den 
nødvendige viden om, hvordan frafaldet nedbringes betydeligt, og der er et gene-
relt behov for en indsats for at bringe niveauet ned. 

• Studieprogressionen har udviklet sig positivt, så den gennemsnitlige studerende nu 
har en fin fremdrift henover studietiden. Den samlede fremdrift har betydet, både 
at Aarhus Universitet ikke får en bøde for 2017, og at der har været stigning i både 
STÅ-indtægter og i færdiggørelsesbonus. 

2.0 Status for uddannelsernes kvalitet med afsæt i 
Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde 
på uddannelsesområdet 
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• Samtlige Aarhus Universitets bacheloruddannelser lever nu op til universitetets am-
bition om, at alle studerende tilbydes minimum 12 undervisningstimer per uge i se-
mesterets 14 uger.  

• Der er generelt et acceptabelt niveau i gennemsnittene for de studerendes vurde-
ring af det faglige studiemiljø 

• Tilsvarende gælder for undervisningsevalueringsspørgsmål, hvor disse dog skal læ-
ses med forbehold for lave svarprocenter. 

• Den nye indikator, VIP-dækningsgraden af minimumstimetal, er overordnet på et 
fint niveau, der afspejler uddannelsernes solide forskningsbasering. Bacheloruddan-
nelserne på Aarhus BSS har med et gennemsnit på 73 pct. det laveste niveau. 

• Ledighedsgraderne er på et stabilt niveau, og det er fortsat Arts, der har den største 
udfordring. I forhold til udfordringens størrelse er det værd at bemærke, at de hu-
manistiske dimittender fra Aarhus Universitet har en højere beskæftigelsesgrad end 
tilsvarende dimittender fra andre universiteter. 

 
Gennemgang af status er struktureret efter Aarhus Universitets politik for kvalitetsar-
bejde på uddannelsesområdet, der består af fem delpolitikker, hvilket er gengivet her-
under: 

 
 
2.2/ Rekruttering og studiestart 
Aarhus Universitet har i de seneste år haft stort fokus på rekruttering, for det første 
fordi optag af dygtige og motiverede studerende er en helt afgørende faktor for gen-
nemførsel og læring. For det andet fordi den demografiske udvikling vil medføre, at 
rekrutteringsgrundlaget i de kommende år bliver mindre, og konkurrencen om de bed-
ste ansøgere dermed skærpes. Årets indsats har igen været succesfuld. Således har der i 
perioden 2013-2017 været en markant vækst blandt såvel 1. prioritetsansøgninger som 
optagne med højere adgangskvotienter til AU’s bacheloruddannelser, og ratioen mel-
lem 1. prioritetsansøgninger og optagne er forøget. 
 
I 2017 er rekrutteringskampagnen blevet gentænkt under overskriften ’Tænk dybere, nå 
længere’. Evalueringen af kampagnen er overordnet positiv, men peger på et potentiale 
i at tydeliggøre, at Aarhus Universitet har engagerede undervisere, samt at synliggøre 
Aarhus Universitet som afsender og Aarhus som en attraktiv uddannelsesby. Disse nye 
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vinkler vil indgå, når kampagnematerialet til 2018 udarbejdes med afsæt i den vellyk-
kede 2017-kampagne.  
 
Årets bacheloroptag viser succes med den tilstræbte profilændring og satsningerne i re-
lation hertil. Således har Science and Technology haft en fremgang i antallet af tilbudte 
studiepladser på 7 pct. i forhold til 2016, hvilket bl.a. skyldes 100 flere tilbudte studie-
pladser på ingeniøruddannelserne og 26 flere tilbudte studiepladser på Datalogi. Om-
lægningen af sproguddannelserne er også kommet godt fra land, da de fire nye er-
hvervssproglige bacheloruddannelser på Arts, der er udbudt efter overdragelsen af de 
merkantile sprog fra Aarhus BSS, har haft et fornuftigt optag. 
 
Ingeniør-, digitaliserings- og businesssatsningerne vil også i 2018 have en fremtrædende 
plads i kampagneaktiviteterne, og der vil være et særskilt fokus på at øge optaget af 
dygtige studenter fra HTX og HHX vest for Storebælt i relation til ingeniør- og business-
satsningerne. Samtidig vil Aarhus Universitet gå aktivt ind i implementering af regerin-
gens sprogstrategi for at bidrage til, at flere opnår solide sprogkompetencer. 
 
I 2017 har Udvalget for Uddannelse udover tydeliggørelse af karriereperspektivet i 
rekrutteringskampagnen fået produceret videoer med alumner til at formidle karriere-
mulighederne. Videoerne er blevet vel modtaget og anvendes i forskellige sammen-
hænge på diverse platforme. 
 
Gymnasieskolerne er en af de vigtigste interessenter i forhold til at sikre et godt match 
til vores uddannelser, og i de seneste år er samarbejdet intensiveret. Af nye tiltag i 2017 
kan nævnes, at der er gennemført pilotforløb med stor tilslutning på AU Update, der er 
et efterspørgselsdrevet kompetenceudviklingsforløb, og at der har været premiere på 
live streaming til gymnasieskolerne. Flere gymnasier har tidligere deltaget i De Offent-
lige Foredrag i naturvidenskab, der blevet live streamet om aftenen. Der er bygget vi-
dere på de erfaringer, og den 9. november var der premiere med en forelæsning om 
kommunalvalget, hvor 44 gymnasieskoler og knap 4.500 elever deltog enten på campus 
eller via live streaming. Forelæsningen var tilrettelagt til gymnasieniveau med et tilhø-
rende skriftligt materiale. I 2018 planlægges live streaming til gymnasieskolerne af en 
forelæsningsrække inden for en bred vifte af fagområder. 
 
Aarhus Universitet sigter mod at rekruttere fra den bedste halvdel af studenterne og 
optager dem primært via kvote 1, da karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksa-
men er en god prædiktor for den studerendes gennemførselstid, frafald og faglige ni-
veau på uddannelsen. I forlængelse heraf har mulighederne forbundet med at indføre 
minimumskarakterkrav suppleret med adgangsprøve for de, der ikke opfylder karakter-
krav, været drøftet i forskellige fora. Med et mål om at øge fastholdelsen er det derfor 
besluttet at indføre et minimumskarakterkrav på 7 for optagelse via kvote 1 på Science 
and Technology og Aarhus BSS for at komme direkte ind på uddannelsen. De nye ad-
gangskrav vil successivt blive indfaset i de kommende år. 
 
Udvalget for Uddannelse har i år revideret de fælles principper for studiestart. Princip-
perne er formuleret ganske kort, og det centrale er, at alle nye studerende skal føle sig 
velkomne på Aarhus Universitet og til alle aktiviteter, og at de inviteres til et introforløb, 
der er integreret fagligt og socialt. 
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I 2018 vil fastholdelse og frafald være en topprioritet i Udvalget for Uddannelse. Rekrut-
tering og studiestart er vigtig, men også læreprocesserne på uddannelserne spiller en 
rolle og vil indgå i indsatsen. 
 
På uddannelses- og fakultetsniveau er der iværksat initiativer som f.eks.: 
• Bedre information om uddannelsens faglige krav og indhold i rekrutteringsmateria-

let på nanoscience 
• Indførelse af ældre studerende som mentorer for nye studerende på jura 
• Reduktion i antallet af samlæsningskurser både for at nedbringe holdstørrelser og 

for at tydeliggøre fagprofiler og dermed anvendelsesperspektivet på diplomingeni-
øruddannelserne i elektronik, Informations- og kommunikationsteknologi, elektrisk 
energiteknologi og sundhedsteknologi 

 
Udvalget for Uddannelse prioriterer som opfølgning: 
• Fortsætte høj indsats på rekruttering 
• Konsolidere og udvikle samarbejdsrelationen til gymnasieskolen 
• Udvikle på optagelsesprocedurer 
 
2.3/ Struktur og forløb 
Udvalget for Uddannelse har gjort status på implementering af Fremdriftsreform 2.0 (ju-
stering af fremdriftsreformen, som den oprindeligt blev udmeldt fra Folketinget). Frem-
driftsreform 2.0 er implementeret med Aarhus Universitets egne interne regler for stu-
diefremdrift og består af to hovedkomponenter: en maksimal studietid og et studieakti-
vitetskrav. De justerede regler har vist positive effekter i forhold til studieprogression og 
eksamensadfærd (resultater, beståelsesprocenter, udeblivelse m.v.). Ligeledes har ef-
fekten af Fremdriftsreform 2.0 generelt været mindre negative på frafald end den oprin-
delige Fremdriftsreform 1.0. Den gennemsnitlige studietid er således nedbragt til et ni-
veau, hvor Aarhus Universitet undgår at betale fremdriftsbøde i 2017. 
 
Parallelt med implementeringen er studiestøttende aktiviteter konsolideret og udviklet 
fra længerevarende studieintroduktion til specialeforberedende forløb og med tilrette-
læggelse af agile studieforløb og introduktion til studieteknik. 
 
I 2018 vil der fortsat blive arbejdet med at understøtte studiefremdrift. Med den nye 
bevillingsreform er der skærpede krav til studiefremdrift, da en gennemsnitlige studie-
tid på mere end normeret tid + tre måneder på henholdsvis bachelor og kandidat vil re-
ducere uddannelsesbevillingerne. 
 
Aarhus Universitet har med AU Elitesport fra 2011 opbygget kompetencer og en særlig 
profil indenfor dual career-forløb. Fra 2016 er erfaringerne med elitesportsudøverne 
overført til de studerende, der er iværksættere parallelt med deres studieforløb. I 2017 
er dual career-rådgivningen blevet integreret i den fælles uddannelsesadministration i 
en enhed, der yder rådgivning og støtte til at gennemføre to sideløbende karrierespor til 
såvel elitesportsudøvere som studenteriværksættere. 
 
Den 14. september inviterede Udvalget for Uddannelse til inspirationsdag med tre te-
maer: 1) Anvendelse af data til højere kvalitet i uddannelser og undervisning, 2) fokus 
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på frafald og fastholdelse samt 3) tid til både fremdrift og fordybelse. Programmet kom-
binerede indlæg fra interne og eksterne oplægsholdere med debat og præsentation af 
projekter, der havde modtaget strategiske midler i 2016. Mere end 150 undervisere, 
studieledere, uddannelsesansvarlige, studienævnsmedlemmer og andre interesserede 
fik viden og inspiration fra ind- og udland og delte erfaringer og idéer. 
 
Der arbejdes fortløbende med udvikling af curriculum, og i 2018 vil dette arbejde blive 
understøttet af et kursus i curriculumudvikling og udarbejdelse af kompetenceprofiler. 
 
På uddannelses- og fakultetsniveau er der iværksat initiativer som f.eks.: 
• Nye studieordninger på kandidatuddannelserne på Arts, der sammen med en kul-

turændring, skal understøtte nedbringelse af studietiden 
• Opfølgning på studietiderne på efter- og videreuddannelserne på Aarhus BSS 
 
Udvalget for Uddannelse prioriterer som opfølgning: 
• Markant forøgelse af frafaldforebyggelse 
• Udvikling af kompetencer i curriculumudvikling 
 
2.4/ Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø 
Aarhus Universitet har som en vigtig del af sit kvalitetssystem arbejdet med digitale un-
dervisningsevalueringer. Aarhus BSS har etableret et velfungerende system allerede for 
nogle år siden, mens de andre fakulteter har været senere til at etablere systemer til 
håndtering af spørgsmål og opfølgninger. Med en stor indsats er det fælles undervis-
ningsevalueringssystem på tre ud af de fire fakulteter blevet markant bedre end året 
før, der var præget af visse børnesygdomme. Systemets funktionalitet er optimeret, og 
procedurerne på fakulteterne er genbesøgt med henblik på at sikre større smidighed, 
brugervenlighed og god opfølgning. For alle fire fakulteter gælder, at det er vanskeligt at 
få tilstrækkeligt høje svarprocenter til at foretage valide skøn. Fokus rettes i det kom-
mende år på at højne svarprocenterne. 
 
I 2017 er det sikret, at alle bacheloruddannelser udbyder minimum 12 timer/uge, og 
målet herom i udviklingskontrakten er hermed indfriet. Det er afgørende for de stude-
rendes læringsudbytte, at de arbejder godt og meget med det faglige stof, og fokus på 
studieintensitet er således vigtig. Det forventes, at studieintensitet bliver et element i 
den kommende strategiske rammekontrakt, og med afsæt heri vil Udvalget for Uddan-
nelse arbejde med fortsat at sikre høj studieintensitet. 
 
Eksamen har været adresseret på forskellige måder i årets løb. Udvalget for Uddannelse 
har vedtaget fælles retningslinjer for anvendelse af plagiatsystemet Urkund, så der på 
sigt sker en fuld screening for plagiat af de digitale afleveringer. Derudover blev mulig-
heder og udfordringer ved at arbejde med udvikling af eksamensformer drøftet initialt 
på et temamøde i juni. 
 
Porteføljen af forløb målrettet særligt talentfulde studerende er i 2017 udvidet med et 
talentforløb på cand.merc-uddannelsen samt henholdsvis et forskningsrettet og er-
hvervsorienteret talentforløb på de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Det politiske 
udspil på talentforløb, der var ventet i årets løb, forventes i løbet af 2018, og med afsæt 
i dette vil der blive taget yderligere initiativer. 



10 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

  

 

UDDANNELSESBERETNING STATUS FOR 
UDDANNELSERNES KVALITET 

MED AFSÆT I AARHUS 
UNIVERSITETS POLITIK FOR 

KVALITETSARBEJDE PÅ 
 

 
 
I 2017 er der udarbejdet et fælles fundament for en samlet indsats med educational it, 
der er det andet spor ud af fire i den overordnede digitaliseringssatsning. I 2018 lyder 
startskuddet til satsningen, der har følgende hovedelementer: 
• Optimering af læringsplatform 
• Re-design af et væsentligt antal undervisningsforløb 
• Tilpasning, udvikling, til- og indkøb samt integration af læringsteknologier 
• Kompetenceudvikling og anerkendelse af excellent undervisning 
 
Campus 2.0 indtænkes også i satsningen på educational it, idet der oprettes et særlig 
undervisningslokale i tilknytning til satsningen. I dette teknologisk veludstyrede under-
visningslokale kan undervisere eksperimentere med deres undervisning og bidrage med 
viden om, hvordan Aarhus Universitet kan leve op til princippet om, at nye lokaler skal 
understøtte nyere undervisningsformer. 
 
Udvalget for Uddannelse varetager den strategiske ledelse af Edu-IT-satsningen og er 
vært ved et kick off-arrangement den 13. marts. 
 
På uddannelses- og fakultetsniveau er der iværksat initiativer som f.eks.: 
• Øget VIP-bemanding på nogle uddannelser på Health for at sikre en fortsat god ba-

lance mellem den kliniske og teoretiske undervisning 
• På filosofi og idéhistorie har feedback og studiegrupper været anvendt til at under-

støtte en god overgang fra gymnasieskolen til universitetet. Med afsæt i erfarin-
gerne herfra bliver der arbejdet med undervisnings- og eksamensformer, der frem-
mer engagement som eksempelvis peer-feedback i studiegrupper 

 
Udvalget for Uddannelse prioriterer som opfølgning: 
• Edu-IT-satsningen 
• Forprojekt vedrørende anvendelse af fortløbende udprøvning 
• Højere svarprocenter og bedre opfølgning på undervisningsevalueringer 
 
2.5/ Studiemiljø 
I 2017 er der fulgt op på resultaterne af studiemiljøundersøgelsen, hvilket primært er 
sket på uddannelses- og fakultetsniveau. På universitetsniveau blev der til et møde i stu-
dielederforum den 9. oktober fulgt op med et specifikt fokus på studerendes kontakt 
med undervisere i lyset af reakkrediteringsprocessen. Det konkluderes med tilfredshed, 
at der er et meget stort flertal af studerende, der oplever, at underviserne er tilgænge-
lige, når de tager kontakt (84 pct. er helt eller overvejende enige), og at underviserne 
udviser interesse ved kontakt (87 pct. er helt eller overvejende enige). Selvom Aarhus 
Universitet på alle fakulteter kan dokumentere overvejende gode studiemiljødata, er 
der en stående udfordring med høje stressmeldinger og ønske om mere feedback. Disse 
udfordringer vil blive adresseret uddannelsesnært. På det fælles universitetsniveau er 
den forventede største indsats på monitoreringssiden at sikre, at vores egne dataind-
samlinger fremadrettet supplerer og udfolder de nationale undersøgelser (uddannelses-
zoom). 
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I 2017 har der desuden været arbejdet med at sikre fokus på studiemiljø i Campus 2.0-
processen. Principperne for udvikling af campus er vedtaget i årets løb og rummer 
blandt andet som princip, at campus skal være et fleksibelt studiemiljø med mange stu-
diepladser. 
 
På uddannelses- og fakultetsniveau er der iværksat initiativer som f.eks.: 
• Caféarrangementer på fysik og astronomi, hvor undervisere i et kursus med skriftlig 

eksamen, er til rådighed for feedback 
• Fast tilbud om stressarrangement på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi 
 
Udvalget for Uddannelse prioriterer som opfølgning: 
• Afdækning af behov for en AU-specifik studiemiljøundersøgelse i lyset af Uddannel-

seszoom 
• Bidrage i Campus 2.0-projektet 
 
2.6/ Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet 
Akademikere har i løbet af hele deres arbejdsliv en højere beskæftigelsesgrad end andre 
grupper på arbejdsmarkedet, men de er lidt længere tid om at finde fodfæste på ar-
bejdsmarkedet umiddelbart efter endt uddannelse. Desuden er der en offentlig op-
mærksomhed på, at det arbejde, som de nyuddannede finder, også afspejler de faglige 
kompetencer, de har med fra universitetet. Der har i årets løb været dialog med forskel-
lige eksterne parter, blandt andet Aarhus Kommune om, hvordan vi i fællesskab kan 
gøre en indsats for at mindske denne søgeledighed.  
 
Et vigtigt forum for dialog om uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet er aftagerpa-
nelerne. Sammensætning og arbejdsform i aftagerpanelerne er evalueret og justeret på 
Health og Aarhus BSS, og på Arts har de fortsat arbejdet med at supplere de institut-
brede aftagerpaneler med uddannelsesspecifikke aftagerfora. På temamøde i juni blev 
udfordringer og erfaringer udvekslet, og det blev konkluderet, at alle har analyseret og 
drøftet aftagerpanelernes sammensætning og rolle, og der var derfor ikke behov for 
fælles tiltag til at supplere dette. 
 
På møde i studielederforum i april var temaet karriereperspektiv. Formålet var at drøfte 
forskellige muligheder for at tydeliggøre karriereperspektivet i uddannelserne og at ud-
veksle idéer til og erfaringer med at understøtte overgang fra uddannelse til arbejds-
marked. Gode drøftelser mundede ud i en liste med mulige initiativer, som uddannel-
seslederne tog med hjem til opfølgning i studienævn. 
 
Som led i den samlede indsats med fokus på dimittendernes overgang til arbejdsmarke-
det under overskriften ”karriereklar” er der i 2017 projekteret et særligt initiativ på spe-
cialer udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedet. Som en forudsætning for at 
kunne synliggøre og følge med i udviklingen på sådanne specialer er der arbejdet med 
en registrering af specialer udført i samarbejde med virksomheder. Karriereklar har også 
rummet det forberedende arbejde til gennemførsel af en fælles tværgående case com-
petition. 
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I 2018 vil der blive arbejdet videre med at gøre uddannelserne mere arbejdsmarkeds-
rettede. Det forventes at blive et mål i den kommende strategiske rammekontrakt, og 
med afsæt heri vil Udvalget for Uddannelse fortsætte det arbejde, der er igangsat. 
 
Et indsatsområde i bestræbelserne på at understøtte en overgang fra uddannelse til ar-
bejdsmarked er forbedring af de studerendes indsigt i opnåede kompetencer. Udvalget 
for Uddannelse har i relation hertil fået udarbejdet en standardskabelon til udtalelse til 
studerende, der gør en indsats i studienævn og akademiske råd. Skabelonen har desu-
den dannet afsæt for udarbejdelse af udtalelser om andre ekstracurriculære indsatser. I 
2018 vil Udvalget for Uddannelse afsøge nærmere, hvor de kan iværksætte et tværgå-
ende initiativ, der kan bidrage til øget indsigt i kompetencer, herunder også sætte fokus 
på kompetencer opnået i frivilligt arbejde. 
 
På uddannelses- og fakultetsniveau er der iværksat initiativer som f.eks.: 
• Integrerede karriereforløb på Arts med mere end 120 workshops på 15 uddannelser 
• Evnen til at kunne begå sig i forhold til digitale værktøjer integreres på de juridiske 

uddannelser 
 
Udvalget for Uddannelse prioriterer som opfølgning: 
• Aktiviteter, der understøtter overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked 
• Forbedring af studerendes indsigt i opnåede kompetencer 
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3.1/ Eksterne eksperter 
Fra og med årets uddannelsesevalueringer indgår der minimum to eksterne ek-
sperter i hver uddannelsesevaluering. Den ene ekspert skal være en international 
anerkendt faglig ekspert med forsknings- og uddannelsesmæssige kvalifikationer, 
den anden er en aftagerrepræsentant. Til sammen skal de eksterne eksperter 
dække de fem delpolitikker i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på 
uddannelsesområdet. 
 
Intentionen om, at de eksterne eksperter deltager som kritiske venner og bidra-
ger konstruktivt fra forskellige perspektiver og udfordrer uddannelsesledelsen, er 
indfriet. De eksterne eksperters indsigt i uddannelsens styrker og udfordringer er 
yderligere sikret gennem deres selvstændige møder med studerende og undervi-
sere.  
 

3.2/ Aftagerpanel og censorformandskab 
Aftagerpaneler og censorformandskaber inddrages i uddannelsesevalueringen 
ved, at de får mulighed for at kommentere uddannelsesevalueringsrapporten, så 
deres perspektiv inddrages i processen. Det har mange, men ikke alle aftagerpa-
neler og censorformandsskaber valgt at gøre, og det er Aarhus Universitets erfa-
ring og vurdering, at der er tale om konstruktive bidrag. 

 
3.3/ Samfundsperspektiv 

Aarhus Universitet har valgt at benytte begrebet ”samfundsperspektiv” i Uddan-
nelsesberetningen som betegnelse for det fremadrettede blik på, hvordan uni-
versitetet med sine dimittender kan bidrage til vækst og udvikling af det danske 
samfund. I det forløbne år er bidraget til det omgivende samfund blevet drøftet 
ved flere lejligheder og i forskellige sammenhænge. Nogle nedslag er: 
• Succes med profilændringen kunne ses med stabilitet i antallet af optagne og 

fremgang på STEM-uddannelserne på Aarhus Universitet 
• Vores fælles ansvar for fremtidens arbejdsmarked blev drøftet, da det sam-

menhængende uddannelsessystem var overskrift for uddannelsesdebatterne 
på Aurora til Folkemødet  

• Arbejdsmarkedets kompetencebehov er centrum for drøftelserne, når Udval-
get for Uddannelse behandler forslag til nye uddannelser til porteføljen på 
Aarhus Universitet  

• På den årlige netværksdag med topledelsesrepræsentanter fra gymnasiesko-
lerne var karriere det overordnede tema, og det blev drøftet, hvordan vi 
sammen kan bidrage til, at der uddannes kompetente medarbejdere og le-
dere 

  

3.0 Uddannelsesevaluering 
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4.1/ Handleplan 
 

Delpolitik Opfølgning Ansvarlig  Tid/frist 

Rekruttering og 
studiestart 

Fortsættelse af rekrutteringsind-
satsen med særligt fokus på ju-
stering af kampagneaktiviteter og 
rekruttering af dygtige studenter 
fra HTX og HHX 

Prorektor Sommer 2018 

Konsolidering og udvikling af sa-
marbejdsrelationen med gymna-
sieskolen 

Prorektor Efterår 2018 

Udvikling af optagelsesprocedu-
rer 

Udvalget for 
Uddannelse 

Sommer 2018 

Struktur og forløb Markant øgning af frafaldsfore-
byggelse med databaserede in-
terventioner på udvalgte uddan-
nelser med meget højt frafald 

Udvalget for 
Uddannelse 

Efterår 2018 

Afholdelse af kursus i curriculum-
udvikling og udarbejdelse af kom-
petenceprofiler 

Udvalget for 
Uddannelse 

Sommer 2018 

Udvikling af ud-
dannelser, under-
visning og læ-
ringsmiljø 

Nytænkning af undervisning gen-
nem bedre og mere brug af læ-
ringsteknologi, herunder etable-
ring af Edu-IT Hub med eksperi-
mentelt undervisningslokale 

Udvalget for 
Uddannelse 

Efterår 2018 

Forprojekt til afsøgning af viden 
om og muligheder for fortlø-
bende udprøvning 

Udvalget for 
Uddannelse 

Efterår 2018 

Optimering af svarprocent og 
procedurer for undervisningseva-
lueringer 

Prodekaner Forår 2018 

Studiemiljø  Afdækning af behov for en AU-
specifik studiemiljøundersøgelse 
fremadrettet 

Udvalget for 
Uddannelse 

Forår 2018 

Bidrage i Campus 2.0-projektet 
med uddannelses- og undervis-
ningsperspektiv 

Udvalget for 
Uddannelse 

Efterår 2018 

Relation til ar-
bejdsmarkedet 

Aktiviteter, der understøtter 
overgangen fra uddannelse til ar-
bejdsmarked 

Udvalget for 
Uddannelse 

Efterår 2018 

4.0 Indsatsområder og opmærksomhedspunkter 
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5.1/ Aarhus BSS 
Overordnet set oplever Aarhus BSS’ uddannelser en stigende efterspørgsel, flere 1.prio-
ritetsansøgninger og et højere karaktergennemsnit hos ansøgerne til dagstudierne.  
 
Førsteårsfrafald er fortsat et væsentligt opmærksomhedspunkt på især bacheloruddan-
nelserne, hvor i alt 5 uddannelser går i rød, mens 3 uddannelser har en gul indikator. 
Der er over det forgangne år arbejdet med en række initiativer med henblik på nedbrin-
gelse af frafaldet. Fakultetet arbejder fremadrettet med at få yderligere viden om frafal-
det med henblik på at iværksætte yderligere fastholdelsesinitiativer og knække koden til 
frafaldet. 
 
Hvad angår konfrontationstimer konstateres det, at alle uddannelser ved Aarhus BSS 
som aftalt giver udslag i en grøn indikator fra foråret 2017. Det er ligeledes tilfældet for 
de erhvervssproglige uddannelser, som dog følger grænseværdierne for antallet at kon-
frontationstimer på ARTS. 
 
Undervisningsevalueringerne indikerer generelt set tilfredsstillende undervisningsforløb 
på tværs af fakultetet, om end der udestår et arbejde med at forbedre svarprocenterne 
i kursusevalueringerne, som svinger mellem ca. 20% og 60% på tværs af fakultetet. I regi 
af uddannelsesforum planlægger fakultetet således en evaluering af kursusevaluerings-
ordningen og iværksætter samtidig en oplysningskampagne overfor de studerende med 
henblik på synliggørelse af behov for evalueringerne og resultaterne heraf.  
 
Studiemiljøet er generelt set tilfredsstillende. Fakultetet noterer sig dog en stigende ef-
terspørgsel på mere fysisk plads. Det har blandt andet resulteret i etablering af en 
række nye faciliteter i forbindelse med den netop overståede institutrokade. Foruden et 
fortsat fokus på de fysiske faciliteter, vil fakultetet i øvrigt arbejde videre med etablering 
af et mere internationalt studiemiljø som opfølgning på drøftelserne i 2016.   
 
Indførsel af en supplerende indikator vedr. forskningsdækning har bidraget til at sætte 
yderligere fokus på anvendelsen af forskellige undervisergrupper og overvejelserne bag 
prioriteringerne. Der arbejdes fremadrettet på institutniveau mod en forbedring af indi-
katorerne med udgangspunkt i de eksisterende prioriteringer for hvor, hvornår og hvor-
dan de studerende møder VIP. På en række uddannelser holdes indikatoren således un-
der observation og tages op til yderligere drøftelse i næste års uddannelseskvalitetspro-
cesser. 
 
Beskæftigelsesgraden for dimittender ser fornuftig ud på tværs af fakultetet. På uddan-
nelserne indenfor virksomhedskommunikation, hvor der er størst potentiale til forbed-
ring, er der iværksat en række initiativer, som følges nøje fremadrettet. Der konstateres 

5.0 Fakulteternes executive summaries 
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generelt en god balance mellem dimittendernes kompetencer og efterspørgslen i mar-
kedet. Der arbejdes dog fortsat på at imødekomme aftagernes ønsker om mere gene-
relle kompetencer indenfor blandt andet forretningsforståelse, projektledelse og for-
midling, blandt andet ved et eftersyn af eksamensformerne og omfanget af praksisele-
menter heri.  
 
På efter- og videreuddannelsesområdet er der over det seneste år blevet sat fokus på 
en mere robust uddannelsesstruktur, som blandt andet har ført til færre uddannelses-
udbud og som på sigt forventeligt vil omfatte bedre muligheder for at tage elementer 
på tværs af fagområder. Uddannelserne er i 2017, som følge af et par nu gennemførte 
gennemløb, fuldt ud  blevet en del af uddannelseskvalitetsprocesserne og de gennem-
førte årlige statusmøder og uddannelsesevalueringer har således resulteret i en række 
forslag til justeringer af de eksisterende indikatorer og et ønske om forbedring af data-
grundlaget for en fremtidig bedre adressering af kvalitetsparametrene for uddannel-
serne på efter- og videreuddannelsesområdet.  
 
Foruden de erhvervssproglige uddannelser, som er under afvikling, har Aarhus BSS ikke 
uddannelser med tre eller flere røde indikatorer. Planen for uddannelsesevalueringer 
ændres således alene ved at flytte uddannelsesevalueringerne på bacheloruddannelsen 
i offentlig politik og økonomi samt masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser 
til 2018, af hensyn til at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag for drøftelserne. 
 
Uddannelsesevalueringer 
Der er i 2017 gennemført uddannelsesevaluering på bachelor- og kandidatuddannel-
serne i statskundskab og samfundsfag samt på HD og masteruddannelsen i skat. 
 
5.2/ Arts 
Arbejdet med de studerendes gennemsnitlige studietid og karriereklar har stået i cen-
trum for uddannelsesarbejdet på Arts. En mangestrenget indsats for nedbringelse af 
studietiden er resulteret i kraftigt faldende gennemsnitlige studietider. Arts forventer at 
nå målsætningerne om nedbringelse af studietiden og vil i det kommende år dels ar-
bejde for, at der ikke sker ”tilbagefald”, dels fokusere på de uddannelser, hvor fremdrif-
ten stadig bør forbedres. 
 
Karriereklar har især været en indsats i 2. halvår af 2017 – og vil vedblive at være det i 
det kommende kvalitetsår. Her vil indsatsen særligt fokusere på den didaktiske tilrette-
læggelse af uddannelserne – efter flere års fokus på curriculumudvikling og strukturelle 
ændringer bl.a. med henblik på at imødegå udfordringer med hensyn til fremdrift, fra-
fald og tilpasning til ressourcesituationen efter dimensioneringen. Et væsentligt element 
har været udarbejdelse og godkendelse af nye studieordninger for størsteparten af fa-
kultetets kandidatuddannelser. 
 
Forskningsbasering af uddannelserne har ligeledes været et fokusområde for såvel de 
årlige statusmøder som uddannelsesevalueringerne. Baseret på bemandingsplaner og 
den nye indikator har alle fagmiljøer taget stilling til, hvorvidt der kan identificeres ud-
fordringer med forskningsgrundlaget på uddannelserne. Bortset fra nogle få uddannel-
ser, hvor der er blevet iværksat særlige tiltag, har det vist sig ikke at være tilfældet. 
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Lavere frafald er fortsat et indsatsområde – og nok den mest komplekse udfordring på 
uddannelsesområdet på Arts. Tiltag til at imødegå frafald omhandler især bedre studie-
information og klarere forventningsafstemninger mellem studerende og universitetet. 
Desuden er der fokus på de studiekompetencer, som bliver stadigt vigtigere i takt med, 
at studietiden forkortes pga. fremdriftsreformen. 
 
Indlejringen af de merkantile sprogfag fra Aarhus BSS har været et væsentligt indsats-
område for Arts i 2017. Den formelle overflytning af videnskabeligt personale er på 
plads, og de gentænkte bacheloruddannelser har haft det første optag. Der forestår 
fortsat en indsats for yderligere integration, men overflytningen er grundlæggende suc-
cesfuldt gennemført. 
 
Tre uddannelser har tre eller flere røde indikatorer, og dekanen har afholdt møde med 
ledelsen for disse uddannelser og aftalt opfølgning. For disse tre uddannelser fremryk-
kes uddannelsesevalueringen, så de gennemføres i efteråret 2019. 
 
Uddannelsesevalueringer 
23 uddannelser har i efteråret været igennem en evaluering. I forbindelse med evalue-
ringerne er alle kvalitetspolitikkens områder blevet berørt. Implementeringen af insti-
tutlederredegørelser har givet et godt og systematisk fokus på bl.a. forskningsdæknin-
gen af fakultetets uddannelser. På det fåtal af uddannelserne, hvor indikatorerne indi-
kerer problemer, er der redegjort kvalitativt for forholdene og iværksat adækvate tiltag. 
 
Ved uddannelsesevalueringerne deltog i år to eksterne eksperter – en faglig ekspert og 
en aftagerrepræsentant – frem for tidligere blot én. Dette har givet en god og frugtbar 
dialog i forbindelse med uddannelsesevalueringerne. De eksterne eksperter er gået til 
deres opgave med stort engagement og relevant viden om uddannelsernes udvikling i 
forhold til faglighed og relevans. 
 
5.3/ Health 
Der er tale om særdeles efterspurgte uddannelser, både set fra et ansøger- og fra et af-
tagerperspektiv, hvilket afspejler sig i et stort antal førsteprioritetsansøgere til bachelor-
uddannelserne, høje indgangskrav samt generelt mange ansøgere til både kandidatud-
dannelser og efter- og videreuddannelsesudbud.  
 
Særligt tiltrækker bacheloruddannelsen i medicin mange ansøgere, og siden fakultetet 
forøgede andelen af kvote 2 optaget fra 10% til 20% i 2016 er ansøgertallet øget yderli-
gere. I 2017 har fakultetet foretaget en evaluering af den testbaserede kvote 2 opta-
gelse på medicin i 2016 og 2017 og har på den baggrund justeret prøveindholdet gæl-
dende fra 2018. På Institut for Folkesundhed og Institut for Odontologi og Oral Sundhed 
giver det høje antal ansøgere anledning til vurdering af, hvorvidt det fremover vil være 
muligt og hensigtsmæssigt at øge kapaciteten på visse uddannelser.  
 
Førsteårsfrafaldet på bacheloruddannelserne ligger generelt på et tilfredsstillende ni-
veau. Det samlede frafald fra bacheloruddannelserne samt frafaldsniveauet på kandi-
datuddannelser målrettet professionsbachelorer giver imidlertid anledning til bekym-
ring på fakultetet, særligt set i lyset af de høje adgangskrav. Der vil derfor blive sat øget 
fokus på fastholdelse af studerende i de kommende år.  
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Nedbringelse af gennemsnitlige studietider og forøgelse af de studerendes fremdrift har 
været et centralt fokusområde på Health i 2017. Fremdriftsreformerne har foreløbigt 
vist en positiv effekt på studietiderne på kandidatuddannelserne. På bacheloruddannel-
serne ses der i de seneste nøgletal en tendens til, at flere studerende end tidligere ud-
skyder færdiggørelse af bacheloruddannelsen et halvt år. For yderligere at nedbringe 
studietiden på kandidatuddannelsen i medicin har fakultetsledelsen iværksat en handle-
plan, som blandt andet omfatter nedjustering af antallet af studerende med orlov til 
forskningsår. 
 
Forskningsdækningen/vidensbaseringen og antallet af udbudte undervisningstimer på 
Healths uddannelser ligger på et højt niveau, og de studerendes vurdering af studiemil-
jøet er generelt tilfredsstillende. Dog er der på tværs af Healths uddannelser en generel 
udfordring i forhold til at minimere de studerendes stress.   
Health har i det forgangne år implementeret en fælles, digitalt understøttet kursuseva-
lueringsproces. Meget få af fakultetets uddannelser opnår desværre en tilfredsstillende 
score vedr. de studerendes tilfredshed med undervisningsforløbet, og der er store varia-
tioner med hensyn til svarprocenter. Dialogen ved statusmøderne understregede, at der 
på alle uddannelser er stort fokus på at følge op på evalueringerne, som bruges aktivt til 
at styrke undervisningskvaliteten. Generelt er der behov for at højne svarprocenterne 
og for en tværgående drøftelse af opfølgningspraksis.  
 
På alle fakultetets uddannelser er der i 2017 iværksat et arbejde med at formulere vi-
sion og strategisk grundlag, som skal danne afsæt for videre udvikling af curriculum, un-
dervisning, udprøvning og eksamen. Formålet med formulering af vision og strategisk 
grundlag for hver af uddannelserne er at sætte den enkelte uddannelse ind i et frem-
tids- og omverdensperspektiv, både lokalt, nationalt og internationalt. 
 
Uddannelserne på Health er overordnet karakteriseret ved et tæt og systematisk sam-
spil med kerneaftagere, og der er løbende arbejdet med at etablere samarbejde med 
nye aftagere. I den forbindelse er den igangværende visionsproces central med sin drøf-
telse af samfundets fremtidige kompetencebehov og herunder inddragelse af aftager-
panelerne. 
 
Health har med opbakning fra AUs bestyrelse påbegyndt et arbejde med at se på mulig-
hederne for at åbne medicinuddannelsen mod det private arbejdsmarked. Dette har i 
2017 bl.a. mundet ud i oprettelse af et særligt to-årigt erhvervsrettet talentforløb for de 
studerende og to valgfag: ’Creative Specialists’ og ’Lægemiddeludvikling: Udvikling, god-
kendelse og regulering i industrielt, klinisk og administrativt regi’.  Arbejdet med er-
hvervsretning af medicinuddannelsen fortsætter i 2018. 
 
5.4/ Science and Technology 
ST har i 2017 arbejdet med implementeringen af en studiereform. Alle uddannelser på 
ST er overgået fra kvarter- til semesterstruktur med studiestarten 2017, og reformen 
har været anledning til, at hver uddannelse er tænkt igennem i sin helhed og på tværs af 
de fem delpolitikker på uddannelsesområdet. På uddannelsesniveau vil der fremadret-
tet igangsættes og implementeres en række handlinger, som udløber af reformen. 
 
ST oplever en stor interesse for fakultetets uddannelser – ikke mindst på ingeniørområ-
det. På netop ingeniørområdet samt digitaliseringsområdet er der også fremadrettet 
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ambitioner om hæve optaget, og der prioriteres ressourcer til en øget rekrutteringsind-
sats i de kommende år. 
 
Frafald er en udfordring på flere at ST’s uddannelser. Der er på uddannelserne flere til-
tag for at adressere denne udfordring. Samtidig er der på fakultet stort fokus på områ-
det, hvor indsatsen for at styrke rekruttering og reducere frafald blandt andet under-
støttes gennem indførelsen af skærpede adgangskrav og optagelsesprøve på kvote 2.  
 
Der er på ST en fornuftig studieprogression og udviklingen i studietider går i den rigtige 
retning. Studietidsmodellen er fortsat under indfasning, og fremdriftsreformen har fort-
sat en betydelig effekt. På fakultetsniveau følges udviklingen i studietiderne fortsat 
nøje. 
 
Der er på ST meget lave svarprocenter på kursusevalueringer, hvilket begrænser en kon-
struktiv anvendelse af evalueringerne i udviklingen af uddannelserne. Derfor er der på 
fakultetsniveau også igangsat et målrettet arbejde for at hæve svarprocenterne.  
 
Forskningsdækning på ST er meget høj. En gennemgang af bemandingsplanerne viser 
endvidere at alle uddannelser forholder sig aktivt til fordelingen af VIP på kurserne og 
alignment mellem VIPers forskningsområder og uddannelsens faglige elementer. 
 
Det faglige studiemiljø på ST er generelt godt. Studiemiljøundersøgelsen viser dog nogle 
udfordringer i forhold til stress. Der har været indsatser mod stress gennem det sidste 
år. Uddannelserne er opmærksomme på problematikken og målrettede tiltag for at 
adressere stress er lagt ud på uddannelserne, hvor man også har den bedste fornem-
melse for det konkrete behov, som kan variere på tværs af ST. 
 
ST har nogle dimensionerede uddannelser, hvor ledigheden er forholdsvis høj, og hvor 
der derfor er et særligt fokus på relationen til arbejdsmarkedet. Generelt er der dog lav 
ledighed blandt ST’s dimittender, og en oplevelse af en stor efterspørgsel på disse. Det 
er ST’s ambition over en bred kan at styrke samarbejdet med erhvervslivet. Derfor ar-
bejdes der på fakultetsniveau blandt andet videre med udvikling af formater for virk-
somhedssamarbejde. 
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6.1/ Implementering af justeringer og nye tiltag 
Kvalitetssikringssystemet bliver løbende justeret og udviklet på baggrund af de erfarin-
ger, der høstes i processerne; således er der også i år implementeret nogle tilpasninger. 
Særlig opmærksomhed er givet til de justeringer, der imødekommer den kritik, der er 
rejst i forbindelse med den betingede akkreditering. 
 
6.1.1/ Data 
Følgende ændringer i indikatorer er foretaget: 
• Indikatoren for frafald på kandidatuddannelser er ændret fra ’frafald efter norme-

ret tid + 1 år’ til ’førsteårsfrafald’. 
• Målemetode for undervisningsevaluering er ensrettet på tværs af fakulteter, og 

grænseværdier er harmoniseret 
• Med ændringer i spørgsmålsformuleringerne i studiemiljøundersøgelsen er indika-

torerne for studiemiljø tilsvarende ændret, og de to indikatorer er herefter reduce-
ret til en enkelt indikator for studiemiljø. Grænseværdier for denne indikator er har-
moniseret 

• ’VIP-dækningsgrad af minimumstimetal’ er ny indikator for forskningsbasering, der 
supplerer den eksisterende indikator 

• Internationaliseringsindikator er udeladt med henblik på at finde en mere velegnet 
indikator 

 
Indikatordata er integreret i det fælles ledelsesinformationssystem, og i den forbindelse 
har datarapporterne fået nyt format. Dette er et skridt mod konsolidering og øget til-
gængelighed. 
 
Datagrundlaget er blevet suppleret med bemandingsplaner og i forbindelse med uddan-
nelsesevalueringer med institutlederredegørelser. 
 
6.1.2/ Dialog 
Erfaringerne fra uddannelseskvalitetsprocesserne viste, at alle elementer i kvalitetspoli-
tikken ikke blev tilstrækkeligt adresseret i dialogen, og der er derfor udarbejdet en fæl-
les spørgeguide, der kan bruges som inspiration og danne grundlag for, at alle delpolitik-
ker og indikatorer drøftes. Spørgeguiden er udarbejdet på det fælles opstartsmøde for 
dette års processer, og processen med at formulere spørgsmålene har givet anledning 
til en god refleksion i Udvalget for Uddannelse. Derudover har spørgeguiden været en 
god tjekliste for prodekanerne, som de anvender til at understøtte, at dialogen ”kom-
mer hele vejen rundt”. 
 
Et nyt tiltag i 2017 har været, at de eksterne eksperter i forbindelse med uddannelses-
evalueringerne mødes med studerende og undervisere. Erfaringerne med disse møder 

6.0 Kvalitetssystemet 
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er, at de giver de eksterne eksperter et godt indblik i uddannelsen fra hverdagens ek-
sperters perspektiv.  
 
Endelig er procedurerne for udpegning af eksterne eksperter revideret, så det er helt 
eksplicit, at der holdes armslængde mellem den, der indstiller eksperter (typisk studiele-
der), og den, der udpeger (typisk prodekan). Hermed er der opnået samme professiona-
lisme som ved udpegning af bedømmere til ph.d. afhandlinger. 
 
6.1.3/ Opfølgning 
Universitetsledelsen påpegede i forbindelse med sidste års opfølgning i deres ledelses-
påtegning, at fakulteternes handleplaner skulle fokuseres og konkretiseres mere, og at 
dekanerne skulle sikre, at der ved behandling af uddannelsesrapporterne i fakultetsle-
delserne blev udarbejdet en ledelsespåtegning. Begge dele er implementeret med op-
følgning på dette års processer. 
 
6.2/ Ønsker og behov fremadrettet 
Det var hensigten i 2017 at finde 
• En velegnet indikator på uddannelsesniveau for rekruttering og studiestart 
• En måde at monitorere studiemiljø de år, hvor der ikke er nye data fra studiemiljø-

undersøgelsen 
• En mere velegnet indikator for internationalisering 
Ressourcerne er i stedet prioriteret til implementering af de ændringer, der imødegår 
kritikken, der ligger til grund for den betingede akkreditering. Ovenstående ændringer 
er derfor udskudt og adresseres i det kommende år. 
 
Kvalitetssikring af Efter- og videreuddannelse (EVU) har vist sig at udgøre en særlig ud-
fordring. I modsætning til studerende på dagsstudier er gruppen, der deltager i EVU, 
meget mere heterogen, både hvad angår motivation for uddannelse, faglige kvalifikatio-
ner, rammevilkår for at studere og forventninger til undervisningen. Udvalget for Ud-
dannelse valgte, at der, så vidt det var muligt, skulle være en tæt sammenkobling mel-
lem de parametre, der ligger bag ved indikatorerne på dagsstudierne, og de, der ligger 
bag EVU-aktiviteterne. På begge typer uddannelsesaktiviteter er parametre som frafald, 
progression, relation til arbejdsmarkedet, forskningsbasering, undervisning og studie-
miljø derfor valgt. Vi har analyseret nærmere på de indsamlede data på EVU aktivite-
terne og fundet, at de desværre ikke er lige så valide som data på dagsstudierne. På kort 
sigt, det vil sige i 2018, vil indsamlingsspørgsmål på studiemiljø og undervisning blive ju-
steret. På lidt længere sigt skal der udvikles mere valide data eventuelt ved anden ind-
samling end spørgeskema. 
 
Undervisningsevaluering udgør, som det fremgår ovenfor, en særlig udfordring. Der vil 
specielt i 2018 blive sat ind for at øge svarprocenterne gennem større opmærksomhed 
på, at der afsættes tid i undervisningen både til at udføre evalueringen og til undervise-
rens dialog med de studerende om opfølgning. Herudover vil der foretages en evalue-
ring af den digitale systemunderstøttelse, så den giver underviserene optimale forhold 
for at få tilbagemeldinger fra de studerende på relevante emner, gøre mere motive-
rende for studerende at svare og give uhindret og hurtig adgang til både uddannelses-
specifikke og aggregerede data. Desuden skal fakulteternes procedurer for opfølgning 
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gennemgås endnu en gang med henblik på om der kan identificeres yderligere forbed-
ringer. Endelig justeres grænseværdierne for indikatoren på baggrund af erfaringerne 
fra dette års uddannelseskvalitetsprocesser. 
 
6.3/ Opgaver i 2018 
Følgende justeringer af uddannelseskvalitetssystemet foretages i det kommende år: 
• Der iværksættes et arbejde for at identificere en velegnet indikator på uddannelses-

niveau for rekruttering og studiestart, en årlig monitorering af studiemiljø og en in-
dikator for internationalisering. INT-båndet er ansvarlig for at udarbejde et forslag 
til en internationaliseringsindikator 

• Grænseværdier for indikator for undervisningsevaluering justeres 
• Spørgsmålsformuleringer for EVU-indikatorer justeres fra og med årets uddannel-

seskvalitetsprocesser, og på længere sigt udvikles mere valide data. AU Uddannelse 
er ansvarlig for foretage justeringerne af spørgsmålsformuleringerne 

 



 

 

 
  

 
  

Vision for uddannelse og læring på Aarhus Universitet 

Aarhus Universitet tilbyder forskningsbaserede uddannelser, der er kendetegnet ved deres stærke faglighed. 

Det gode studiemiljø er konstant i fokus som et vigtigt element for de studerendes læring. 

Undervisningen udvikles til stadighed for at tage højde for de studerendes læringsudbytte, involvering og 

motivation. 

Universitetets dimittender er nytænkende og formår at omsætte viden og idéer til handling på fremtidens 

nationale og internationale arbejdsmarked. 

Universitets dimittender er aktive alumner, der ser deres uddannelse som grundlag for livslang læring. 

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 
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