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Indstilling 
Bestyrelsen bedes orientere sig om det estimerede ressourceforbrug på 
kvalitetssikring og udvikling af KU’s uddannelser samt om 
ressourceforbruget på den netop overståede institutionsgenakkreditering af 
KU.  
 
Estimaterne for ressourceforbruget fremgår detaljeret af bilag 1.  
Hovedpointerne er: 
• Cirka 82 % af ressourceforbruget går til kvalitetssikringsaktiviteter, der 

er en forudsætning for at kunne udbyde uddannelser af høj kvalitet, 
nemlig udarbejdelse og opdatering af studieordninger og 
kursusbeskrivelser samt gennemførelse og opfølgning på 
undervisningsevalueringer. 

• Cirka 18 % af ressourceforbruget går til kvalitetssikringsaktiviteter, der 
sikrer ledelsesinformation om uddannelsernes kvalitet, fx 
uddannelsesredegørelser, uddannelsesevalueringer og årlig 
afrapporteringer fra dekaner til rektor om status for 
uddannelseskvaliteten. Disse aktiviteter er nødvendige for at kunne leve 
op til krav om institutionsakkreditering. 

 
 
 



 

SIDE 2 AF 3 Baggrund 
Bestyrelsen har på sit møde nr. 99, den 8. april 2019 bedt direktionen 
vurdere ressourceforbruget på kvalitetssikrings- og akkrediteringsaktiviteter 
på KU. Uddannelsesservice har fra alle fakulteter indhentet estimater på 
tidsforbruget på centrale kvalitetssikringsaktiviteter, der bidrager til den 
løbende udvikling af KU’s uddannelser, og på den netop gennemførte 
proces for genansøgning om institutionsakkreditering. 
 
Estimaterne opsummeret 
Årlige kvalitetssikringsaktiviteter 
På baggrund af en afgrænset liste over kvalitetssikringsaktiviteter er det 
årlige tidsforbrug på kvalitetssikring og udvikling af uddannelser på KU 
estimeret til cirka 76.300 timer om året. Dette svarer til en estimeret udgift 
på cirka 38 mio. kr. KU’s omkostninger til uddannelser er på cirka 1.700 
mio. kr. årligt, jf. de formålsfordelte omkostninger 20181, hvoraf udgifterne 
til kvalitetssikring udgør 2,2 %.  

US bemærker, at det samlede ressourcetræk til den løbende kvalitetssikring 
og udvikling af uddannelser synes at udgøre en forholdsvis lille andel af 
KU’s udgifter til uddannelsesområdet. US bemærker endvidere, at 
kvalitetssikringsaktiviteter er en velintegreret del af mange medarbejderes 
opgaveportefølje, fx studieledere, studienævnsmedlemmer, undervisere og 
uddannelsesadministrative medarbejdere.  

Cirka 82 % af det samlede tidsforbrug svarende til cirka 62.300 timer 
anvendes til:  

• Udarbejdelse og opdateringer af studieordninger 
• Gennemførelse og opfølgning på undervisningsevalueringer 
• Udarbejdelse og opdatering af kursusbeskrivelser  

Der svarer til en estimeret udgift på cirka 31 mio. kr. om året.  

US bemærker, at der synes at være god ressourcemæssig sammenhæng i 
kvalitetssikringssystemet, når 82 % af ressourceforbruget er estimeret til at 
gå til udarbejdelse og opdatering af studieordninger og kursusbeskrivelser 
samt gennemførelse og opfølgning på undervisningsevalueringer. De tre 
aktiviteter udgør fundamentet for det løbende arbejde med at kvalitetssikre 
og udvikle KU’s uddannelser og er kerneaktiviteter, der også blev 
gennemført, før KU fik et fælles kvalitetssikringssystem. Dette er et bevis 
på, at KU’s kvalitetssikringssystem er således baseret på aktiviteter, som 
KU altid har gennemført som led i udvikling af sine uddannelser.  

De øvrige årlige kvalitetssikringsaktiviteter udgør cirka 18 % af det årlige 
tidsforbrug og dækker over aktiviteter i KU’s kvalitetssikringssystem, der 

                                                 
1 https://om.ku.dk/tal-og-fakta/oekonomi/ 



 

SIDE 3 AF 3 sikrer ledelsesinformation om uddannelsernes kvalitet, fx 
uddannelsesredegørelser, uddannelsesevalueringer, DAU, målbare 
standarder og ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratioer. 

Der anvendes cirka 14.000 timer på de øvrige kvalitetssikringsaktiviteter 
svarende til en estimeret udgift på cirka 7 mio. kr. om året. 

US bemærker, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem ”øvrige 
kvalitetssikringsaktiviteter” og de aktiviteter, som KU’s 
kvalitetssikringssystem er blevet udvidet med i forbindelse med revisionen i 
2014-2015. Fx fandtes der uddannelsesredegørelser i forvejen på HUM og 
SCIENCE - blot i en lidt anden form. Det er således ikke muligt at 
konkludere på baggrund af dette estimat, hvor meget KU’s reviderede 
kvalitetssikringssystem har betydet af ekstra ressourcetræk.  

 

Københavns Universitets genakkreditering 
Tidsforbruget på KU’s genakkreditering opgjort i perioden januar 2018 til 
maj 2019 er estimeret til cirka 1.900 timer. Dette svarer til en estimeret 
udgift på cirka 1.mio. kr. 

 

Udvikling af nye uddannelser samt sammenlægning og lukning af 
uddannelser 
Det gennemsnitlige tidsforbrug på at udvikle én ny uddannelse estimeres til 
cirka 2000 timer. Dette svarer til en estimeret udgift på cirka 1. mio. kr.  
 
Det gennemsnitlige tidsforbrug på at sammenlægge til én uddannelse 
estimeres til cirka 500 timer. Dette svarer til en estimeret udgift på cirka 
250.000 kr. 
 
Det gennemsnitlige tidsforbrug for at lukke én uddannelse estimeres til cirka 
400 timer. Dette svarer til en estimeret udgift på cirka 200.000 kr. 
 
 
Bilagsoversigt 

1. Estimeret tidsforbrug på kvalitetssikringsaktiviteter på Københavns 
Universitet 
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