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Baggrund 

Bestyrelsen har på sit møde nr. 99, 8. april 2019 bedt direktionen vurdere 
ressourceforbruget på akkrediterings- og kvalitetssikringsprocesser. 
Uddannelsesservice (US) har derfor indhentet estimater på tidsforbruget på 
en række kvalitetssikringsaktiviteter og på den netop gennemførte 
institutionsgenakkrediteringsproces hos fakulteterne.  

Dette notat søger at give et overblik over KU’s tidsforbrug og omkostninger 
forbundet med kvalitetssikrings af uddannelser og at vise forholdet mellem 
disse aktiviteter. Det estimerede tids- og ressourceforbrug på 
kvalitetssikringsaktiviteter skal ses i relation til KU’s omkostninger til 
uddannelse på cirka 1.700 mio. kroner årligt, jf. de formålsfordelte 
omkostninger 20181. Heraf udgør de estimerede årlige udgifter til 
kvalitetssikringsaktiviteter cirka 2,2 %. 
 

Fremgangsmåde 

På baggrund af bestyrelsens forespørgsel har US udarbejdet en liste over 
relevante kvalitetssikrings- og akkrediteringsaktiviteter. Denne liste er 
blevet sendt til alle fakulteter, som er blevet bedt om at estimere 
tidsforbruget på de enkelte aktiviteter i timer for hele fakultetet. Desuden 
har US opgjort tidsforbruget på egne kvalitetssikringsaktiviteter, hvilket 
indbefatter en årlig revision af KU’s kvalitetssikringssystem med fokus på 

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



 

SIDE 2 AF 6 slankning af indholdet og effektivisering af processer. På baggrund heraf har 
US udregnet estimeret tidsforbrug for: 

• Det årlige tidsforbrug på en række kvalitetssikringsaktiviteter 
• Det totale tidsforbrug på KU’s genakkrediteringsproces 
• Det gennemsnitlige tidsforbrug på lukning, sammenlægning og oprettelse 

af nye uddannelser 
 
Væsentlige forbehold 

Opgørelsen er et estimat 
Der er ikke tale om en nøjagtig opgørelse af tids- eller ressourceforbruget på 
kvalitetssikringsaktiviteter, da indeværende opgørelse udelukkende er 
baseret på estimater fra fakulteter og US. US har rammesat, hvilke 
aktiviteter der skal medtælles, men opgørelsesmetoden kan variere på tværs 
af fakulteter og institutter.  

Prissætning af timer og omregning til effektive årsværk 
Tidsforbrug på kvalitetssikringsaktiviteter er opgjort i timer. Et effektivt 
årsværk beregnes som 1.200 produktive arbejdstimer, dvs. et 
bevillingsårsværk på 1.924 timer, hvor estimeret tidsforbrug på ferie, 
helligdage, sygefravær, møder, frokost og kurser er fratrukket.  

Den gennemsnitlige pris for en time er fastsat til 500 kr. Dette dækker over 
et bredt spektrum af lønniveauer hos professorer, lektorer og teknisk 
administrativt personale. Dertil bemærkes det, at en del 
kvalitetssikringsaktiviteter udføres i studienævn, hvor halvdelen af 
medlemmerne er studerende. Studerendes tidsforbrug er medtalt i 
fakulteternes opgørelser, men da studerende ikke modtager løn, udgør deres 
arbejdstid ikke en udgift for KU.  

Et afgrænset antal aktiviteter 
Denne opgørelse tager udgangspunkt i de aktiviteter, der har direkte 
indflydelse på sikringen af de enkelte uddannelsers kvalitet. Der er 
udarbejdet estimater for følgende 13 årlige kvalitetssikringsaktiviteter: 

• Udarbejdelse og opdatering af studieordninger 
• Gennemførelse og opfølgning på undervisningsevalueringer  
• Udarbejdelse og opdatering af kursusbeskrivelser 
• Udarbejdelse af uddannelsesredegørelser 
• Udarbejdelse af uddannelsesevalueringer 
• Dimittendanalyser 
• Inddragelse af eksterne eksperter i uddannelsesevalueringer 
• Udarbejdelse af nøgletal ud over minimumssystemet  
• Udarbejdelse af DAU 
• Forskningsmatricer 
• Udarbejdelse af målbare standarder 
• Opgørelse af ViP/DViP-ratio og STÅ/ViP-ratio 



 

SIDE 3 AF 6 • Kompetencematricer 
 

Desuden opgøres aktiviteter, som ikke er årlige: 

• Tidsforbruget på institutionsgenakkreditering  
• Det gennemsnitlige tidsforbrug på lukning, sammenlægning og oprettelse 

af nye uddannelser 

Indeværende opgørelse er således ikke udtømmende for alle aktiviteter, der 
kan have gavnlig effekt på de studerendes samlede studieforløb. Fx er 
tidsforbrug på studie- og karrierevejledning; studiemiljøindsatser; 
studiestartsaktiviteter; internationaliseringsindsatser; pædagogisk 
kompetenceudvikling af undervisere; og arbejdet med eksamensklager og 
andre klager ikke medregnet. 

 
Tidsforbrug: Årlige kvalitetssikringsaktiviteter  

Tidsforbrug på kvalitetssikringsringsaktiviteter på KU er estimeret til cirka 
76.300 timer om året. Dette svarer til en estimeret udgift på cirka 38 mio. kr. 
eller cirka 64 effektive årsværk. 
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Helt centralt for kvalitetssikringen og den løbende udvikling af 
universitetets uddannelser er nedenstående tre aktiviteter, som til sammen 
udgør cirka 82 % af KU’s årlige kvalitetssikringsaktiviteter: 

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



 

SIDE 4 AF 6 Det estimerede tidsforbrug på de tre ovenstående aktiviteter alene er cirka 
62.300 timer om året. Dette svarer til en estimeret udgift på cirka 31 mio. kr. 
eller cirka 52 effektive årsværk.  
 

Øvrige kvalitetssikringsaktiviteter udgør cirka 18 % af det årlige tidsforbrug 
og dækker over aktiviteter i KU’s kvalitetssikringssystem, der sikrer 
ledelsesinformation om uddannelsernes kvalitet. I kvalitetssikringssystemet 
stilles blandt andet krav om, at alle uddannelser årligt udarbejder 
uddannelsesredegørelser og hvert sjette år en større uddannelsesevaluering. 
Disse aktiviteter understøtter, at hhv. dekan og rektor får indblik i aktuelle 
udfordringer på de enkelte uddannelser og kan handle herpå. 

Disse øvrige aktiviteter fremgår udspecificeret nedenfor, og det samlede, 
estimerede tidsforbrug på aktiviteterne er cirka 14.000 timer. Dette svarer til 
en estimeret udgift på cirka 7 mio. kr. eller cirka 12 effektive årsværk.  
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Tidsforbrug: Københavns Universitets genakkreditering 

KU’s genansøgning om institutionsakkreditering strækker sig over 19 
måneder i perioden januar 2018 til maj 2019. 

Fakulteterne er blevet bedt at medtælle tidsforbrug på forberedelse af 
panelmødedeltagere, mødedeltagelse og tilvejebringelse af dokumenter, som 
skulle bruges i forbindelse med KU's genakkreditering. Til sammen har 
fakulteterne angivet, at de i perioden har brugt cirka 1.300 timer på 
genakkrediteringen.  



 

SIDE 5 AF 6 Hertil kommer tidsforbrug i US i Fællesadministrationen, der har 
koordineret genakkrediteringsprocessen. US har sammenlagt brugt cirka 
600 timer i perioden, hvor hovedvægten ligger på udarbejdelse af KU’s 
supplerende selvevalueringsrapport og afholdelse af forberedelsesmøder 
med fakulteterne forud for audit trails i februar 2019.  

Det totale tidsforbrug på genakkrediteringsprocessen er cirka 1.900 timer i 
perioden januar 2018 til maj 2019. Dette svarer til en estimeret udgift på 
cirka 1 mio. kr. eller cirka 1½ effektive årsværk. 
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Gennemsnitligt tidsforbrug: Udvikling af nye uddannelser samt 
sammenlægning og lukning af eksisterende uddannelser 

Fakulteterne er blevet bedt om at give et estimat på, hvor stort tidsforbruget 
er på at udvikle en ny uddannelse, at sammenlægge til en uddannelse og at 
lukke en uddannelse. Nedenfor fremgår det gennemsnitlige tidsforbrug på 
de enkelte aktiviteter delt mellem de fakulteter, der har givet estimater for 
de pågældende aktiviteter. US’ tidsforbrug er lagt til det gennemsnitlige 
fakultetstidsforbrug og indgår i tallene nedenfor. TEO har ikke sammenlagt, 
lukket eller udviklet nye uddannelser i flere år, hvorfor fakultetet ikke 
indgår i de tre estimater nedenfor. 

Udvikling af en ny uddannelse 
Det estimerede, gennemsnitlige tidsforbrug på at udvikle én ny uddannelse 
for fem fakulteter samt US er cirka 2000 timer. Dette svarer til en estimeret 
udgift på cirka 1 mio. kr. eller 1½ effektive årsværk. 



 

SIDE 6 AF 6 Sammenlægning til en uddannelse 
Kun HUM og SCIENCE har givet estimater på tidsforbruget på at 
sammenlægge en uddannelse. Det estimerede gennemsnitlige tidsforbrug på 
at sammenlægge til én uddannelse for de to fakulteter samt US er cirka 500 
timer. Dette svarer til en estimeret udgift på cirka 250.000 kr. eller cirka 0,4 
effektive årsværk. 

Lukning af en uddannelse 
Kun HUM, SCIENCE og SUND har givet estimater på tidsforbruget på at 
lukke én uddannelse. Det estimerede gennemsnitlige tidsforbrug for at lukke 
en uddannelse for disse tre fakulteter samt US er cirka 400 timer. Dette 
svarer til en estimeret udgift på cirka 200.000 kr. eller cirka 0,3 effektive 
årsværk. 
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