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Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 
Pkt. 4a. Bilag 1 

Københavns Universitets bestyrelse 

22. MARTS 2019 S A G S N O T A T  

Vedr. Status for KU’s kvalitetssikring af uddannelser 2018 

Sagsbehandler Uddannelsesservice 

KU’s kvalitetssikringssystem sikrer løbende og systematisk udvikling af 
uddannelseskvaliteten. Fakulteterne gennemfører uddannelsesevalueringer 
hvert sjette år efter egne turnusordninger, og uddannelsesredegørelser i de 
mellemliggende år1. Resultatet af hvert fakultets uddannelsesredegørelser og 
uddannelsesevalueringer sammenfattes i Dekanens Afrapportering om 
Uddannelseskvalitet (DAU)2 til rektor. Rektor informeres således en gang 
årligt via DAU om status for fakultetets arbejde med at forbedre 
uddannelseskvaliteten.  

Rektor er den øverst ansvarlige for KU’s kvalitetssikringssystem og 
rådgives af direktionen og ledelsesteamet (LT). Bestyrelsen har siden 2016 
årligt modtaget om status for kvalitetssikring af uddannelseskvaliteten på 
KU.  

Efter modtagelse af DAU rådfører rektor sig med direktion og LT om 
forhold, som rektor vurderer, at dekanerne skal følge op på for at sikre 
bedre uddannelseskvalitet. Rektor giver herefter en tilbagemelding på 
DAU til dekanerne om eventuelle opfølgningspunkter, og hvornår 
dekanerne senest bedes følge op på disse. Rektors tilbagemeldinger på 
DAU fremgår af bilag b. 

1 Link til KU-retningslinjer for uddannelsesredegørelser: 
https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/uddannelsesredegorelse/  
Link til KU-retningslinjer for uddannelsesevalueringer: 
https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/uddannelsesevaulering/ 
2 Link til KU-retningslinjer for DAU: 
https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/afrapportering//  
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Ændringer i KU’s kvalitetssikringssystem siden bestyrelsens sidste  
orientering  
Som en del af KU’s kvalitetssikringsårshjul overvejes det årligt, om kvalitets- 
sikringssystemet bør ændres. Ændringer kan være effektiviseringer af systemet med 
henblik på at udføre kvalitetssikringen med et mindre ressourcetræk, og ændringer  
kan også være skærpelser af systemet.  

KU gennemførte en række ændringer af sit kvalitetssikringssystem i 2017 som 
opfølgning på Akkrediteringsrådets kritik af KU’s kvalitetssikringssystem, som 
førte til en betinget positiv institutionsakkreditering af KU. I 2018 har KU primært 
haft fokus på at implementere og gennemprøve 2017-ændringerne med henblik på 
at opnå en positiv institutionsakkreditering i 2019. Derfor har KU kun gennemført 
ganske få småjusteringer af kvalitetssikringssystemet i 2018. 

Status for KU’s genakkrediteringsproces  
KU havde opnået en betinget positiv institutionsakkreditering i juni 2017, fordi 
Akkrediteringsrådet havde vurderet, at: 

• KU’s retningslinjer og fakulteternes procedurer ikke i tilstrækkelig grad 
sikrede uddannelsernes forskningsbasering 

• udvælgelsen af eksperter og deres opdrag i forbindelse med 
uddannelsesevalueringer ikke sikrede tilstrækkelig ekstern vurdering af 
forskningsbaseringen  

• nogle kvalitetsstandarder i praksis ikke var tilstrækkeligt ambitiøse, og 
at de målbare standarder dermed ikke i tilstrækkelig grad havde været 
med til at drive udviklingen af uddannelserne fremad.  

Som opfølgning på kritikken ændrede KU i 2017 sine kadencer for udarbejdelse af 
forskningsmatricer samt for ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratioer fra hvert sjette år til hvert år 
for alle uddannelser. Samtidig vedtog KU fælles KU-principper for opgørelse af 
ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratioer. Hvert fakultet har på baggrund af KU-principperne 
udarbejdet en beskrivelse af, hvordan fakultetet tilvejebringer ViP/DViP- og STÅ/ViP-
ratioer, hvilket har sikret sammenlignelighed på fakultetsniveau.  

Samtidig skærpede KU kravene til udvælgelse og inddragelse af eksterne 
eksperter i uddannelsesevalueringer:  Som minimum skal to ud af tre 
eksterne eksperter være institutionsuafhængige; mindst én af de 
institutionsuafhængige eksterne eksperter skal være en kernefaglig ekspert; 
og de eksterne eksperter skal altid forholde sig til uddannelsens 
forskningsbasering og uddannelsens opbygning.  

Endelig blev det præciseret i KU’s kvalitetssikringssystem, at målbare standarder altid 
skal fastsættes ambitiøst. En målbar standard defineres som ambitiøs, når det kræver en 
indsats at nå eller at fastholde den. 



 

SIDE 3 AF 4 

KU indsendte sin supplerende selvevalueringsrapport til Danmarks Akkrediterings-
institution den 12. oktober 2018. Der blev afholdt et indledende møde mellem KU’s  
ledelse og akkrediteringspanel den 20. november 2018.  

Akkrediteringspanelet besluttede herefter at gennemføre to audit trails, som begge havde 
fokus på KU’s monitorering af uddannelsernes forskningsbasering. Akkrediteringspanelet 
udpegede desuden, hvilke uddannelser der skulle indgå i de to audit trails: 

• Audit trail 1: Uddannelsesredegørelser og afrapportering til rektor 
• Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer 
• Bacheloruddannelsen i idræt 
• Bacheloruddannelsen i økonomi 
• Kandidatuddannelsen i Global Health 

 
• Audit trail 2: Uddannelsesevalueringsprocessen 

• Kandidatuddannelsen i Advanced Migration Studies 
• Bacheloruddannelsen i antropologi 
• Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab 
• Kandidatuddannelsen i Climate Change 

 
Under panelbesøget den 5.-6. februar 2019 mødtes akkrediteringspanelet 
med studieledere, studienævnsformænd og -næstformænd, viceinstitutledere 
for undervisning og institutledere fra de udvalgte uddannelser samt 
prodekaner for uddannelse, dekaner, vicedirektør for uddannelse og rektorat. 
Alle 13 møder i forbindelse med panelbesøget forløb tilfredsstillende. 

Akkrediteringsrådet træffer afgørelse i 6.-7. juni 2019. KU forventer at opnå en positiv 
institutionsakkreditering. 

Ambitiøse målbare standarder 
Dekanerne indstiller til rektor ambitiøse målbare standarder for: 
• Frafald 
• ECTS-produktion pr. studerende 
• Antal undervisningstimer 
• Kandidatledighed 
• ViP/DViP-ratio 
• STÅ-ViP-ratio 
• Studiestart 
• Studie- og karrierevejledning 
• Pædagogisk kompetenceudvikling 
• Nye uddannelser 
Derudover kan fakulteterne vælge at have målbare standarder for andre 
parametre. 
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Fakulteternes arbejde med at fastsætte ambitiøse målbare standarder er 
velfungerende. Således havde rektor i 2018 kun ganske få bemærkninger til 
dekanernes indstillinger, hvor de fleste var en opfordring til at skærpe 
målbar standard for STÅ/ViP-ratio. Som opfølgning på rektors opfordring 
genindstillede dekanerne skærpede målbare standarder, som rektor i alle 
tilfælde godkendte. 

Rektors stikprøve 
Rektor har mulighed for at gennemføre en stikprøve eller et tematisk tilsyn i fakulteternes 
kvalitetssikringsarbejde. Rektor har ikke gennemført en stikprøve i 2019, da 
akkrediteringspanelets audit trails om henholdsvis Uddannelsesredegørelser og 
afrapportering til rektor og om Uddannelsesevalueringsprocessen havde karakter af en 
stikprøve. De to audit trails undersøgte med udgangspunkt i udvalgte uddannelser på 
tværs af fakulteterne KU’s implementering af de ændringer, som skulle styrke den 
løbende monitorering af uddannelsernes forskningsbasering. Rektor vurderede ikke, at 
der var behov for at foretage en stikprøve eller tematisk tilsyn parallelt med 
akkrediteringspanelets audit trails. 
 
 
 
 

 

 




