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

Vedr. Oversigt over rektors opfølgning på DAU 2018 

Sagsbehandler Uddannelsesservice 

Dette notat gengiver rektors opfølgningspunkter til dekanerne, som dekanerne  
skal afrapportere på pr. 1. oktober 2019. Enkelte punkter har dog en tidligere 
afrapporteringsfrist. 

Ud over rektors opfølgningspunkter forventes dekanerne at afrapportere på 
egne initiativer, som dekanerne i årets uddannelsesevalueringer og 
Dekanens Afrapportering om Uddannelseskvalitet (DAU) selv nævner er 
igangsat.  

Rektors opfølgningspunkter til dekanen ved Det Humanistiske Fakultet 

a. Præsentation af frafald på bachelor- og kandidatuddannelser (DAU s. 8-9) 

HUM angiver, at 18 bacheloruddannelser og 28 kandidatuddannelser har 
henholdsvis førsteårsfrafald og frafald over fakultets målbare standarder 
(18 % og 19 %). 

Dekanen bedes i DAU 2019 medtage frafaldsprocenterne for de enkelte 
uddannelser for at give indblik i, hvor meget uddannelserne afviger fra 
fakultetets standarder. 

 

b. Førsteårsfrafald på BA italiensk (DAU s. 8) 

Førsteårsfrafaldet på BA italiensk var 48,1 % for studerende optaget i 2016. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvilke konkrete tiltag 
fakultetet har igangsat for at mindske det høje førsteårsfrafald på BA 
italiensk. 
 



 

SIDE 2 AF 13 c. Frafald i løbet af hele uddannelsen, kandidatuddannelser (DAU s. 8-9) 

Frafaldet på flere af fakultetets kandidatuddannelser med flere end 15 
optagne overskrider 30 %. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvilke konkrete tiltag fakultetet 
har igangsat for at mindske frafaldet på kandidatuddannelserne i 
informationsvidenskab og kulturformidling; it og kognition; tysk og 
tværkulturelle studier. 

 

d. Årlig ECTS-produktion pr. studerende (DAU s. 9-10)  

På flere af fakultetets uddannelser er ECTS-produktionen under 30 ECTS 
pr. studerende pr. år. Særligt BA og KA latin har lav ECTS-produktion. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvilke konkrete tiltag fakultetet 
har igangsat for at øge ECTS-produktionen på følgende uddannelser: BA 
assyriologi, KA østeuropastudier og KA islamiske studier. 

Dekanen bedes sikre, at der igangsættes et fokuseret arbejde for at øge 
ECTS-produktionen på BA/KA latin, og bedes afrapportere særskilt herpå i 
DAU 2019. 

 

e. Ledighed for kandidatuddannelser og præsentation heraf (DAU s. 10-11) 

e1: HUM angiver, at uddannelsesevalueringen for KA tværkulturelle studier 
er fremrykket fra 2021 til 2019 grundet de seneste redegørelser og stigende 
ledighed. 

Rektor kvitterer for, at fakultetet reagerer på utilstrækkelige forbedringer i 
ledigheden for enkelte uddannelser. Rektor minder samtidigt om, at 
indsatser for at rette op på kritiske forhold også kan igangsættes på 
baggrund af uddannelsesredegørelser alene. 

e2: For de kandidatuddannelser, hvor ledigheden overskrider fakultetets 
standard på 22 %, præsenterer HUM ledighed ved at inddele uddannelserne 
efter antallet af ledige kandidater i tre intervaller: færre end fem ledige, 5-10 
ledige og 10-25 ledige. HUM angiver yderligere, at overskridelserne 
vurderes at være beskedne for uddannelser, hvor der er færre end 5 ledige 
kandidater.  

Rektor finder det på en gang uhensigtsmæssigt at præsentere ledighed i 
procent for uddannelser med små populationer og uhensigtsmæssigt at 
præsentere ledighed i antal for uddannelser med store populationer. Det er 
nødvendigt at kende populationens størrelse, uanset om ledigheden angives i 
procent eller antal. 

Dekanen bedes i DAU 2019 præsentere ledighed for fakultetets 
kandidatuddannelser med både antal ledige, procentdel ledige og 



 

SIDE 3 AF 13 populationsstørrelsen. Såfremt uddannelser med små populationer ønskes 
præsenteret adskilt fra uddannelser med større populationer, er dette 
acceptabelt. US står til rådighed for sparring herom (llj@adm.ku.dk og 
soren.kirk@adm.ku.dk). 

 

Rektors bemærkninger til HUM’s uddannelsesevalueringer 

f. Generelt om brug af eksterne eksperter i uddannelsesevalueringer 

f1: Rektor bemærker, at HUM har sikret institutionsuafhængighed og 
kernefaglig blandt de valgte eksterne eksperter. Rektor bemærker dog også, 
at det i seks ud af otte uddannelsesevalueringer (BA/KA dansk, KA 
Cognition and Communication, KA Advanced Migration Studies, BA/KA 
japanstudier, BA/KA kinastudier og BA koreastudier på HUM) ikke 
fremgår, at de eksterne eksperter har forholdt sig uddannelsernes 
forskningsbasering. 

Dekanen bedes sikre, at det tydeligt fremgår af uddannelsesevalueringer, at 
de eksterne eksperter har forholdt sig til uddannelsernes forskningsbasering. 

f2: Rektor bemærker endvidere, at det i fem ud af otte 
uddannelsesevalueringer (KA Cognition and Communication, KA 
Advanced Migration Studies, BA/KA japanstudier, BA/KA kinastudier og 
BA koreastudier på HUM) ikke fremgår, hvad de eksterne eksperter har 
anbefalet, og at det i BA/KA dansk og KA moderne kultur og 
kulturformidling kun delvist fremgår, hvad de eksterne eksperter har 
anbefalet. 

Dekanen bedes sikre, at det tydeligt fremgår af uddannelsesevalueringer, 
hvad de eksterne eksperter har anbefalet. 

 

h. Uddannelsesevaluering BA/KA japanstudier 

h1: HUM angiver, at studieordningen for KA japanstudier i høj grad 
genbruger kvalifikationsrammens niveau 7 som overordnet 
kompetencebeskrivelse, og at dette ændres i ny studieordning gældende fra 
2019. 

Rektor kvitterer for fakultetets opmærksomhed på at gøre ældre 
studieordninger tidsvarende og mere fagnære i forhold til 
kvalifikationsrammen.  

h2: To færdigheder og én kompetence fra KA japanstudiers 
kompetenceprofil kan kun tilegnes gennem valgfag. Det afhænger således af 
den studerendes valg af valgfag, om den studerende opnår alle 
kompetenceprofilens angivne færdigheder og kompetencer. Der er tale om 
følgende færdigheder: 
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SIDE 4 AF 13 • [en kandidat i japanstudier] kan diskutere professionelle og 
videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. 

• kan analysere og perspektivere det valgte asiatiske områdes historiske og 
kulturelle bidrag til verdenssamfundet inklusive til Europas kultur. 

Og denne kompetence: 
• kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt 

samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. 

Dekanen bedes senest 1. marts 2019 sikre, at den studerende på KA 
japanstudier skal kunne opnå uddannelsens kompetenceprofil uafhængigt af 
valg af valgfag. Den opdaterede kompetencematrix fremsendes til rektor v. 
US (llj@adm.ku.dk og soren.kirk@adm.ku.dk) senest 1. marts 2019. 

 

i. Uddannelsesevaluering BA/KA Kinastudier 

i1: HUM angiver, at studieordningen for KA kinastudier i høj grad 
genbruger kvalifikationsrammens niveau 7 som overordnet 
kompetencebeskrivelse, og at dette ændres i ny studieordning gældende fra 
2019. 

Rektor kvitterer for fakultetets opmærksomhed på at gøre ældre 
studieordninger tidsvarende og mere fagnære i forhold til 
kvalifikationsrammen. 

i2: Én færdighed fra KA kinastudiers specifikke kompetencemål kan kun 
tilegnes gennem ét valgfag. Det afhænger således af den studerendes valg af 
valgfag, om den studerende opnår alle angivne færdigheder i uddannelsens 
kompetenceprofil. Der er tale om følgende færdighed: 

• [en kandidat i kinastudier] kan formidle sin viden om det valgte asiatiske 
sprog og kultur på flere niveauer.  

Dekanen bedes senest 1. marts 2019 sikre, at den studerende på KA 
kinastudier skal kunne opnå uddannelsens kompetenceprofil uafhængigt af 
valg af valgfag. Den opdaterede kompetencematrix fremsendes til rektor v. 
US (llj@adm.ku.dk og soren.kirk@adm.ku.dk) senest 1. marts 2019. 

 

j. Uddannelsesevaluering BA/KA spansk sprog og kultur  
Kompetencematrix for BA spansk sprog og kultur redegør ikke for alle 
uddannelsens specifikke kompetencemål, som de fremgår af den gældende 
studieordning. Dog dækkes kompetencemålene tilstrækkeligt af andre, 
specifikke færdigheder i kompetencematrix, hvorfor afvigelsen vurderes 
som mindre alvorlig. 

mailto:llj@adm.ku.dk
mailto:soren.kirk@adm.ku.dk
mailto:llj@adm.ku.dk
mailto:soren.kirk@adm.ku.dk


 

SIDE 5 AF 13 Dekanen bedes sikre, at alle specifikke kompetencemål, som de fremgår af 
uddannelsens kompetenceprofil, medtages i kompetencematrix. 

 

k. Uddannelsesevaluering BA/KA dansk 

To sætninger fra KA dansks kompetencematrix fremgår ikke af 
studieordningens kompetenceprofil, men af studieordningens 
kompetencebeskrivelse. Der er tale om følgende sætninger, som er medtaget 
som henholdsvis viden og færdighed: 

• en solid faglig, teoretisk og metodisk viden inden for et eller flere af 
områderne dansk litteratur, dansk sprog, danske medier og 
kommunikation.  

• formidle forskningsbaseret viden til såvel fagpersoner som mere bredt til 
alment interesserede. 

 
Uden sidstnævnte sætning lever kompetenceprofilen ikke op til 
kvalifikationsrammen. 

Dekanen bedes senest 1. marts 2019 sikre, at de medtagne sætninger fra 
uddannelsens kompetencebeskrivelse skal indarbejdes i uddannelsens 
kompetencemål. Den opdaterede kompetenceprofil fremsendes til rektor v. 
US (llj@adm.ku.dk og soren.kirk@adm.ku.dk) senest 1. marts 2019. 

 

l. Uddannelsesevaluering KA moderne kultur og kulturformidling 

l1: HUM angiver, at studieprogressionen målt på ECTS-produktion er 34,6 
ECTS pr. år på KA moderne kultur og kulturformidling i målåret 2017. 
HUM angiver yderligere, at dette tal senere er korrigeret til 41 ECTS pr. 
studerende pr. år. ECTS-produktionen for 2015 og 2016 har været 
henholdsvis 35,7 og 38,6 ECTS pr. studerende pr. år. 

HUM angiver i opfølgningsplanen for KA moderne kultur og 
kulturformidling, at man vil foretage analyser af, hvornår ECTS-
produktionen knækker i studieforløbet, og at øget ECTS-produktion tænkes 
ind i en fremtidig studieordningsændring. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvilke konkrete initiativer man 
har planlagt for en øget, stabil ECTS-produktion på KA moderne kultur og 
kulturformidling.  

l2: HUM har afholdt møde mellem institutledelse og dekan (v. prodekan for 
uddannelse), efter at fakultetet havde identificeret kritiske forhold for 
uddannelsen. Mødet omhandlede udsigten til at kunne vende de kritiske 
forhold i en positiv retning, og der blev på den baggrund udarbejdet en 
revideret opfølgningsplan for uddannelsen. 
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SIDE 6 AF 13 Rektor kvitterer for, at fakultetet fokuseret følger op på kritiske forhold, der 
identificeres gennem kvalitetssikringsarbejdet.  

 

m. Uddannelsesevaluering KA Cognition and Communication 

m1: HUM angiver, at frafaldet på KA Cognition and Communication er 
36,7 %. Som årsag til frafaldet angiver HUM, at der er et relativt højt frafald 
blandt internationale studerende. 

Dekanen bedes drøfte med fagmiljøet på KA Cognition and Communication, 
om der kan igangsættes andre initiativer for at mindske frafaldet på 
uddannelsen, fx opsøgende indsats for optagne studerende, som ikke møder 
op, så disse kan udskrives inden 1. oktober, eller øget 
forventningsafstemning om uddannelsens indhold for potentielle ansøgere 
forud for optagelse. Flere uddannelser på SAMF har disse initiativer i brug. 

m2: Uddannelsens kompetenceprofil ikke lever op til kvalifikationsrammen, 
da følgende kompetencemål ikke fremgår af kompetenceprofilen: 

• Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle 
og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-
specialister. (færdighed) 

• Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og 
specialisering. (kompetence) 

Dekanen bedes senest 1. marts 2019 sikre, at kompetenceprofilen for KA 
Cognition and Communication opdateres i overensstemmelse med 
kvalifikationsrammen. Den opdaterede kompetenceprofil fremsendes til 
rektor v. US (llj@adm.ku.dk og soren.kirk@adm.ku.dk) senest 1. marts 
2019. 

 

n. Uddannelsesevaluering KA Advanced Migration Studies 

Én kompetence fra KA Advanced Migration Studies’ specifikke 
kompetencemål kan kun tilegnes gennem tre valgfag.  

Det afhænger således af, om den studerende vælger et af disse valgfag, om 
den studerende opnår alle angivne færdigheder i uddannelsens 
kompetenceprofil. Der er tale om følgende kompetence: 

• Take responsibility for their professional development and vocational 
specialisation, including further study.  

 
Dekanen bedes senest 1. marts 2019 sikre, at den studerende på KA 
Advanced Migration Studies skal kunne opnå uddannelsens 
kompetenceprofil uafhængigt af valg af valgfag. Den opdaterede 
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SIDE 7 AF 13 kompetenceprofil fremsendes til rektor v. US (llj@adm.ku.dk og 
soren.kirk@adm.ku.dk) senest 1. marts 2019. 

 

Rektors opfølgningspunkter til dekanen ved Det Juridiske Fakultet 

a. Pædagogisk kompetenceudvikling af ViP 

JUR angiver, at dekanen vil sætte fokus på at styrke undervisernes 
pædagogiske kompetencer. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvordan undervisernes 
pædagogiske kompetencer søges styrket. 

 

b. Bedre integration af DViP i fakultetets forskningsmiljøer 

JUR angiver i forbindelse med JUR’s forskningsevaluering, at et 
internationalt panel har anbefalet JUR at sikre bedre integration af DViP i 
fakultetets forskningsmiljøer. 

Dekanen bedes i DAU 2019 give status på, om anbefalingen har givet 
anledning til af konkrete tiltag på fakultetet. 

 

Rektors opfølgningspunkter til dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet 

a. Frafald i løbet af hele uddannelsen BA økonomi (DAU s. 15)  

SAMF angiver, at 39 % af de studerende på BA økonomi er frafaldet 
uddannelsen i opgørelsesåret 2017. SAMF angiver, at fakultetet vil lægge 
vægt på videreudvikling af rekrutterings- og informationsmateriale til 
studerende for at mindske frafaldet. Frafaldet i løbet af hele uddannelsen på 
BA økonomi har været 25-28 % i opgørelsesårene 2014-2016.  

Dekanen bedes opfordre fagmiljøet på økonomi til at undersøge årsager til 
frafald i løbet af uddannelsen og overveje at igangsætte yderligere 
fastholdelsesinitiativer i løbet af uddannelsen som supplement til 
rekrutterings- og informationsindsatsen. 

 

b. Undersøgelse af muligheder for detaljeret dataanalyse til forbedring af 
studieprogression (DAU s. 19) 

SAMF angiver, at fakultetet i det kommende år vil undersøge mulighederne 
for at lave analyser på baggrund af STADS-træk, som kan danne grundlag 
for initiativer til at øge studieprogressionen. 
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SIDE 8 AF 13 Rektor ser med interesse frem til, at dekanen i DAU 2019 giver status på 
undersøgelsen af mulighederne for detaljerede analyser. Det er rektors håb, 
at hele universitetet kan drage nytte af SAMF’s indledende analysearbejde. 

 

c. Internationalt studielederkursus til erfarne studieleder (DAU s. 34-35) 

SAMF angiver, at Pædagogisk Center Samfundsvidenskab (PCS) 
samarbejder med partnere fra nordvesteuropæiske universiteter om at 
udvikle en overbygning til det nationale studielederkursus målrettet erfarne 
studieledere. SAMF angiver, at kurset forventes udbudt i efteråret 2019. 

Dekanen bedes i DAU 2019 give status for PCS’ arbejde på dette 
interessante område. Dekanen bedes forud for kurset undersøge om 
studieledere på tværs af universitetet får mulighed for at deltage. 

 

d. Dimittendledighed på KA sociologi og antropologi (DAU s. 21-23) 

SAMF angiver, at ledigheden for dimittender fra antropologi og sociologi 
fortsat er over fakultetets målbare standard. SAMF angiver, at der har været 
fokus på dimittendledigheden for de to uddannelser i en årerække, og at 
dekanatet vurderer, at uddannelserne har taget fornuftige tiltag i forhold til 
ledigheden, som dekanat og studieledelser vil følge nøje de kommende år. 

Ledigheden har ligget stabilt flere procentpoint over gennemsnittet for 
hovedområdet. 

Dekanen bedes sikre, at man fortsætter den fokuserede indsats for at 
mindske dimittendernes ledighed på antropologi og sociologi. 

 

Rektors bemærkninger til SAMF’s uddannelsesevalueringer 

e. Generelt om brug af eksterne eksperter 

Rektor kvitterer for, at SAMF har implementeret de skærpede krav til 
udvælgelse og inddragelse af eksterne eksperter i forbindelse med 
uddannelsesevalueringer. 

 

f. Uddannelsesevaluering MA sundhedsantropologi – kompetenceprofil 

US bemærker, at flere færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen 
for MA sundhedsantropologi er beskrevet meget overordnet, og at 
kompetenceprofilen således er utilstrækkeligt fagspecifik. 

Dekanen bedes sikre, at kompetenceprofilen for MA sundhedsantropologi 
bliver tilstrækkeligt fagspecifik senest 1. september 2019. US står til 
rådighed i forhold til sparring herom. Den opdaterede kompetenceprofil for 



 

SIDE 9 AF 13 MA sundhedsantropologi fremsendes til rektor v. US (llj@adm.ku.dk og 
soren.kirk@adm.ku.dk) senest 1. september 2019. 

 

g. Uddannelsesevaluering KA antropologi – beskæftigelsesparathed 

SAMF angiver, at man overvejer at ændre studieordningen på KA 
antropologi for at gøre de studerende mere beskæftigelsesparate.  

Dekanen bedes i DAU 2019 give status for disse overvejelser. Rektor byder 
overvejelser om at ændre studieordningen for at øge de studerendes 
beskæftigelsesparathed velkomne. 

 

h. Uddannelsesevaluering KA antropologi – studieprogression 

h1: SAMF angiver, at studieprogressionen målt på ECTS på KA antropologi 
er 37,7 ECTS pr. fuldtidsstuderende i målåret. SAMF angiver yderligere, at 
der er igangsat et ”kulturskifte”, så der er bred opbakning til at gennemføre 
på normeret tid. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på initiativer for at forbedre 
studieprogressionen på antropologi.  

h2: SAMF angiver i opfølgningsplanen for KA antropologi, at man for at 
forbedre studieprogressionen vil styrke underviseres evne til at give 
feedback. 

Dekanen bedes yderligere opfordre fagmiljøet på antropologi til at overveje 
andre tiltag end styrkelse af undervisernes feedback-kompetencer, fx 
kvalitative og kvantitative analyser af årsager til nedsat studieprogression 
blandt de studerende.  

 

Rektors opfølgningspunkter til dekanen ved Det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet 

a. Førsteårsfrafald på PBA skov- og landskabsingeniør (DAU s. 15) 

SCIENCE angiver, at førsteårsfrafaldet på PBA skov- og landskabsingeniør 
er steget fra 8,3 % i 2016 til 20,6 % i 2017. SCIENCE angiver, at optaget i 
2017 var ekstraordinært højt, og at en del aldrig mødte op. 

Dekanen bedes opfordre fagmiljøet på PBA skov og landskabsingeniør til at 
indføre en studiestartsprøve, såfremt dette ikke allerede sker, for at bidrage 
til et lavere frafald på første studieår. 
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SIDE 10 AF 13 b. Styrkelse af faglige digitale kompetencer (DAU s. 11) 

SCIENCE angiver, at fakultetet i det kommende år vil gennemgå og justere 
bacheloruddannelserne i fødevarevidenskab og inden for det biologiske 
område i forhold til at styrke faglige og digitale kompetencer.  

Dekanen bedes i DAU 2019 give status på gennemgang og justering af 
uddannelser med henblik på styrkelse af faglige, digitale kompetencer. 

 

c. Kompetenceudvikling inden for digitale undervisningsformer (DAU s. 11) 

SCIENCE angiver, at man vil tilbyde undervisere sparring og 
kompetenceudvikling inden for digitale undervisningsformer. SCIENCE har 
hertil igangsat et projekt, hvor det enkelte institut i et halvt år tilknyttes to e-
læringskonsulenter fra fakultetets IT Learning Center for at kortlægge behov 
og udvikle tilpassede løsninger til instituttet. SCIENCE angiver, at de første 
samarbejder er gennemført i foråret 2018, og at lignende samarbejder 
gennemføres indtil 2020. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på de foreløbige erfaringer fra 
projektet. Dekanen bedes yderligere understøtte, at erfaringer fra projektet 
løbende udbredes på tværs af universitetet. 

 

Rektors bemærkninger til SCIENCE’s uddannelsesevalueringer 

d. Generelt om brug af eksterne eksperter 

Rektor kvitterer for, at SCIENCE har implementeret de skærpede krav til 
udvælgelse og inddragelse af eksterne eksperter i forbindelse med 
uddannelsesevalueringer. 

 

e. KA Environmental and Natural Resource Economics (KA ENRE) 

e1: SCIENCE angiver, at der ikke vurderes at være problemer med ledighed 
for uddannelsen. SCIENCE angiver samtidigt, at flere udenlandske 
dimittender oplever, at det er svært at finde første job i Danmark, især på 
grund af sprog, og at aftagerpanelet påpeger vigtigheden af at kunne tale 
dansk.   

SCIENCE angiver, at andelen af udenlandske optagne er 52 % i 2017. 
Andelen af udenlandske optagne er faldet fra 75 % i 2015. SCIENCE 
angiver at ledigheden for dimittender fra 2015 er 14%. 

Dekanen bedes undersøge, hvor stor indflydelse manglende 
danskkundskaber har for beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked for 
udenlandske dimittender fra KA Environmental and Natural Resource 
Economics. 



 

SIDE 11 AF 13 e2: SCIENCE angiver i opfølgningsplanen for KA ENRE, at man vil 
reducere ledigheden gennem kommunikation til studerende om overgang fra 
studie til job i uddannelsens introprogram og ved specialeopstart, og at 
målsætningen om lavere ledighed skal være nået i 2022. 

Dekanen bedes yderligere drøfte med fagmiljøet, om der kan igangsættes 
tiltag på KA ENRE, som kan bidrage til lavere ledighed tidligere end ved 
afrapporteringen i 2022. 

 

f. KA Environmental Science 

KA Environmental Science består af to specialiseringer i henholdsvis 
Chemistry, Toxixology and Health (ChemTox) og Soil, Water and 
Biodiversity (EnvEuro). Sidstnævnte specialisering er en del af et 
international samarbejde mellem fire europæiske universiteter, og denne del 
af uddannelsen er derfor reguleret af den internationale 
uddannelsesbekendtgørelse. 

Som følge heraf skal de kurser, som udgør EnvEuro-specialiseringen, enten 
være obligatoriske eller begrænset valgfri kurser på andre uddannelser, 
herunder ChemTox-specialiseringen. 

Rektor konstaterer, at tre kurser hverken findes i ChemTox-specialiseringen 
eller andre studieordninger på SCIENCE. 

Rektor konstaterer, at to af disse kurser, nemlig Restoration of European 
Ecosystems and Freshwaters og Rural Livelihoods and Natural Resources 
Governance, er nedlagte. 

Rektor konstaterer yderligere, at kurset Sampling of the Soil Environment – 
Carbon, Nitrogen, Water and Greenhouse Gasses ikke er forankret i andre 
studieordninger.  

Dekanen bedes inden 1. september 2019 sikre, at fakultetets studieordninger 
opdateres, så nedlagte kurser fjernes. 

Dekanen bedes inden 1. september 2019 sikre, at alle kurser i EnvEuro-
specialiseringen er forankret i andre uddannelser. 

 

Rektors opfølgningspunkter til dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet 

a. Institutlederes deltagelse ved møder med eksterne eksperter (DAU s. 10) 

SUND angiver, at man vil videreføre, at en relevant institutleder deltager 
ved møder med eksterne eksperter for i højere grad at kunne diskutere 
eventuelle spørgsmål om forskningsdækning. SUND angiver, at initiativet 
evalueres i næste DAU. 



 

SIDE 12 AF 13 Rektor ser med interesse frem til, at dekanen i DAU 2019 afrapporterer på 
erfaringerne med institutlederes deltagelse ved møder med eksterne 
eksperter. 

 

b. Aftagerpanel for KA immunologi og inflammation (DAU s. 9) 

SUND angiver, at der endnu ikke er sammensat aftagerpanel for 
kandidatuddannelsen i immunologi og inflammation. 

Dekanen bedes sikre, at et aftagerpanel for KA immunologi og inflammation 
er etableret senest 1. marts 2019, så det er muligt at afholde møde med 
aftagerpanelet i studieåret 2018/2019. Det nedsatte aftagerpanels 
sammensætning fremsendes til rektor v. US (llj@adm.ku.dk og 
soren.kirk@adm.ku.dk) senest 1. marts 2019. 

 

c. Studieprogression på BA sundhed og informatik (DAU s. 14) 

SUND angiver, at studieprogressionen på BA sundhed og informatik er lav, 
og at denne søges øget med en langsigtet rekrutteringsstrategi. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvilke konkrete tiltag 
iværksættes i forlængelse af den langsigtede rekrutteringsstrategi på BA i 
sundhed og informatik. 

 

Rektors bemærkninger til uddannelsesevaluering BA og KA 
folkesundhedsvidenskab 

d. Generelt om brug af eksterne eksperter 

Rektor kvitterer for, at SUND har implementeret de skærpede krav til 
udvælgelse og inddragelse af eksterne eksperter i forbindelse med 
uddannelsesevalueringer. 

 

e. Identifikation af årsager til stigning i studietid 

SUND angiver, at der i efteråret 2018 forventes at foreligge resultater fra en 
større undersøgelse af årsager til øget studietid på folkesundhedsvidenskab. 
SUND angiver at resultaterne forventes at give inspiration til måder at 
reducere studietiden. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvilke resultater 
undersøgelsen er fremkommet med.  
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SIDE 13 AF 13 f. Studieprogression på KA folkesundhedsvidenskab 

SUND angiver, at studieprogressionen målt på ECTS-produktion på KA 
folkesundhedsvidenskab er langt under fakultetets standard, og at bestemte 
kulturer på uddannelsen er en medvirkende årsag hertil. 

SUND angiver i opfølgningsplanen for KA folkesundhedsvidenskab, at 
forbedring af studieprogressionen hovedsageligt vil afhænge af, hvad der 
sker med fremdriftsreformen og SU-reglerne. SUND angiver yderligere, at 
forventningsafstemning mellem studerende, undervisere og aftagere 
forventes at øge studieprogressionen, og at en ny studieordning i 2020 vil 
gøre det nemmere at gennemføre uddannelsen på normeret tid. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvilke konkrete tiltag 
studieledelsen på folkesundhedsvidenskab har igangsat for at forbedre 
studieprogressionen i perioden indtil 2020, hvor den nye 
studieordningsændring træder i kraft. 

 

g. Stress på folkesundhedsvidenskab 

SUND angiver, at bekymrende mange studerede på folkesundhedsvidenskab 
i UMV 2016 gav udtryk for at opleve daglige, fysiske stresssymptomer. 

Dekanen bedes i DAU 2019 kommentere særligt på udviklingen i forhold til 
stress blandt de studerende på folkesundhedsvidenskab. Denne 
afrapportering ønskes i forlængelse af dekanens overordnede kommentarer 
til resultaterne af UMV-undersøgelsen fra foråret 2019.  

 

Rektors opfølgningspunkter til dekanen ved Det Teologiske Fakultet 

Rektor havde ingen opfølgningspunkter til dekanen ved Det Teologiske 
Fakultet. 
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