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UDDANNELSESBERETNING INTRODUKTION 

Jeg vil indlede årets uddannelsesberetning med en ekstern vurdering af vores kvalitets-
system: 
”Rådet har vurderet, at der er god kvalitet i udmøntningen af kvalitetssikringsarbejdet. 
Det vil sige, at AU’s indsats er velbeskrevet og bygger på en velfungerende 
og systematisk praksis. (…) der er et bredt engagement blandt institutionens 
ansatte og ledelse, som fører til udvikling og anvendelse af indvundne erfaringer 
i fremtidige indsatser”. 
 
Ovenstående citat er taget fra den længe ventede afgørelse på vores ansøgning om in-
stitutionsakkreditering. Den 29. november modtog vi afgørelsen fra rådsmødet dagen 
før, og vi kunne fejre, at vi nu er positivt institutionsakkrediteret. 
 
Anerkendelsen af engagement og udvikling er et godt fundament for den fortsatte ind-
sats med uddannelser og undervisning af høj kvalitet; en indsats, der spænder fra dialog 
mellem studerende og underviser til universitetsledelsens drøftelser af den samlede ud-
dannelsesportefølje. Med hver vores indsats yder vi et bidrag til den samlede velfunge-
rende og systematiske kvalitetspraksis. 
 
Siden sidste års uddannelsesrapport har vi gennemført uddannelsesevaluering af 43 
uddannelser og i foråret 2018 gennemført årlig status for i alt 180 uddannelser. 
 
Uddannelsesberetningen er udarbejdet efter drøftelser i Udvalget for Uddannelse 
og med afsæt i fakulteternes uddannelsesrapporter. Beretningen er godkendt i uni-
versitetsledelsen den 16. januar 2019. 
 
 
På vegne af Udvalget for Uddannelse 
 
Berit Eika 
Prorektor 

Introduktion 
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UDDANNELSESBERETNING SIDEN SIDST 

Delpolitik Opfølgning Ansvarlig  Status 

Rekruttering 
og studiestart 

Fortsættelse af rekrutteringsindsat-
sen med særligt fokus på justering af 
kampagneaktiviteter og rekruttering 
af dygtige studenter fra HTX og HHX 

Prorektor Afsluttet: Rekrutte-
ringsindsatsen er ble-
vet justeret. 

Konsolidering og udvikling af samar-
bejdsrelationen med gymnasieskolen 

Prorektor Videreføres: Rammen 
for den fortsatte ud-
vikling af samarbejds-
relationen er en gym-
nasiestrategi. 

Udvikling af optagelsesprocedurer Udvalget for 
Uddannelse 

I proces: Forenklet 
model for kvote 2 fær-
diggøres snarest, og 
der er taget initiativ til 
mulig national test. 

Struktur og 
forløb 

Markant øgning af frafaldsforebyg-
gelse med databaserede interventio-
ner på udvalgte uddannelser med 
meget højt frafald 

Udvalget for 
Uddannelse 

Videreføres: Datain-
formeret prioritering 
af indsatser fortsætter 

Afholdelse af kursus i curriculumud-
vikling og udarbejdelse af kompeten-
ceprofiler 

Udvalget for 
Uddannelse 

Ikke gennemført: Æn-
dret ressourcepriorite-
ring 

Udvikling af 
uddannelser, 
undervisning 
og lærings-
miljø 

Nytænkning af undervisning gennem 
bedre og mere brug af læringstekno-
logi, herunder etablering af Edu-IT 
Hub med eksperimentelt undervis-
ningslokale 

Udvalget for 
Uddannelse 

Videreføres: Edu-IT-
satsningen er iværksat 
og fortsætter i 2019 

Forprojekt til afsøgning af viden om 
og muligheder for fortløbende ud-
prøvning 

Udvalget for 
Uddannelse 

I proces: ST, Health og 
Aarhus BSS har afdæk-
ket og afprøvet mulig-
heder 

Optimering af svarprocent og proce-
durer for undervisningsevalueringer 

Prodekaner Afsluttet: Fakultets-
indsatser har ført til 
højere svarprocenter 

Studiemiljø  Afdækning af behov for en AU-speci-
fik studiemiljøundersøgelse fremad-
rettet 

Udvalget for 
Uddannelse 

I proces: Endelig be-
slutning afventer erfa-
ringer med læringsba-
rometer 

Bidrage i Campus 2.0-projektet med 
uddannelses- og undervisningsper-
spektiv 

Udvalget for 
Uddannelse 

I proces: Arbejds-
gruppe er under etab-
lering 

Relation til 
arbejds- 
markedet 

Aktiviteter, der understøtter over-
gangen fra uddannelse til arbejds-
marked 

Udvalget for 
Uddannelse 

Videreføres: Indsatsen 
målrettes specialesam-
arbejder og projektori-
enterede forløb 

 

1.0 Siden sidst 
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UDDANNELSESBERETNING UDDANNELSERNE SOM HELHED 

2.1/ Samfundsperspektiv 
Aarhus Universitet arbejder løbende med at tilpasse uddannelsesporteføljen og uddan-
nelsernes indhold til samfundets behov; det sker i samspil med de relevante aktører. Di-
gitaliseringssatsningen er et eksempel på en strategisk beslutning om udvikling af både 
uddannelsesporteføljen og uddannelsernes indhold. Det første spor i satsningen er at 
uddanne flere naturvidenskabelige digitaliseringsspecialister, og ved årets optag har der 
igen været en positiv udvikling i optaget på it-uddannelserne. Det andet spor er mere og 
bedre anvendelse af læringsteknologi som anledning til at nytænke den forskningsbase-
rede undervisning og vil blive adresseret under ’Udvikling af uddannelse, undervisning 
og læringsmiljø’. 
 
Det tredje spor er at sikre relevante digitale kompetencer på alle universitetets uddan-
nelser - og uddannelse af flere digitaliseringsspecialister uden for naturvidenskab og 
teknik. I årets løb er der taget en række initiativer, der skal understøtte udbredelsen af 
digitale kompetencer. På Aarhus BSS er der udnævnt en Associate Dean for digitalise-
ring. Vedkommende er en forsker med speciale i digital transformation og er i første 
omgang gået i gang med at afdække, analysere og synliggøre eksisterende forsknings- 
og undervisningsaktiviteter inden for digitalisering og computational thinking. På ST er 
der prioriteret ressourcer til en række projekter, der udbreder digitale kompetencer 
med fokus på at forankre det i faglige problemstillinger. Projekterne skal give erfaringer 
til udbredelse på fakultetet. På Arts gennemfører en stor gruppe forskere et forløb in-
den for digitale forskningsmetoder, og dette projekt sætter sig uddannelsesmæssige 
spor. På Health har digitale kompetencer været en integreret del af den visionsproces, 
som fakultets uddannelser er i gang med. 
 
Det fjerde spor i digitaliseringssatsningen er at styrke efter- og videreuddannelsesind-
satsen inden for digitaliseringsområdet. Dette spor er der taget hul på på gymnasieom-
rådet. Et nyt initiativ i det flerfacetterede samarbejde med gymnasieskolen er udvikling 
af et AU Update-forløb, der skal inspirere gymnasielærere til at integrere teknologifor-
ståelse i deres undervisning. Parallelt hermed er der igangsat et arbejde med at af-
dække eventuelt yderligere tiltag, vi skal tage for at imødekomme, at der med den sene-
ste gymnasiereform blev besluttet, at elevernes digitale kompetencer skal styrkes. Det 
skal ske dels via faget informatik, dels ved at integrere digitale kompetencer i øvrige fag. 
 
Ingeniørsatsningen er et tilsvarende eksempel på tilpasning af uddannelsesporteføljen 
og uddannelsernes indhold til samfundets behov. 
 
En række politiske udspil har i årets løb præget dagsordenen. Fleksible universitetsud-
dannelser til fremtiden var den længe ventede opfølgning på Udvalget for bedre Univer-
sitetsuddannelser. Udspillet rummede en bred vifte af initiativer, der implementeres i 

2.0 Uddannelserne som helhed 
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UDDANNELSESBERETNING UDDANNELSERNE SOM HELHED 

det kommende år. Nogle elementer i udspillet er forankret nationalt, mens andre er for-
ankret på universiteterne, og de initiativer er i proces på Aarhus Universitet med hen-
blik på implementering. I det kommende år forventes også en politisk opfølgning på in-
spirationsgruppens afrapportering af et forslag til en nyt filosofikum. I 2018 blev der 
også vedtaget en dimensionering af optaget på engelsksprogede uddannelser, der ud-
fordrer de danske universiteters rolle på et internationalt uddannelsesmarked. 
 
2.2/ Helhedsperspektiv 
Folketinget vedtog i november 2017 en erhvervskandidatordning, og det blev dermed 
muligt at søge om at udbyde eksisterende kandidatuddannelser på deltid for stude-
rende, der samtidig er i arbejde. I år blev det besluttet at udvide ordningen til 50 uddan-
nelser. Aarhus Universitet har indtil videre søgt og fået godkendt fem uddannelser: 
• Kandidatuddannelsen i revision er udbudt fra 2018 
• Kandidatuddannelsen i jura udbydes fra 2019 
• Kandidatuddannelsen i sygeplejevidenskab udbydes fra 2019 
• Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling udbydes fra 2019 
• Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse udbydes fra 2020 
 
Udviklingen i uddannelsesporteføljen i øvrigt afspejler den igangværende profiltilpas-
ning. En række uddannelser, hvor de fleste er en del af ingeniør- og digitaliseringssats-
ningerne, er blevet uddannelsesakkrediteret eller prækvalificeret, og de kan udbydes fra 
2019. Parallelt med det er der sammenlagt uddannelser på Arts. 
 
På Arts er der desuden i september 2018 åbnet et nationalt center for fremmedsprog. 
Centeret er etableret som et led i den nationale sprogstrategi og skal understøtte frem-
medsprog på alle trin i uddannelsessystemet. 
 
2.3/ 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 fundet alternativer. 
 
Herunder er en kort gennemgang af nøgletallene. 
 
Førsteårsfrafaldet på bacheloruddannelserne er med små udsving på niveau med de se-
neste to år og er således fortsat på et relativ højt niveau. På kandidatuddannelserne er 
førsteårsfrafaldet på et lavere niveau endog med en positiv faldende tendens. Derimod 
ses der en stigning i det samlede frafald på kandidatuddannelserne. Frafaldet er lavest 
på Health, mens det er højest på ST på bacheloruddannelserne og højest på Arts på kan-
didatuddannelserne. 
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UDDANNELSESBERETNING UDDANNELSERNE SOM HELHED 

De bachelorstuderendes ECTS-optjening pr. semester ligger på et stabilt meget højt ni-
veau, og også på kandidatuddannelserne er studiefremdriften på et fint niveau. Dog be-
tyder bevillingsreformens skærpede krav til studiefremdrift, at der fortsat skal gøres en 
indsats for at sikre den positive udvikling. 
 
Investering i og prioritering af et minimumstimetal til at understøtte studieintensitet ses 
af, at omfanget af udbudte timer er over det fastsatte minimum på alle fakulteter. Time-
tallet afspejler tydeligt forskelle i finansiering og er således højest på ST og Health med 
høje STÅ-takster og lavest på Arts og BSS med de laveste STÅ-takster. 
 
De studerendes vurdering af deres samlede udbytte af undervisningen ligger på et sta-
bilt niveau. Der er i det forløbne år gjort en stor indsats for at højne svarprocenterne i 
undervisningsevalueringerne for at sikre et solidt datagrundlag, og det har haft en posi-
tiv effekt. Med et mere solidt grundlag er der nu dialog med fuldt fokus på, hvordan un-
dervisningen kan bidrage til at højne læringsudbyttet. 
 
VIP/DVIP-ratio ligger på et meget stabilt niveau – med en positiv udvikling på Arts som 
den tydeligste tendens. De er nogle forskelle på tværs af fakulteter, der bl.a. afspejler, 
at der på de sundhedsfaglige uddannelser såvel som på andre professionsrettede ud-
dannelser på BSS er en faglig begrundet tradition for at anvende DVIP som supplement 
til VIP i større omfang end på andre uddannelser. 
 
VIP-dækningsgraden af minimumstimetallet er særlig høj på ST, der både udbyder 
mange timer og har en meget høj andel VIP-undervisning. Gennemsnitligt er VIP-dæk-
ningsgraden dog på et højt niveau over 100 pct. på alle fakulteter. 
 
Ledighedsgraden har udviklet sig positivt med et fald særligt på de områder, hvor ledig-
heden har været højest, og dimittenderne fra Arts i 2015 er nede på en ledighedsgrad 
på 15 pct. i 4.-7. kvartal efter deres dimission. Alle øvrige ligger under 10 pct. En generel 
økonomisk fremgang har en positiv effekt, hvilket i de kommende år forventes at blive 
suppleret af effekten af den ledighedsbaserede dimensionering. 
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UDDANNELSESBERETNING STATUS FOR 
UDDANNELSERNES KVALITET 

MED AFSÆT I AARHUS 
UNIVERSITETS POLITIK FOR 

KVALITETSARBEJDE PÅ 
 

 

 
AU’s kvalitetspolitik har til formål at etablere et fælles værdigrundlag og principper for 
kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet for hele universitetet og på tværs af de for-
skellige niveauer og fakulteter. Kvalitetspolitikken er inddelt i fem delpolitikker, og ind-
satsområderne i forlængelse af statusmøderne er fordelt på de fem delpolitikker: 
 
AU’s politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 

 
 
 
3.1/ Rekruttering og studiestart 
I 2018 har rekrutteringsindsatsen bygget videre på de eksisterende aktiviteter med en-
kelte justeringer. Kampagneaktiviteterne er blandt andet justeret på baggrund af en 
omdømmeundersøgelse i målgruppen, hvilket har ført til et øget fokus på engagerede 
undervisere som supplement til høj faglighed og et godt studiemiljø. Rekrutteringsakti-
viteterne har haft positiv effekt. 
 
Aarhus Universitet har igen i 2018 haft et flot optag. Vi har budt velkommen til 7.018 
nye bachelorstuderende, hvilket er 29 flere end i 2017. 84 pct. af de optagne er blevet 
optaget på en uddannelse, de har søgt som 1. prioritet, og 67 pct. af de udbudte uddan-
nelser har nu en grænsekvotient mod 64 pct. året før. Profilændringen ses også i årets 
optag med 57 flere optagne på ingeniøruddannelserne, 27 flere optagne på it-uddannel-
serne og færre optagne på Arts i sammenligning med sidste år. 
 
Et særligt fokus i 2018 har været rekruttering af dygtige studerende fra HTX og HHX. På 
Aarhus BSS har der været fokus på et tættere samarbejde med handelsgymnasierne, 

3.0 Status for uddannelsernes kvalitet med afsæt i 
Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde 
på uddannelsesområdet 
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hvilket konkret udfoldes i arbejdet med at udvikle en junior case competition for HHX-
studerende med henblik på at rekruttere studerende herfra til businessuddannelserne. 
På ST har rekrutteringsaktiviteter været særligt fokuseret på ingeniør- og digitaliserings-
satsningerne, og som et led heri er der f.eks. udviklet nye gymnasierettede tilbud på in-
geniørområdet. Andelen af optagne fra HHX og HTX har lagt ret stabilt de seneste fem 
år på henholdsvis 15 og 8 pct. De nye tiltag kan forhåbentlig få effekt i de kommende år. 
 
I 2019 er det tid til at gentænke kampagneaktiviteterne i relation til rekruttering. Fokus 
på engagerede undervisere skal fastholdes og øges, og med afsæt i de gode erfaringer 
fra de seneste år skal rekrutteringsaktiviteterne fornyes. 
 
Det tætte samarbejde med gymnasieskolerne er i 2018 blevet yderligere konsolideret, 
og der har været et højt aktivitetsniveau som eksempelvis: 
• Rektoratet har besøgt ledelsen på 15 gymnasieskoler i Region Midt 
• Streamede forelæsninger målrettet gymnasieskolerne er blevet fulgt af 5.250 gym-

nasieelever 
• 250 gymnasielærere er blevet kompetenceudviklet i regi af AU Update 
• 168 studerende ved Aarhus Universitet har været i praktik som gymnasielærer 
• 496 klasser på 25 gymnasier er blevet undervist i regi af Det Rullende Universitet 
• 260 gymnasieelever har deltaget i SubUniversity-aktiviteter 
• Stor tilslutning - også fra gymnasier - til den naturvidenskabelige foredragsrække 

’Offentlige Foredrag’ 
 
I løbet af 2018 har der været arbejdet på en gymnasiestrategi, der skal danne ramme 
for aktiviteterne og den fortsatte udvikling og prioritering. Visionen er, at Aarhus Uni-
versitet skal være gymnasieskolernes foretrukne samarbejdspartner. Strategien vil blive 
færdiggjort og vedtaget i starten af 2019, hvorefter den udmøntes i handleplaner. 
 
Der er stor politisk interesse i at ændre optagelsessystemet, og i forlængelse af Fleksible 
universitetsuddannelser til fremtiden vil regeringen igangsætte en undersøgelse af styr-
ker og svagheder ved det nuværende optagelsessystem som grundlag for forslag til at 
forbedre optag. Aarhus Universitet ser mange kvaliteter ved det nuværende system – 
det er validt, robust og effektivt – og har endnu ikke set et bedre alternativ. 
 
Inden for rammerne af det eksisterende optagelsessystem har der i årets løb været ar-
bejdet med at udvikle optagelsesprocedurer. På ST er der på datalogi, IT produktudvik-
ling og fysik i 2018 indført karakterkrav på 7,0 i gennemsnit og i Matematik A. Ansøgere, 
der ikke opfylder eller forventer af opfylde de krav, kan søge om optagelse via en ad-
gangsprøve. Adgangsprøven er en kombination af en kognitiv-test, der også anvendes 
for kvote 2-ansøgere på medicin, og et fagnært program. Fra 2019 udbredes karakter-
krav og adgangsprøve til de resterende uddannelser på ST. 
 
Flere og flere universiteter anvender eller har varslet anvendelse af test som et krite-
rium i kvote 2. I forlængelse heraf ser Aarhus Universitet en række fordele ved en fæl-
les, national test, da det vil gøre det nemmere at være kvote 2-ansøger såvel som let-
tere at håndtere for universiteterne. Derfor har vi taget initiativ til et samarbejde på 
tværs af universiteter om udvikling af en national test. 
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Desuden har Udvalget for Uddannelse arbejdet med at fastlægge fælles kvote 2 kriterier 
på Aarhus Universitet, så det bliver mere gennemskueligt for ansøgerne. Universitetsle-
delsen forelægges i januar 2019 en fælles model, der dels skaber større ensartethed, 
dels bygger videre på den eksisterende praksis. 
 
I forbindelse med studiestart 2018 var der taget en række initiativer til at understøtte 
en god start på tiden som studerende på Aarhus Universitet. På ST har tutorerne fået et 
oplæg om deres rolle, kommunikation med en divers gruppe af studerende og konflikt-
håndtering. Der er desuden etableret en ny tutorforening, der varetager studiestart på 
civilingeniøruddannelserne, og på en håndfuld uddannelser er der nyetablerede men-
torordninger. På Arts har der været et særligt fokus på ’den gode tone’, hvilket er en ud-
løber af den seneste studiemiljøundersøgelse. Til at understøtte dette har der været af-
holdt workshops med tutorerne, hvor der er arbejdet med at agere forbilleder og facili-
tere den gode tone. Der er endvidere indført introduktionsforløb på alle kandidatuddan-
nelserne på Arts, og særligt på uddannelser med optag fra mange bacheloruddannelser, 
af mange internationale studerende eller af mange studerende med en professionsba-
cheloruddannelser har der vist sig et behov. 
 
3.2/ Struktur og forløb 
I det forløbne år har der været et stort fokus på fastholdelse. Frafaldsforebyggelsen er 
f.eks. blevet prioriteret af Udvalget for Uddannelse ved at tildele strategiske midler til 
uddannelsesnære projekter med fokus på databaserede interventioner. Her er blandt 
andet givet midler til engagerende laboratorieundervisning, et webbaseret redskab til 
bedre forventningsafstemning med potentielle ansøgere og et bedre match mellem 
gymnasieskolens undervisning i matematik A og bacheloruddannelsen i matematik. Der-
udover har udvalget prioriteret midler til et projekt, der skal give erfaringer med anven-
delse af learning analytics i arbejdet med fastholdelse. 
 
Udvalget har desuden købt datarapporter og medfølgende workshops fra Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA) til udvalgte uddannelser med højt frafald. Rapporterne er ba-
seret på den kohorteundersøgelse, EVA gennemfører blandt alle studerende, der blev 
optaget på en videregående uddannelse i 2017. Målet er, at indsigt i de studerendes 
vurdering af læringsmiljø mv. kan give et godt grundlag for at justere tilrettelæggelse af 
undervisning og uddannelse med fokus på øget fastholdelse. 
 
Endelig var udvalget i november vært ved en konference, hvor den amerikanske profes-
sor Vincent Tinto, der er en af de førende forskere på feltet, var hovedoplægsholder. 
170 deltagere hørte hans oplæg og deltog i de efterfølgende workshops, hvor bl.a. Stu-
denterrådet var inviteret til at være vært for at få et studenterperspektiv på frafaldsud-
fordringen. Vincent Tintos hovedbudskab var, at vi som universitet særligt skal rette fo-
kus på første studieår, da det er afgørende for at integrere de studerende og styrke de-
res faglige selvtillid, så de føler sig kompetente til at kunne håndtere de intellektuelle 
udfordringer, der uvægerligt vil møde dem i deres uddannelse. 
 
På fakulteterne er der også taget en række initiativer med fokus på fastholdelse. På Arts 
er der arbejdet med de studerendes faglige identitet tidligt på uddannelserne, studie-
støttende aktiviteter og sammenhæng mellem fastholdelse og oplevelsen af relevans. 
På både Arts og Health er første års-didaktik et særligt fokusområde i forbindelse med 
studieordningsrevisioner. På Health er der desuden på folkesundhedsvidenskab taget 
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initiativ til at læsegruppedannelse ud fra personprofiler. ST har vedtaget en strategisk 
plan for øget fastholdelse med inspiration fra en lignende indsats på KU Science. Til at 
udmønte planen er der udarbejdet et indsatskatalog opdelt i ti temaer, som institut-
terne har søgt inspiration i. De har udarbejdet handleplaner, og alle har skullet forholde 
sig til mentorordninger, ’early warning-systemer’, der skal gøre det muligt at lave en 
indsats over for studerende, som kommer bagud, før det er for sent, og indførsel af en 
trivselsundersøgelse tre måneder inde i uddannelsen. Aarhus BSS har iværksat et forsk-
ningsprojekt, der skal afdække de socio-økonomiske og studierelaterede årsager til fra-
fald og bidrage til at identificere studieunderstøttende aktiviteter, der kan øge fasthol-
delsen. Projektet fokuserer på de økonomiske og erhvervsøkonomiske uddannelser, der 
gennem flere år har haft et højt frafald. På BSS er der desuden nogle uddannelsesnære 
initiativer, herunder en indsats på bacheloruddannelsen i samfundsfag med mere speci-
aliseret vejledning, tilførsel af VIP-ressourcer og et skræddersyet bachelorseminar samt 
etablering af studieledelsesdesignede studiegrupper på HA erhvervsøkonomi. 
 
I 2019 vil den datainformerede indsats for fastholdelse fortsætte med afsæt i erfarin-
gerne med de nuværende tiltag. 
 
De seneste år har der som følge af fremdriftsreformen været et stort fokus på studie-
progression, og der er sket en markant udvikling i studiefremdriften. Med bevillingsre-
formen er der fremadrettet et skærpet fremdriftskrav, så der er behov for at fastholde 
fokus. Det er derfor positivt, at der i det forgangne år med god effekt har været arbejdet 
med fremdriftskulturen på f.eks. kandidatuddannelsen i statskundskab og på kandidat-
uddannelserne på Institut for Folkesundhed. 
 
Studieintensitet står højt på den politiske dagsorden og i forlængelse heraf blev der stil-
let krav om, at studieintensitet indgår i den strategiske rammekontrakt. Forventningen 
er således, at mens der fortsat er behov for at følge studiefremdrift, vil det blive supple-
ret med et skærpet fokus på studieintensitet. Studieintensiteten måles ved de studeren-
des egen angivelse af tidsforbrug som en del af det spørgeskema, der anvendes til Ud-
dannelseszoom. Når resultaterne foreligger først i 2019, vil Udvalget for Uddannelse 
drøfte og tage stilling til, om der er behov for yderligere tiltag, der understøtter høj stu-
dieintensitet. 
 
Af sidste års Uddannelsesberetning fremgik, at Udvalget for Uddannelse påtænkte at 
tage initiativ til et kursus i curriculumudvikling og udarbejdelse af kompetenceprofiler. 
Kurset blev ikke gennemført, da ressourcerne blev prioriteret anderledes. Der har dog i 
vidt omfang været arbejdet med curriculumudvikling og kompetenceprofiler på forskel-
lig vis. På BSS har de arbejdet med læringsmålsmatricer som en integreret del i uddan-
nelseskvalitetsprocesserne, hvor de har sammenholdt uddannelsens forskellige fagele-
menter med de enkelte mål i kompetenceprofilen, hvilket har dannet afsæt til en dialog 
om uddannelsernes indhold og opnåelse af viden, kompetencer og færdigheder. På ST 
er der i uddannelseskvalitetsprocesserne fulgt op på overgangen fra kvarters- til seme-
sterstruktur, der blev vedtaget med en studiereform i 2017. Opfølgningen har haft fokus 
på den vertikale og horisontale sammenhæng i uddannelserne. På Arts er der imple-
menteret nye studieordninger med fokus på en uddannelsesstruktur med vægt på sam-
menhæng, overgange og arbejdsbelastning samt læringsorienteret deltagelse. Health 
står som det næste trin i deres visions- og udviklingsproces over for studieordningsrevi-
sioner, og der vil således blive arbejdet videre med curriculumudvikling. 
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3.3/ Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø 
I december 2017 vedtog bestyrelsen Edu-IT-satsningen, der er det tredje spor i digitali-
seringssatsningen, og i løbet af 2018 er satsningen sat i gang. Den 13. marts var undervi-
sere, forskere og andre, der arbejder med læringsteknologier på Aarhus Universitet, in-
viteret til kick off. Godt 100 deltagere blev inspireret af oplæg om de tiltag, der allerede 
er iværksat med fokus på at skabe mere og bedre anvendelse af læringsteknologi. De 
hørte blandt andet om teknologisk understøttelse af tekstfortolkning på teologi, online 
metodeundervisning på statskundskab, teknologiske redskaber til feedback på ingeniør-
uddannelserne og en multimedie-portfolio på idræt. 
 
Den første ansøgningsrunde om seed money til uddannelsesnære Edu-IT-projekter er 
desuden blevet gennemført, og der blev uddelt midler til en bred vifte af projekter. Her 
er blandt andet givet midler til flow-baseret dataanalyse og simuleringer inden for 
strukturkemi, Peer feedback portfolio-opgaver fra Blackboard til PeerGrade på den 
sundhedsfaglige kandidatuddannelse og IT-understøttet interaktivitet i forbindelse med 
forelæsninger på psykologi. Anden ansøgningsrunde har frist i februar 2019. 
 
I årets løb er EDU-IT-Hubben blev etableret, og de har gennemført en række af de højst 
prioriterede projekter, der særligt har optimeret funktionalitet og brugervenlighed i 
Blackboard. Derudover har de afdækket potentialet ved en vifte tredjepartsteknologier 
med henblik på at indgå licensaftaler med de, der har størst værdi. Sidst på året flyttede 
de ind i de nyindrettede lokaler, hvor der primo 2019 indrettes studie og eksperimentelt 
undervisningslokale, der skal understøtte den videre udvikling af anvendelsen af læ-
ringsteknologi. Endelig er Edu-IT-satsningen integreret som et væsentligt element i den 
strategiske rammekontrakt, der er indgået i årets løb. 
 
Der er flere gode eksempler fra uddannelseskvalitetsprocesserne på, hvordan der er 
fulgt op på kritiske undervisningsevalueringer f.eks. på BSS med justeringer i beman-
ding, tilbud om pædagogisk opkvalificering, ændringer i det faglige indhold og/eller det 
didaktiske setup. Ligeledes er der eksempler på, hvordan opfølgning på kritiske evalue-
ringer har effekt, f.eks. ses der på Institut for Kultur og Kommunikation en tydelig frem-
gang i tilfredsheden med instruktorundervisningen, hvilket har været et særligt indsats-
område på instituttet de seneste år. 
 
Af sidste års uddannelsesberetning fremgår, at der skal afsøges viden og muligheder for 
fortløbende udprøvning. ST har afdækket og afprøvet muligheder. På BSS har en afdæk-
ning ført til den konklusion, at formelle og systemunderstøttelsesmæssige årsager ikke 
gør det muligt at udprøve løbende, og som alternativ arbejder de med ’forudsætnings-
aktiviteter’, der skal opfyldes for at få adgang til eksamen. På Health har der været af-
holdt workshop i Programmatic Assessment for studie- og uddannelsesledere ved pro-
fessor Cees van der Vleuten fra Maastrict University. På Arts har der i studieordningsre-
visionsprocessen blandt andet været fokus på eksamensformer, der aktiverer de stude-
rendes læring gennem hele semestret. 
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3.4/ Studiemiljø 
I uddannelseskvalitetsprocesserne er der taget en række uddannelsesnære initiativer til 
forbedring af studiemiljøet, ligesom tiltag fra sidste år er blevet drøftet og eventuelt ju-
steret. På BSS har der været rettet et særligt fokus på de studerendes høje stressniveau. 
Som eksempler herpå kan nævnes et pilotprojekt på Politik og økonomi, hvor ældre stu-
derende faciliterer gruppesamtaler, og en drøftelse af hvordan vejlederne på Business 
Developement Engineer på projekter i samarbejde med virksomheder kan bidrage til, at 
der bliver et bedre match mellem de faglige krav og de studerendes ambitionsniveau. 
 
På Arts er der arbejdet med sammenhæng mellem stress og karriereafklaring. De stude-
rendes stressfølelse som følge af usikkerhed om kompetencer og fremtidige jobmulig-
heder er adresseret med oplæg om beskæftigelsesperspektiver tidligt på uddannelsen. 
På ST er der f.eks. taget initiativ til studiecafé på Datalogi, bedre forhold til forberedelse 
og gruppearbejde på Mekanik og samlokalisering af studie- og undervisningsmiljø på 
Agrobiologi. 
 
På næsten samtlige statusmøder på Health blev det fysiske studiemiljø nævnt, og der er 
derfor i forlængelse af årets uddannelseskvalitetsprocesser etableret en arbejdsgruppe 
med fokus på bedre læringsrum. Arbejdsgruppen skal bidrage i Campus 2.0-processen, 
hvilket er i tråd med handleplanen i sidste års uddannelsesberetning, hvoraf det frem-
gik, at Udvalget for Uddannelse ønsker at bidrage med uddannelses- og undervisnings-
perspektiv i den proces. 
 
Af handleplanen fremgik desuden, at Udvalget for Uddannelse skal afdække behovet for 
en AU-specifik studiemiljøundersøgelse fremadrettet. Udvalget ønsker at begrænse an-
tallet og omfanget af undersøgelser, som de studerende bliver bedt om at deltage i, og 
universitetets egne undersøgelser skal derfor nødvendigvis ses i sammenhæng med na-
tionale undersøgelser. 
 
I forbindelse med bevillingsreformen blev det besluttet, at der skulle gennemføres en 
”kvalitetsmåling”, hvor resultaterne på sigt vil indgå i fastsættelse af uddannelsesinstitu-
tionernes uddannelsesbevilling. Denne undersøgelse er navngivet Læringsbarometer og 
er gennemført for første gang i slutningen af 2018. Foruden den stikprøve på tværs af 
uddannelser, der har modtaget spørgeskemaet, har samtlige studerende på syv ud-
valgte uddannelser modtaget det. Hensigten er at afprøve, om læringsbarometret kan 
anvendes i det interne kvalitetsarbejde og eventuelt erstatte studiemiljøundersøgelsen. 
Erfaringerne vil blive opsamlet i første halvdel af 2019, og den endelige beslutning vil 
også afhænge af, hvordan ministeriet justerer spørgeskemaet til efter første runde. 
 
#metoo-bølgen ramte i årets løb også universiteterne og gav anledning til at efterse de 
eksisterende regler og procedurer. Der blev etableret en arbejdsgruppe, der kom med 
anbefalinger til justeringer af regler og procedurer for håndtering af chikane, mobning, 
vold og diskrimination. I forlængelse heraf blev henvendelsesmulighederne for de stu-
derende tydeliggjort, Studenterrådets Retshjælp styrket som den uvildige instans, de 
studerende kan henvende sig til, og de disciplinære regler revideret. De fuldtidsansatte 
studievejledere er det primære henvendelsessted for de studerende i sådanne sager, og 
et kursus i den svære samtale til den målgruppe er under udvikling. Endelig bliver der 
arbejdet på at færdiggøre retningslinjer for god adfærd, der skal implementeres i 2019. 
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I anledning af at Aarhus i 2018 er europæisk frivillig hovedstad, har Udvalget for Uddan-
nelse sat fokus på studerendes frivillige engagement. For det første blev der gennemført 
en konkurrence, hvor studenterforeninger kunne indsende videoer, hvor de på ét minut 
viste deres frivillige engagement. Der kom 11 videoer, der på fornem vis illustrerer den 
store betydning studenterengagement har for studiemiljøet.  Aarhus Case Competition 
vandt publikumsprisen med mere end 1000 likes på ét døgn på facebook, og Mediciner-
skabet vandt juryens pris. For det andet tog udvalget initiativ til to arrangementer, hvor 
studerende kunne få hjælp til, hvordan de kan anvende de kompetencer, de får ved at 
engagere sig i frivilligt arbejde, når de skal søge arbejde. Det første arrangement var i 
november og blev desværre aflyst pga. manglende tilslutning. I februar 2019 er der et 
nyt arrangement, der er tilrettelagt lidt anderledes, hvilket forhåbentlig kan give succes. 
 
I 2019 vil udvalget arbejde videre med, hvordan de studerendes frivillige engagement 
og det væsentlige bidrag til studiemiljøet kan anerkendes. Derudover vil udvalget rette 
fokus på ensomhed, som gentagne studiemiljøundersøgelser har identificeret som et 
problem. Denne indsats vil desuden hænge sammen med fastholdelsesindsatsen, da 
EVA’s undersøgelse af frafald viser, at der er en langt større andel af ensomme blandt 
de, der falder fra, end blandt de tilbageblevne studerende. 
 
3.5/ Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet 
Uddannelsernes aftagerpaneler er et vigtigt forum for dialog om uddannelsernes rela-
tion til arbejdsmarkedet. På alle fire fakulteter har arbejdet i aftagerpanelerne været 
adresseret i årets løb. Health har gennem flere år arbejdet med formatet for møderne i 
aftagerpanelerne og har det seneste år sat fokus på rekruttering af medlemmer, der re-
præsenterer flere niveauer og større bredde i brancher og sektorer. I efteråret 2017 
vedtog Aarhus BSS nye principper for deres aftagerpaneler, og de er implementeret i 
2018, samtidig med at der er udpeget nye medlemmer til panelerne. På ST er der i årets 
løb indsamlet erfaringer fra fakultetets aftagerpaneler og med afsæt i dette er der af-
holdt et temamøde med fokus på struktur i aftagerkontakt og indholdet i drøftelserne i 
aftagerpanelerne. På Arts er det besluttet at revidere kommissoriet for aftagerpane-
lerne i 2019. 
 
De studerendes samarbejde med det private og offentlige erhvervsliv gennem speciale-
samarbejder og projektorienterede forløb er et godt afsæt til deres overgang fra uddan-
nelse til arbejdsmarked. Dette indgår således i den strategiske rammekontrakts mål om 
at forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet. Der er blevet arbejdet med 
dette i årets løb samt lagt planer for 2019. 
 
På Arts er der gennemført en kvalitetsudvikling af projektorienterede forløb med fokus 
på indgåelse af præcis aftale mellem studerende, vejleder og projektvært, sikring af vej-
ledning tidligt, midtvejs og sidst i forløbene samt evaluering af forløbet set fra projekt-
værternes side. Der er desuden gennemført af en undersøgelse af eventuelle barrierer 
for at lave erhvervsspecialer, der både har taget sigte på vejleder-, aftager- og studen-
terperspektivet. Rapporten giver et antal anbefalinger til at fjerne barriererne. Endelig 
er der opnået ekstern finansiering på 11 mio.kr. til et projekt, der skal få hul på det la-
tente arbejdsmarked for cand.mag.’er som repræsenteres af de små og mellemstore 
virksomheder i regionen. 
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På ST er der igangsat et arbejde for at sikre systematik i beskrivelse og oprettelse af er-
hvervsprojekter på de forskningsbaserede uddannelser i 2019. Det er i øvrigt planlagt at 
udarbejde et katalog over indsatser, der kan styrke samarbejde med virksomheder. 
Hensigten er at gøre det lettere for uddannelsesmiljøerne at samarbejde og udveksle 
erfaringer. I den forbindelse sættes der også fokus på, hvordan flere uddannelser kan 
udbrede projektorienterede forløb med virksomheder og erhvervsspecialer. 
 
På BSS har man på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.), som dækker 
en stor del af de studerende, der tager et projektorienteret forløb, arbejdet med en ny 
og forbedret kursusbeskrivelse for de projektorienterede forløb, ligesom der er integre-
ret workshops med fokus på ”career management skills”. De supplerende workshops 
har til hensigt at styrke de studerendes indsigt i egne kompetencer og krav til et kom-
mende job og arbejdsgiver, med henblik på at gøre dem bedre rustede til overgangen 
fra studerende til medarbejder. 
 
Som et led i besparelser i Aarhus Kommune besluttede byrådet, at de med en investe-
ring i Jobcenteret vil nedbringe ledigheden blandt akademikere og dermed opnå en be-
sparelse. Aarhus Universitet indgår i tæt samarbejde med kommunen om at nedbringe 
søgeledigheden blandt de nyuddannede. Det indebærer blandt andet et prædimittend-
forløb, som kommunen gennemfører målrettet kandidatstuderende på sidste år, hvor 
de indgår et forløb med online karrieresparring. 450 kandidatstuderende fra alle fakul-
teter deltog i 2018. 
 
Udvalget for Uddannelse har i oktober 2018 været på studietur til Edinburgh University. 
Her blev udvalget præsenteret for Edinburgh Award, der er en systematisk måde at an-
erkende de supplerende kompetencer, som de studerende opnår, mens de studerer. 
Kompetencerne opnås ved frivilligt engagement, studiejob, iværksætteri, studenterpoli-
tik og meget andet. I 2019 vil udvalget afdække mulighederne for at etablere et lig-
nende tiltag på Aarhus Universitet. 
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Formålet med uddannelseskvalitetsprocesserne er at: 
• lægge et helhedsperspektiv på den samlede uddannelse fra rekruttering over lære-

processer til arbejdsmarked 
• identificere styrker, svagheder og udfordringer ved uddannelserne med henblik på 

at kunne henholdsvis fastholde høj kvalitet 
• analysere identificerede svagheder for at afdække årsager og udpege handlinger, 

der kan udbedre svaghederne 
• bidrage til fælles forståelse og tilgang til kvalitetsarbejde i uddannelserne  
 
Uddannelsesevaluering adskiller sig fra årlig status ved at gå mere i dybden, ved at have 
et større omfang i arbejdsindsats og kredsen af involverede, ved at indebære en højere 
grad af vurdering og ved i endnu højere grad end status at anlægge et samfundsper-
spektiv på uddannelserne. 
 
Siden sidste års uddannelsesberetning er der gennemført evaluering af 43 uddannelser 
med inddragelse af 57 eksterne eksperter. De faglige eksperter er primært fra andre 
danske universiteter, men også med en del nordiske universitetsrepræsentanter. Afta-
gereksperterne kommer fra en bred vifte af virksomheder såsom Lego, Systematic, DR, 
VIVE, gymnasieskoler og Dansk Energi. 
 
Uddannelseskvalitetsprocesserne er præget af en høj grad af legitimitet og fokus på ud-
vikling, og særligt uddannelsesevalueringerne engagerer fagmiljøerne i dialog om og ud-
vikling af kvaliteten i undervisning og uddannelse. Uddannelsesevalueringerne resulte-
rer i ambitiøse handleplaner, der adresserer eventuelle udfordringer og bygger videre 
på eksisterende styrker. 
  

4.0 Uddannelsesevaluering 
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5.1/ Handleplan 
 

Delpolitik Opfølgning Ansvarlig  Tid/frist 

Rekruttering og 
studiestart 

Vedtagelse og implementering af 
en gymnasiestrategi 

Udvalget for 
Uddannelse 

Forår 2019 

Gentænkning af rekrutterings-
kampagne med øget fokus på en-
gagerede undervisere 

Prorektor Efterår 2019 

Struktur og forløb Datainformeret indsats for fast-
holdelse 

Udvalget for 
Uddannelse 

Efterår 2019 

Opfølgning på resultater af de 
studerendes angivelse af studie-
intensitet 

Udvalget for 
Uddannelse 

Forår 2019 

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

Re-design af undervisningsforløb 
med fokus på mere og bedre an-
vendelse af læringsteknologi 

Udvalget for 
Uddannelse 

Efterår 2019 

Studiemiljø  Anerkendelse af de studerendes 
frivillige engagement 

Prorektor Efterår 2019 

Implementering af retningslinjer 
for god adfærd 

Prorektor Forår 2019 

Indsats for at mindske ensomhed Udvalget for 
Uddannelse 

Efterår 2019 

Relation til ar-
bejdsmarkedet 

Bedre forberedelse af de stude-
rende til arbejdsmarkedet gen-
nem flere specialesamarbejder og 
projektorienterede forløb 

Udvalget for 
Uddannelse 

Efterår 2019 

Afdække mulighederne for at 
etablere en anerkendelse af stu-
derendes supplerende kompeten-
cer 

Udvalget for 
Uddannelse 

Efterår 2019 

 
 
 

5.0 Indsatsområder og opmærksomhedspunkter 
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6.1/ Aarhus BSS 
Aarhus BSS’ uddannelser er genstand for en stigende efterspørgsel, flere 1. prioritetsan-
søgninger og et højere karaktergennemsnit hos ansøgerne til dagstudierne. Undervis-
ningsevalueringerne vidner umiddelbart om, at de studerende opnår et tilfredsstillende 
udbytte af undervisningen generelt set, om end fakultetet fortsat kæmper med at få 
øget svarprocenterne i undersøgelserne. Hvad angår beskæftigelsen uddanner Aarhus 
BSS dimittender, som kommer hurtigt i jobs, der matcher deres kompetencer og til rela-
tivt høje lønninger.  
 
Der konstateres generelt en god balance mellem dimittendernes kompetencer og efter-
spørgslen i markedet. Der arbejdes dog fortsat på at imødekomme aftagernes ønsker 
om mere generelle kompetencer indenfor blandt andet digitalisering, forretningsforstå-
else, projektledelse og formidling. I den forbindelse har prodekan for uddannelse sat 
gang i et arbejde på tværs af uddannelserne med drøftelse og opdatering af de eksiste-
rende kompetencebeskrivelser med afsæt i aftagernes behov. Samtidig er uddannelses-
kvalitetsprocesserne suppleret med en øvelse i at knytte de enkelte læringsmål i uddan-
nelsens samlede kompetenceprofil til uddannelsens fagelementer, en såkaldt lærings-
målsmatrice. 
  
Førsteårsfrafald er fortsat et væsentligt opmærksomhedspunkt på nogle bachelorud-
dannelser. På trods af et fortsat højt frafald særligt på de økonomiske uddannelser, er 
der dog tale om et faldende niveau over de seneste år, som forventeligt er et resultat af 
et øget fokus på forventningsafstemning med potentielle studerende og indsatser, der 
styrker de fagsociale relationer mellem de studerende f.eks. læsegruppefacilitering og 
gruppeaktiviteter. Indsatsen fortsætter ind i 2019, hvor der blandt andet vil blive arbej-
det mere strategisk med studie- og karriereunderstøttende aktiviteter i løbet af uddan-
nelsesforløbet. 
 
På opfordring fra Aarhus BSS Uddannelsesforum har fakultetet gennemført en evalue-
ring af den nuværende undervisningsevalueringsordning, dels en forenkling af selve eva-
lueringsskemaet og derudover en revision af opfølgningsproceduren i fagmiljøerne. Der-
til kommer, at fagmiljøerne på forskellig vis arbejder med undervisere og studenterre-
præsentanter som ambassadører for evalueringssystemet, med henblik på at øge svar-
procenterne. Som opfølgning på det arbejder følger i 2019 et lignende arbejde med 
henblik på at ’aligne’ proces for undervisningsevaluering på efter- og videreuddannel-
serne. 
 
På efter- og videreuddannelsesområdet er der i øvrigt fortsat fokus på en mere robust 
og fleksibel uddannelsesstruktur. Fakultetet hilser det desuden meget velkomment, at 
der nu er tilrettelagt en proces på AU niveau for revision af de indikatorer, som er gæl-
dende for efter- og videregående uddannelser. 

6.0 Fakulteternes executive summaries 
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I 2018 er det alene HD uddannelsen, som falder ud med tre eller flere røde indikatorer. 
Der er således planlagt et opfølgende møde med dekanen, med henblik på at vedtage 
en endelig plan for, hvad der skal arbejdes med på kort og længere sigt. Handlingerne 
på uddannelsen omfatter dels uddannelses- og fagudvikling, dialog med aftagere og stu-
derende, øget forskningsdækning samt bedre data til understøttelse af ledelsens beslut-
ningsgrundlag. Som følge af de 3 eller flere røde indikatorer fremrykkes uddannelses-
evaluering på HD til 2020. 
 
 
6.2/ Arts 
Arts udbyder en bred vifte af uddannelser, som er kendetegnet ved stærke forsknings- 
og undervisningsmiljøer, og som efterspørges på det danske og internationale arbejds-
marked. 
 
En stor del af kvalitetsarbejdet på Arts afspejles i det store udviklingsarbejde med curri-
culum og eksamensformer, som er indarbejdet i de nye studieordninger i 2017 og 2018. 
Arbejdet går på tværs af de fem delpolitikker i AU’s kvalitetspraksis, og en række af de 
udfordringer, der adresseres i årets datamateriale, har uddannelserne i høj grad arbej-
det med i de nye studieordninger. Det er dog for tidligt at se effekten af studieordnings-
revisionsarbejdet i det tilgængelige data i 2018. 
 
På kandidatuddannelserne er der fortsat stor opmærksomhed på at styrke matchet mel-
lem de studerendes kompetencer og arbejdsmarkedet mhp. at nedbringe søgeledig-
hedsperioden for dimittender. Der er endvidere fokus på at styrke relationen til arbejds-
markedet, bl.a. gennem inddragelse af aftagere og erhvervscases i undervisningen, pro-
jektorienteret forløb, case competitions samt samarbejde omkring erhvervsspecialer. 
Derudover fortsætter opmærksomheden på at øge de studerendes bevidsthed om, 
hvordan deres akademiske fagkompetencer kan skabe værdi på det offentlige og private 
arbejdsmarked.  
 
På bacheloruddannelserne er der fokus på fastholdelse af de studerende, da især første-
årsfrafaldet blandt de studerende fortsat er for højt. Her er der vægt på at sikre, at kom-
mende studerende søger ind på uddannelsen med mest mulig viden om uddannelsens 
karakter, indhold og fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Derudover arbejdes der med 
en lang række studieunderstøttende tiltag, så som mentorordninger, kurser i akademisk 
skrivning, studiegrupper og studiesamtaler. 
 
Digitalisering er et stort satsningsområde på fakultetet, og udviklingsarbejdet foregår i 
et dobbelt spor. For det første finder der en opkvalificering af ca. 45 forskere sted vha. 
et stort anlagt kursus inden for digitale forskningsmetoder med et budget på 1,5 mio. 
kr., Kurset skal sikre, at forskningen udnytter de muligheder, som det digitale giver in-
den for humanistisk, teologisk og pædagogisk forskning. Denne udvikling i forskningen 
vil på længere sigt også optræde i den uddannelsesfaglige substans. For det andet er 
der iværksat en række EDU-it projekter på fakultetet. Der er i 2018 anvendt 2,8 mio.kr. 
til ca. 35 didaktiske projekter med særlig henblik på EDU-it, og satsningen fortsætter i 
2019. 
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I det forgangne år har det været et indsatsområde på fakultetet at højne svarprocenten 
på undervisningsevalueringerne. Denne indsats har for efteråret 2017 og foråret 2018 
resulteret i en gennemsnitlig svarprocent på 57 %. Der er hos studieledere samt i studie- 
og uddannelsesnævn stor opmærksomhed på at sikre, at der findes løsninger og følges 
op på de udfordringer, der adresseres i undervisningsevalueringerne.   
 
Arts har gennemført en række sammenlægninger af uddannelser med henblik på at 
skabe faglig udvikling, sikre et bedre match i forhold til arbejdsmarkedets behov samt 
sikre en mere solid studentermasse på uddannelserne. Der er tale om kandidatuddan-
nelsen i Globale Studier samt ansøgninger til kandidatuddannelsen i Arkæologi samt ba-
chelor- og kandidatuddannelsen i Klassiske Studier (Latin og Græsk). Derudover er der 
igangsat en større reform på masterområdet på Danmarks institut for Pædagogik og Ud-
dannelse (DPU), hvor udbuddet af masteruddannelser udvikles og tilpasses efterspørgs-
len på arbejdsmarkedet. 
 
Arts har i 2018 gennemført uddannelsesevalueringer for 24 uddannelser, fordelt på 9 
bacheloruddannelser, 13 kandidatuddannelser og 2 masteruddannelser. Hver uddan-
nelse udpeger på baggrund af datapakkerne og uddannelsens øvrige udfordringer, 
hvilke evalueringspunkter der skal sættes særligt fokus på. Blandt bacheloruddannel-
serne har frafald været et gennemgående fokuspunkt, og blandt kandidatuddannel-
serne har relationen til arbejdsmarkedet været et gennemgåede fokuspunkt. På master-
uddannelserne var der særligt fokus på rekruttering og det fysiske studiemiljø. Uddan-
nelsesforum Arts har desuden bedt uddannelserne om at forholde sig til det tværgå-
ende fakultetstema ”planlægning af studieforløb med fokus på de studerendes læring” 
eller formuleret som et spørgsmål: ”Hvordan tilrettelægges, inden for rammerne af de 
gældende studieordninger, udbud og undervisning således, at det giver den bedste sam-
menhæng i de studerendes læreprocesser?” 
 
Der er meget positive erfaringer med uddannelsesevalueringsmøderne på Arts. De af-
holdes med fokus på udvikling af den enkelte uddannelse og har opnået en høj grad af 
legitimitet i fagmiljøerne. Tilbagemeldingerne fra de eksterne eksperter er, at det er ty-
deligt at mærke, at der arbejdes professionelt med udviklingen af uddannelser, og at 
både fagmiljø, ledelse og studerende deltager i møderne med en stor åbenhed over for 
de indspil, der kommer fra de inviterede eksperter. 
 
 
6.3/ Health 
Uddannelserne på Health oplever en stadigt stigende efterspørgsel, både i form  
af flere førsteprioritetsansøgere og et ansøgerfelt med højere adgangskvotienter 
end tidligere år.  
 
I 2018 har kvalitetsarbejdet på Health båret præg af, at kvalitetsprocesserne nu  
opleves konsoliderede og med en historik, der i sig selv giver værdi ind i kvalitetssik-
ringen af vore uddannelser. Dette arbejde understøtter processen for Vision og 
Strategisk Grundlag for Uddannelserne på Health, iværksat 2017, og som allerede  
i 2018 og fortsat i 2019 vil resultere i revision af langt de fleste studieordninger på 
Health. De fleste uddannelser har udarbejdet procesplaner og målsætninger for det 
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videre arbejde, ligesom der på et par af uddannelserne allerede er etableret styre-
grupper og arbejdsgrupper for udviklingsarbejdet.  
 
En væsentlig udfordring for Health’s uddannelser er undervisningsevalueringerne, 
der mange steder har ’gule’ indikatorer. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe 
vedr. forbedring på denne front. En anden udfordring er førsteårsfrafald og derfor 
er førsteårs didatik og pædagogik sat i fokus for kvalitetsudviklingen i 2019. 
 
En del af kvalitetsudviklingsarbejdet indbefatter implementering af EDU IT og inter-
nationalisering på uddannelserne. Health valgte at understøtte universitetsledel-
sens EDU-IT-satsning med en supplerende pulje på fakultetsniveau, Health’s EDU IT-
satsning 2018-23. Tiltaget er forankret på CESU, som også står for de to årlige an-
søgningsrunder til HE’s EDU-IT pulje.  
 
Ved årets begyndelse indbefattede internationalisering af uddannelserne en  
pallette af tiltag, herunder også udviklingen af hele uddannelser på engelsk.  
Med regeringens dimensionering af internationale studiepladser i efteråret 2018  
er dette brede fokus ændret til et fokus på at udvikle og understøtte et fortsat inter-
nationalt fagligt fokus i uddannelserne, et øget udbud af engelske enkeltkurser, her-
under valgfag, evt. udbud af hele semestre på engelsk, og en bedre balance i ud- og 
indrejsende studerende på kortere udvekslingsophold. 
 
 
6.4/ Science and Technology 
Satsninger på ingeniør- og på digitaliseringsområdet betyder, at ST gennemgår en ambi-
tiøs udvikling af fakultetets uddannelsesportefølje. Det øgede optag på de disse områ-
der betyder, at antallet af studerende på ST vil stige væsentligt over de kommende år. 
Det betyder også, at der i disse år er ekstra fokus på rekruttering af studerende. 
 
Kvalitetsprocesserne på ST har vist, at fakultetets uddannelser generelt er kendetegnet 
ved høj kvalitet og faglighed. Uddannelserne er også efterspurgt af studerende, og afta-
gere udtrykker, at dimittender fra ST i høj grad besidder de rette kompetencer. 
 
Fastholdelse er en væsentlig udfordring på tværs af fakultets bacheloruddannelser. Der 
er på uddannelserne stor opmærksomhed på udfordringerne, og der er igangsat et stra-
tegisk arbejde på fakultetsniveau for at sikre en mere koordineret indsats på området.  
 
På tværs af fakultetet har der i kvalitetsprocesserne været særligt fokus på overgangen 
til semesterstruktur, som implementeredes fra studiestart 2017. Det er indtrykket at 
overgangen generelt er forløbet godt. Den videre udfoldelse vil fortsat være i fokus, og 
der skal i den sammenhæng sikres en erfaringsudveksling på tværs af fakultet. 
 
I det fremadrettede kvalitetsarbejde på tværs af fakultet, vil der også være fokus på ud-
viklingen af undervisning og læringsmiljø – dels gennem en øget anvendelse af digital 
understøttelse af læringen, dels gennem styrket anvendelse af kursusevalueringer. Et 
pilotprojekt er iværksat omkring initiativer, der kan styrke kendskabet til digitale værk-
tøjer og udbredelsen af digitale kompetencer generelt gennem faglige aktiviteter. Dette 
arbejde er kommet godt fra start i 2018.  
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På de enkelte uddannelser søges studiemiljøet styrket gennem en række forskellige ak-
tiviteter. På ingeniørområdet er der et særligt fokus på studiemiljø, som skal ses i lyset 
af Campus 2.0 og ingeniørsatsningen med tilhørende ambitioner om et øget optag. 
 
Relationer til erhvervsliv og synliggørelse af karrieremuligheder på alle trin af uddannel-
serne har også været et prioriteret tema i kvalitetsprocesserne. Dette gælder ikke 
mindst for de uddannelser, der har en forholdsvis høj dimittendledighed, men der er på 
fakultetet en generel opmærksomhed på mulighederne for at styrke samarbejdet med 
aftagere, og en række forskellige indsatser vil blive iværksat med dette formål. 
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7.1/ Implementering af justeringer og nye tiltag 
I årets løb har der været arbejdet med optimering af svarprocent og procedurer for un-
dervisningsevalueringer. På Health har en arbejdsgruppe udarbejdet anbefalinger, der 
blandt andet vedrører mere systematisk opfølgning og tydelig kommunikation til de stu-
derende om opfølgning. På Arts er det på såvel Institut for Kultur og samfund som DPU 
besluttet, at der på baggrund af undervisningsevalueringerne hvert semester vælges et 
tværgående tema, som studienævnet fordyber sig yderligere i som en del af det fortlø-
bende kvalitetsarbejde. På BSS er både evalueringsspørgsmål og -proces blevet trimmet. 
På ST er det besluttet, at der – som det er praksis på andre fakulteter - skal afsættes tid 
dels til evalueringen i den næstsidste uge, dels til opfølgning i den sidste uge i undervis-
ningsperioden, hvilket har højnet svarprocenterne. Overordnet er der sket en forbed-
ring i svarprocenten på 15 procentpoint, og det er nu halvdelen af de studerende, der 
besvarer undervisningsevalueringerne. 
 
Ved sidste års opfølgning på uddannelseskvalitetsprocesserne var der på tværs af fakul-
teterne et stort ønske om at revidere indikatorerne på efter- og videreuddannelsesom-
rådet (EVU). Derfor blev der i første omgang lavet nogle enkelte justeringer af ordlyden 
af nogle af de spørgsmål, der stilles via undervisningsevaluering og indgår som indikato-
rer. Derudover blev der etableret en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde et 
forslag til udvikling af mere valide data. Arbejdsgruppen har i 2018 inddraget EVU-ud-
dannelsesansvarlige i en workshop og har med afsæt heri udarbejdet et foreløbigt for-
slag til nye indikatorer. Forslaget er præsenteret for Udvalget for Uddannelse, uddan-
nelsesrådgivere, uddannelseschefer og kvalitetsmedarbejdere, og deres input skal nu 
indarbejdes, inden Udvalget for Uddannelse godkender et forslag, der sendes ud til 
kommentering i foråret. De nye indikatorer implementeres fra og med 2020. 
 
På fakulteterne er der fra og med 2018 implementeret forskellige justeringer af uddan-
nelseskvalitetsprocesserne. Både ST og BSS har suppleret datagrundlaget med, at den 
uddannelsesansvarlige udarbejder en skriftlig status på sidste års handleplan, hvilket 
svarer til den studielederberetning, der også indgår i datagrundlaget på Health, som gi-
ver et godt afsæt for dialog. ST har desuden indført studenterworkshops med særligt fo-
kus på vertikal og horisontal sammenhæng i uddannelsen forud for uddannelsesevalue-
ringerne, hvilket har givet konstruktive og kvalificerende input til processen. Arts har im-
plementeret en samtaleguide til uddannelser med få studerende, der meningsfuldt 
strukturerer dialogen i mangel på tilstrækkelige kvantitative data. På Health er møderne 
i uddannelsesforum ved opstart og afrunding af uddannelseskvalitetsprocesserne udvi-
det med deltagelse af studienævnsnæstformænd og uddannelsesledere, hvilket bidra-
ger til at skabe en god sammenhæng. 
  

7.0 Kvalitetssystemet 
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7.2/ Ønsker og behov fremadrettet 
Med den positive institutionsakkreditering i hus, er det blevet tid til det aftalte ”service-
tjek” af kvalitetssystemet. Formålet med gennemgangen er dels at tilpasse systemet til 
ændringer i de ydre omstændigheder som f.eks. den strategiske rammekontrakt og Ud-
dannelseszoom, dels at forenkle og justere systemet de steder, hvor vi oplever en unød-
vendig kompleksitet eller stort ressourcetræk.  
 
Ved tidligere års tværgående opfølgninger er det besluttet, at der skal indføres en ny in-
dikator for rekruttering, ligesom den skrinlagte internationaliseringsindikator skal genin-
troduceres i ny form. Hertil kommer ændringen i datagrundlaget for studiemiljøindika-
torerne, der fra og med efteråret 2018 skal tilvejebringes via Uddannelseszoom. Endelig 
er der med indgåelsen af den strategiske rammekontrakt opsat en række yderligere 
målsætninger på uddannelsesområdet, som skal afspejles i indikatorerne, hvis vi ønsker 
at undgå ”dobbelt-tilsyn” på uddannelsesniveau. 
 
Herunder gennemgåes justeringer af kvalitetssystemet og begrundelser for disse. 
 
Rekrutteringsindikator 
Efter drøftelser af mulighederne for at anvende ’andelen af 1. prioritetsansøgere blandt 
de optagne’ som indikator for rekruttering med fælles grænseværdier på tværs af fakul-
teterne frafaldes ønsket. I drøftelserne er der givet udtryk for, at det er ganske svært at 
fastsætte grænseværdier, og at der kan være strategiske grunde til at optage flere end 
antallet af 1. prioritetsansøgere, f.eks. er der stort behov for at rekruttere studerende til 
sproguddannelser, selv om der desværre er relativt få 1. prioritetsansøgere. Det har 
desuden været fremført, at der i forbindelse med årets ansøgninger og optag er drøftel-
ser af rekruttering på uddannelses-, fakultets- og universitetsniveau, og at uddannelses-
kvalitetsprocesserne tidsmæssigt er et uhensigtsmæssigt tidspunkt at drøfte dette. 
 
Udvalget for Uddannelse indstiller, at der ikke indføres en indikator for rekruttering. 
Rekrutteringsinformationer er dog vigtige som grundlag for at vurdere de øvrige indika-
torer, derfor er det besluttet, at ’andelen af 1. prioritetsansøgere blandt de optagne’ og 
grænsekvotient skal fremgå af indikatorkort som baggrundsinformation. 
 
Studieintensitetsindikator 
I forlængelse af den strategiske rammekontrakt og det øgede politiske fokus på studie-
intensitet har det været drøftet at indføre en ny indikator for studieintensitet. Data-
grundlaget stammer fra Uddannelseszoom og bygger på de studerendes vurdering af 
tidsforbrug i forbindelse med undervisning og forberedelse. Endelig opgørelsesmetode 
og fastsættelse af grænseværdier afventer relevante data fra Uddannelseszoom. 
 
Det indstilles, at der indføres en indikator for studieintensitet i form af ’ de studerendes 
vurdering af tidsforbrug i forbindelse med undervisning og forberedelse’. 
 
Undervisningsevaluering 
Undervisningsevalueringsspørgsmålene har været drøftet flere gange. I 2017 blev måle-
metoden for undervisningsevaluering ensrettet på tværs af fakulteter og grænseværdier 
harmoniseret, og som opfølgning på sidste års uddannelseskvalitetsprocesser blev det 
besluttet, at grænseværdierne for indikatoren skal justeres. 
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Der har hidtil været tre obligatoriske undervisningsevalueringsspørgsmål på universi-
tetsniveau, hvoraf ét spørgsmål anvendes som indikator. Udvalget for Uddannelse har 
besluttet, at det fremadrettet alene er indikatorspørgsmålet, der er obligatorisk: 

Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningen som  
(Meget stort udbytte| Stort udbytte| Noget udbytte| Lille udbytte| Intet udbytte)  

 
Fælles grænseværdier justeres fra grøn>= 3,8 og rød <3,5 til grøn>= 3,8 og rød <3,2. 
 
Studiemiljø 
Aktuelt er der i uddannelseskvalitetsprocesserne én indikator for studiemiljø. Indikato-
ren vedrører faglig trivsel og er baseret på Studiemiljøundersøgelsen. Indikatoren ved-
rørende det sociale studiemiljø blev udfaset på grund af et uhensigtsmæssigt udfald ef-
ter revision af spørgsmålsformulering. 
 
Med opfølgningen på uddannelseskvalitetsprocesserne i 2016 blev det besluttet, at mu-
lighederne for at monitorere studiemiljø i de år, hvor der ikke er nye data fra studiemil-
jøundersøgelsen, skulle undersøges. I 2017 blev ressourcerne i stedet prioriteret til im-
plementering af de ændringer, der imødegik den kritik, der lå til grund for den betin-
gede akkreditering, og mulighederne adresseres i stedet i indeværende år. 
 
Uddannelseszoom gennemføres hvert andet år og vil således imødekomme behovet for 
en hyppigere monitorering, dog vil det ikke sikre nye data hvert år. I drøftelserne af for-
enkling og konsolidering af uddannelseskvalitetssystemet har det været berørt, at op-
følgningspunkter i handleplanerne kan være to-årige, og dette vil sammen med nye stu-
diemiljødata hvert andet år imødekomme behovet. 
 
Udvalget for Uddannelse indstiller, at følgende spørgsmål fra Uddannelseszoom anven-
des som indikatorer: 

Der er et godt fagligt miljø 
Der er et godt socialt miljø 

 
I forhold til grænseværdier viser erfaringerne, at en relativt stor andel af de studerende 
har tendens til at svare ”hverken/eller” i forbindelse med denne type af spørgsmål. På 
den baggrund er det besluttet, at de to indikatorer opgøres på baggrund af en gennem-
snitsberegning i lighed med opgørelsesmetoden for undervisningsevalueringsindikato-
ren. 
 
Fælles grænseværdier fastsættes til grøn>= 3,8 og rød <3,2 svarende til grænseværdi-
erne for undervisningsevaluering. 
 
Internationalisering 
Efter flere drøftelser af mulighederne for at identificere en indikator for internationali-
sering og i forlængelse af dimensionering af optaget på engelsksprogede uddannelser 
vurderes det ikke at være muligt at finde en velegnet indikator. 
 
Det indstilles, at der ikke genindføres en indikator for internationalisering. 
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Det vil fortsat være muligt at se data for internationale studerende, der kan danne af-
sæt for en drøftelse af internationalisering. 
 
Uddannelser med tre eller flere røde indikatorer 
I relation til ændringer i indikatorlandskabet har proceduren for opfølgning på uddan-
nelser med tre eller flere røde indikatorer været drøftet. 
 
I det aktuelle system betyder tre eller flere røde indikatorer, at der skal afholdes sær-
skilte møder med involvering af dekanen samt en uddannelsesevaluering inden for en 
toårig periode. Proceduren er begrundet i et ønske om at sikre ledelsesforankring og 
konkret handling i forbindelse med eventuelle kvalitetsudfordringer på en given uddan-
nelse. Det har vist sig uhensigtsmæssigt, at uddannelser, der f.eks. i et år med evalue-
ring har tre røde indikatorer, skal evalueres igen inden for to år, da effekten af de initia-
tiver, der iværksættes, ikke nødvendigvis kan nå at slå igennem. 
 
Udvalget for Uddannelse ønsker, at proceduren ændres, således at kravet om at frem-
skynde uddannelsesevaluering bortfalder. 
 
Alignment af grænseværdier 
Af universitetsledelsens ledelsespåtegning til Uddannelsesberetning 2016 fremgik, at 
’Udvalget for Uddannelse skal arbejde mod harmonisering af grænseværdier - i første 
omgang med fokus på undervisningsevaluering og studiemiljø’. Som det fremgår oven-
for er sidstnævnte fuldt harmoniserede. For nogle indikatorer er grænseværdierne fort-
sat fastsat lokalt, hvilket primært vil sige på fakultetsniveau, men i nogle tilfælde på ud-
dannelsesniveau. Af ledelsespåtegningen fra BSS fremgår, at de vil drøfte ensretning af 
grænseværdier på tværs af fakultets uddannelsesportefølje med henblik på at eventu-
elle ændringer kan træde i kraft i 2019. 
 
Power-BI 
Fra og med uddannelseskvalitetsprocesserne i 2019 vil datarapporterne blive erstattet 
af et dashboard med indikatorer og mulighed for at dykke yderligere ned i data. Denne 
webbaserede løsning giver f.eks. mulighed for, at internationalisering, hvor der ikke er 
en indikator, får sin egen rapportside, der kan danne afsæt for dialog om internationali-
sering. 
 
Data på linjer 
Der er ønske om, at data kan blive opgjort på uddannelseslinjer, så eventuelle forskelle 
kan identificeres og adresseres. I 2019 vil det blive belyst, hvorvidt og i hvilket omfang 
det er muligt at imødekomme ønskerne. 
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7.3/ Opgaver i 2019 
Udvalget for Uddannelse justerer i 2019 uddannelseskvalitetsprocesserne således: 
• Forslag til justerede EVU-indikatorer færdiggøres og sendes til kommentering i for-

året 
• Følgende nye indikatorer implementeres 

o Studieintensitet 
o Fagligt og socialt studiemiljø som erstatning for den nuværende indikator 

• De fælles grænseværdier for undervisningsevaluering implementeres 
• ’Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og ud-

dannelsesevaluering’ tilrettes, så det fremgår, at uddannelser med tre eller flere 
røde indikatorer ikke skal fremskynde uddannelsesevaluering som hidtil 

• Webbaseret dashboard erstatter datarapporterne 
• Muligheder for at opgøre data på linjer afdækkes 
 
 



 

 

 
  

 
  

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 

UDDA
NNEL
SE 

KVAL
ITET 
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