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Formål 
 

SDU’s studieadministration og studievejledning understøtter de studerendes gennemførelse af uddannelsen.  
 
Universitetets studieadministration er effektiv og kompetent og understøtter studieledelse og undervisere. 
Herunder sikres at gældende legalitet på området overholdes, således at de studerende oplever en professio-
nel administration af deres uddannelse. 
 
 

Rammer 
 

Eksterne 
• Universitetsloven, uddannelsesbekendtgørelsen, masterbekendtgørelsen, og deltidsbekendtgørelsen 
• ESG 1.5: Teaching staff  
• ESG 1.6: Learning resources and student support 
• ESG 1.7: Information management 
 
Internt relaterede dokumenter 
• SDU’s strategi 
• SDU’s principper for studie- og karrierevejledning  
• Rammekontrakt 
• Sprogpolitik 
• Strategi for kompetenceudvikling af indvalgte i SDU’s kollegiale organer (råd, nævn og udvalg) 
• Notat om SDU’s tilgang til studentercentreret læring  

  

https://www.retsinformation.dk/
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/strategi
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/strategi
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/principper/8_principper_studie_og_karrierevejledning.pdf?la=da&hash=CB82A60F4FD104A3ADA6CD347233F222B909E4B3
https://sdunet.dk/da/administration/strategi/sprogpolitik+-+will+be+discussed+at+hsu+december+12th+2018
https://www.sdu.dk/-/media/524cbb535d9f475bbc16e522378b57a5.ashx?h=16&thn=1&w=16
https://www.sdu.dk/-/media/f1ea1ba14dd5442fa66ad2a5f31feb68.ashx?h=16&thn=1&w=16
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Kvalitetsmål 
 

7.1 De studerende modtager rettidigt relevant in-
formation om deres uddannelse. Herudover 
oplyses de om, hvor de selv kan søge yderli-
gere information. 
Standard 7.1.1 Universitetet kommunikerer målrettet, differentieret og koordineret med mål-

grupperne. 

Indikator 7.1.1.1 Universitetet gennemgår og justerer løbende informationen til de stude-
rende. 

Opfølgning a. Uddannelsesberetning 
b. Fakultetets uddannelsesberetning 

Ansvar a. Studieleder 
b. Dekan 

 

Standard 7.1.2 De studerende kan let finde relevant og fyldestgørende information om deres 
uddannelse. 

Indikator 7.1.2.1 Universitetet har en fælles standard for, hvilke informationer der skal 
være let tilgængelige på universitetets hjemmeside for hver enkelt uddan-
nelse. 

Opfølgning Den fællesadministrative beretning om uddannel-
seskvalitet 

Ansvar Universitetsdirektør 
 

Indikator 7.1.2.2 De studerende har én indgang til relevant information om uddannelsen og 
valg undervejs. 

Opfølgning Den fællesadministrative beretning om uddannel-
seskvalitet 

Ansvar Universitetsdirektør 
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Indikator 7.1.2.3 Relevant information om den enkelte uddannelse er tilgængelig på uni-
versitetets hjemmeside. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Indikator 7.1.2.4 De studerende tilkendegiver, at de let kan finde relevant og fyldestgø-
rende information om uddannelsen og valg undervejs. 

Opfølgning Den fællesadministrative beretning om uddannel-
seskvalitet 

Ansvar Universitetsdirektør 
 
 

7.2 SDU understøtter gennem studievejledning de 
studerendes gennemførelse af uddannelsen.   
Standard 7.2.1 De studerende har under uddannelsen adgang til relevant vejledning, som er 

tilpasset diversiteten i målgruppen. 

Indikator 7.2.1.1 De studerende har adgang til gennemførelsesvejledning. 

Opfølgning 
a. Uddannelsesberetning 
b. Den fællesadministrative beretning om uddan-

nelseskvalitet 

Ansvar a. Studieleder 
b. Universitetsdirektør 

 

Indikator 7.2.1.2 De studerende har adgang til vejledning om centrale regler og love på 
området (SU, orlov, eksamen mv.). 

Opfølgning 
Den fællesadministrative beretning om uddannel-
seskvalitet 

Ansvar Universitetsdirektør 
 

Indikator 7.2.1.3 De studerende har adgang til vejledning om valg og fravalg af uddannelse 
eller uddannelseselementer. 

Opfølgning Fakultetets uddannelsesberetning 
Ansvar Dekan 
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Indikator 7.2.1.4 Alle centrale og decentrale vejledere har kompetencer svarende til det i 
universitetets vejledningsstrategi fastsatte niveau. 

Opfølgning 
a. Fakultetets uddannelsesberetning 
b. Den fællesadministrative beretning om uddan-

nelseskvalitet 

Ansvar a. Dekan 
b. Universitetsdirektør 

 
 

7.3 SDU’s studieadministration er gennemsigtig, 
effektiv og kompetent. 
Standard 7.3.1 Det administrative personale sikrer, at sagsbehandling og beslutninger er gen-

nemsigtige og overholder love, regler samt fakultære og universitære rammer. 

Indikator 7.3.1.1 Alle studieledere og det studieadministrative personale har kendskab til 
de for området gældende love, regler og fakultære rammer. 

Opfølgning Fakultetets uddannelsesberetning 
Ansvar Dekan 

 

Indikator 7.3.1.2 Alle studienævnets medlemmer er oplyst om de for området gældende 
love, regler samt fakultære og universitære rammer. 

Opfølgning Fakultetets uddannelsesberetning 
Ansvar Dekan 

 

Indikator 7.3.1.3 Uddannelsen har gennemsigtighed i sagsgange for studieadministration, 
og den forventede svartid for sager i studienævnet er offentligt tilgænge-
lig. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Indikator 7.3.1.4 Referater fra studienævnsmøder er offentligt tilgængelige. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 
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7.4 SDU’s studieadministration understøtter stu-
dieledelsens arbejde med kvalitetssikring og 
kvalitetsudvikling af uddannelsen. 
Standard 7.4.1 Uddannelsen har en plan for årets gang for uddannelsens studieadministra-

tion og arbejde med implementering af og opfølgning på kvalitetspolitikken 
for uddannelsesområdet.    

Indikator 7.4.1.1 Planen er offentliggjort på uddannelsens hjemmeside. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Indikator 7.4.1.2 Planen indeholder alle væsentlige deadlines for studieadministrationen i 
løbet af året, herunder datoer for møder i studienævnet, offentliggørelse 
af læse- og eksamensplaner samt opfølgning på kvalitetspolitikkens en-
kelte elementer. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 


	Formål
	Rammer
	Kvalitetsmål
	7.1 De studerende modtager rettidigt relevant information om deres uddannelse. Herudover oplyses de om, hvor de selv kan søge yderligere information.
	Standard 7.1.1 Universitetet kommunikerer målrettet, differentieret og koordineret med målgrupperne.
	Indikator 7.1.1.1 Universitetet gennemgår og justerer løbende informationen til de studerende.
	Standard 7.1.2 De studerende kan let finde relevant og fyldestgørende information om deres uddannelse.
	Indikator 7.1.2.1 Universitetet har en fælles standard for, hvilke informationer der skal være let tilgængelige på universitetets hjemmeside for hver enkelt uddannelse.
	Indikator 7.1.2.2 De studerende har én indgang til relevant information om uddannelsen og valg undervejs.
	Indikator 7.1.2.3 Relevant information om den enkelte uddannelse er tilgængelig på universitetets hjemmeside.
	Indikator 7.1.2.4 De studerende tilkendegiver, at de let kan finde relevant og fyldestgørende information om uddannelsen og valg undervejs.

	7.2 SDU understøtter gennem studievejledning de studerendes gennemførelse af uddannelsen.
	Standard 7.2.1 De studerende har under uddannelsen adgang til relevant vejledning, som er tilpasset diversiteten i målgruppen.
	Indikator 7.2.1.1 De studerende har adgang til gennemførelsesvejledning.
	Indikator 7.2.1.2 De studerende har adgang til vejledning om centrale regler og love på området (SU, orlov, eksamen mv.).
	Indikator 7.2.1.3 De studerende har adgang til vejledning om valg og fravalg af uddannelse eller uddannelseselementer.
	Indikator 7.2.1.4 Alle centrale og decentrale vejledere har kompetencer svarende til det i universitetets vejledningsstrategi fastsatte niveau.

	7.3 SDU’s studieadministration er gennemsigtig, effektiv og kompetent.
	Standard 7.3.1 Det administrative personale sikrer, at sagsbehandling og beslutninger er gennemsigtige og overholder love, regler samt fakultære og universitære rammer.
	Indikator 7.3.1.1 Alle studieledere og det studieadministrative personale har kendskab til de for området gældende love, regler og fakultære rammer.
	Indikator 7.3.1.2 Alle studienævnets medlemmer er oplyst om de for området gældende love, regler samt fakultære og universitære rammer.
	Indikator 7.3.1.3 Uddannelsen har gennemsigtighed i sagsgange for studieadministration, og den forventede svartid for sager i studienævnet er offentligt tilgængelig.
	Indikator 7.3.1.4 Referater fra studienævnsmøder er offentligt tilgængelige.

	7.4 SDU’s studieadministration understøtter studieledelsens arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelsen.
	Standard 7.4.1 Uddannelsen har en plan for årets gang for uddannelsens studieadministration og arbejde med implementering af og opfølgning på kvalitetspolitikken for uddannelsesområdet.
	Indikator 7.4.1.1 Planen er offentliggjort på uddannelsens hjemmeside.
	Indikator 7.4.1.2 Planen indeholder alle væsentlige deadlines for studieadministrationen i løbet af året, herunder datoer for møder i studienævnet, offentliggørelse af læse- og eksamensplaner samt opfølgning på kvalitetspolitikkens enkelte elementer.



