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1. Universitetets Uddannelsesberetning 2018 

 

 

Sagsindhold: 

 

Uddannelsesberetningen er SDU’s primære værktøj til at følge op på arbejdet med uddannelseskvalitet på og om-

kring uddannelserne. Som led heri har Uddannelsesrådet udarbejdet ”Universitetets Uddannelsesberetning 2018”. 

Direktionen har behandlet uddannelsesberetningen på møde d. 2. maj 2019 og har tiltrådt initiativerne i handlings-

planen og de tildelte sanktioner over for uddannelser med kritiske nøgletal og har anmodet Uddannelsesrådet om 

at iværksætte og effektuere det. 

 

Uddannelsesberetningen fremsendes hermed til bestyrelsen godkendelse. 

 

Rammesætning af SDU's uddannelsesberetning 

Hvert andet år udarbejder SDU sin uddannelsesberetning1. Alle ledelsesniveauer på SDU deltager i udarbejdel-

sen, som er udtryk for den samlede status, opfølgning og plan for arbejdet med uddannelseskvaliteten på SDU i 

følgende perspektiv:  

 

 
 

Tidslinjen kan ikke holdes stramt i opfølgningen, da SDU er tæt involveret i sin omverden og stærkt påvirket af 

ydre rammers forandring – forhold, der sjældent lader sig tidsfæste entydigt indenfor tidsrammen, og som 

                                                        
1 Notat om SDU’s Uddannelsesberetning 
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forandrer sig og påvirker SDU’s uddannelsesarbejde både direkte og indirekte. I perioden har især følgende eks-

terne faktorer bidraget til forandringer og ændringer, som påvirker kvalitetsarbejdet:  

 

• Ændrede regler for uddannelser  

• Anbefalingerne fra Udvalget om bedre universitetsuddannelser  

• Bevillingsreformen 

• Fremdriftsreform I og II 

• Stadig udvikling af SDU’s organisation 

• Pres på gymnasieskolernes økonomi – hvorfor udbud af flere højniveaufag er udeblevet i regionen. Hermed er 

antallet af ansøgere, der opfylder adgangskravene til universitetets uddannelser, flere steder udfordret. 

• Reduktion i antallet af engelsksprogede uddannelser 

 

Uddannelsesberetningen er både bagudskuende, nutidig og fremadskuende. Formen er udviklet over tid og har til 

formål at sikre, at SDU samlet set ser konstruktivt på kvaliteten og periodens tiltag og handlinger, så der hele tiden 

sikres samlet læring af arbejdet med kvalitetssikring af uddannelser – hvad enten tiltaget og/eller handlingen er 

fællesuniversitær eller lokal.  

 

SDU har og nærer en kvalitetskultur på uddannelsesområdet, som hviler på dialog: Det, vi taler om, er det, vi sam-

men arbejder med, styrker og/eller forandrer. Udarbejdelsen af uddannelsesberetningen sker derfor i kontekst af 

en lang række mødefora og samtaler, hvor alle ledelsesniveauer er inddraget, dvs. studieledelse, fakultetsledelser, 

områdechefer, universitetsdirektør, Uddannelsesrådet og prorektor, og hvor relevante andre aktører er systema-

tisk inddraget i diskussionerne (f.eks. aftagerrepræsentanter, studerende og censorer). 

 

Konklusion for kvalitetsarbejdet og iværksættelse af tiltag (perioden fra 2016 med sigte frem mod 2020) 

Samlet set vurderes kvalitetssystemet på SDU at fungere godt og at være forankret tydeligt i organisationen. Ar-

bejdet har i fokusperioden vist, at der er en fælles forståelse af formålet med SDU’s kvalitetsorganisation, og at der 

er stor lyst til at bevæge både organisationen og arbejdet i en retning, hvor kulturen næres og styrkes med sigte 

på at simplificere den formulerede kompleksitet i kvalitetssikringssystemet. Et eksempel herpå er konstitueringen 

af samtaler om SDU’s egendimensionering i et uddannelsesledelsesrum, hvor netop samtalen og den fælles dis-

kussion af udfordringer og muligheder for hver enkelt uddannelse har givet fælles sprog og gode diskussioner om, 

hvordan det sikres, at kulturen er fælles og bærende, når der handles på udslag i kvalitetssystemet. 

 

”Universitetets uddannelsesberetning 2018”, der er vedlagt dagsordenen som bilag 1, giver på baggrund af fakul-

teternes og Fællesadministrationens uddannelsesberetninger et samlet billede af uddannelseskvaliteten på SDU. 

Universitetets uddannelsesberetning har ad flere omgange været drøftet og behandlet af Uddannelsesrådet og er 

efterfølgende tiltrådt i direktionen. 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Drøfter og godkender ”Universitets Uddannelsesberetning 2018” 
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Indstiller og sagsbehandler: 

 

Bjarne Graabech Sørensen 

Prorektor og formand for Uddannelsesrådet 

 


