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Formål 

Uddannelsens ledelse sikrer sammenhængen mellem uddannelsens 
• adgangskrav
• indhold
• læringsmål
• undervisnings- og prøveformer

Uddannelsens ledelse understøtter i tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen, at de studerende 
gennemfører uddannelsen rettidigt, og at uddannelsen løbende udvikles. 

Alle undervisningsaktiviteter lever op til universitetets Bærende principper for aktiverende undervisning og 
aktiv læring. 

Rammer 

Eksterne 
• Universitetsloven, uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen, masterbekendtgørelsen, del-

tidsbekendtgørelsen, bacheloradgangsbekendtgørelsen og kandidatadgangsbekendtgørelsen
• Dansk Kvalifikationsramme for Videregående Uddannelser
• ESG 1.2: Approval, monitoring and periodic review of programmes and awards
• ESG 1.3: Assessment of students
• ESG 1.4: Quality assurance of teaching staff
• ESG 1.5: Learning resources and student support
• ESG 1.6: Information systems

Internt relaterede dokumenter 
• Principper for troværdige eksaminer
• Bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring
• Notat om SDU’s tilgang til studentercentreret læring

https://www.retsinformation.dk/
https://www.retsinformation.dk/
http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
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://mitsdu.dk/da/vejledning/generelt_om_eksamen/snyd/principper
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_unipaedagogik/baerende_principper
http://static.sdu.dk/mediafiles/6/9/7/%7B69757837-0522-4BD6-B7D0-2DA300E2E3CF%7DNotat%20om%20studieledelse.pdf
https://sdu.dk/-/media/f1ea1ba14dd5442fa66ad2a5f31feb68.ashx?h=16&thn=1&w=16
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• Sprogpolitik 
• SDU’s principper for studenterevaluering af hele uddannelser  
• SDU’s principper for evaluering af uddannelseselementer  
• SDU’s principper for evaluering af hele uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter  
• SDU’s principper for udvikling af nye uddannelser  
• SDU’s principper for dimittendundersøgelser  
• SDU’s principper for internationalisering af uddannelser  
• SDU’s principper for studenterdeltagelse i arbejdet med uddannelseskvalitet  

   

https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/principper/6_principper_studentereva_af_hele_uddannelser.pdf?la=da&hash=50E95FA4987AA114A02A6E8FB653A5272DBCE369
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/principper/6_principper_studentereva_af_hele_uddannelser.pdf?la=da&hash=50E95FA4987AA114A02A6E8FB653A5272DBCE369
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/principper/2_principper_eva_af_uddannelseselementer.pdf?la=da&hash=32E74E324B4A74792E7482A17B45612591ABC0E2
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/principper/3_principper_eksterne_eksperter.pdf?la=da&hash=B7EE6F8D0AD633B50E94758A6D66E26827D3BEE0
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/principper/7_principper_udvikling_af_nye_uddannelser.pdf?la=da&hash=844EC0D711ED5B79FF3490E6778B7339D7F70729
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/principper/9_principper_dimittendundersoegelser.pdf?la=da&hash=30171012E9ABCA9575FAC489164E7C350BBF2AAD
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/principper/4_principper_internationalisering_af_uddannelser.pdf?la=da&hash=C84BA87622B50BF0CC8EFE1A72B599FC3B625CDF
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/principper/5_principper_studenterdeltagelse.pdf?la=da&hash=36E1C11DBD77EAE15612D6DD73A1D18C92575FDF
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Kvalitetsmål 
 

6.1 Uddannelsens niveau og kompetenceprofil 
svarer til kvalifikationsrammens typebeskri-
velse, og uddannelsens indhold og prøver af-
spejler, at der er sammenhæng mellem uddan-
nelsens struktur, læringsmål, adgangsgrund-
lag og prøver. 
Standard 6.1.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte er beskrevet i en kompetenceprofil, der 

er tilrettelagt efter den relevante typeskrivelse i den danske kvalifikations-
ramme. 

Indikator 6.1.1.1 Uddannelsens studieordning indeholder en kompetenceprofil, som er i 
overensstemmelse med kvalifikationsrammen. 

Opfølgning Fakultetets godkendelse af studieordning 
Ansvar Studieleder 

 

Standard 6.1.2 Der er sammenhæng mellem uddannelsens adgangskrav, struktur, læringsmål 
og kompetenceprofil. 

Indikator 6.1.2.1 Uddannelsens studieordning indeholder en beskrivelse af uddannelsens 
faglige progression og sammenhæng fra første til sidste semester. 

Opfølgning Fakultetets godkendelse af studieordning 
Ansvar Studieleder 

 

Indikator 6.1.2.2 For fagelementer på uddannelsens første år er det i studieordningen be-
skrevet, hvordan indhold, niveau og læringsaktiviteter er tilrettelagt under 
hensyntagen til uddannelsens adgangskrav. 

Opfølgning Fakultetets godkendelse af studieordning 
Ansvar Studieleder 
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Indikator 6.1.2.3 Uddannelsens studieordning indeholder en beskrivelse af sammenhængen 
mellem læringsmål for de enkelte fag og uddannelsens kompetenceprofil. 

Opfølgning Fakultetets godkendelse af studieordning 
Ansvar Studieleder 

 

Indikator 6.1.2.4 De studerende tilkendegiver i evalueringen af hele uddannelsen, at der er 
sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og kompetence-
profil. 
Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Standard 6.1.3 Uddannelsen har principper for valg af undervisnings- og prøveformer, der er 
i overensstemmelse med universitetets Bærende principper for aktiverende un-
dervisning og aktiv læring. 

Indikator 6.1.3.1 Principperne for valg af undervisnings- og prøveformer er beskrevet i stu-
dieordningen. 

Opfølgning Fakultetets godkendelse af studieordning 
Ansvar Studieleder 

 

Standard 6.1.4 Uddannelsen inddrager systematisk de studerendes feedback i udvikling af 
uddannelsen. 

Indikator 6.1.4.1 Der foreligger en plan for løbende studenterevalueringer af hele uddan-
nelsen. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Standard 6.1.5 Uddannelsen inddrager systematisk eksterne eksperter i udvikling af uddan-
nelsen. 

Indikator 6.1.5.1 Der foreligger en plan for løbende evalueringer af uddannelsen med ind-
dragelse af eksterne eksperter. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Dekan 
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6.2 Den enkelte uddannelse udvikler og synliggør 
uddannelsens kompetenceprofil med fokus på 
relevans for arbejdsmarkedet. 
Standard 6.2.1 Uddannelsens beskæftigelsesprofil/-muligheder er beskrevet. 

Indikator 6.2.1.1 Beskrivelse af uddannelsens beskæftigelsesprofil/-muligheder fremgår af 
studieordningen. 

Opfølgning Fakultetets godkendelse af studieordning 
Ansvar Studieleder 

Standard 6.2.2 Uddannelsens kompetenceprofil og indhold udvikles i dialog med uddannel-
sens aftagerpanel/aftagere. 

Indikator 6.2.2.1 Referat fra møde med aftagerpanelet afspejler, at kompetenceprofilen har 
været drøftet. 

Opfølgning 
Studienævnets behandling af uddannelsens kompe-
tenceprofil 

Ansvar Studieleder 
 

Indikator 6.2.2.2 Uddannelsen har en plan/et årshjul for samarbejdet med aftagerpanelet. 
Planen/årshjulet indeholder bl.a. kommunikation, mødestruktur og udvik-
lingsperspektiv. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Standard 6.2.3 Uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. 

Indikator 6.2.3.1 Såfremt uddannelsens nøgletal for ledighed er utilfredsstillende for det 
senest opgjorte år, skal uddannelsen redegøre nærmere for forholdet. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Indikator 6.2.3.2 Såfremt uddannelsens dimittender ikke får relevant arbejde, skal uddan-
nelsen redegøre nærmere for forholdet. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 
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6.3 Uddannelsens tilrettelæggelse, undervisnin-
gen og udprøvningen understøtter de stude-
rendes opnåelse af mål for læringsudbytte, 
som er beskrevet i kompetenceprofilen.  
Standard 6.3.1 Uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for 

læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejds-
belastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point. 

Indikator 6.3.1.1 Uddannelsen lever op til universitetets kvalitetsmål for studietid. Såfremt 
nøgletallet for studietid for det senest opgjorte år viser en utilfredsstil-
lende status eller en utilfredsstillende udvikling, skal uddannelsen rede-
gøre nærmere for forholdet. 
Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Indikator 6.3.1.2 Uddannelsen lever op til universitetets kvalitetsmål for undervisningsak-
tivitet (undervisningstimer pr. semester). Såfremt nøgletallet for undervis-
ningsaktivitet for det senest opgjorte år viser en utilfredsstillende status 
eller en utilfredsstillende udvikling, skal uddannelsen redegøre nærmere 
for forholdet.  

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 
Indikator 6.3.1.3 Uddannelsen følger op på status for studieintensitet på baggrund af sene-

ste opgørelse via UddannelsesZoom. Såfremt status er utilfredsstillende i 
forhold til universitetets centralt fastsatte mål herfor, skal uddannelsen 
redegøre nærmere for forholdet 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Standard 6.3.2 Undervisningen og øvrige læringsaktiviteter, herunder prøver, gennemføres 
på en måde, så den støtter de studerende i at opnå de fastsatte mål for lærings-
udbytte. 

Indikator 6.3.2.1 Studieordningen afspejler, at der for hvert fag/kursus er sammenhæng 
mellem læringsmål, undervisningsform og prøveform. 

Opfølgning Fakultetets godkendelse af studieordning 
Ansvar Studieleder 
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Indikator 6.3.2.2 Uddannelsen har beskrevet kriterier for godkendelse af meritgivende akti-
viteter gennemført uden for universitetet, herunder kriterier for endelig 
tildeling af ECTS og eventuelt karakterer. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Indikator 6.3.2.3 Der foreligger en plan for systematiske undervisningsevalueringer. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

Indikator 6.3.2.4 Undervisningens pædagogiske kvalitet evalueres som en del af den øvrige 
undervisningsevaluering 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Indikator 6.3.2.5 Der foreligger en plan for de studerendes evaluering af de uddannelses-
elementer, der ligger uden for universitetet, for eksempel udlandsophold, 
ophold i virksomheder og kliniske ophold. 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Indikator 6.3.2.6 Udviklingen i de studerendes deltagelse i og præstationer ved prøver mo-
nitoreres, og der igangsættes om nødvendigt tiltag for forbedring heraf 

Opfølgning Uddannelsesberetning 
Ansvar Studieleder 

 

Standard 6.3.3 Fakultetet og uddannelsen monitorerer løbende de studerendes opnåelse af 
mål for læringsudbytte på baggrund af relevante input fra uddannelsens inte-
ressenter, fx censorkorps og aftagerpaneler.   

Indikator 6.3.3.1 Såfremt der foreligger utilfredsstillende forhold, skal uddannelsen eller 
fakultetet redegøre nærmere for forholdet og iværksætte relevante tiltag. 

Opfølgning a. Uddannelsesberetning 
b. Fakultetets uddannelsesberetning 

Ansvar 
a. Studieleder 
b. Dekan 
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