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Baggrund  
Det samfundsvidenskabelige Fakultets arbejde med uddannelseskvalitet tager udgangspunkt i den direktionsgod-
kendte politik for uddannelseskvalitet og i forlængelse heraf fakultetets udmøntning af delpolitikkernes standarder 
og indikatorer og tilhørende ansvarsfordeling. Kvalitetsudviklingen af fakultetets uddannelser er en fælles opgave 
for ledere og medarbejdere, herunder dekanat, institutledere, viceinstitutledere for uddannelse, studieledere, un-
dervisere og administrative medarbejdere. 

SDU’s otte delpolitikker for uddannelseskvalitet 
Delpolitikkerne omfatter alle uddannelsesniveauer på heltids- og deltidsområdet herunder uddannelser, der udby-
des på engelsk. Delpolitikkerne afspejler de studerendes forløb fra ansøgning over uddannelse til job. Disse er: 

1. Delpolitik for rekruttering og optagelse 
2. Delpolitik for studiestart 
3. Delpolitik for studiemiljø 
4. Delpolitik for universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling 
5. Delpolitik for uddannelsens forsknings- og videnbasering 
6. Delpolitik for tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning 
7. Delpolitik for studieadministration og studievejledning 
8. Delpolitik for overgang til job og karriere 

 
Alle delpolitikker består af et overordnet formål, hvorunder der findes en række kvalitetsmål. Hvert kvalitetsmål har 
en eller flere standarder, der opfyldes igennem en eller flere indikatorer. Indikatorerne har tilknyttet en ansvarlig, 
ligesom der peges på, hvor opfølgningen skal dokumenteres. Indikatorerne er udtryk for det niveau, den ansvar-
lige skal opfylde (kunne besvare positivt). Når samtlige indikatorer under en standard er opfyldt, anses standarden 
for opfyldt. Når samtlige standarder i et kvalitetsmål er opfyldt, anses kvalitetsmålet for opfyldt. Når alle kvalitets-
mål i en delpolitik er opfyldt, betragtes formålet for delpolitikken som opnået. 
 
For hver af delpolitikkerne er det angivet, hvilke rammer der gør sig gældende for den enkelte delpolitik. Dette 
dækker over eksterne rammer som lovgivning og ESG’er samt internt relaterede dokumenter som strategier, poli-
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 Side 2 

tikker og principper. Delpolitikkerne suppleres af en række principper for uddannelseskvalitet, der uddyber delpoli-
tikkerne. En oversigt over sammenhængen mellem kvalitetsmål og principper fremgår af kvalitetspolitikkens ap-
pendiks. 
 
Fakultetets overordnede rolle- og ansvarsfordeling er fuldt beskrevet i ’Notat om uddannelsesledelse på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet’. Her skal følgende elementer fremhæves: 
 
Dekanen har ansvaret for udmøntning og opfølgning på kvalitetspolitikken på fakultetet. Udmøntningsnotatet be-
skriver den lokale udmøntning af kvalitetspolitikkens delpolitikker, arbejdet med nøgletal og kvalitetsindikatorer 
samt principper for uddannelseskvalitet. 
 
I henhold til universitetsloven har studienævnet ansvaret for kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen på den en-
kelte uddannelse. I praksis sikrer studielederen i samarbejde med studienævnet tilrettelæggelse, gennemførelse 
og udvikling af uddannelse og undervisning. Studielederne og studienævnene udgør i fakultetets arbejde med ud-
dannelseskvalitet særligt vigtige parter via deres tætte berøring med og ansvar for afvikling af uddannelsesaktivite-
ter i det daglige samt ikke mindst den løbende opfølgning på kvaliteten heraf.  
 
I kvalitetspolitikken er ansvaret for opfyldelsen af kvalitetsmålene på uddannelsesniveau placeret hos studielede-
ren. I nogle tilfælde kan den/de udførende personer være andre end studielederen. Dette vil fremgå af fakultetets 
oversigt sammenhængen mellem de enkelte delpolitikkers kvalitetsmål, standarder og indikatorer og disses ud-
møntning på fakultetet. 

Proces og ansvar for udmøntning 
Delpolitikkerne for uddannelseskvalitet med tilhørende principper for kvalitetsarbejdet udmøntes/ implementeres 
på initiativ af prodekanen for uddannelse med Kvalitetsteamet under SAMF Uddannelse som faciliterende og koor-
dinerende enhed. Udmøntningen/ implementeringen sker med inddragelse af alle relevante parter på fakultetet 
forstået som det formelle ledelseshierarki, ledelsesorganer, kollegiale organer, administrative og videnskabelige 
enheder studerende.  
 
Kvalitetsteamet forestår den overordnede rammesætning af fakultetets kvalitetsarbejde og faciliterer det efterføl-
gende arbejde med udmøntning af hver enkelt kvalitetsstandard. Heri inddrages relevante parter på fakultetet i 
fornødent omfang med henblik på at skabe transparens, forståelse og ejerskab.  
 
I udmøntningen tages højde for de forskellige uddannelsestyper på fakultetet, hhv. bachelor, kandidat, master og 
HD, ligesom campusspecifikke opmærksomhedspunkter tages i betragtning. 
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Elementer i kvalitetsarbejdet 
I det følgende beskrives den konkrete udmøntning af kvalitetssystemets enkelte elementer… 
 
Digitale kilder til viden om arbejdet med uddannelseskvalitet 3 
Uddannelsesberetningen 4 
Nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser 5 
Nøgletal for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser 6 
Principper for studiestarten 7 
Principper for evaluering af uddannelseselementer 7 
Principper for evaluering af hele uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter 7 
Principper for internationalisering af uddannelser 7 
Principper for studenterdeltagelse i arbejdet med uddannelseskvalitet 8 
Principper for studenterevaluering af hele uddannelser 9 
Principper for udvikling af nye uddannelser 10 
Principper for studie- og karrierevejledning 10 
Principper for dimittendundersøgelser 11 
Rammer og regler for uddannelserne 11 
Organisering af kvalitetsarbejdet 12 
Sammenhæng mellem den pædagogiske kompetenceprofil og fakultetets 
undervisningsfunktioner/stillingskategorier 12 
 

Digitale kilder til viden om arbejdet med uddannelseskvalitet 

SDU’s websider 
På SDU’s websider er universitetets arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser beskrevet. Siderne 
indeholder en generel indføring i universitetets overordnede tilgang til uddannelseskvalitet, ligesom kvalitetssyste-
met med delpolitikker og principper, kvalitetsorganisationen og arbejdet med opfølgning er beskrevet.  
 
Fra SDU’s websider er der links til fakulteternes sider om uddannelseskvalitet.  
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/uddannelseskvalitet  

QlikView 
SDU stiller en lang række datakilder vedrørende studiedata og lignende til rådighed. Disse datakilder er primært 
tilgængelige via platformen QlikView. I QlikView er der adgang til meget detaljeret data om eksempelvis  

• Nøgletal for uddannelserne (via rapporten Uddannelsesberetningen) 
• Frafaldsmonitorering 
• Internationalisering 
• Karakter 
• Eksamensstatistik 
• Studiemiljøundersøgelsen for heltid og deltid 
• Optag 

Link: https://qv.sdu.dk/index.htm (for medarbejdere) 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/uddannelseskvalitet
https://qv.sdu.dk/index.htm
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Fakultetets sharepoint for uddannelseskvalitet 
Til at understøtte fakultetets arbejde med uddannelseskvalitet er relevante dokumenter og opgørelser i relation til 
uddannelsesberetningen, opfølgning på nøgletal, arbejdet med delpolitikkerne, de obligatoriske interne og eks-
terne evalueringer samlet på et sharepoint-site, hvortil de relevante aktører i relation til uddannelsesledelsen (fx 
prodekan for uddannelse, VILU, studieledere, uddannelsesansvarlige og relevante administrative medarbejdere) 
har adgang. Dette sharepoint faciliteres og vedligeholdes af Kvalitetsteamet, der tilsvarende vedligeholder adgang 
og rettigheder.  
Link: https://syddanskuni.sharepoint.com/Sites/uksamf/SitePages/Home.aspx  

Uddannelsesberetningen 
Uddannelsesberetningen er omdrejningspunktet for opfølgning på universitetets delpolitikker for uddannelseskvali-
tet. Beretningen sætter fokus på den udviklingsorienterede dialog mellem studieledelsen og fakultetsledelsen via 
et formaliseret statusmøde. Uddannelsesberetningen tjener desuden det formål at kvalificere den løbende revision 
og udvikling af delpolitikkerne. 
 
Uddannelsesberetningen udarbejdes som forberedelse til statusmødet, der kan betragtes som en ’Uddannelses-
udviklingssamtale’ – et møde hvert andet år mellem fakultetsledelsen og studielederen med særligt fokus på den 
enkelte uddannelse, herunder interne og eksterne udfordringer. Formålet er at belyse hhv. strategi, mål og hand-
lingsplan for den enkelte uddannelse samt forhold ved den enkelte uddannelse på baggrund af Syddansk Univer-
sitets kvalitetspolitik for uddannelse. Mødedeltagere er som minimum studieleder og dekan/prodekan samt en re-
ferent fra Uddannelse og Kvalitet. Derudover kan eksempelvis institutledere, relevante administrative medarbej-
dere i relation til uddannelse, kvalitetsudvikling, forskning og økonomi, studienævnsmedlemmer og studerende 
deltage efter behov og på primært initiativ af studielederen. 
 
I det mellemliggende år afholdes opfølgningssamtale mellem den enkelte studieleder og dekanatet på baggrund af 
uddannelsesberetningens handlingsplan.  
 
Proces for uddannelsesberetningen er beskrevet i et procesdiagram, der er tilgængelig via sharepoint for Kvalitets-
teamet. 
 
Processen er kort sagt: 
1. Uddannelsesberetningen forberedes af Kvalitetsteamet. Forberedelsen omfatter primært opdatering af hjælpe-

tekst i skabelonen (alle afsnit), indsamling af status på relevante indikatorer jf. fakultetets udmøntning af kvali-
tetspolitikken og formidling heraf til studielederen, tydeliggørelsen af eventuelle særlige fokusområder for ud-
dannelserne og opdatering af nøgletal (afsnit D) inkl. oversigt over nøgletal i excel med angivelse af status i 
forhold til grænseværdier (grøn, gul eller rød for heltidsuddannelser) .  

2. Studielederen udarbejder udkast til uddannelsesberetning. I dette arbejde skal studielederen  
• forholde sig til seneste handlingsplan,  
• udarbejde SWOT efter nærmere anvisninger i den aktuelle skabelon,  
• forholde sig til status på relevante indikatorer jf. fakultetets udmøntning af kvalitetspolitikken samt nøgletal, 

og  
• udarbejde endeligt forslag til fremadrettet handlingsplan, der sikrer fokus på endnu ikke afsluttede handlin-

ger fra seneste handlingsplan, identificerede styrker og svagheder, relevante udfordringer i kvalitetspolitik-
ken samt nøgletal med utilfredsstillende status (rød eller alarmerende udvikling).  

https://syddanskuni.sharepoint.com/Sites/uksamf/SitePages/Home.aspx
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3. Senest en uge inden statusmødet sender studielederen den udfyldte uddannelsesberetning retur til Kvalitets-
teamet. 

4. Kvalitetsteamet forbereder i samarbejde med prodekanen for uddannelse statusmødet og sender på forhånd 
prodekanens bemærkninger til studielederen. 

5. Efter hvert enkelt statusmøde færdiggør studieleder i samspil med Kvalitetsteamet uddannelsesberetningen, 
hvorefter uddannelsesberetning indgår i det efterfølgende arbejde med aggregering af data og observationer 
til fakultetsberetningen. 

6. I forbindelse med arbejdet med uddannelses- og fakultetsberetningen indsamler Kvalitetsteamet feedback på 
proces, skabelon og materialer og forestår en periodisk revurdering af det valgte setup mhp. tilbagemelding til 
Fællesområdet samt præcisering af uklarheder og justering af uhensigtsmæssigheder. 

 
Uddannelsesberetningen kan tilgås her (kræver SSO): http://dub.sdu.dk/  

Nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser 
På SDU har vi valgt, at en række kvantitative nøgletal og kvalitetsindikatorer skal supplere de krav, som kvalitets-
politikken stiller til kvalitetsarbejdet. Nøgletallene og kvalitetsindikatorerne opgøres alle på uddannelsesniveau. 
Nøgletallene anvendes ved heltidsuddannelser, og kvalitetsindikatorerne anvendes ved deltidsuddannelser. 
 
Ved SDU's heltidsuddannelser anvendes der fem nøgletal. For hvert nøgletal er der angivet en grænseværdi for, 
hvornår nøgletallets værdi er utilfredsstillende. 
 
Som udgangspunkt skal utilfredsstillende nøgletal analyseres og forklares, og der skal træffes beslutning om, 
hvilke tiltag der skal iværksættes for at rette op på forholdene. 
 
Opfølgning på nøgletallene sker i forbindelse med uddannelsesberetningen, og datamateriale udarbejdes/ stilles til 
rådighed af Kvalitetsteamet. 

Der anvendes følgende nøgletal: 
• Frafald: Med dette nøgletal monitoreres det, hvor stor en procentdel af en uddannelses studerende, der er ble-

vet optaget på SDU et givent år, som ikke er studieaktive på samme hovedområde på SDU pr. 1. oktober året 
efter. Nøgletallet beregnes for både bachelor- og kandidatuddannelser. Nøgletallet opgøres årligt af Studieser-
vice i løbet af oktober måned og er tilgængeligt i QlikView via rapporten Uddannelsesberetningen. 

• Studietid: Med dette nøgletal monitoreres det, hvor mange måneder en uddannelses studerende et givent år 
gennemsnitligt er forsinket ift. den normerede studietid. Nøgletallet beregnes for både bachelor- og kandidatud-
dannelser. Nøgletallet opgøres årligt af Studieservice i løbet af oktober måned og er tilgængeligt i QlikView via 
rapporten Uddannelsesberetningen. 

• Undervisningsaktivitet: Med dette nøgletal monitoreres det, hvor mange undervisningsaktiviteter der er på en 
uddannelse et givent år. Undervisningsaktiviteter defineres overordnet som planlagt udbud af undervisning, 
hvor underviseren og studerende er fysisk til stede sammen, eller hvor undervisningen er IKT-baseret. Under-
visningsaktiviteter er dermed fx forelæsninger, øvelsestimer og workshops. Nøgletallet beregnes for både ba-
chelor- og kandidatuddannelser. Nøgletallet opgøres årligt af Kvalitetsteamet i løbet af april måned og er sam-
men med øvrige nøgletal tilgængeligt via Kvalitetsteamet’s nøgletalsoverblik. 

• Ledighed: Med dette nøgletal monitoreres det, hvor stor en procentdel af en uddannelses studerende, der et 
givent år er ledige i 4.-7. kvartal (alternativ 2. kvartal) efter dimission. Nøgletallet beregnes kun for professions-

http://dub.sdu.dk/
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bachelor- og kandidatuddannelser. Ved bacheloruddannelser monitoreres overgangsfrekvensen fra bachelor-
uddannelser til kandidatuddannelser på SDU. Aktuel ledighed opgøres af UFM og offentliggøres årligt i løbet af 
august og er sammen med øvrige nøgletal tilgængeligt via Kvalitetsteamet’s nøgletalsoverblik. Tal for over-
gangsfrekvens opgøres årligt af Studieservice i løbet af oktober måned og er tilgængeligt i QlikView via rappor-
ten Uddannelsesberetningen. 

• Forskningsdækning: Med dette nøgletal monitoreres det, hvordan forholdet mellem antal VIP-årsværk og 
DVIP-årsværk, der anvendes på en uddannelse et givent år, er. Nøgletallet suppleres af en monitorering af, 
hvordan forholdet mellem antal VIP-årsværk og antal STÅ-udløsende studerende, der er på en uddannelse i et 
givent år, er. Nøgletallet beregnes for både bachelor- og kandidatuddannelser. Nøgletallet opgøres årligt af 
Kvalitetsteamet i løbet af april måned og er sammen med øvrige nøgletal tilgængeligt via Kvalitetsteamet’s 
nøgletalsoverblik. 

 
Læs mere i SDU’s notat om nøgletal for heltidsuddannelser 

Nøgletal for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser 
På SDU har vi valgt, at en række kvantitative nøgletal og kvalitetsindikatorer skal supplere de krav, som kvalitets-
politikken stiller til kvalitetsarbejdet. Nøgletallene og kvalitetsindikatorerne opgøres alle på uddannelsesniveau. 
Nøgletallene anvendes ved heltidsuddannelser, og kvalitetsindikatorerne anvendes ved deltidsuddannelser. 
 
Ved SDU's deltidsuddannelser anvendes der seks kvalitetsindikatorer. Der anvendes ikke grænseværdier på 
samme måde som ved heltidsuddannelserne, men ved enkelte af kvalitetsindikatorerne er der angivet en vejle-
dende grænseværdi. 
 
Som udgangspunkt skal kvalitetsindikatorerne analyseres og forklares, og der skal træffes beslutning om, hvilke 
tiltag der skal iværksættes for at rette op på utilfredsstillende forhold. 
 
Opfølgning på nøgletallene sker i forbindelse med uddannelsesberetningen, og datamateriale udarbejdes/ stilles til 
rådighed af Kvalitetsteamet. 

Der anvendes følgende kvalitetsindikatorer: 
• Optag: Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvor mange studerende der et givent år er blevet optaget 

på en master- eller diplomuddannelse eller andre deltidsuddannelser og enkeltfag. Nøgletallet opgøres årligt af 
Studieservice i løbet af oktober måned og er tilgængeligt i QlikView via rapporten Statistisk Årbog. 

• Studenterbestand: Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvor mange studerende der pr. 1. oktober et 
givent år er indskrevet på en master- eller diplomuddannelse eller andre deltidsuddannelser og enkeltfag. Nøg-
letallet opgøres årligt af Studieservice i løbet af oktober måned og er tilgængeligt i QlikView via rapporten Stati-
stisk Årbog. 

• Dimittender: Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvor mange studerende der et givent år har dimitte-
ret fra en master- eller diplomuddannelse eller andre deltidsuddannelser. Nøgletallet opgøres årligt af Studie-
service i løbet af oktober måned og er tilgængeligt i QlikView via rapporten Statistisk Årbog 

• Forskningsbasering: Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvordan forholdet mellem antal VIP-års-
værk og DVIP-årsværk, der anvendes på en uddannelse et givent år, er. Såfremt VIP/DVIP-rationen er under 1 
kræver det en særlig opmærksomhed. Nøgletallet opgøres årligt af Kvalitetsteamet og Mastersekretariatet i 
løbet af april måned og er sammen med øvrige nøgletal tilgængeligt via Kvalitetsteamet’s nøgletalsoverblik. 

https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/notater/1_notat_noegletal_for_heltidsuddannelser.pdf?la=da&hash=A4E421DBF23CFF1C586330C6BC47083D166BC674
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/notater/1_notat_noegletal_for_heltidsuddannelser.pdf?la=da&hash=A4E421DBF23CFF1C586330C6BC47083D166BC674
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• Læringsudbytte: Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvordan de studerendes gennemsnitlige til-
fredshed med den faglige og pædagogiske kvalitet på en uddannelse er et givent år. Såfremt den gennemsnit-
lige tilfredshed er under 3,5 kræver det en særlig opmærksomhed. Nøgletallet opgøres årligt af Kvalitetsteamet 
og Mastersekretariatet i løbet af august måned og er sammen med øvrige nøgletal tilgængeligt via Kvalitetstea-
met’s nøgletalsoverblik. 

• Oplevet kvalitet og relevans: Med denne kvalitetsindikator monitoreres det, hvordan de studerendes gennem-
snitlige oplevelse af en uddannelses kvalitet og dermed relevans af uddannelsen er et givent år. Såfremt den 
gennemsnitlige oplevelse er under 3,5 kræver det en særlig opmærksomhed. Nøgletallet opgøres årligt af Kva-
litetsteamet og Mastersekretariatet i løbet af august måned og er sammen med øvrige nøgletal tilgængeligt via 
Kvalitetsteamet’s nøgletalsoverblik. 

 
Læs mere i SDU’s notat om nøgletal for deltidsuddannelser 
 

Principper for studiestarten 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ansvarsområder inden for principper for studiestart dækkes af studiestarts-
konceptet How to Uni. 

Principper for evaluering af uddannelseselementer 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet evaluerer systematisk alle uddannelseselementer efter hvert udbud. Uddan-
nelseselementer dækker over alle elementer, der er omfattet af en studieordning, herunder undervisning (fag, kur-
ser og moduler), vejledningsbårne forløb (herunder bachelorprojekter og specialer samt projektorienterede forløb 
og virksomhedsforløb), obligatoriske udlandsophold og praktikophold. Evalueringerne foregår, med mindre andet 
er angivet, via fakultetets digitale undervisningsevalueringssystem, og alle evalueringer følger fakultært fastlagte 
spørgerammer. I denne forbindelse sikres fokus på undervisningens pædagogiske kvalitet. 
 
Spørgerammer såvel som procedurebeskrivelser for de forskellige evalueringer er tilgængelige på fakultetets sha-
repoint for uddannelseskvalitet. 

Principper for evaluering af hele uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet evaluerer alle uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter regel-
mæssigt og som minimum hvert 6. år. Generelt sker arbejdet inden for rammerne af SDU’s overordnede princippa-
pir på området, der er udmøntet i fakultetets eget notat ”Evaluering af uddannelser med inddragelse af eksterne 
eksperter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet” 
 
Notatet, der også indeholder en vejledende turnusplan, er tilgængeligt på fakultetets sharepoint for uddannelses-
kvalitet.  

Principper for internationalisering af uddannelser 
SDU ønsker at være et internationalt universitet, og som led heri er internationalisering af uddannelserne et 
højt prioriteret mål. I medfør af dette mål sætter universitetets principper for internationalisering af uddannelser 
ambitioner på en række felter. SDU ønsker således 

- at integrere udlandsophold i studieordninger,  
- øge antallet af danske studerende på udlandsophold samt antallet af udenlandske studerende på SDU,  

https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet+(130618)/notater/2_notat_kvalitetsindikatorer_for_deltidsuddannelser.pdf
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- øge samarbejdet med udvalgte udenlandske universiteter og  
- skabe attraktive rammevilkår for udenlandske studerende. 

 
Med udgangspunkt heri er der opstillet i alt 7 mål med krav og forudsætninger, der skal opfyldes for at opnå den 
ønskede internationalisering af SDU’s uddannelser:  
 
• Mål 1: Internationalisering er en obligatorisk del studierne og beskrives i studieordningerne 

o På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har internationalisering siden september 2017 været indskrevet i 
alle studieordninger for bachelor- og kandidatuddannelser via en tekst i fakultetets studieordningsskabelo-
ner, der således sikrer, at internationaliseringselementer automatisk er indeholdt i alle nye studieordninger. 
Alle fakultetets bachelor- og kandidatuddannelser har således både indført mobilitetsvinduet samt indfriet 
kravet om IAH som et engelsksproget forløb.  

• Mål 2: Alle studerende har nem adgang til relevante fagudbud på relevante studiesteder i udlandet 
o Som udgangspunkt har alle studerende adgang til relevante fagudbud på studiesteder i udlandet og fagpak-

ker på udenlandske universiteter. 
o Udvekslingsaftaler indgås og vedligeholdes af fakultetets internationale koordinator på vegne af prodeka-

nen for uddannelse. 
• Mål 3: Der tilbydes vejledning og services af højeste kvalitet til danske og udenlandske studerende vedrørende 

en internationale dimension i deres studier på SDU. 
o Information til de studerende er tilgængelig via SDU’s websider og fakultetets egne studiesider. 
o Vejledning forestås af de faglige vejledere og SDU International.   

• Mål 4: SDU har et bredt udvalg af kurser og uddannelser på engelsk/andet fremmedsprog 
o Fakultetet har en ambitionen om, at alle engelsksprogede fag skal udbydes til indkommende udvekslings-

studerende for at sikre det bedst mulige udbud.   
• Mål 5. Der er tilvejebragt services af højeste kvalitet for danske og udenlandske studerende i forbindelse med 

internationalisering 
o Arbejdet med dette mål er forankret i Fællesadministrationen 

• Mål 6: Der er tilvejebragt markedsføring af højeste kvalitet af den internationale dimension i uddannelserne på 
SDU til danske og internationale studerende 
o Arbejdet med dette mål er forankret i SDU Kommunikation 

• Mål 7: Der sker en løbende monitorering af relevante forhold vedrørende internationalisering af uddannelser på 
SDU 
o Arbejdet med dette mål er forankret i Fællesadministrationen 

Principper for studenterdeltagelse i arbejdet med uddannelseskvalitet 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultets understøtter og opfordrer de studerende til aktiv deltagelse i arbejdet med 
uddannelseskvalitet. Arbejdet med uddannelseskvalitet tager direkte og indirekte afsæt i en lang række faglige og 
sociale aktiviteter, herunder studiestartsaktiviteter, diverse evalueringer og uformel kontakt mellem studerende, 
undervisere og administrative medarbejdere, samt formaliserede og mindre formelle fora, eksempelvis studie-
nævn, uddannelsesudvalg, Akademisk Råd, fagråd og andre studenterforeninger samt fakultetets Samarbejdsfo-
rum for uddannelser og fakultetets Studenterforum. Samlet set skal dette bidrage til en opfattelse hos de stude-
rende af at have mulighed for at påvirke studiemiljø og uddannelsesområdet bredt forstået.   
 
For de i princippapiret nævnte fire principper er følgende gældende på fakultetet:  
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Princip 1 om generelle forhold ved studenterdeltagelse 
Fakultetet og SDU stiller viden og information vedrørende studenterdeltagelse til rådighed for studerende primært 
gennem websider og BlackBoard, herunder studiestartskonceptet ’How to uni’.  
 
De studerendes deltagelse i arbejdet i råd og udvalg følges som udgangspunkt på årlig basis, og formanden for 
organet agerer i tilfælde af behov herfor.  
 
Som fakultet med uddannelser på fem campusser understøttes de studerendes muligheder for at deltage i kollegi-
ale organer. Således dækkes studerendes udgifter til transport i forbindelse med møder og relaterede aktiviteter.  

Princip 2 om studenterdeltagelse i råd, nævn og udvalg, herunder ad hoc grupper 
Under dette princip skelnes mellem, om råd, nævn og udvalg drives af studerende eller universitetet. Ansvaret for 
information og kommunikation, forventningsafstemning og samarbejde ved studenterdrevne råd, nævn og udvalg 
ligger hos de studerende. Ved råd, nævn og udvalg drevet af universitetet ligger ansvaret følgelig hos universite-
tet.  
 
Formanden for et råd, nævn eller udvalg gøres bekendt med indholdet i principper for studenterdeltagelse i arbej-
det med uddannelseskvalitet. 
 
Ved råd, nævn og udvalg, som universitetet driver, sikrer formanden i samspil med den administrative support, at 
nyvalgte medlemmer introduceres til organets arbejde, herunder opgaver og ansvar. Dette kan ske enten skriftligt 
eller mundtligt.  

Princip 3 om rekruttering af studerende til råd, nævn og udvalg 
Rekruttering af studerende til råd, nævn og udvalg koordineres af Fællesadministrationen for så vidt angår valg til 
kollegiale organer, mens rekruttering til uddannelsesudvalg koordineres af det eller de involverede institutter, og 
rekruttering til fakultære organer koordineres af fakultetet (Dekansekretariatet). Ansvaret for information til stude-
rende påhviler den koordinerende enhed.  
 
Udstedelse af bevis for deltagelse i råd, nævn og udvalg eller lignende håndteres i Studieservice. 

Princip 4 om studenterdeltagelse i evalueringer 
Evalueringer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tilrettelægges og gennemføres altid således, at de er me-
ningsfulde og fokuserede på udvikling af uddannelser, både med blik for det, der fungerer godt og dermed fortsat 
skal styrkes, og det, der ikke fungerer og derfor skal ændres. 
 
Ved vurderingen af evalueringsresultaterne skal det altid overvejes, om svarprocenten er tilfredsstillende, og hvor-
dan den eventuelt kan øges.  

Principper for studenterevaluering af hele uddannelser 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultets arbejde med studenterevaluering af hele uddannelser følger SDU’s over-
ordnede princippapir på området. 
 
Alle uddannelser evalueres som udgangspunkt årligt, fortrinsvis i maj-juni for uddannelser med afslutning efter 
sommereksamenerne og i januar for uddannelser med afslutning efter vintereksamenerne. 
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Evalueringen gennemføres via fakultetets digitale system for undervisningsevaluering og følger den fælles, obliga-
toriske spørgeramme.  
 
Alle studerende, der på tidspunktet for evalueringen er i gang med at udarbejde bachelorprojekt eller speciale, in-
viteres til at deltage i evalueringen af den uddannelse, de er indskrevet på. Der er således ikke fokus på indskriv-
ningsårgange, men færdiggørelsestidspunkt. Evalueringsskemaerne udsendes ultimo maj og primo januar hvert år 
med udgangspunkt i den obligatoriske spørgeramme. Svartiden er typisk 2-3 uger, og der udsendes 1-2 remindere 
i løbet af perioden. 
 
Efter endt evaluering sendes meddelelse til studienævnene og studielederne med anmodning om at sikre, at resul-
taterne af evalueringerne bliver drøftet i studienævnene mht. eventuelle justeringer i fagene, og at drøftelserne 
bliver dokumenteret på passende vis i mødereferaterne.  
 
Der følges endvidere op på evalueringerne i forbindelse med uddannelsesberetningen. 

Principper for udvikling af nye uddannelser 
Ansvaret for udviklingen af nye uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er forankret i dekanatet via 
prodekanen for uddannelse. I overvejelsen om udvikling af nye uddannelser tages afsæt i fakultetets strategi og 
herefter to overordnede spor: nuværende og fremtidige behov i det omgivende samfund samt ønsker fra fakulte-
tets faglige miljøer. Prodekanen for uddannelse og gruppen af studieledere/ viceinstitutledere for uddannelse dis-
kuterer på årlig basis uddannelsesporteføljen. 
 
I det konkrete udviklingsarbejde tages afsæt i Uddannelsesrådets procesplan for behandling af fakulteternes for-
slag til nye uddannelser samt skabeloner og vejledninger til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til ansøgnin-
ger om prækvalifikation med udgangspunkt i de ministerielt fastsatte vejledninger og frister. Skabelonen indehol-
der udmøntning af procesplanens mål, delmål og milepæle samt krav til dokumentation.  

Principper for studie- og karrierevejledning 
Principperne for studie- og karrierevejledning har til formål at sikre, at der er hensigtsmæssige rammer for, at alle 
studerende kan få vejledning om deres uddannelse, dvs. studievalg, studiestart, gennemførsel, trivsel og karriere. 
På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet koordineres og gennemføres studievejledningen i regi af Studieadmini-
strationens funktionsområde Studyability gennem en række konkrete indsatser i forhold til princippernes fem de-
lelementer: 

1. Professionel: Vejledningsfaglighed og professionalisme 
• Alle faglige vejledere gennemfører en uddannelse i form af et 2-dages grundkursus.  
• Der afholdes månedlige teammøder med de faglige vejledere med faglig sparring og supervision. 
• Der udbydes temakurser med fokus på særlige vejledningsfaglige emner. 

2. Sammenhængende: Vejledningsaktører samarbejder om at dække de studerendes behov 
• Henvendelsesstedet for studiekontakten og faglige vejledere er samlet for at sikre en mere sammenhængende 

service. 
• Månedlige statusmøder sikrer gensidig opdatering mellem vores vejledningsaktører. 
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• Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har indledt et partnerskab med Studieservice bl.a for at sikre en bedre 
sammenhæng med den centrale vejledning. 

3. Helhedsorienteret: Helhedsorienteret tilgang til vejledning 
• Dette delelement er i høj grad dækket ind af øvrige indsatser, herunder uddannelse af vejlederne, systematisk 

videndeling, samarbejde med den centrale vejledning i Studieservice og løbende evaluering. 
 

4. Kvalificeret: Fagligt kvalificerede valg om prioriteringer, synlighed og tilgængelighed 
• Oplæg og præsentationer på uddannelser bliver løbende tilpasset i forhold til de udfordringer og behov, der 

opstår. 
• Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har udviklet et studiestartskursus (How to Uni), der ud fra principper om 

helhed og relevans forbereder vores nye studerende til deres tid på SDU. Studiestartskurset er udviklet med 
afsæt i SDU’s principper for studiestart.  

5. Dokumenteret: Kvalitetssikring gennem dokumentation og evaluering 
• Alle henvendelser til vejledningsaktører registreres 
• Studyability evaluerer løbende på henvendelser og igangsætter særlige tiltag/indsatser ved behov. 

Principper for dimittendundersøgelser 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultets arbejde med dimittendundersøgelser tager udgangspunkt i SDU’s overord-
nede princippapir på området. 
 
Dimittendundersøgelser for heltidsuddannelser gennemføres som udgangspunkt hvert 3. år i efteråret (næste 
gang i 2021) for alle heltidsuddannelser, og populationen udgøres af tre dimittendårgange (undersøgelsesår ÷4, 
÷3 og ÷2). Dimittendundersøgelsen, der gennemføres via digitalt spørgeskema udsendt gennem e-boks, følger en 
fakultær spørgeramme. Evalueringsskemaerne udsendes i efteråret. Svartiden er typisk 4 uger, og der udsendes 2 
remindere i løbet af perioden. 
 
Dimittendundersøgelser for deltidsuddannelser gennemføres af EVU-området i samarbejde med Kvalitetsteamet. 
 
Efter endt undersøgelse udarbejdes rapporter, der sendes til studienævnene og studielederne med anmodning om 
at sikre, at resultaterne af undersøgelsen bliver drøftet i studienævnene mht. eventuelle justeringer i uddannel-
serne, og at drøftelserne bliver dokumenteret på passende vis i mødereferaterne.  
 
Der følges endvidere op på undersøgelsen i forbindelse med uddannelsesberetningen. 

Rammer og regler for uddannelserne 
Uddannelsesledelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet baserer sig på regelsamlingen Fakultetets rammer 
og beslutninger, der gælder for alle fakultetets uddannelser.   
 
Regelsamlingen udmønter den nationale lovgivning for de videregående uddannelser og regler vedtaget på SDU-
niveau, og den suppleres efter behov med fakultetets egne bestemmelser, herunder beslutninger i relation til stra-
tegier, pædagogisk-didaktiske indsatsområder, administrativ praksis m.m. 
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Fakultetets rammer og beslutninger og -regler fastlægges og administreres af Legalitetsteamet på vegne af prode-
kanen for uddannelse, mens udmøntning og implementering i den daglige drift primært varetages af Studieadmini-
strationen og øvrige enheder i SAMF UDD i samspil med de lokale administrative enheder og faglige miljøer. 
 
Regelsamlingen er tilgængelig via SDUnet og godkendes forud for hvert studieår af prodekanen for uddannelse. 

Organisering af kvalitetsarbejdet 
Kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet følger årshjulet for Kvalitets-
teamet. Årshjulet er tilgængelig på sharepoint og er alignet med årshjulene for studienævnene på fakultetet. 
 
Involveringen af relevante enheder og funktioner sker inden for fakultetets rammer især via det Uddannelsesadmi-
nistrative Forum (UAF) og på VILU-møder, mens involveringen af og koordineringen med andre hovedområder 
sker via de studieadministrative koordineringsgrupper SAK ADM og SAK KVAL samt Uddannelsesrådet.  

Sammenhæng mellem den pædagogiske kompetenceprofil og fakultetets undervisningsfunktio-
ner/stillingskategorier 
I overensstemmelse med indikator 4.1.3.1 skal hvert fakultet i sit udmøntningsnotat angive sammenhængen mel-
lem Den pædagogiske kompetenceprofil og fakultetets undervisningsfunktioner/stillingskategorier. Denne sam-
menhæng er som følger: 
 

Niveau i den pædagogiske kompe-
tenceprofil 

Typisk stillingskategori Typisk undervisningsfunktion 

D (udfører undervisning, som andre 
har planlagt) 

Instruktor 
Undervisningsassistent 

Underviser (under supervision) 

C (har ansvar for kortere undervis-
ningsforløb)  

Ph.d.-studerende Underviser 

B (har ansvar for egne, længere under-
visningsforløb) 

Eksterne lektorer Underviser 
Fagansvarlig (under supervision) 

A.1 (scholarship of teaching and learn-
ing) 

Adjunkter og lektorer Underviser 
Fagansvarlig 

A.2 (har ansvar for hele uddannelser 
og uddannelsesforløb, der involverer 
flere undervisere) 

Lektorer og professorer Underviser 
Fagansvarlig 
Studieleder 

 
Godkendt 25.10 2019 

http://sdunet.dk/Enheder/Fakulteter/Samfundsvidenskab/Om-uddannelsesledelse/Uddannelsesrammer-og-procedurer/Fakultetets-rammer-og-beslutninger.aspx?contentlang=da
https://www.sdu.dk/-/media/eeba1ac71aea4ebf8d636f98aa8f0cf7.ashx?h=16&thn=1&w=16
https://www.sdu.dk/-/media/eeba1ac71aea4ebf8d636f98aa8f0cf7.ashx?h=16&thn=1&w=16
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