
Måned Tidspunkt Opgave

Løbende Medlem af SAK-Kval

1 gang pr. år, 

variabelt 

tidspunkt

Studienævn behandler årsrapport fra relevant censorformandskab

Vedligeholdelse af aftagerpanel, invitation af nye medlemmer mm. 

Januar Udsendelse af undervisningsevalueringer for 2. kvartal

Medio Udsendelse af evaluering af hele uddannelser for medicin og klinisk biomekanik

Aftagerpanelsmøde psykologi

Ultimo Resultat af studiestartsundersøgelsen offentliggøres. Behandles i studienævnene

Februar Primo Afholdelse af kvalitets- og nøgletalskursus 

Primo/medio alt 

efter 

uddannelsens 

køreplan

Udarbejdelse af rapport pr. undervisningsevaluering for 2. kvartal. Indhentning af 

kommentarer fra relevante parter

Samlet opgørelse over administrative spørgsmål i undervisningsevalueringer for 

efterårssemestret

Medio/Ultimo Fastlæggelse af statusmøder for alle uddannelser

Ultimo
Udarbejdelse af rapporter over evaluering af hele uddannelsen for Medicin og Klinisk 

biomekanik

Ulige år
Klargøring af dimittendundersøgelser for Medicin, Farmaci, Klinisk Biomekanik og 

Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse

Aftagerpanelsmøde jordemodervidenskab

Aftagerpanelsmøde klinisk biomekanik

Marts Medio Udarbejdelse af materiale til statusmøderne, herunder beregning af nøgletal

Evalueringer fra 2. kvartal behandles i studienævnene

Undervisningsevalueringer og handleplaner fra 2. kvartal offentliggøres på hjemmesiden

Primo Halvårs Klinikevalueringer indhentes 

Evaluering af studiestart -Klinisk biomekanik, Medicin (BA)

Timetalsopgørelse til styrelsen

Årshjul for kvalitetsarbejdet på SUNDs uddannelser



Ulige år

Udsendelse af dimittendundersøgelser for Medicin, Farmaci, Klinisk Biomekanik og 

Sundhedsfaglig Kandidatudddannelse

Aftagerpanelsmøde farmaci

Aftagerpanelsmøde fysioterapi

Aftagerpanelsmøde Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

April Afholdelse af statusmøder

Udsendelse af undervisningsevalueringer for 3. kvartal

Udarbejdelse af rapport over evalueringsresultater for studiestart

Ulige år

Udarbejdelse af rapporter på baggrund af dimittendundersøgelser for Medicin, Farmaci, 

Klinisk Biomekanik og Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse

Maj Afholdelse af statusmøder

Udarbejdelse af rapport pr. undervisningsevaluering for 3. kvartal. Indhentning af 

kommentarer fra relevante parter

Aftagerpanelsmøde Ergoterapi

Resultat af central studiestartsundersøgelse offentliggøres. Behandles i studienævnene

Juni Afholdelse af statusmøder

Udsendelse af evaluering af hele uddannelser for alle uddannelser

Evalueringer fra 3. kvartal behandles i studienævnene

Undervisningsevalueringer og handleplaner fra 2. kvartal offentliggøres på hjemmesiden

Udsendelse af undervisningsevalueringer for 4. kvartal

Juli Ultimo Udarbejdelse af rapporter over evaluering af hele uddannelsen - alle uddannelser

Udarbejdelse af rapport pr. undervisningsevaluering for 4. kvartal. Indhentning af 

kommentarer fra relevante parter

August Udarbejdelse af rapporter over evaluering af hele uddannelsen - alle uddannelser

Lige år Udarbejdelse af fakultetets uddannelsesberetning

Samlet opgørelse over administrative spørgsmål i undervisningsevalueringer for 

efterårssemestret

Evalueringer fra 4. kvartal behandles i studienævnene

Undervisningsevalueringer og handleplaner fra 4. kvartal offentliggøres på hjemmesiden



September
Ulige år

Behandling af  resultaterne af studiemiljørundersøgelsen og udarbejdelse af handleplan

Afholdelse af kvalitets- og nøgletalskursus 

Ulige år

Klargøring af dimittendundersøgelser for Jordemodervidenskab, Klinisk Sygepleje og 

Ergoterapi

Aftagerpanelsmøde idræt

Lige År

Klargøring af dimittendundersøgelser for Idræt & Sundhed, Folkesundhedsvidenskab, 

Fysioterapi, Psykologi og Audiologi

Oktober
Ulige år

Udarbejdelse af samlet handleplan for fakultetet på baggrund af studiemiljøundersøgelsen

Ulige år

Udsendelse af dimittendundersøgelser for Jordemodervidenskab, Klinisk Sygepleje og 

Ergoterapi

Lige år

Udsendelse af dimittendundersøgelser for Idræt & Sundhed, Folkesundhedsvidenskab, 

Fysioterapi, Psykologi og Audiologi

Primo Evaluering af studiestart -alle uddannelser (BA)

Ultimo Udarbejdelse af rapport over evalueringsresultater for studiestart

Aftagerpanelsmøde medicin

Ultimo Udsendelse af undervisningsevalueringer for 1. kvartal

November
Udarbejdelse af rapport pr. undervisningsevaluering for 1. kvartal. Indhentning af 

kommentarer fra relevante parter

Timetalsopgørelse til styrelsen

Ulige år

Udarbejdelse af rapporter på baggrund af dimittendundersøgelse for Idræt & Sundhed, 

Folkesundhedsvidenskab, Fysioterapi, Psykologi og Audiologi

Aftagerpanelsmøde klinisk sygepleje

Lige år

Udarbejdelse af rapporter på baggrund af dimittendundersøgelse for Jordemodervidenskab, 

Ergoterapi og Klinisk Sygepleje

December
Medio

Fastlæggelse af hvilke delpolitikker uddannelserne skal behandle i studienævnene for det 

kommende år

Evalueringer fra 1. kvartal behandles i studienævnene

Aftagerpanelsmøde Folkesundhedsvidenskab

Undervisningsevalueringer og handleplaner fra 1. kvartal offentliggøres på hjemmesiden


