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Håndbogens opbygning

Kvalitetssikringshåndbogen  består af fire dele:

Det indledende kapitel Kvalitetssikring af uddannelserne 
beskriver,  hvordan vi på KADK forstår og organiserer 
kvalitetssikringsarbejdet. 

Oversigt over kvalitetsmål er en kortfattet oversigt over 
de mål, kvalitetssikringssystemet er bygget over. 
 
Så kommer de seks kapitler, der udgør selve håndbo gen, 
hvor mål, indikatorer, standarder og procedurer er 
 beskrevet i detaljer. 

Endelig kan man fra side 49 og frem finde de  konkrete 
opgaver beskrevet for de enkelte medarbejdergrupper 
i kapitlet Ansvar og arbejdsopgaver i kvalitetssikrings-
systemet.
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Kvalitetssikringspolitik og -strategi

KADK’s kvalitetssikringspolitik og -strategi beskriver sammen med 
 ”organisering af kvalitetsledelse” de overordnede rammer og mål for 
 kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af KADK’s bachelor- og kandidat- 
uddannelser samt efter- og videreuddannelsesområdet. 

Kvalitetssikringssystemet baserer sig på:
• The European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ENQA)
• Relevante dele af KADK’s lovgrundlag, herunder Lov om akkreditering af 

videregående uddannelses institutioner. 
Kvalitetssikringssystemet skal desuden ses i sammenhæng med: 

• KADK’s vision og strategi
• Strategisk rammekontrakt mellem KADK og uddannelses- og 

 forskningsministeren.

Formål med kvalitetssikringspolitikken

Formålet med kvalitetssikringspolitikken er at beskrive rammer og retning 
for arbejdet med at sikre fortsat kvalitet, relevans og udvikling af alle KADK’s 
uddannelser gennem et fælles fagligt værdigrundlag, der tager udgangspunkt 
i KADK’s særkende som en kunstnerisk og kulturel uddannelsesinstitution. 

Omdrejningspunktet for den fortsatte udvikling af uddannelser-
ne er KADK’s til enhver tid gældende vision og strategi samt KADK’s 
 samlede videngrundlag, der bygger på forskning, praksis og kunstnerisk 
 udvik lingsvirksomhed. 

Principper for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling

Kvalitetssikringspolitikken består af KADK’s overordnede principper, 
en række konkrete målsætninger for kvalitetssikringssystemet samt 
 relevante standarder og indikatorer, der indgår i de løbende kvalitets -
sikringsprocedurer og processer. 

De tre overordnede principper for arbejdet med KADK’s system  for 
kvalitetssikring og -udvikling er følgende:

1. Kvalitetssikringssystemet skal være relevant og meningsskabende. 
Kvalitetssikringssystemet understøtter en inddragende kvalitetskultur  og 
sikrer dialog mellem studerende, medarbejdere og ledelse på en måde, 
der opleves relevant og meningsfuld for de involverede og i forhold til 
behovet for kontinuerlig udvikling af uddannelserne. 

2. Kvalitetssikringssystemet skal være enkelt og overskueligt.  
Kvalitetssikringssystemet er kendetegnet ved at være enkelt og oversku-
eligt, idet det tager afsæt i eksiste rende strukturer og kvalitetsprocesser 
med henblik på at systematisere og styrke disse yderligere. Det bygger 
endvidere på en kombination af minimumsstandarder og strategiske mål.
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3. Kvalitetssikringssystemet skal afspejle KADK’s særkende. 
Kvalitetssikringssystemet tager udgangspunkt i KADK’s særkende som 
kunstnerisk og kulturel uddannelsesinstitution, hvis unikke videngrundlag 
samlet set bygger på forskning, praksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Målsætning 

Målet med kvalitetssikringssystemet er konkret at understøtte: 
• at de studerende når de opstillede mål for læringsudbytte og oplever de-

res uddannelse som et godt og relevant forløb, hvor de undervejs har haft 
mulighed for at forholde sig nysgerrigt, refleksivt og eksperimenterende til 
deres studier.

• at der løbende og systematisk udarbejdes ledelsesinformation til brug for 
tilrettelæggelse, opfølgning og udvikling af undervisning og uddannelser.

• at ledelsen på alle niveauer på et informeret grundlag kan løfte sit ansvar 
for den løbende kvalitetssikring og -udvikling på et dokumenteret grund-
lag, i samspil med medarbejdere og studerende. 

• at der sker en løbende inddragelse af dimittender og eksterne interes-
senter i den fortsatte udvikling af uddannelserne og uddannelsernes 
relevans.

• at der er åbenhed og synlighed omkring kvaliteten og relevansen af 
uddannelserne, og at udviklingen af uddannelserne til stadighed er til gavn 
for de studerende, aftagerne og det omgivende samfund.

Kvalitetspolitikken er udmøntet i en række temaer, hver med sine mål.  For 
hvert mål er der formuleret indikatorer, standarder og procedurer, der gør 
det muligt systematisk og målrettet at gennemføre, dokumentere og følge 
op på kvalitetsarbejdet. 

Ambitionen er at gøre det, vi gør godt – endnu bedre!

Kvalitetssystemet gør det lettere for os:
• at indhente feedback fra studerende, medarbejdere og aftagere m.fl. 
• at dele viden og lære af hinandens erfaringer på tværs af KADK
• at give de ledelsesansvarlige på ethvert niveau et informeret grundlag at 

træffe kvalificerede beslutninger på.

Vi vil også systematisk lade os kigge i sømmene af eksterne fagfæller, 
som vi gerne vil lære af.
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De grundlæggende parametre

Kvalitetssikringssystemet skal understøtte, at vi som organisation 
 løbende og på en systematisk måde undersøger og sikrer: 

• at underviserne har de rigtige og tilstrækkelige kompetencer.
• at undervisningens indhold og niveau er det rigtige.
• at undervisningen til stadighed udvikles og bliver bedre.
• at praktikken (som en del af undervisningen, der foregår uden for huset) 

giver det udbytte, vi forventer.
• at uddannelserne som helhed lever op til forventningerne.
• at vi lytter til vores omverden og bruger dens feedback på vores 

 uddannelser.

Disse parametre er der opstillet konkrete, konstatérbare mål for. 
Kvalitetssikringssystemet fastlægger også, hvordan vi konstaterer, 

om målene er nået, og hvordan vi følger op, når de ikke er det. 

Hvad er ikke beskrevet?

Kvalitetssikringshåndbogen omfatter de kvalitetssikringsmekanismer, der 
synligt og systematisk understøtter undervisningen og uddannelserne. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det langtfra er en udtømmende 
beskrivelse af det samlede landskab af aktører og ansvar, der skaber og 
sikrer kvaliteten af vores uddannelser. For de øvrige relationer gælder det 
imidlertid, at ”mekanismerne” ligger i kulturen i det faglige miljø, i funkti-
ons- og stillingsbeskrivelser og i linjeledelsen, eller, når det gælder udvalg, 
i kommissorier/forretningsordner og lignende. 

For eksempel har værkstedsledere, it- og campusansvarlige, bibliotek 
og studieadministration/studievejledning en meget konkret betydning for 
de studerendes undervisningsmiljø og dermed betingelser for læring. De 
bliver også evalueret gennem såvel undervisningsevalueringerne som ved 
undervisningsmiljøvurderingen hvert 3. år, og deres respektive chefer har 
ansvar for, at deres ydelser understøtter kvaliteten. 

Ph.d.-skolen, Forsknings- og KUV-udvalget samt Forskningsadmini-
strationen og Kommunikationsafdelingen har ligeledes en stor andel i at 
udvikle skolen og dermed uddannelsernes kvalitet.

Og som øverste ansvarlige har rektor, prorektor og bestyrelsen 
 naturligvis et grundlæggende ansvar for, at ikke bare de beskrevne 
kvalitets sikringsmekanismer fungerer, men at hele organisationen i alle 
led til enhver tid arbejder i retning af det fælles mål, nemlig at skabe den 
bedst mulige forskning og de bedst mulige uddannelser. Det medfører 
også et ansvar for at understøtte akademiets kvalitetskultur, hvor kvalitet 
ikke bare skabes gennem formaliserede evaluerings- og opfølgningspro-
cedurer, men nok så meget gennem den kontinuerlige udveksling mellem 
fagfæller, der udgør det faglige miljø. 



Oversigt over 
kvalitetsmål
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Kvalitetssikring af videngrundlag

Arkitekt- og designuddannelsen bygger på et videngrundlag bestående  af 
forskning, KUV og praksis.

Konservatoruddannelsen bygger på et videngrundlag bestående af 
forskning og praksis.

De tilknyttede undervisere ved hver uddannelse skal samlet set 
 dække det relevante videngrundlag.

Undervisernes videngrundlag bliver løbende opdateret, så det afspejler 
den faglige og teknologiske udvikling.

De studerende har tæt kontakt med forskning, (KUV) og praksis.

Alle undervisere, også deltidsansatte, der er ansat på mere end 1/5 tid 
(328 t/år inkl. forberedelse, men mindre end fuld tid), er en integreret del 
af programmerne eller de tværgående moduler og bidrager derigennem 
til udviklingen af program met og den samlede uddannelse.

De studerende er tilfredse med den pædagogiske kvalitet i undervisningen.

Alle undervisere tilbydes løbende inspiration og konkrete input til 
 udvikling af deres pædagogiske/didaktiske kompetencer.

Der følges konkret op på det, hvis en underviser inden for to år har fået 
flere kritiske eva lueringer af sin undervisningspraksis.

Kvalitetssikring af  
undervis ningens niveau og indhold

Studieordningernes rammer og indhold er relevante og understøtter 
 sammenhængende uddannelser på det foreskrevne niveau. 

Eksamensformer og bedømmelseskriterier er relevante og under-
støtter den intenderede læring.

Studieordningerne udvikles til stadighed på baggrund af indhøstede 
 erfaringer, evalueringer og input fra omverden og interessenter.

Undervisningsplanerne er et bilag til studieordningen, idet målene for 
lærings udbytte for de enkelte moduler står i undervisningsplanerne.

Målene for læringsudbytte er formuleret inden for rammerne af 
 s tudieordnin gen. 

Kvalitetsmål 1.1

Kvalitetsmål 2.1

Kvalitetsmål 2.2

Kvalitetsmål 1.2

Kvalitetsmål 1.3

Kvalitetsmål 1.4

Kvalitetsmål 1.5

Kvalitetsmål 1.6

Kvalitetsmål 1.7
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Det faglige niveau er passende (i henhold til den nationale kvalifikations-
ramme), de planlagte undervisningsformer er relevante, og emnevalget 
afspejler den nyeste udvikling i faget. 

Semesterplaner (på konservatoruddannelsen kaldet "detaljerede 
 tidsplaner") er en praktisk, konkret udmøntning af undervisningsplanerne, 
idet de fastlægger undervisere, lokaler, opgaver osv.

Alle datoer for undervisning, gennemgange og afleveringer fremgår af 
seme sterplanen.

Semesterplaner for alle moduler foreligger senest 14 dage, før 
 modulet starter, og er i overensstemmelse med de rammer, der udstikkes 
af den relevante un dervisningsplan.

Semesterplaner skrives i et fælles kalenderformat, så snart det nye 
 system til dette er klar. (Jf. projektet "Langtidsplanlægning af undervisningen".)

Alle eksterne undervisere er orienteret om, hvilken sammenhæng deres 
under visning indgår i, i det samlede undervisningsforløb.

Ved "eksterne undervisere" forstås undervisere, der er ansat på eller 
mindre end 2/5 af fuld tid på KADK og/eller er ansat i en tidsbegrænset 
periode på under tre år.

Både interne og eksterne censorer er orienteret om målene for lærings-
udbytte for de moduler, hvor de skal være censorer, således at eksaminer 
bliver bedømt på et relevant og konsistent grundlag.

Undervisningens niveau og indhold opleves som relevant (i henhold til 
målene for læringsudbytte) og udbytterigt af de studerende.

Kvalitetsmål 2.3

Kvalitetsmål 2.4

Kvalitetsmål 2.5

Kvalitetsmål 2.6
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Undervisningsevalueringer

Der skal være et statistisk holdbart antal svar for hver modulevaluering, 
hvis evalueringen skal anvendes.

De studerende skal opleve, at der bliver fulgt op på undervisning s-
evalueringerne.

Kvalitetssikring af praktik

De praktikpladser, de studerende vælger, er relevante for deres 
 uddannelses forløb og har tilstrækkelige muligheder for læringsudbytte.

KADK informerer praktikværten på praktikstedet om skolens 
 forvent ninger til et relevant og udbytterigt praktikophold.

Praktikopholdene evalueres af de studerende, så KADK lærer af både 
gode og dårlige erfaringer.

Eksterne evalueringer af uddannelserne

Der er ikke formuleret kvalitetsmål for eksterne evalueringer af uddan-
nelserne, men en konkret procedure for, hvordan de gennemføres.

Inddragelse af aftagere og dimittender

Dimittendernes ledighed må ikke væsentligt overstige den gennemsnit-
lige aktuelle ledighed for dimittender fra alle videregående uddannelser.

Kvalitetsmål 3.1

Kvalitetsmål 3.2

Kvalitetsmål 4.1

Kvalitetsmål 4.2

Kvalitetsmål 4.3

Kvalitetsmål 6.1
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To logikker: Målstyring og kvalitetstrappe

KADK’s kvalitetssikringssystem følger to grundlæggende logikker:
Den ene handler om at styre efter mål. Det vil sige, at der er sat 

 kvalitetsmål op på de forskellige områder. Kvalitetsmålene er udtryk for, 
hvad vi som institution mener er udtryk for god kvalitet, og derfor  nogle, 
vi til stadighed vil stræbe efter at nå. Målene er så konkrete, at vi helt 
objektivt – gennem udvalgte fakta, kaldet indikatorer - kan konstatere, 
om de er indfriet eller ej. For ikke løbende at skulle diskutere, om vi gør det 
godt nok, er der opstillet standarder for målene. Vi bruger standarderne 
som advarselssignaler, for stået på den måde, at hvis en standard ikke er 
nået, sætter vi en procedure i gang for at finde ud af hvor for, og hvor der 
eventuelt skal sættes ind for at nå det. Figur 1 illustrerer, hvad vi forstår 
ved kvalitetsmål, indikatorer og standarder.

De studerende oplever 
undervisningens niveau 
og indhold som relevant 
for læringsmålene

De studerende svarer i 
undervisningsevaluerin-
ger at de oplever under-
visningen som relevant

Mindst 80% af de 
 studerende svarer, 
at  undervisningen er 
 relevant

Kvalitetsmål Indikator Standard

Figur 1. Sammenhængen mellem de centrale begreber i målstyringen: 
 Kvalitetsmål, indikator og standard

Figur 1: Målstyring

EKSEMPELEKSEMPELEKSEMPEL

Hvad mener vi som 
institution er udtryk

for god kvalitet?
Hvordan måles det?

Hvornår er det 
godt nok?
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Den anden logik er kvalitetstrappen, der illustrerer, at vi hele tiden udvik-
ler os gennem refleksion over indhøstede og dokumenterede erfaringer. 
De fire trin i trappen er planlægning af en aktivitet, gennemførelse af 
 aktiviteten, dokumentation/evaluering af aktiviteten og endelig refleksion 
over dokumentatio nen/evalueringen – med henblik på, at de indhøstede 
erfaringer skal komme planlægningen af næste forløb til gode.

I denne håndbog beskrives KADK's mål for den organisatoriske 
 kvalitetssikring af uddannelserne og de procedurer, der sikrer, at vi får 
taget alle trinnene i kvalitetstrappen.

Figur 2. Kvalitetstrappen – en illustration af den stadige, systematiske udviklingsproces, 
hvor planlægning af og gennemførelse af aktiviteter sker på baggrund af dokumentation 
og evaluering af tidligere forløb.

Figur 2: Kvalitetstrappe
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æ
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Kvalitetssikringens organisering – 
kvalitetsledelse

Kvalitetsarbejdet består grundlæggende af procedurer, der er forankret 
som arbejdsopgaver i KADK's almindelige organisering. Nogle opgaver 
ligger således hos personalekategorier (fx modulansvarlige un dervisere 
eller institutledere), andre hos afdelinger (fx HR). Det ledelsesmæssige 
ansvar adskiller sig her ikke fra andre opgaver. 

Samtidig er der et overgribende ansvar for, at kvalitetsarbejdet som 
sådan bliver udført. Dette ansvar er placeret hos rektor, med Kvalitets-  og 
Analyseteamet i Ledelsessekretariatet som administrativt udføren de. 
Kvalitets- og Analyseteamet sørger således for at følge op på, om proce-
durerne følges og fungerer, ligesom teamet har ansvar for at igangsætte 
de processer, der ikke følger et fast årshjul (uddannelseseva lueringer, 
dimittendundersøgelser osv.).

Kvalitetssikringshåndbogen og dermed beslutningerne om, hvilke mål 
vi arbejder efter og hvordan, over drages fra august 2018 fra Styregruppen 
for Institutionsakkrediteringen til rektor. Rektor vil herefter, med uddele-
gering af ansvar til faglederne og chefen for efter- og videreuddannelse, 
følge og tilpasse hånd bogen i den udstrækning, det vurderes, at der er 
behov for det. 

Til denne kvalitetshåndbog knytter sig i øvrigt håndbog for kvalitets-
sikring af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på KADK.
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Hvordan kan vi være sikre på, at underviserne har 
de rigtige og tilstrækkelige kompetencer?

Vores uddannelser har et lovbestemt videngrundlag, og de skal være 
tilknyttet relevante faglige miljøer, der løbende skaber og bibringer de 
studerende ny viden på det relevante niveau. 

Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner fastslår, 
at vi ”på kunstnerisk og videnskabe ligt grundlag skal give uddannelse…”, 
hvilket i bekendtgørelsens § 1 er konkretiseret til, at ”Bachelor- og kandi-
datuddannelser er selvstændige uddannelsesforløb baseret på forskning, 
kunstnerisk udviklingsvirk somhed og praksis”. I § 3, stk. 2 om kandidat-
uddannelserne står der desuden, at de studerende skal have ”træning i 
videnskabeligt og kunstnerisk arbejde og metode”, og at uddannelsen skal 
videreudvikle ”den studerendes kompetence til at […] deltage i videnska-
beligt og kunstnerisk udviklingsarbejde”.

Det er i øvrigt vigtigt at holde sig for øje, at der gælder forskellige 
 betingelser for vores tre ordinære ud dannelser, idet det kun er arkitekt- 
og designuddannelsen, der hviler på et kunstnerisk grundlag og er baseret 
på kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Dette gælder ikke konservator-
uddannelsen. Dertil kommer, at arkitektuddannelsen er omfattet af et 
professionsdirektiv (Directive 2005/36/EC), hvilket ikke gælder de to 
andre uddannelser. 

Vores kvalitetssikringssystem er derfor indrettet til at holde øje med, 
at vi til stadighed lever op til disse forpligtelser, og dokumentere, at vi gør 
det. Konkret gør vi det ved at holde øje med at:

• Undervisernes viden og kompetencer samlet set dækker forskning, KUV 
og praksis (for Konservator skolens vedkommende dog kun forskning og 
praksis).

• Undervisernes faglige kvalifikationer løbende opdateres.
• Videngrundlaget (altså undervisernes viden og kompetencer) inddrages i 

undervisningen.
• De studerende har tæt kontakt med forskningsmiljøer, KUV og praksis.
• Undervisningens pædagogiske kvalitet understøtter de studerendes 

læring og opnåelse af målene for læringsudbytte.

Derfor arbejder vi med seks kvalitetsmål for videngrundlag. Til alle 
 målene hører processer, der sikrer, at vi holder øje med, at vi til stadighed 
lever op til dem, og angi velser af hvem der har ansvaret for at rette op, 
hvis vi ikke gør.
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Kvalitetsmål og procedurer

Videngrundlag — forskning, KUV og praksis

Arkitekt- og designuddannelsen bygger på et videngrundlag bestående   af 
forskning, KUV og praksis.

Konservatoruddannelsen bygger på et videngrundlag bestående  af 
forskning og praksis.

De tilknyttede undervisere ved hver uddannelse skal samlet set 
 dække det relevante videngrundlag.

Som indikator anvender vi undervisernes tilknytning til og kompetencer 
inden for de tre vidensformer (Arkitekt- og Designuddannelsen) hhv. de  to 
vidensformer (Konservatoruddannelsen). 

Følgende definitioner anvendes til at kategorisere undervisernes 
kompetencer:

• Forskning: Aktiviteter defineret som forskning i KADK Forskningsbase.
• KUV: Aktiviteter, der falder ind under Kulturministeriets definition af KUV, jf. 

Plan for forskning & kunstnerisk udviklingsvirksomhed, KADK 2016-2020. 
• Praksis kan enten være faglig virksomhed inden for arkitektur (bygnings-

kunst, byplanlægning, landskabsarkitektur, bygningskomponenter og 
brugsgenstan de) eller design. Praktikeren har en uddannelsesmæssig 
baggrund i en arki tekt-, design- eller lignende uddannelse, og praksis skal 
være rettet mod det byggede miljø, designfeltet eller tilstødende  relevante 
felter. Praksis kan bestå af realiserede projekter, by- og udviklingspla-
ner, anmeldte værker, offentliggjort formidling, deltagelse i anerkendte, 
kuraterede udstillinger, medlemskab af Kunstnersamfundet, modtagne 
legater eller lignende.

Praksis kan også være tekniske, metodiske, økonomiske eller andre 
kompe tencer inden for (eller med relevans for) byggeri, planlægning, 
håndværk, pro duktion og konservering, ligesom det kan være viden om og 
erfaring med lov krav, regulering, samfund eller om praksis i fortid og nutid.

• Arkitekt- såvel som Designuddannelsen har et aktivt fagligt miljø af 
 forskere og KUV-udøvere.

• Konservatoruddannelsen har et aktivt fagligt miljø af forskere. 
• Arkitekt- såvel som Designuddannelsen har undervisere tilknyttet, der er 

be skæftiget med kunstnerisk eller anden praksis, sideløbende med deres 
under visning.

Indikator

Kvalitetsmål 1.1

Standarder
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Hvert andet år udarbejder faglederen en oversigt, der viser, hvilke af de 
tre videns former de tilknyttede undervisere har kompetencer inden for. 

Arkitekt- og Designuddannelsen: Oversigten skal indeholde de 
 undervisere, der har været tilknyttet uddannelsen i det semester, hvor 
den udarbejdes.

Konservatoruddannelsen: Skemaet bruges ikke, men faglederen 
 udarbejder en liste over alle de undervisere, der har været tilknyttet 
uddannelsen tre år tilbage fra det semester, hvor den udarbejdes, hvad 
angår undervisere på bachelor delen, og to år tilbage for undervisere på 
kandidatuddannelsen. I listen angives navn, titel, og – for de eksterne 
underviseres vedkommende – deres primære ansættelsessted og det 
generelle fagområde (ikke specifikke kursus), de har undervist i. 

Dokumentation

Forskning

Underviser 1

Underviser 2

Underviser 3

Underviser 4

D-Underviser 1

D-Underviser 2

Honorarafløn. 1

Honorarafløn. 2

...

...

KUV
(Kun arkitektur 
og design)

Kunstnerisk eller
anden praksis

Fastansatte på mere end 2/5 tid

Deltidsansatte på 2/5 tid eller mindre og midlertidigt ansatte

Figur 3. Illustration af det skema,  der skal bruges til 
kategorisering af uddannelsernes videngrundlag. 
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Biblioteket står for registreringen af undervisernes cv i et sammenligneligt 
format i KADK Forskningsbase. Data kommer fra underviserne selv, der 
pålægges at ind sende de relevante oplysninger én gang som udgangs-
punkt og derefter med årlige opdateringer i forbindelse med MUS. Dette 
gælder også for deltidsansatte, der er ansat for et helt skoleår. 

Biblioteket udarbejder en vejledning til dette i samarbejde med 
 Kvalitets- og Analyseteamet.

Fagleder for Arkitekt- hhv. Designuddannelsen kategoriserer hvert 
andet år, i for bindelse med udarbejdelse af uddannelsesredegørelsen, 
de enkelte underviseres kompetencer inden for de tre hhv. to kategorier i 
videngrundlaget. Til dette brug anvendes undervisernes cv'er, som findes 
i KADK Forskningsbase, og evt. de fag kyndige udtalelser. Deltidsansatte, 
der er ansat for kortere perioder end et helt år, og honorarlønnede kate-
goriseres ud fra oplysninger om den undervisningsopgave, de er ansat til 
at varetage. 

Fagleder for Arkitekt- hhv. Designuddannelsen er ansvarlig for at 
kontrollere, om de enkelte uddannelsers videngrundlag dermed er i 
overensstemmelse med de ved tagne standarder nævnt ovenfor. Hvis det 
ikke er tilfældet, formuleres (i forbindelse med uddannelsesredegørelsen) 
en plan for rekruttering og/eller kompetenceudvik ling med henblik på at 
tilvejebringe de manglende kompetencer.

Fagleder for Konservatoruddannelsen opgør, hvor stor en andel af 
undervisnings timerne (opgjort som konfrontationstimer) på bachelor- og 
kandidatuddannelsen, der er dækket af eksterne undervisere. 

Opdatering af videngrundlag

Undervisernes videngrundlag bliver løbende opdateret, så det afspejler 
den faglige og teknologiske udvikling.

Undervisere, der forsker
Vi betragter det som ”løbende opdatering af videngrundlaget”, at 
 forskeren til sta dighed er engageret i forskningsprojekter. Vi ønsker 
ikke at sætte kvantitative stan darder i form af fx et bestemt antal 
 producerede artikler, idet vi mener, at fx en stor monografi, som tager 
flere år at udarbejde, er mindst lige så vigtig og kvalificerende som årlige, 
mindre artikler. Men den enkelte forsker skal kunne redegøre for, hvilke 
 projekter vedkommende er engageret i, og hvordan de skrider frem. Som 
 kvalitets kriterium for forskningen anvendes definitionerne i Kvalitets-
mål 1.1. Som det frem går nedenfor, vil det være institutlederens ansvar 
at afgøre, om underviseren holder sig ”løbende opdateret”. Forskningen 
kvalitetssikres i øvrigt i eget regi.

Undervisere, der arbejder med KUV
Vi betragter det som ”løbende opdatering af videngrundlaget”, at KUV- 
udøveren til stadighed er engageret i nye KUV-projekter. Vi ønsker ikke 

Ansvarlige
og procedurer

Kvalitetsmål 1.2

Indikator 
og standard



21Videngrundlag

at sætte kvantitative standarder i form af fx et bestemt antal udstillinger  
 eller lignende, da KUV kan antage mange former. Men den enkelte undervi-
ser skal kunne redegøre for, hvilke projekter vedkommende er engageret i, 
og hvordan de skrider frem. Som kvalitets kriterier anvendes definitionerne 
i Kvalitetsmål 1.1. Som det fremgår nedenfor, vil det være institutlederens 
ansvar at afgøre, om underviseren holder sig ”løbende opdateret”. KUV- 
arbejdet kvalitetssikres i øvrigt i eget regi.

Undervisere, der arbejder i praksis
Vi betragter det som ”løbende opdatering af videngrundlaget” i sig selv, 
når under visere har deltidsansættelse eller selvstændig virksomhed 
inden for det fag, de er ansat til at undervise i (eller på baggrund af). 
Praksisfeltet for ansættel sen/virksomheden og de anvendte metoder 
skal være relevante for den undervis ning, den pågældende er ansat 
til at varetage. Hvis ansættelsen inden for relevant praksis ophører, 
skal  underviserens faglige opdatering ske på anden vis eller ansæt tel-
sen ophøre, jf. Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk og 
 videnska beligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis 
 Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus 
samt Designskolen Kolding.

Kompetenceudvikling i øvrigt
Anvendelsen af midler til kompetenceudvikling følger i øvrigt den 
 kompetencestra tegi, der vedtages i Samarbejdsudvalget hvert år. 

KADK Forskningsbase – som på basis af årlige opdateringer fra 
 medarbejderne fremover vil indeholde oplysninger om både forskning, 
KUV, praksistilknytning og kompetenceudvikling.

Underviserne sørger for, at deres data i KADK Forskningsbase er 
 opdaterede. Biblioteket administrerer systemet og laver udtræk efter 
behov. Institutlederne følger op på, om målet er nået ved de årlige MUS.

Videngrundlaget bringes i spil i uddannelserne

De studerende har tæt kontakt med forskning, (KUV) og praksis. 

Dette kvalitetsmål har vi valgt ikke at opstille særlige standarder, 
 procedurer eller dokumentationskrav for, men vi arbejder ud fra disse 
kvalitetsparametre:

Alle uddannelser på KADK er karakteriseret ved en meget tæt  kontakt 
mellem undervisere og studerende, der undervises på relativt små 
hold og har langt mere individuel vejledning, end man kender fra andre 
 uddannelser. Det ligger som en kerne i hele akademitraditionen, at de 

Ansvarlige
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 studerende er tæt knyttet til deres undervi sere og dermed til såvel 
 forskning, KUV og praksis (eller forskning og praksis for Konservator-
skolens vedkommende). 

Den rumlige organisering understøtter dette, i og med at forskere og 
undervisere så vidt muligt har deres arbejdspladser i umiddelbar nærhed 
af de studerendes arbejdsborde.

Forskningsmiljøerne afholder faglige seminarer og forelæsninger med 
internatio nale kapaciteter, der er åbne for alle studerende og annonce-
res på intranettet og skolens info skærme. På Konservatoruddannelsen, 
hvor dette ikke er en del af den faglige tradition, inviteres studerende til 
deltagelse i konferencer/kongresser, hvor de kan stifte bekendtskab med 
forskning på internationalt plan. 

Ved alle strategiske og/eller eksternt finansierede forsknings- eller 
KUV-projekter tilstræbes det, at studerende får mulighed for at  deltage 
direkte, eller at der på anden vis kobles studenterrettede aktiviteter til 
projekterne. Det kan fx være gen nem særligt tilrettelagte forløb som 
workshops og seminarer på de relevante programmer eller vejledning i 
forbindelse med bachelorprojekter og kandidataf gange/-specialer inden 
for projektets område.

Faglederne overvåger (i forbindelse med udarbejdelse af uddannelses-
redegørel serne hvert andet år) stud.-/VIP-ratioen (både i antal og 
 årsværk), som giver et vist billede af de studerendes mulighed for kontakt 
med videngrundlaget. 

Institutlederne gør forskerne og KUV-udøverne opmærksomme på, 
at de, hvor det er muligt og relevant, giver studerende mulighed for at 
 deltage   i aktiviteter i tilknytning til strategiske og/eller eksternt finansie-
rede  forsknings- eller KUV-projekter.

Alle undervisere, også deltidsansatte,   
er en aktiv og integreret del af videngrundlaget

Alle undervisere, også deltidsansatte, der er ansat på mere end 1/5 tid 
(328 t/år inkl. forberedelse, men mindre end fuld tid), er en integreret del 
af programmerne eller de tværgående moduler og bidrager derigennem 
til udviklingen af program met og den samlede uddannelse.

Der foreligger information til alle nyansatte om krav og forventninger, 
 ligesom det beskrives, hvilke aktiviteter de kan – og forventes at – deltage i. 

Alle undervisere, der er ansat for et helt semester på 2/5 tid eller 
 derover, skal deltage i planlægnings- og lærermøder på programniveau. 

Undervisere, der er ansat for et helt semester og/eller skal tage 
 studerende til eksamen, opfordres til at deltage i planlægnings- og lærer-
møder på programniveau.

Ansvarlige
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Information til deltidsansatte ved ansættelse.
Beskrivelse af aktiviteter i fagledernes uddannelsesredegørelse hvert 
andet år.

HR giver ved nyansættelse alle deltidsansatte information i form af 
en  velkomst pakke (”onboarding-procedure”), hvis indhold fastlæg-
ges i samarbejde med Kva litets- og Analyseteamet inden august 
2018.  Institutlederne sættes cc: på udsen delsen og kan så følge op med 
 institutspecifik information. 

Institutlederne sørger for, at deltidsansatte inviteres til institutforsam-
lingsmøder og andre arrangementer på instituttet, og at ansatte på 2/5 tid 
eller derover er informeret om, at de forventes at deltage. 

De program-/modulansvarlige inviterer deltidsansatte til program-/
modulmøder og sørger for, at ansatte på 2/5 tid eller derover er  informeret 
om, at de forventes at deltage, jf. Aftale om programansvar for  Arkitektur 
og Design, 22.05.2017. 

Institutledere og programansvarlige, der ansætter nye undervisere, 
informerer HR om dette, inden den nye underviser påbegynder arbejdet, 
så information kan sendes ud på det relevante tidspunkt. 

Institutlederne gør på anmodning rede for de deltidsansattes invol-
vering til fagle derne, der afrapporterer i deres uddannelsesredegørelse 
hvert andet år. 

Underviserne har tilstrækkelige pædagogiske kompetencer

De studerende er tilfredse med den pædagogiske kvalitet i undervisningen.

Mindst 80 % af de studerende på hvert hold, der har besvaret det 
pågæld ende spørgsmål i undervisningsevalueringerne, svarer, at under-
visernes evne til at formidle deres viden er tilfredsstillende. Ved kvalitative 
evalueringer ses efter, at der ikke er ytret meget negativ kritik. 

De 80 % er ikke udtryk for, at alt derunder er ”dumpet”, men hvis 
 procenten er lavere, skal der reageres på det. 

Se i øvrigt de specifikke retningslinjer for undervisningsevalueringer.

Undervisningsevalueringerne

Hvis under 80 % af de studerende i en undervisningsevaluering svarer, 
at undervi sernes evne til at formidle deres viden er tilstrækkelig, skal 
 underviser, program ansvarlig og institutleder forholde sig eksplicit til det. 

Se i øvrigt de specifikke retningslinjer for undervisningsevalueringer. 

Ansvarlige
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Undervisernes pædagogiske kompetencer udvikles og vedligeholdes

Alle undervisere tilbydes løbende inspiration og konkrete  input 
til udvikling af deres pædagogiske/didaktiske kompetencer. 

Alle undervisere med ansættelse på 2/5 tid eller derover deltager mindst 
hvert andet år i et arrangement med pædagogisk/didaktisk indhold – 
 aktuelt organise ret som pædagogisk dag i august måned.

Alle adjunkter gennemgår et pædagogikumforløb.

Mødeindkaldelser.
Deltagerlister.

Faglederne er ansvarlige for gennemførelsen af en årlig pædagogisk dag 
(med specifikt fagdidaktisk indhold) eller et andet tilbud med samme formål.

Der følges konkret op på det, hvis en underviser inden for to år har fået 
flere kritiske evalueringer af sin undervisningspraksis.

Alle undervisere, der har fået kritiske evalueringer af deres  under - 
vis ningspraksis, får – hvis institutlederen vurderer, at det er berettiget –    
sparring/opfølgning med deres institutleder og en plan for pædagogisk/ 
didaktisk  opkvalificering. 

Redegørelse fra institutleder til fagleder, som lader den indgå i 
 uddannelsesredegørelsen.

Når det er relevant, tilrettelægger institutleder en indsats sammen med 
den på gældende underviser. Indsatsen kan fx bestå i kollegial observation 
og sparring eller andre former for rådgivning.

Institutlederne skriver hvert andet år en kort, helt overordnet 
 rede gørelse om indsatser på dette felt (antal/typer af indsatser, ingen 
navne) til faglederne, som lader den indgå i uddannelsesredegørelsen. 

Kvalitetsmål 1.6

Kvalitetsmål 1.7
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Kvalitetssikringen af undervisningens niveau og indhold har til formål 
at sikre, at hver eneste undervis nings- eller vejledningstime er relevant 
for den studerendes uddannelse, på det niveau og i det fag, hvor ved-
kommende er. 

Niveau og indhold reguleres gennem et hierarki af dokumenter.  Den 
overordnede ramme udgøres af Den nationale kvalifikationsramme for 
hhv. kunstneriske bachelor- og kandidatuddannelser – ”Beskrivelser 
af bachelor-, kandidat- og mastergrad fra videregående kunstneriske 
uddannelsesinstituti oner i rammen for videregående grader i Danmark 
(typebeskrivelser)” 1 , studieordningen, undervisnings planen og seme-
sterplanen (på konservatoruddannelsen kaldes "semesterplanen" for 
"detaljerede tidsplaner". For overskuelighedens skyld bruges betegnelsen 
"semesterplaner" i det følgende.). Det skal sikres, at sammenhængen 
mellem disse, fra niveau til niveau, er til stede. 

Derudover skal undervisningen også i praksis være tilrettelagt sådan, 
at den rammer det rigtige niveau og indhold. Derfor skal alle  undervisere 
– også de eksterne – være klar over, hvilken sammenhæng deres 
 undervisning indgår i, og hvilke dele af undervisnings- og semesterplanen 
den formodes at løfte.

1      Kulturministeriet, januar 2010. Uddannelsen Bachelor of Crafts in Glass 
and Ceramics (forventet studiestart sept. 2019) er en kunstnerisk 
 professionsbacheloruddannelse med en særskilt kvalifikationsramme.
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Kvalitetsmål og procedurer

Studieordninger

Studieordningernes rammer og indhold er relevante og understøtter 
 sammenhængende uddannelser på det foreskrevne niveau. 

Eksamensformer og bedømmelseskriterier er relevante og understøt-
ter den intenderede læring.

Studieordningerne udvikles til stadighed på baggrund af indhøstede 
erfaringer, evalueringer og input fra omverden og interessenter.

Studienævnene gennemgår mindst hvert tredje år studieordningerne 
med henblik på at sikre hensigtsmæssighed og indholdsmæssig relevans. 

Studieordningerne er udarbejdet med afsæt i de relevante bekendt-
gø relser og den nationale kvalifikationsramme.

Studieadministrationen kvalitetssikrer (teknisk/formelt) nye og 
 ændre de studieordninger og udformer fælles skabeloner og dertilhøren-
de vejledninger til studieordninger for de tre uddannelser.

Studieordningerne skal følge disse vejledninger og skabeloner.

Studienævnenes eftersyn af studieordningerne skal inddrage:
• Faglederens uddannelsesberetning (udarbejdes hvert andet år,    

jf. kapitel 7), som bl.a. forholder sig til 
• dimittendundersøgelser
• statistik over frafald og gennemførelse
• beskæftigelses- og ledighedsstatistik
• undervisningsevalueringer.

• Statistik over prøveresultater
• Årsberetning fra aftagerpanelet
•  Input fra undervisere og studerende, kanaliseret gennem 

 insti tutforsamling og institutråd
• Input fra studie- og karrierevejledningen
• Censorformandskabets årsberetning
• Faglederens årlige møde med censorformandskabet
• Anbefalinger fra den seneste eksterne evaluering af uddannel sen   

(dvs. uddannelsesevalueringen hvert sjette år, jf. kap. 5).

Studienævnet modtager løbende input til ændringer i studieordningen og 
samler disse med henblik på en samlet vurdering, når arbejdet med en 
revision begynder.

I efterårssemesteret senest tre år efter sidste studieordningsændring 
samler Studieadministrationen den ovenfor nævnte dokumentation til 
studienævnet, som undersøger, om der heri peges på uhensigtsmæssige 
forhold, som en ændring af studieordningen vil kunne rette op på. 

Kvalitetsmål 2.1
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Studienævnet udarbejder forslag til ny studieordning. Ændringsforsla gene 
 beskrives i et særskilt dokument og motiveres. 

Studieadministrationen sender de ændringsforslag, der vedrører 
prøve- og eksamenssystemet, med begrundelser i høring hos censorfor-
mand skabet, jf. Eksamensbekendtgørelsen § 25, stk. 4. 

Ved udarbejdelse af en helt ny studieordning sender Studieadmini-
strationen forslaget i høring hos en bredere kreds af relevante interes-
senter, specielt aftagere. På baggrund af høringssvarene udarbejdes et 
revide ret udkast, som kvalitetssikres af studieadministrationen. Herpå 
kan et endeligt forslag drøftes og vedtages i studienævnet, som indstiller 
til rektor. 

Undervisningsplaner

Undervisningsplanerne er et bilag til studieordningen, idet målene for 
læringsudbytte for de enkelte moduler står i undervisningsplanerne.

Målene for læringsudbytte er formuleret inden for rammerne af 
 stu dieordningen. 

Det faglige niveau er passende (i henhold til den nationale kvalifika-
ti onsramme), de planlagte undervisningsformer er relevante, og emne -
valget afspejler den nyeste udvikling i faget. 

Alle undervisningsplaner er gennemgået og godkendt af studienævnet og 
lever op til kravene og kvalitetsmålene. Retningslinjer for gennem gangen 
er beskrevet [efterår 2018] og foreligger som en del af studie nævnets 
arbejdsbeskrivelse.

Referater af studienævnsmøder. 
Studienævnenes arbejdsbeskrivelse.

Studienævnet gennemgår og godkender hvert år undervisningsplaner ne 
for alle moduler i henhold til de beskrevne retningslinjer. Studienæv net 
retter henvendelse til de programansvarlige (med kopi til institutle derne), 
hvis der er planer, der ikke lever op til kravene. De programan svarlige 
retter så til på baggrund af en dialog med studienævnet, som endeligt 
godkender.

Semesterplaner

Semesterplaner (på konservatoruddannelsen kaldet "detaljerede 
 tids planer") er en praktisk, konkret udmøntning af undervisningsplanerne, 
idet de fastlægger undervisere, lokaler, opgaver osv.

Alle datoer for undervisning, gennemgange og afleveringer fremgår af 
semesterplanen.

Kvalitetsmål 2.2
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Semesterplaner for alle moduler foreligger senest 14 dage, før modulet 
starter, og er i overensstemmelse med de rammer, der udstikkes af den 
relevante undervisningsplan.

Semesterplaner skrives i et fælles kalenderformat, så snart det 
nye system til dette er klar. (Jf. udviklingsprojektet "Langtidsplanlæg-
ning af under visning en".) 

Alle semesterplaner lever op til kvalitetsmålene.

Semesterplanerne foreligger og findes tilgængelige i modulrummene.

Den programansvarlige er overordnet ansvarlig for, at semesterplanerne 
foreligger i modulkataloget og lever op til kvalitetsmålene. Ansvaret kan 
uddelegeres til den modulansvarlige. 

Sammenhæng i undervisningsforløbene

Alle eksterne undervisere er orienteret om, hvilken sammenhæng deres 
undervisning indgår i, i det samlede undervisningsforløb.

Ved "eksterne undervisere" forstås undervisere, der er ansat på eller 
mindre end 2/5 af fuld tid på KADK og/eller er ansat i en tidsbegrænset 
periode på under tre år.

• Alle eksterne undervisere med 1/5 ansættelse eller mere får en start-
pakke med studieordningen, undervisningsplanen, detaljeret tidsplan og 
anden information, også om det specifikke modul. Herunder evaluerings-
resultater fra evt. tidligere gennemløb af samme modul ("Modulrapport, 
kort version"). 

• Eksterne undervisere med kortere tilknytning orienteres om undervis-
ningsplanen og den detaljerede plan for det modul, deres undervisning 
indgår i. 

Skabelon for information til alle eksterne undervisere med mindst 1/5 
ansættelse. "Pakken" kan være netbaseret. 

Skabelon for information til alle eksterne undervisere med kortere 
tilknytning.

Administrationen (Kvalitets- og Analyseteamet) udarbejder skabelon for 
info fra den programansvarlige til den eksterne underviser. Derefter er det 
de programansvarliges opgave at sørge for, at alle eksterne undervisere 
får denne information. 

Indikator og standard

Dokumentation

Dokumentation

Kvalitetsmål 2.4

Ansvarlige og 
procedurer

Ansvarlige og 
procedurer

Indikator 
og standard
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Censorers bedømmelser

Både interne og eksterne censorer er orienteret om målene for lærings-
udbytte for de moduler, hvor de skal være censorer, således at eksaminer 
bliver bedømt på et relevant og konsistent grundlag.

Alle censorer er bekendte med studieordningens og undervisnings-
planens mål for læringsudbytte for det fag, de censurerer i.

Der findes en ”censorpakke” (på hjemmesiden) i form af en introduktion 
og vejledning til censorer, der gør det nemt at finde mål for læringsudbytte 
og bedømmelseskriterier.

Studieadministrationen udarbejder og ajourfører ”censorpakken” og er 
ansvarlig for, at alle censorer er bekendte med den (evt. formidlet via 
censorformandskabet). 

”Censorpakken” revideres årligt (følger op på ændringer af studie-
ordning eller undervisningsplan).

Studieadministrationen udsender link til alle censorer (evt. via 
 censorformandskabet).

De studerende er tilfredse med undervisningens niveau og indhold

Undervisningens niveau og indhold opleves som relevant (i henhold til 
målene for læringsudbytte) og udbytterigt af de studerende.

Se også særlige kvalitetsmål for undervisningsevalueringer i kapitel 3.

Indikator: De studerendes oplevelse af undervisningens kvalitet i de 
 løbende undervisningsevalueringer.

Standard: 75 % af respondenterne, altså de studerende, der har 
 svaret, skal svare positivt på de fem hovedspørgsmål i undervisnings-
evalueringerne ("Modulrapport, kort version"). Hvis der gennemføres 
 kvalitative evalueringer, er standarden, at der ikke er udtrykt markant kritik. 

Se procedure for gennemførelse af undervisningsevalueringer i kapitel 3 

Hvis resultaterne af evalueringerne er under standarden, skal institut-
lederen kommentere det og evt. følge op. For de tværgående modulers 
vedkommende er det faglederen, der er ansvarlig for dette. 

Find evt. yderligere vejledning i hæftet ”Opfølgning på undervisnings-
evalueringer” på intranettet under "For medarbejdere" → "Evaluering af 
undervisning".

Kvalitetsmål 2.5

Kvalitetsmål 2.6

Indikator og standard

Indikator og standard

Dokumentation

Dokumentation

Ansvarlige og 
procedurer

Ansvarlige og 
procedurer
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3
Formål med proceduren

Formålet med proceduren for undervisningsevalueringer er at sikre, at 
undervisningen på KADK evalueres systematisk, hensigtsmæssigt og 
med størst mulig effekt i form af stadige forbedringer, der medvirker til at 
styrke de studerendes læring. Samtidig skal proceduren sikre, at vi lever 
op til bestemmelserne i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannel-
serne og Lov om behandling af personoplysninger.

Principper for undervisningsevaluering

Når vi gennemfører undervisningsevalueringer på KADK, er det for at
• sikre de bedste betingelser for de studerendes læring.
• udvikle og forbedre undervisningen ved at give feedback til underviserne 

og de ansvarlige for uddannelserne.
• medvirke til at øge de studerendes bevidsthed om mål for læringsudbytte 

og betydningen af egen indsats og engagement.
• medvirke til, at underviserne inspireres til at dele gode erfaringer med 

særligt vellykket undervisning.

Når vi gennemfører undervisningsevalueringer på KADK, tilstræber vi, at
• processen er overkommelig og meningsfuld for alle implicerede.
• de indkomne svar – eller opsummeringer heraf – læses, bearbejdes og anven-

des  af alle relevante medarbejdere og ansvarlige med henblik på opfølgning.

Procedurens indhold

Proceduren beskriver
• Hvad vi evaluerer (hvilke moduler, hvor ofte osv.).
• Hvordan vi evaluerer (metode).
• Hvordan vi følger op, dvs. hvem der har ansvar for at gøre hvad og i hvilken 

rækkefølge (organisering og proces). Til dette hører 
•  den opfølgning, der består i at sikre, at uhensigtsmæssige forhold 

bliver rettet. 
• at der gives feedback til de studerende.
•  at det sikres, at resultater/opsamlinger er tilgængelige på de 

 relevante platforme.
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Andre dokumenter, der indgår i det samlede evalueringssystem

Til det samlede undervisningsevalueringssystem hører også:
• Standardspørgeskema til evaluering af hele moduler med undervisning
• Standardspørgeskema til evaluering af forløb med projektopgaver, 

 bachelorprojekter, speciale/afgang
• Standardspørgeskema til evaluering af praktikforløb
• Standardspørgeskema til evaluering af moduler på efter- og videreuddannelse
• Inspirationshæfte til gennemførelse af kvalitative evalueringer, fx som 

midtvejsevalueringer af forløb
• Procedure/årshjul for evalueringernes gennemførelse. 

Hvad evaluerer vi?

Det er fastlagt på KADK-niveau, at
• alle moduler med undervisning på mindst 2,5 ECTS-point evalueres efter 

endt gennemførelse.
• moduler på under 2,5 ECTS-point evalueres hver anden gang, de 

 gennemføres – typisk hvert andet år (på Konservatorskolen dog hver gang). 

Derudover står det naturligvis de enkelte undervisere frit for at gennem-
føre lokale evalueringer i det omfang, de eller deres studerende ønsker 
det. Til det formål findes et inspirationshæfte på intranettet under "For 
medarbejdere" → "Evaluering af undervisning". 

Hvordan evaluerer vi?

Standardiserede spørgeskemaer
Evalueringerne gennemføres med elektroniske spørgeskemaer, der ud-
sendes gennem systemet Results til de studerendes KADK-mailadresser. 

Spørgeskemaerne har en række spørgsmål med faste svarkategorier 
og enkelte muligheder for svar i fri tekst. Den evalueringsansvarlige for 
modulet (som kan være en af underviserne eller den programansvarlige) 
kan individuelt tilføje to spørgsmål med faste svarkategorier og ét med 
mulighed for at svare i fri tekst. 
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Spørgeskemaerne har bl.a. fokus på, om undervisningen har været 
relevant for de opstillede mål for læringsudbytte, som også fremgår af 
det enkelte spørgeskema. Ved at den studerende bliver bedt om at tage 
målene for læringsudbytte med i sin vurdering, opnås også en bevidst-
gørelse om disse. 

Vi spørger ikke om ting, vi ikke agter at analysere eller følge op på, 
som fx den studerendes køn.

Spørgeskemaerne kan besvares på dansk eller engelsk efter den 
studerendes eget valg, og rapporterne kan ligeledes trækkes på begge 
sprog. Fritekstkommentarer bliver gengivet på det sprog, de er skrevet.

Midtvejsevalueringer

Underviserne på moduler på 2,5 ECTS og derover anbefales at gennem-
føre midtvejsevalueringer med henblik på at kunne tage højde for det, 
hvis der er noget, de studerende ikke synes fungerer godt nok. En sådan 
evaluering vil også kunne skærpe de studerendes forståelse af målene 
for læringsudbytte og af egen indsats i og udbytte af undervisningen – på et 
tidspunkt, hvor der stadig er mulighed for at ændre på noget. 

Det er vigtigt, at der vælges en form, der lægger op til dialog, og at denne 
dialog gennemføres. Der er udarbejdet et inspirationskatalog med forskellige 
metoder og gode råd, som underviseren kan tage udgangspunkt i. Det findes 
på intranettet under "For medarbejdere" → "Evaluering af undervisning”.

Underviserne skal samle op på holdet eller efterfølgende melde tilbage 
til de studerende, hvilke konklusioner de drager af midtvejsevalueringen. 
Opfølgningspunkter deles også i modulrummet.
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Undervisningsevaluering
— Ansvarlige og opgaver
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Oversigt over 
evalueringsprocessen

Fagleder 
henter rapporter 
(evt. kun de korte 
versioner) fra sit 

institut 

Fagleder
sætter evalu-

eringerne 
på  dagsordenen på 
bachelorkoordine-
ringsudvalgsmøde 

og KA- hhv. KD- 
institutledermøde

Fagleder
skriver evt. 
notat til SN

Tværgående

 moduler på Arkitektur  

og Design

Programansvarlig 
henter rapporter 

med kommentarer 
fra sit programs 

moduler

Programansvarlig 
drøfter 

evalueringerne med 
underviserne

Institutleder
henter rapporter 
(evt. kun de korte 
versioner) fra sit 
instituts moduler

Institutleder
sætter evalu-

eringerne 
på dagsordenen på 
Institutrådsmøde i 
september/marts

Institutleder
skriver årligt 

 (oktober) institut-
opsamling til fagleder 

og SN

Moduler 
på programmerne

September/marts

September/marts

Fig. 4. Skematisk oversigt over processen for evaluering af 
undervisningen på programmerne.

Fig. 5. Skematisk oversigt over processen for evaluering af den  
tværgående undervisning på arkitektur- og designuddannelserne. 
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Udsendelsestidspunkt

Undervisningsevalueringerne i Results-systemet gennemføres i fire 
 runder om året. Runderne følger Blok 1 og Blok 2 på Arkitektur- og   
Designuddannelsen.

Systemet gør det muligt for de evalueringsansvarlige på hvert  modul 
at fastlægge den mest hensigtsmæssige dato for udsendelse til de 
 studerende. Det anbefales, at skemaet sendes ud, så de studerende kan 
udfylde det på sidste undervisningsgang, idet den evalueringsansvarlige 
kan trække en rapport med det samme og således nå at diskutere r esulta-
terne med de studerende. Men andre løsninger er altså også mulige. Hvis 
den evalueringsansvarlige ikke sætter en dato, sendes skemaet ud på en 
centralt fastsat dato (der også bliver meldt ud til de evalueringsansvarlige), 
således at alle studerende får mulighed for at svare, uanset hvad. 

Administrationens opgaver

Hver evalueringsrunde igangsættes af IT og Kvalitets- og Analyseteamet 
i fællesskab. Første skridt er, at de programansvarlige bliver bedt om at 
udpege en evalueringsansvarlig for hvert af modulerne på deres program. 
Det kan være en underviser på modulet eller den programansvarlige selv.
 

Den evalueringsansvarliges opgave

Den evalueringsansvarlige skriver datoen for udsendelse af spørge-
skemaer til de studerende ind i Results-systemet, og tilføjer evt. ekstra 
spørgsmål. Når de studerende har svaret, henter den evaluerings-
ansvarlige rapporten med resultaterne, og sørger at for at de bliver drøftet 
på holdet og med evt. øvrige undervisere på modulet. Endelig er det den 
evalueringsansvarliges opgave at sammenfatte og kommentere resulta-
terne af evalueringen ved at svare på de fire spørgsmål, der ligger i syste-
met som "Kommentar til rapporten".

Results-systemet giver automatisk besked til den programansvarlige 
og institutlederen, når dette er sket. De har derefter adgang til rapporten 
med kommentarer. Der er ikke andre end den evalueringsansvarlige, den 
relevante program-/tværgående modulansvarlige og institutlederen, der 
kan se rapporterne. Faglederne kan se alle rapporter. 
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Den programansvarliges/tværgående-modulansvarliges opgave

Den programansvarlige/tværgående-modulansvarlige inddrager 
 rapporterne med de evalueringsansvarliges kommentarer i planlægnin-
gen af næste års undervisning og drøfter forhold, der kræver opfølgning 
på institutniveau, med institutlederen hhv. faglederen.

Institutlederens opgave

Institutlederen forholder sig efter hvert semester til de gennemførte 
 undervisningsevalueringer, drøfter dem med de programansvarlige og 
sætter dem på dagsordenen på institutrådsmøde i februar hhv. september. 

Institutlederen (faglederen for de tværgående modulers vedkom-
mende) informerer studienævnet om resultaterne af evalueringerne med 
særligt fokus på kommentarer, der kan være relevante for arbejdet med 
undervisningsplaner og studieordninger. Hvis der er feedback, der hand-
ler om undervisningen på værkstederne eller laboratorierne, er det også 
institutlederens opgave at formidle dette videre til de relevante ansvarlige. 

Institutlederen udarbejder en gang årligt (oktober) en kort, samlet 
redegørelse (i en skabelon med faste temaer) til fagleder og studienævn 
om resultatet af undervisningsevalueringerne og om påtænkte eller 
iværksatte initiativer til opfølgning. Institutlederen skal herunder gøre 
rede for udviklingen over tid – om tilfredsheden med de ovennævnte og 
andre fokuspunkter går i den rigtige eller forkerte retning, samt om der er 
behov for overordnede indsatser, fx generel pædagogisk opkvalificering 
af  undervisere eller lignende. Redegørelsen offentliggøres på intranettet. 

Studienævnets opgave

Studienævnet drøfter resultaterne parallelt med institutlederen og 
ser særligt efter, om evalueringerne giver anledning til ændringer i 
 studie ordningen, undervisningsplanerne eller andet. 
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Kvalitetsmål og procedurer

Deltagelse

Der skal være et statistisk holdbart antal svar for hver modulevaluering, 
hvis evalueringen skal anvendes. 

Deltagelsen i de kvantitative undervisningsevalueringer – svarprocenten 
– skal altid være mindst 40 % og højere endnu på de små hold:

Antal kontaktede 
 studerende

5

6

7

8-13

14-15

16-17

18-20

21-22

23-24

25-30

31-35

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

14

80 %

83 %

72 %

46-75 %

47-50 %

47-50 %

45-50 %

45-48 %

46-48 %

40-48 %

40-42 %

Mindste antal svar Svarende til  
svarprocent

For hold med over 35 studerende accepteres kun en svarprocent på 
mindst 40.

Optælling af evalueringerne/registrering af svarprocent.

Svarprocenten fremgår af rapporterne fra evalueringerne. I vejledning-
erne til underviserne informeres om de acceptable værdier.

Kvalitets- og Analyseteamet følger svarprocenterne fra runde til 
runde og tager initiativer til at forbedre dem, hvis flere end 20 % af evalue-
ringerne efter en blok ikke er brugbare, eller svarprocenterne er faldende 
over tid.

Kvalitetsmål 3.1

Indikator og standard

Dokumentation

Ansvarlige og 
procedurer
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Anvendelse af evalueringer

De studerende oplever, at der bliver fulgt op på undervisnings-
evalueringerne. 

Mindst 50 % af de studerende, der har svaret på undervisnings miljø-
vurderingen (UMV), skal svare ”ja, altid” eller ”ja, som regel” på spørgs-
målet ”Oplever du, at underviserne forholder sig til resultaterne af 
 evalueringsspørgeskemaerne ved afslutningen af hvert modul?”

Svar på undervisningsmiljøvurderingen (UMV).

Hvis målet ikke er nået, tager Kvalitets- og Analyseteamet initiativ til et 
samarbejde med Studieadministrationen, studienævnene og institutle-
derne om at få strammet op på procedurerne.

Der er i kapitel 2, Undervisningens niveau og indhold, opstillet kvalitetsmål 
for indholdet af evalueringerne, altså hvor mange studerende der skal 
svare positivt på evalueringerne, for at vi mener, at det er et udtryk for 
kvalitet i uddannelsen.

Kvalitetsmål 3.2

Indikator og standard

Dokumentation

Ansvarlige og 
procedurer
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Kvalitetssikringen af praktik har særlige vilkår, fordi praktikken er en 
del af de studerendes uddannelse, der gennemføres uden for KADK, 
samtidig med at det er vores ansvar, at forløbet giver den studerende 
mulighed for at opnå det forventede læringsudbytte. Det betyder, at den 
nødvendige kvalitetssikring har en lidt mere indirekte karakter. 

Praktikpladserne

De praktikpladser, de studerende vælger, er relevante for deres 
 uddannelsesforløb og har tilstrækkelige muligheder for læringsudbytte.

Kvalitetsmålet er opfyldt, hvis følgende retningslinjer efterleves. 
For at blive godkendt som praktiksted skal følgende betingelser være opfyldt:

• Praktikstedet skal være godkendt af den studerendes programansvar-
lige eller praktikansvarlige på baggrund af en konkret faglig vurdering af 
 praktikstedets kompetencer og opgaveportefølje.

• Før praktikopholdet indledes, indgås en kontrakt mellem KADK/den 
 praktikansvarlige og praktikstedet/praktikværten, som specificerer, hvilke 
mål for læringsudbytte den studerende skal indfri i løbet af praktikken. 

• For hver uddannelse udarbejdes og revideres årligt en liste over tidligere 
anvendte praktiksteder til information og inspiration for de studerende. 
Listen sorteres på nøgleord om branche/fagligt felt. Praktiksteder, der 
ikke har vist sig formålstjenlige, markeres.

• Der skal være en fagligt forsvarlig fordeling af praktikanter og 
 medarbejdere på praktikstedet ( jf. kontrakten).

De nævnte krav skrives ind i et fælles dokument om praktik for de tre 
uddannelser. Det ligger tilgængeligt på intranettet.

Studieadministrationen udarbejder (opdaterede) retningslinjer og lister i 
samarbejde med praktikansvarlige på institutterne. 

Programansvarlige/praktikansvarlige/praktikværter gøres bekendte 
med retningslinjerne.

Information til praktiksteder

KADK informerer praktikværten på praktikstedet om skolens 
forventning er til et relevant og udbytterigt praktikophold.

Alle tre uddannelser har en vejledning til praktikstederne. Her beskrives  
ikke bare de formelle krav, men også KADK’s forventninger til det  
gode praktikophold. 

Kvalitetsmål 4.1

Indikator og standard

Dokumentation

Ansvarlige og 
procedurer

Kvalitetsmål 4.2

Indikator og standard
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Vejledninger findes og er tilgængelige på intranettet. 

Studieadministrationen holder vejledningerne ajour og udsender dem 
sammen med de øvrige formelle dokumenter til praktikværterne ved 
indgåelse af kontrakter.

Evaluering af praktik

Praktikopholdene evalueres af de studerende, så KADK lærer af både 
gode og dårlige erfaringer.

Alle praktikophold evalueres af den studerende ud fra formålet med 
 praktikken. Disse temaer skal vurderes:

• Opnåelse af fagligt udbytte/indfrielse af mål for læringsudbytte
• Opnåelse af viden om de forretningsmæssige/organisatoriske  

betingelser i erhvervet
• Generel trivsel under praktikopholdet.

Standard: Hvis evalueringen er kvantitativ, skal der være mindst 75 
% positive svar på alle parametre. Ved lavere tilfredshed lægges en 
 opfølgningsplan. Desuden reageres selvfølgelig på alle enkeltstående 
kritisable forhold. 

Kvalitets- og Analyseteamets opsamlinger.
Praktikansvarliges kommentarer til evalueringerne.

Alle studerende i praktik får evalueringsskemaer gennem Results-systemet.
Den praktikansvarlige læser resultaterne og skriver kommentar-

er til programansvarlige med orientering til institut- og fagleder. På 
 Konservatorskolen orienteres desuden specialevejlederne. 

Studieadministrationen analyserer resultaterne af de systematiske 
evalueringer af praktikopholdene på tværs af programmer og uddannelser.

Kvalitetsmål 4.3
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Ekstern evaluering af hver uddannelse hvert 6. år

Formål

Eksterne uddannelsesevalueringer gennemføres for at styrke den 
 kontinuerlige udvikling af uddannelserne. Ved at lade eksterne eksperter 
– faglige inspiratorer, anerkendte praktikere, pædagogiske nytænkere – 
se vores uddannelser efter i sømmene og diskutere dem med os, kan vi 
få udfordret vores måde at tænke på, få kastet lys over felter, vi ikke har 
viet tilstrækkelig opmærksomhed, og få inspiration til at gå helt nye veje. 
Uddannelsesevalueringerne skal ses som en dialog med vores omverden, 
som både ledelse og undervisere kan få udbytte af. 

Kadence

Uddannelsesevalueringer gennemføres i en turnus på seks år, således 
at bachelor/kandidatuddannelserne evalueres i ulige år og efteruddan-
nelserne i lige år. I efteråret 2017 gennemføres den første uddannelses-
evaluering, der betragtes som et pilotprojekt, på Konservatoruddannel-
sen. I 2019 bliver det Designuddannelsen og i 2021 Arkitektuddannelsen. 

Eksperter

Som eksperter, der skal vurdere uddannelsen, sammensættes et panel 
bestående af:

To anerkendte, faglige eksperter inden for uddannelsens område. 
Mindst én skal være fra en sammenlignelig uddannelse i udlandet. 

En aftager med personaleansvar for flere ansatte, der er uddannet på 
KADK (og gerne også andre i tilsvarende stillinger, uddannet andre steder). 

En faglig ekspert med baggrund i uddannelse/undervisning, fx leder  af 
en tilsvarende uddannelse. 

En person kan godt dække flere profiler, men gruppen skal bestå af 
mindst tre personer, som hver dækker mindst én af ovenstående. 

Eksperterne må ikke være fast ansat på KADK og må heller ikke have 
været det inden for de seneste fem år, ligesom de heller ikke må være 
tilbagevendende foredragsholdere osv. 

Fagleder indstiller navne på eksperter til rektor efter samråd med 
institutledere (linjeledere på Konservatorskolen) og studienævnsformand. 

Grundlag

Evalueringen baserer sig på dels et skriftligt materiale, dels et besøg 
på uddannelsen. Som pejlemærker for, hvad eksperterne skal være 
 opmærksomme på, anvendes kriterierne for uddannelsesevalueringer. 
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Skriftligt materiale

Eksperterne får på forhånd tilsendt følgende materiale:
• Studieordning og profilbeskrivelse af skolen.
• Nøgletal (optag, gennemførelse, beskæftigelse, karakterer).
• Fagleders seneste to uddannelsesberetninger.
• Den seneste dimittendundersøgelse.
• En aktuel redegørelse fra fagleder i form af en SWOT-analyse af 

 uddannelsen på baggrund af uddannelsesberetningerne. Analysen peger 
på særlige områder, man ønsker, at de eksterne eksperter skal se på. 

• Oversigter over afgange/specialer o.l., der kan illustrere uddannelsens 
aktuelle, faglige fokus. 

Besøg

Besøget tilrettelægges af fagleder med udgangspunkt i en dagsor-
den, som på forhånd er aftalt med eksperterne. Eksperterne skal have 
 mulighed for at rette et særligt fokus på et eller flere udvalgte aspekter, 
som de finder vigtige at få belyst, efter at have haft tid til at sætte sig ind i 
det skriftlige materiale. 

Besøget indledes med et internt møde i ekspertgruppen, der drøfter 
studieordningen som sådan, med fokus på målene for læringsudbytte, 

Medarbejderne  
får rapporten til  

orientering

Ekspertpanelet
afleverer rapport

Fagleder
skriver udkast til  
handlingsplan

Evt. inddrages  
anbefalinger fra 
aftagerpanel og  

andre input

Fagligt Råd
drøfter udkastet

Fagleder
drøfter udkastet  

med i-ledere

Dokument Dialogproces Orientering Implementering
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uddannelsens opbygning og evalueringsformer (prøver og eksaminer). 
På besøget får eksperterne lejlighed til at tale med institut- og 

 programledere, undervisere og studerende, kvalitetsmedarbejdere 
samt evt. andre efter ønske. Desuden skal eksperterne have lejlighed 
til at danne sig et indtryk af de studerendes arbejder, fx ved besøg på 
 afgangsudstilling eller i arbejdende værksteder/laboratorier. 

Besøget varer én hel dag og afsluttes med et møde i ekspert gruppen, 
hvorunder denne formulerer sine vigtigste indtryk og anbefalinger til 
 uddannelsen. Dette møde faciliteres af en medarbejder fra KADK’s 
 Kvalitets- og Analyseenhed, der efterfølgende sammenfatter ekspertgrup-
pens anbefalinger til en rapport. Rapporten godkendes af eksperterne.

Opfølgning

Processen er illustreret i figur 6 nedenfor: Rapporten behandles af 
uddannelsens fagleder og dette udmøntes i et notat med en handlings-
plan.  Notatet og handlingsplanen inddrager også aktuelle anbefalinger 
fra aftagerpanel og andre strategiske overvejelser og diskuteres med 
uddannelsens institutledere inden endelig færdiggørelse. Eksperterne 
får handlingsplanen til udtalelse. Handlingsplanen følges op og indgår 
i  uddannelsesberetningerne de følgende år. Se procesdiagrammet på 
næste side.

Fagleder 
implementerer  

handlingsplanen

Fagleder gør status 
på opfølgningen på 

handlingsplanen   
i uddannelses - 
rede gørelserne

Fagleder 
skriver handlings-

planen færdig

Ekspertpanelet
får handlingsplanen

til udtalelse

Bestyrelsen  
får handlingsplanen

til orientering

Medarbejderne
får handlingsplanen

til orientering
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Uddannelsesevaluering: Skabelon for tidsplan

Fastlæggelse af fokus
Planlægning af samlet forløb
Bud på eksperter

Gennemførelse af evt. dimittendundersøgelse 
Gennemførelse af evt. selvevaluering
Invitation til eksperter

Fastlæggelse af dagsorden og program, indkaldelse af interne deltagere, 
udsendelse af skriftligt materiale

Besøg

Samarbejde med ekspertpanelet om udarbejdelse af panelets rapport.

Udarbejdelse af handlingsplan

Februar

Marts-september

September-
primo oktober

November

December

Følgende forår
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I det følgende beskrives procedurerne for, hvordan vi på KADK syste-
matisk inddrager hhv. aftagere, dimittender og censorkorps samt andre 
relevante interessenter i udviklingen af uddannelserne. Inddragelsen 
af aftagere, dimittender og censorer sker med henblik på at sikre, at 
 uddannelsernes niveau og indhold til enhver tid imødekommer både 
arbejdsmarkedets og samfundets behov.

KADK arbejder systematisk med at sikre uddannelsernes relevans 
gennem følgende aktiviteter og procedurer:

• Inddragelse af dimittender: procedure for dimittend- og aftagerundersøgelser.
• Inddragelse af aftagere: dels formaliseret igennem aftagerpaneler – det 

er bekendtgørelsesfastlagt, og der er derfor ingen særskilte kvalitetsmål. 
Dels gennemfører vi aftagerundersøgelser, jf. procedure for dimittend- og 
aftagerundersøgelser.

• Inddragelse af censorer: bekendtgørelsesfastlagt, derfor ingen særskilte 
kvalitetsmål.

• Monitorering af beskæftigelsessituationen: procedure for monitoreringen 
af beskæftigelsessituationen.

Ud over den systematiske inddragelse af aftagere, dimittender og 
 censorer er KADK også løbende i dialog med uddannelsernes øvrige 
interessenter, fx branche- og interesseorganisationer. Denne dialog har 
til hensigt at sikre koordinering og udvikling af de enkelte uddannelser og 
gennemføre relevante, beskæftigelsesfremmende aktiviteter for KADK’s 
dimittender, fx matchmaking-arrangementer, erhvervssamarbejder og 
netværksaktiviteter.

Procedure for dimittend- og aftagerundersøgelser

Dimittend- og aftagerundersøgelserne gennemføres på alle uddannelser 
som minimum i forbindelse med uddannelsesevalueringerne hvert 6. år for 
at indhente relevante tilbagemeldinger, der kan være med til at sikre, at de 
studerende opnår relevant viden, færdigheder og kompetencer, og at ud-
dannelserne udvikles efter de behov, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Undersøgelserne kan gennemføres som enten kvantitative eller 
kvalitative undersøgelser og enten samlet eller som adskilte dimittend- og 
aftagerundersøgelser.

Der følges op på resultaterne af undersøgelserne ved, at de inddrages 
i fagledernes uddannelsesredegørelser og indgår som baggrundsmateri-
ale i forbindelse med gennemførelse af uddannelsesevalueringerne med 
eksterne eksperter.

Kvalitets- og Analyseteamet har ansvar for at iværksætte og gennem-
føre undersøgelserne samt den efterfølgende dataafrapportering til brug 
for faglederens opfølgning.

Uddannelserne og de enkelte programmer kan løbende inddrage 
 supplerende input og feedback fra dimittender og aftagere – fx via opret-
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telse og inddragelse af dimittendnetværk, afholdelse af faglige arrange-
menter, årlige netværksmøder med brancheorganisationer etc.

Dertil kommer, at der jævnligt, fx i RKU-regi, gennemføres dimittend- 
eller beskæftigelsesundersøgelser med forskellige perspektiver. Disse 
indgår selvfølgelig også i det løbende kvalitetsarbejde. 

Procedure for inddragelse af og dialog med aftagere

KADK har tre aftagerpaneler, ét for hver hoveduddannelse. Panelerne er 
omfattet af Bekendtgørelse om aftagerpaneler, nr. 1243 11/12-2009. 

Aftagerpanelernes opgave er "at rådgive rektor om uddannelsernes 
kvalitet og relevans for samfundet samt om udvikling af nye og eksiste-
rende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer."

Aftagerpanelerne afholder jf. bekendtgørelsen som minimum tre 
møder om året. Udover aftagerpanelets medlemmer deltager faglederen 
fast, mens rektor deltager, når det vurderes relevant og som minimum en 
gang årligt.

På møderne drøftes alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes 
kvalitet, relevans og udvikling, og aftagerpanelet kan afgive udtalelse og 
stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsernes kvalitet, 
relevans og udvikling.

Aftagerpanelerne skal jf. bekendtgørelsen årligt kommentere beskæf-
tigelsessituationen for de færdiguddannede fra uddannelsesinstitutionen.

Herudover kan aftagerpanelets drøftelser tage udgangspunkt i 
 følgende emner: 

• KADK's arbejde med udarbejdelse af visioner, strategier og udviklings-
planer for KADK og de enkelte uddannelser

• Uddannelsesberetninger fra fagledere 
• Resultater af dimittend- og aftagerundersøgelser
• Resultater af uddannelsesevalueringer foretaget af eksterne eksperter
• Udvikling af nye og eksisterende uddannelser, herunder nye efter- og 

videreuddannelsestilbud
• Relevante ændringer i studieordninger, undervisnings- eller prøveformer
• Gennemgang af projekter og afgangsudstillinger.

Aftagerpanelet udarbejder på baggrund af møderne årligt en afrapport-
ering med aftagerpanelets anbefalinger til rektor og fagleder. Fagleder 
udarbejder endvidere en afrapportering om KADK’s arbejde med at 
følge op på aftagerpanelets anbefalinger fra det foregående år. Begge 
 afrapporteringer indgår som bilag i årsrapporten. 

Faglederen har ansvar for at give indstillinger til rektor, hvis der er 
 behov for at iværksætte tiltag på baggrund af aftagerpanelets anbefalinger.
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Procedure for monitorering af 
beskæftigelsessituationen

KADK’s uddannelser skal til enhver tid være relevante for arbejds-
markedet og samfundets behov. KADK monitorerer systematisk 
beskæftigelses situationen, dels gennem datagrundlag stillet til rådighed 
af Styrelsen for Videregående Uddannelse og Danmarks Statistik  
(aktuel ledighed), og dels via en årlig beskæfti gelsesoversigt, som KADK 
 udarbejder i samarbejde med sekretariatet for Rektorkollegiet for de 
lange videregående Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU).

Som led i KADK’s bestræbelse på at sikre dimittenderne høj beskæf-
tigelse er nedenstående kvalitetsmål fastsat med henblik på systematisk 
at vurdere beskæftigelsessituationen og nærmere fastlægge, hvornår 
situationen bør give anledning til særskilte initiativer.

KADK har fastsat kvalitetsmålet vel vidende, at det ikke er det eneste 
udtryk for dimittendernes relevans, samt at der også er andre faktorer 
end uddannelse, der har indvirkning på dimittendernes beskæftigel ses-
muligheder (fx de økonomiske konjunkturer). Som følge af den stadige 
udvikling på arbejdsmarkedet og den løbende efterspørgsel efter nye 
kompetencer og færdigheder arbejder KADK endvidere med at sikre 
dimittendernes relevans gennem tilbud om efter- og videreuddannel-
se (livslang læring). 

Kandidaternes beskæftigelsessituation

Dimittendernes ledighed må ikke væsentligt overstige den gennemsnit-
lige aktuelle ledighed for dimittender fra alle videregående uddannelser.

Indikatoren er den aktuelle ledighed, målt som bruttoledigheden 4-7 
kvartaler efter dimission, som opgjort af Styrelsen for Videregående 
Uddannelse, UFM.dk. 

Det langsigtede mål er at bringe ledigheden på niveau med den 
gennemsnitlige aktuelle ledighed for alle videregående uddannelser 
+ 2 procent, hvilket svarer til grænsen for dimensionering, jf. UFM’s 
 dimensioneringsmodel). I 2016 er den gennemsnitlige aktuelle  ledighed 
9,2 %, jf. UFM.dk, og det langsigtede mål for KADK som helhed er 
 derfor 11,2 %.

I erkendelse af at dette mål ikke kan indfries inden for de 
 nærmeste år, sættes standarden som et mere realistisk stræbelses-
mål, der som minimum revideres hvert andet år. Standarden tager 
udgangspunkt i KADK’s strategiske rammekontrakt for 2018-2021 med 
uddannelses- og forskningsministeren, hvori det fremgår, at baseline 
for den aktuelle ledighed for alle KADK’s dimittender fra årgang 2014 
er 22,5 % målt 4.-7. kvartal efter endt uddannelse. KADK vil med afsæt 

Kvalitetsmål 6.1

Indikator og standard
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i baselinen bestræbe sig på at bringe den gennemsnitlige ledighed ned 
med mindst 0,5 procentpoint årligt. 

Statistik fra Styrelsen for Videregående Uddannelse, UFM.dk.

Kvalitets- og Analyseteamet følger løbende ledighedsstatistikkerne og 
orienterer rektor og fagledere.

Såfremt den aktuelle ledighed er over standarden (26 % i 2017), tager 
rektor initiativ til, i samarbejde med faglederen, at afdække, hvilke tiltag 
der kan bidrage til at sænke ledigheden. Fagleder redegør i uddannelses-
redegørelsen for, hvilke initiativer der er igangsat. Fagleder forelægger og 
drøfter årligt beskæftigelsessituationen med KADK’s tre aftagerpaneler 
for at få deres input til, hvordan beskæftigelsen kan forbedres yderligere.

Procedure for dialog med censorkorpset

Censorkorpset skal medvirke til en løbende dialog om udviklingen i    
prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes 
kvalitet, jf. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående 
kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser (BEK nr. 1526 af 16/12/2013).

Dialogen med censorerne foregår systematisk gennem censor-
beretninger og årlige censorformandskabsberetninger samt ved kontakt-
møder, der som minimum afholdes hvert andet år mellem censorer og 
KADK, foranlediget af censorformandskabet.

Censorformandskabet skal ( jf. bekendtgørelsen) som led i kvalitets-
sikringen af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem bl.a.:

• rådgive uddannelsesinstitutionerne om prøvernes form og indhold.
• afgive en årlig beretning til uddannelsesinstitutionerne på baggrund af 

censorernes indberetninger.
• besvare høringer om studieordninger og væsentlige ændringer i uddan-

nelsernes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet.

Studieadministrationen er ansvarlig for, at de årlige censorformandskabs-
beretninger for hver uddannelse tilgår studienævn og fagledere. 

Studienævnene har ansvar for, at input fra censorformandskabets 
årlige beretning indgår i den løbende sikring og udvikling af uddannel-
serne. Studienævnene afgiver en kort årlig statusredegørelse til fagleder 
om anvendelsen af censorkorpsets input til udvikling af eksamen og 
 prøveformer m.v. med henblik på evt. status i uddannelsesredegørelsen.

Ved udarbejdelse af nye studieordninger eller ved væsentlige 
 ændringer i uddannelsernes studieordninger, der berører prøve- og 
eksamenssystemet, sender Studieadministrationen udkast i høring hos 
censorformandskabet.

Dokumentation

Ansvarlige og 
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Uddannelsesredegørelsen er et redskab, der skal sikre, at uddannelser-
nes øverste ansvarlige – faglederne – regelmæssigt forholder sig til status 
på deres uddannelse, belyst systematisk ud fra en række kvalitative og 
kvantitative parametre (nøgletal). 

Processen for redegørelsen, der skal gennemføres hvert andet år,  er 
skitseret her:

KA

Arkitektur

In
pu

t
In

pu
t

In
pu

t

In
pu

t

Skabelon + tal

In
pu

t

KonserveringDesign

Institutledere KDInstitutledere KA

Programansvarlige Programansvarlige Programansvarlige Administrationen

KK I        Opfølgning på  
foregående  
handlingsplan

III      Status på "delpo-
litiker" = de seks 
områder/kriterier

IV      Kommentarer   
til nøgletal

V      Handlingsplan

II        SWOT

KD

D
ialog

DialogDia
log

Uddannelses-

redegørelse

Ekspert- panelets  rapport

Aftager-paneletsårsberetning

De tre fagledere får en skabelon, udfyldt med de aktuelle tal, af Kvali-
tets- og Analyseteamet i administrationen (den gule pil). I skabelonen 
bliver de bedt om at forholde sig til tallene og derudover reflektere over 
uddannelsens styrker, svagheder og perspektiver for fremtiden. Dette 
gør de på baggrund af input fra programansvarlige og institutledere (de 
orange pile), som de fx får gennem de møder, de allerede afholder på 
uddannelserne. De færdige redegørelser afleveres til rektor (orange pil 
med redegørelse), som derefter indkalder til et dialogmøde med hver 
fagleder (røde pile). Processen sikrer altså, at faglederne er informerede 
om status på deres uddannelser, at de bruger informationen til refleksion 

Figur 7: Proces for udarbejdelse af fagledernes 
uddannelsesredegørelse hvert andet år. 
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KD
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og planlægning, og at rektor er informeret og får anledning til at diskutere 
uddannelserne meget konkret og helhedsorienteret med faglederne. 

Indholdet i redegørelsen – altså de temaer og tal, der skal tages 
stilling til – sikrer, at der ledelsesmæssigt er fokus på de aspekter ved 
uddannelserne, der skal være ifølge kravene til institutionsakkreditering. 
Nøgletallene er sat op, så man kan følge udviklingen tre år tilbage og 
sammenligne med andre uddannelser, og der er angivet standarder for, 
hvornår en udvikling skal give anledning til konkret handling. Det kan fx 
være, hvis et tal er gået i negativ retning tre år i træk. 

Aftagerpanelerne og censorformandskabet er en del af processen på 
den måde, at deres årsberetninger indgår i det materiale, faglederen skal 
forholde sig til, når redegørelsen udarbejdes. Den færdige redegørelse 
forelægges aftagerpanelet til orientering. 

I forbindelse med uddannelsesevalueringerne hvert sjette år vil 
 redegørelserne være en vigtig del af det materiale, de eksterne  eksperter 
får som information om uddannelsen. Og i næste ombæring bruger 
faglederen også redegørelsen til at afrapportere på opfølgningen på de 
anbefalinger, uddannelsen har fået af ekspertpanelet i uddannelses-
evalueringen. 
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 Fagleder

1.1 — Uddannelserne bygger på det relevante videngrundlag
Fagleder for Arkitekt- hhv. Designuddannelsen kategoriserer hvert andet 
år, i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesredegørelsen, de 
enkelte underviseres kompetencer inden for de tre hhv. to kategorier i 
videngrundlaget. Til dette brug anvendes undervisernes cv'er, som findes 
i KADK Forskningsbase, og evt. de fagkyndige udtalelser. Deltidsansatte, 
der er ansat for kortere perioder end et helt år, og honorarlønnede 
kategoriseres ud fra oplysninger om den undervisningsopgave, de er 
ansat til at varetage. 

Fagleder for Arkitekt- hhv. Designuddannelsen er ansvarlig for at 
kontrollere, om de enkelte uddannelsers videngrundlag dermed er 
i  overensstemmelse med de vedtagne standarder. Hvis det ikke er 
 tilfældet, formuleres (i forbindelse med uddannelsesredegørelsen) en 
plan for rekruttering og/eller kompetenceudvikling med henblik på at 
tilvejebringe de manglende kompetencer.

Fagleder for Konservatoruddannelsen opgør, hvor stor en andel af 
undervisningstimerne (opgjort som konfrontationstimer) på bachelor-  og 
kandidatuddannelsen, der er dækket af eksterne undervisere.

1.3 — De studerende har tæt kontakt med forskning, (KUV) og praksis
Faglederne overvåger (i forbindelse med udarbejdelse af uddannelses-
redegørelserne hvert andet år) stud.-/VIP-ratioen (både i antal og 
 årsværk), som giver et vist billede af de studerendes mulighed for kontakt 
med videngrundlaget.

1.6 — Alle undervisere tilbydes løbende inspiration og konkrete input 
til udvikling af deres pædagogiske/didaktiske kompetencer
Faglederne er ansvarlige for gennemførelsen af en årlig pædagogisk dag 
(med specifikt fagdidaktisk indhold) eller et andet tilbud med samme formål.

2.6  — De studerende er tilfredse med undervisningens  
niveau og indhold
Hvis resultaterne af evalueringerne af de tværgående moduler er under 
standarden, skal fagleder kommentere det og evt. følge op. 

6.1 — Procedure for dimittend- og aftagerundersøgelser 
Fagleder har ansvar for at sikre opfølgning på resultaterne af    
dimittend- og aftagerundersøgelser. Fagleder gør rede for opfølgningen i 
sin  uddannelsesredegørelse.

Videngrundlag

Undervisningens
niveau og indhold
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6.2 — Aftagerpaneler
Fagleder udarbejder en afrapportering om KADK’s arbejde med at 
følge op på aftagerpanelets anbefalinger fra det foregående år. Begge 
 afrapporteringer indgår som bilag i årsrapporten. 

Faglederen har ansvar for at give indstillinger til rektor, hvis der er be-
hov for at iværksætte tiltag på baggrund af aftagerpanelets anbefalinger.

6.3 — Beskæftigelse: Dimittendernes ledighed må ikke væsentligt 
overstige den gennemsnitlige aktuelle ledighed for dimittender fra 
alle videregående uddannelser.
Såfremt den aktuelle ledighed er over standarden (26 % i 2017) tager 
rektor initiativ til, i samarbejde med faglederen, at afdække, hvilke tiltag 
der kan bidrage til at sænke ledigheden. Fagleder redegør i uddannelses-
redegørelsen for, hvilke initiativer der er igangsat. Fagleder forelægger og 
drøfter årligt beskæftigelsessituationen med KADK’s tre aftagerpaneler 
for at få deres input til, hvordan beskæftigelsen kan forbedres yderligere.

 Institutleder

1.2 — Undervisernes videngrundlag bliver løbende opdateret, så det 
afspejler den faglige og teknologiske udvikling.
Institutlederne følger op på, om målet er nået ved de årlige MUS.

1.3 — De studerende har tæt kontakt med forskning, (KUV) og praksis
Institutlederne gør forskerne og KUV-udøverne opmærksomme på, at de, 
hvor det er muligt og relevant, giver studerende mulighed for at deltage i 
aktiviteter i tilknytning til strategiske og/eller eksternt finansierede forsk-
nings- eller KUV-projekter.

1.4 — Alle undervisere, også deltidsansatte, er en integreret del af 
programmerne eller de tværgående moduler og bidrager derigen-
nem til udviklingen af programmet og den samlede uddannelse.
Institutledere og programansvarlige, der ansætter nye undervisere, 
 informerer HR om dette, inden den nye underviser påbegynder arbejdet, 
så information kan sendes ud på det relevante tidspunkt. 

Institutlederne sørger for, at deltidsansatte inviteres til institutfor-
samlingsmøder og andre arrangementer på instituttet, og at ansatte på 
2/5 tid eller derover er informeret om, at de forventes at deltage. 

Institutlederne gør på anmodning rede for de deltidsansattes invol-
vering til faglederne, der afrapporterer i deres uddannelsesredegørelse 
hvert andet år. 

Videngrundlag
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1.5 — De studerende er tilfredse med den pædagogiske kvalitet i 
undervisningen
Hvis under 80 % af de studerende i en undervisningsevaluering svarer, 
at undervisernes evne til at formidle deres viden er tilstrækkelig, skal 
 underviser, programansvarlig og institutleder forholde sig eksplicit til det. 

1.7 — Der følges konkret op på det, hvis en underviser inden for to år 
har fået flere kritiske evalueringer af sin undervisningspraksis.
Når det er relevant, tilrettelægger institutlederen en indsats sammen med 
den pågældende underviser. Indsatsen kan fx bestå i kollegial observation 
og sparring eller andre former for rådgivning. Hvert andet år afrapport-
eres eventuelle indsatser (antal, typer – ingen navne) til faglederen. 

2.6 — De studerende er tilfredse med undervisningens  
niveau og indhold
Hvis resultaterne af evalueringerne af undervisningen på programmerne 
er under standarden, skal institutlederen kommentere det og evt. følge op. 

Kapitel 3 — Undervisningsevalueringer
Institutleder forholder sig efter hvert semester til de gennemførte under-
visningsevalueringer, drøfter dem med de programansvarlige og sætter 
dem på dagsordenen på institutrådsmøde i februar hhv. september. En 
gang om året (oktober) skrives opsamlende orientering til fagleder hhv. 
studienævn. 

6.1 — Procedure for dimittend- og aftagerundersøgelser
Uddannelserne og de enkelte programmer kan løbende inddrage 
 supplerende input og feedback fra dimittender og aftagere – fx via 
 oprettelse og inddragelse af dimittendnetværk, afholdelse af faglige 
 arrangementer, årlige netværksmøder med brancheorganisationer etc.

 Programansvarlig

1.4 — Deltidsansatte undervisere er en integreret del af program-
merne eller de tværgående moduler og bidrager derigennem til 
udviklingen af programmet og den samlede uddannelse.
Program-/modulansvarlige inviterer deltidsansatte til program-/modul-
møder og sørger for, at ansatte på 2/5 tid eller derover er informeret om, 
at de forventes at deltage, jf. Aftale om programansvar for Arkitektur og 
Design, 22.05.2017. 

Institutledere og programansvarlige, der ansætter nye undervisere, 
informerer HR om dette, inden den nye underviser påbegynder arbejdet, 
så information kan sendes ud på det relevante tidspunkt. 

Undervisningens
niveau og indhold

Relevans — inddrag-
else af aftagere og 
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1.5 — De studerende er tilfredse med den pædagogiske  
kvalitet i undervisningen

Hvis under 80 % af de studerende i en undervisningsevaluering svarer, 
at undervisernes evne til at formidle deres viden ikke er tilstrækkelig, skal 
underviser, programansvarlig og institutleder forholde sig eksplicit til det. 

2.2 — Undervisningsplanerne er et bilag til studieordningen, idet 
målene for læringsudbytte for de enkelte moduler står i undervis-
ningsplanerne.

Målene for læringsudbytte er formuleret inden for rammerne af 
studieordningen. 

Det faglige niveau er passende (i henhold til den nationale 
 kvalifikationsramme), de planlagte undervisningsformer er rele-
vante, og emnevalget afspejler den nyeste udvikling i faget.
Hvis studienævnet ikke kan godkende en undervisningsplan, retter den 
programansvarlige til på baggrund af en dialog med studienævnet, som 
endeligt godkender.

2.3 — Semesterplaner (på konservatoruddannelsen kaldet "detal-
jerede tidsplaner") er en praktisk, konkret udmøntning af undervis-
ningsplanerne, idet de fastlægger undervisere, lokaler, opgaver osv.

Alle datoer for undervisning, gennemgange og afleveringer 
 fremgår af semesterplanen.

Semesterplaner for alle moduler foreligger senest 14 dage, før 
modulet starter, og er i overensstemmelse med de rammer, der 
 udstikkes af den relevante undervisningsplan.

Semesterplaner skrives i et fælles kalenderformat, så snart det 
nye system til dette er klar. (Jf. projektet "Langtidsplanlægning af 
undervisningen".) 
Den programansvarlige er overordnet ansvarlig for, at semesterplanerne 
foreligger i modulkataloget og lever op til kvalitetsmålene. Ansvaret kan 
uddelegeres til den modulansvarlige

2.4 — Alle eksterne undervisere er orienteret om, hvilken sammen-
hæng deres undervisning indgår i, i det samlede undervisningsforløb.
Administrationen (Kvalitets- og Analyseteamet) udarbejder skabelon for 
info fra den programansvarlige til den eksterne underviser. Derefter er det 
de programansvarliges opgave at sørge for, at alle eksterne undervisere 
får denne information. 

Kapitel 3 — Undervisningsevalueringer
Ved starten af hver evalueringsrunde udpeger den programansvarlige en 
evalueringsansvarlig for hvert modul på programmet. Det kan være en un-
derviser på modulet eller den programansvarlige selv. (Udpegningen sker 
ved at svare på en mail fra administrationen).

Undervisningens
niveau og indhold
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Efter hver blok (november/februar/april/august) læser den programan-
svarlige evalueringerne igennem for sit program og drøfter dem med 
underviserne på programmøde.

6.1 — Procedure for dimittend- og aftagerundersøgelser
Uddannelserne og de enkelte programmer kan løbende inddrage supple-
rende input og feedback fra dimittender og aftagere – fx via oprettelse 
og inddragelse af dimittendnetværk, afholdelse af faglige arrangementer, 
årlige netværksmøder med brancheorganisationer etc.

 Evalueringsansvarlig

Kapitel 3 — Undervisningsevalueringer
Den evalueringsansvarlige (som er udpeget af den programansvarlige) 
beslutter, hvornår evalueringen af hvert modul skal sættes i gang i 
 Results-systemet, og tilføjer evt. tre modul-specifikke spørgsmål.

Den evalueringsansvarlige henter rapport med resultaterne, sørger 
for, at de bliver drøftet  med de studerende (hvis det er muligt), drøfter 
dem med underviserne på modulet og skriver undervisernes kommen-
tarer til evalueringen ind i rapporten (i Results). Deltager i programmøde 
og drøfter resultaterne med den programansvarlige.

Den evalueringsansvarlige opfordres desuden til at bruge andre 
evalueringsformer, dels som midtvejsevaluering, dels som supplement til 
den fælles evaluering med spørgeskemaet. 

 Praktikansvarlig

4.3 — Praktikopholdene evalueres af de studerende, så KADK lærer 
af både gode og dårlige erfaringer.
Den praktikansvarlige læser resultaterne af de løbende evalueringer og 
skriver kommentarer til programansvarlige med orientering til institut- og 
fagleder. På Konservatorskolen orienteres desuden specialevejlederne. 

 Underviser

1.2 — Undervisernes videngrundlag bliver løbende opdateret, så det 
afspejler den faglige og teknologiske udvikling.
Underviserne sørger for, at deres data i KADK Forskningsbase er opdaterede.
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1.5 — De studerende er tilfredse med den pædagogiske  
kvalitet i undervisningen
Hvis under 80 % af de studerende i en undervisningsevaluering svarer, at 
 undervisernes evne til at formidle deres viden ikke er tilstrækkelig, skal 
 underviser, programansvarlig og institutleder forholde sig eksplicit til det. 
 

 Studienævn

2.1 — Studieordningernes rammer og indhold er relevante og under-
støtter sammenhængende uddannelser på det foreskrevne niveau. 
Eksamensformer og bedømmelseskriterier er relevante og 
 understøtter den intenderede læring.

Studieordningerne udvikles til stadighed på baggrund af indhø-
stede erfaringer, evalueringer og input fra omverden og interessenter.
Studienævnet modtager løbende input til ændringer i studieordningen og 
samler disse med henblik på en samlet vurdering, når arbejdet med en 
revision begynder.

Studienævnet udarbejder forslag til ny studieordning. 
 Ændrings forslagene beskrives i et særskilt dokument og motiveres. 

Se processen beskrevet i detaljer under kvalitetsmål 2.1.

2.2 — Undervisningsplanerne er et bilag til studieordningen, 
idet målene for læringsudbytte for de enkelte moduler står i 
 undervisningsplanerne.

Målene for læringsudbytte er formuleret inden for rammerne   
af studieordningen. 

Det faglige niveau er passende (i henhold til den nationa-
le  kvalifikationsramme), de planlagte undervisningsformer er 
 rele vante, og emnevalget afspejler den nyeste udvikling i faget.
Studienævnet gennemgår og godkender hvert år undervisningsplaner-
ne for alle moduler i henhold til de beskrevne retningslinjer [som skal 
 udarbejdes i efteråret 2018]. Studienævnet retter henvendelse til de 
 programansvarlige (med kopi til institutlederne), hvis der er planer, der 
ikke lever op til kravene. De programansvarlige retter så til på baggrund af 
en dialog med studienævnet, som endeligt godkender.

Kapitel 3 — Undervisningsevalueringer
Studienævnet modtager en gang årligt en opsamling fra institutlederne 
om resultatet af de løbende undervisningsevalueringer og lader disse 
indgå i overvejelser om studieordningsændringer. 
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Kapitel 6 — Dialog med censorkorpset
Studienævnene har ansvar for, at input fra censorformandskabets årlige 
beretning indgår i den løbende sikring og udvikling af uddannelserne. 
Studienævnene afgiver en kort årlig statusredegørelse til fagleder om 
anvendelsen af censorkorpsets input til udvikling af eksamen og prøve-
former m.v. med henblik på evt. status i uddannelsesredegørelsen.

 Studieadministrationen

2.1 — Studieordningernes rammer og indhold er relevante og un-
derstøtter sammenhængende uddannelser på det foreskrevne 
 niveau. Eksamensformer og bedømmelseskriterier er relevante og 
 understøtter den intenderede læring. Studieordningerne udvikles 
til stadighed på baggrund af indhøstede erfaringer, evalueringer og 
input fra omverden og interessenter.
I efterårssemesteret senest tre år efter sidste studieordningsændring 
 samarbejder Studieadministrationen med studienævnene om eventuelle 
 studieordningsændringer. Se processen beskrevet under kvalitetsmål 2.1.

2.5 — Både interne og eksterne censorer er orienteret om målene for 
læringsudbytte for de moduler, hvor de skal være censorer, således at 
eksaminer bliver bedømt på et relevant og konsistent grundlag.
Studieadministrationen udarbejder og ajourfører ”censorpakken” og er 
ansvarlig for, at alle censorer er bekendte med den. ”Censorpakken” revide-
res årligt (følger op på ændringer af studie ordning eller undervisningsplan). 
Studieadministrationen sørger for udsendelse af link til alle censorer, evt. via 
censorformandskabet.

4.1 — De praktikpladser, de studerende vælger, er relevante for deres 
uddannelsesforløb og har tilstrækkelige muligheder for læringsudbytte.
Studieadministrationen udarbejder (opdaterede) retningslinjer og lister i 
samarbejde med praktikansvarlige på institutterne. Programansvarlige/ 
praktikansvarlige/praktikværter gøres bekendte med retningslinjerne.

4.2 — KADK informerer praktikværten på praktikstedet om skolens 
forventninger til et relevant og udbytterigt praktikophold.
Studieadministrationen holder vejledningerne ajour og udsender dem 
 sammen med de øvrige formelle dokumenter til praktikværterne ved 
indgåelse af kontrakter.
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4.3 — Praktikopholdene evalueres af de studerende, så KADK lærer af 
både gode og dårlige erfaringer.
Studieadministrationen analyserer resultaterne af de systematiske 
 evalueringer af praktikopholdene på tværs af programmer og uddannelser. 

Kapitel 6 — Dialog med censorkorpset
Studieadministrationen er ansvarlig for, at de årlige censorformandskabs-
beretninger for hver uddannelse tilgår studienævn og fagledere. 

Ved udarbejdelse af nye studieordninger eller ved væsentlige  ændringer 
i uddannelsernes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet, 
sender Studieadministrationen udkast i høring hos censorformandskabet.

 Kvalitets- og Analyseteamet

Kapitel 3 — Undervisningsevalueringer
Teamet har ansvar for at igangsætte undervisningsevalueringerne efter hver 
blok ved at anmode it om data og kvalitetssikring af disse i systemet "Evald". 

3.1 — Der skal være et statistisk holdbart antal svar for hver 
 modulevaluering, hvis evalueringen skal anvendes.
Der skal være et statistisk holdbart antal svar for hver modulevaluering, 
hvis evalueringen skal anvendes.

Kvalitets- og Analyseteamet følger med i svarprocenterne og tager 
initiativer til at få dem højere, hvis flere end 20 % af evalueringerne efter 
en blok ikke er brugbare, eller svarprocenten er faldende over tid. 

3.2 — De studerende oplever, at der bliver fulgt op på  
undervisningsevalueringerne.
Hvis målet ikke er nået, tager Kvalitets- og Analyseteamet initiativ 
til et samarbejde med Studieadministrationen, studienævnene og  
 institutlederne om at få strammet op på procedurerne.

Kapitel 5 — Uddannelsesevaluering
Kvalitets- og Analyseteamet igangsætter, tilrettelægger og gennemfører 
uddannelsesevalueringerne i tæt samarbejde med faglederne og alle 
andre involverede. 

Kapitel 6 — Procedure for dimittend- og aftagerundersøgelser
Kvalitets- og Analyseteamet har ansvar for at iværksætte og gennemføre 
dimittendundersøgelser i forbindelse med uddannelsesevalueringer samt 
den efterfølgende dataafrapportering til brug for faglederens opfølgning.
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6.1 — Beskæftigelse: Dimittendernes ledighed må ikke væsentligt 
overstige den gennemsnitlige aktuelle ledighed for dimittender fra 
alle videregående uddannelser.
Kvalitets- og Analyseteamet følger løbende ledighedsstatistikkerne.

 IT

Kap. 3 — Undervisningsevalueringer
IT trækker data vedr. moduler og studerende i forbindelse med igangsæt-
telsen af hver runde af undervisningsevalueringer (fire gange om året) og 
 sender disse til Rambøll, efter kvalitetssikring i Kvalitets- og Analyseteamet. 

 Bibliotek

1.1 — Uddannelserne bygger på det relevante videngrundlag
Biblioteket står for registreringen af undervisernes cv i et sammenlig-
neligt format i KADK Forskningsbase. Data kommer fra underviserne 
selv, der pålægges at indsende de relevante oplysninger én gang som 
 udgangspunkt og derefter med årlige opdateringer i forbindelse med 
MUS. Dette gælder også for deltidsansatte, der er ansat for et helt skoleår. 

Biblioteket udarbejder en vejledning til dette i samarbejde med 
 Kvalitets- og Analyseteamet.

1.2 — Undervisernes videngrundlag bliver løbende opdateret,  
så det afspejler den faglige og teknologiske udvikling.
Biblioteket administrerer systemet og laver udtræk efter behov. 

 HR

1.4 — Deltidsansatte er en aktiv og integreret del af videngrundlaget
HR giver ved nyansættelse alle deltidsansatte information i form af 
en velkomstpakke (”onboarding-procedure”), hvis indhold fastlægges 
i samarbejde med Kvalitets- og Analyseteamet inden august 2018. 
 Institutlederne sættes cc: på udsendelsen og kan så følge op med  
institutspecifik information.
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Fagledere

Studienævn

Andre

1.6 Tilrettelægger Pædagogisk dag (årligt)

2.5 Studieadministrationen udarbejder info til censorer og reviderer årligt. 

4.1, 4.2 Studieadministrationen vedligeholder retningslinjer for praktik, 
kontrakter osv. 

6.4 Studieadministrationen sørger for at årlig beretning fra  
censor formandskabet tilgår SN og fagledere

Kap. 3 IT leverer data til Rambøll til undervisningsevalueringer

Løbende opgaver

Rektor

Institutledere

Programansvarlig
(Og ansvarlig for tværgående 
undervisning)

Evaluerings-
ansvarlig for 
modul

1.3 Opfordrer forskere og KUV-udøvere til at inddrage studerende

1.4 Sikrer at deltidsansatte inviteres til relevante arrangementer

6.1 Er løbende opmærksom på at inddrage supplerende input til 
 uddannelsernes udvikling fra dimittender og aftagere, fx via netværk, 
arrangementer etc. 

6.1 Er løbende opmærksom på at inddrage supplerende input til 
 uddannelsernes udvikling fra dimittender og aftagere, fx via netværk, 
arrangementer etc. 

Denne kalender er en overordnet ramme. Du kan finde opdaterede kalendere for de enkelte medarbejdergrupper  
i Outlook. Se vejledning på intranettet - "For medarbejdere" → "Kvalitetssikringshåndbog" 



AUG OKT NOV DECSEP

(Lige år)
Dialog med 
 fagledere om 
uddannelses-
redegørelse

(Lige år)
Dialog med rektor 
om uddannelses-
redegørelse

1.4 Ved ansættelse 
af undervisere: sikrer 
info til HR og til de 
pågældende. 

1.5, 1.7, 2.6, Kap. 3 
Følger op på uv.eval. 
fra foråret

1.7, Kap. 3 Skriver 
sammenfatning 
på evalueringer til 
fagleder og SN for 
foregående studieår.

1.3 Afrapportering 
om studenter- 
involvering til 
uddannelses- 
redegørelse

Kap. 5 Uddannel-
sesevaluering (hvis 
egen uddannelse er 
involveret)

2.6 Følger op på evaluering af tværgående moduler (Blok 1, oktober)

(Lige år) 1.1, 1.3, 6.1, 6.3  
Udarbejder uddannelsesredegørelse

Kap. 5 Uddannelsesevaluering (hvis egen uddannelse er involveret)

JAN

2.6 Følger op på eva-
luering af tværgåen-
de moduler (Blok 2)

6.2 Opfølgning 
på årsrapport fra 
 aftagerpaneler

1.4, 2.4 Informerer nye og deltidsundervisere

1.5 og Kap. 3 Følger op på undervisnings-
evalueringer fra foråret. 

2.3 Er primær ansvarlig for semesterplaner   
i modulrum

2.2, 2.3 Skriver 
semesterplan

1.5, Kap. 3 Drøfter 
evalueringer af Blok 
1 med underviserne.

Kap. 3 Gennemgår 
undervisnings-
evalueringer fra 
forårssemesteret og 
kommenterer dem

1.2 Undervisere 
lægger CV’er ind i 
basen

1.4 HR opdaterer 
mappe med info til 
deltidsansatte

4.3  
Praktikansvarlige 
forholder sig til 
evalueringer fra 
foregående år.

Kap. 3 Planlægger 
evalueringer for 
 semesteret (dato 
osv.)

6.4 Drøfter input fra 
censorformandskab

2.1 (mindst hvert 3. år) Gennemgår studieordninger med inddragelse 
af input fra censorformandskab (6.4), undervisningsevalueringer via 
 institutlederne (Kap. 3), fagledernes uddannelsesredegørelse m.v. 

6.4 Redegørelse til fagleder om, hvilke input der har givet anledning til 
ændringer. 

Kap. 3 Gennemgår 
undervisningsevalu-
eringer fra Blok 1 og 
kommenterer dem

Kap. 3 Planlægger 
evalueringer for se-
mesteret (dato osv.)

Kap. 3 Gennemgår 
undervisnings-
evalueringer fra 
 efterårssemesteret 
og kommenterer dem

2.3 Primær ansvarlig 
for semesterplaner i 
modulrum



1.2 MUS – følger 
op på udvikling af 
 videngrundlag

1.7 Aftaler evt. 
pædagogisk kompe-
tenceudvikling med 
undervisere

1.5, 1.7, 2.6, Kap. 3 
Følger op på under-
visningsevalueringer 
fra efteråret

2.3 Godkender 
semesterplan

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

2.6 Følger op på eva-
luering af tværgåen-
de moduler (Blok 2)

6.2 Opfølgning 
på årsrapport fra 
 aftagerpaneler

Kap. 5 Planlægger 
ny udd.eval. (hvis 
egen uddannelse er 
involveret)

(Ulige år) Skriver 
opfølgningsplan 
til uddannelses-
redegørelse

2.6 Følger op 
på evaluering 
af  tværgående 
 moduler (Blok 1)

2.6 Følger op 
på evaluering af 
 tværgående   moduler 
(Blok 2)

1.2 Biblioteket laver 
udtræk af CV’er før 
MUS

2.2 Gennemgår U-planer

Kap. 3 Planlægger 
evalueringer for se-
mesteret (dato osv.)

Kap. 3 Gennemgår 
undervisnings-
evalueringer fra 
 efterårssemesteret 
og kommenterer dem

Kap. 3 Gennemgår 
undervisningsevalu-
eringer fra Blok 1 og 
kommenterer dem

2.3 Primær ansvarlig 
for semesterplaner i 
modulrum

1.5, Kap. 3 Drøfter 
evalueringer af Blok 
1 med underviserne

2.2, 2.3 Skriver 
semesterplan

1.4, 2.4 Informerer nye og deltidsundervisere

1.5, Kap. 3 Følger op på undervisnings-
evalueringer fra efteråret


