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7. juli 2015 (rev. 29. februar 2016), ledelsessekretariatet, journalnr. 0-01-00-5/2015 
INSTRUKS FOR SPOR C: UDDANNELSENS MÅL OG INDHOLD 
 
Denne instruks beskriver de overordnede aktiviteter og ansvarsfordelingen i 
kvalitetssikringsprogrammets spor C, og er gældende for samtlige professionsbacheloruddannelser 
ved UC Syddanmark.  
 
KVALITETSSIKRING AF EKSISTERENDE UDBUD  
UC Syddanmark skelner mellem:  
• Kvalitetssikring af uddannelserne på studieordningsniveau (nationale); UC Syddanmark følger her 

samme turnus som øvrige udbydere og afventer nærmere aftaler omkring den sektorfælles 
rammemodel for evaluering af fællesdelene i professionsbacheloruddannelsernes studieordninger. 

• Kvalitetssikring af egne udbud, herunder de lokale dele af studieordninger; de eksterne eksperter 
skal forholde sig til den lokale udmøntning og kvalitetssikring af uddannelsen (nøgletal for 
uddannelserne, behov og relevans, videngrundlag, mål for læringsudbytte, tilrettelæggelse og 
gennemførelse samt intern kvalitetssikring og -udvikling). 

 
Kvalitetssikringen af egne udbud tilrettelægges i en turnus over seks år, hvor det sjette år bruges til 
næste institutionsakkreditering (se faktaboks på intra for aktuel turnusplan). Der udpeges et 
ekspertpanel for hver enkelt gennemgang af en uddannelse. 
 
Princip for udpegning af eksterne eksperter: 
• En fagperson fra anden udbyder af uddannelsen (sikring af ensartet kvalitet i alle udbud landet 

over) 
• En kollega fra beslægtet uddannelse på UCS (sikring af ensartet kvalitet i egne uddannelser) 
• En fagperson fra praksisfeltet/aftagerfeltet i eget dækningsområde og evt. et bredere 

dækningsområde 
• Et medlem af uddannelsens censorkorps 
• En repræsentant fra de studerendes faglige organisation i eget dækningsområde. 

Uddannelsens 2. og 3. ledelsesniveau forestår udpegningen. 
 
Model for ekspertpanelets arbejde:   
• Ekspertpanelet får forud for dagen tilsendt uddannelsens bekendtgørelse og studieordning, nyeste 

uddannelsesberetning, aktuelle handleplaner for uddannelsen samt nøgletal, grundoplysninger om 
uddannelsen og dokumentation for uddannelsens arbejde med behov og relevans, videngrundlag, 
mål for læringsudbytte, tilrettelæggelse og gennemførelse samt intern kvalitetssikring og -
udvikling jf. skabelon for gennemgang af eksisterende udbud (se faktaboks på intra). 2. 
ledelsesniveau er ansvarlig for udarbejdelse af dokumentationsmaterialet og fremsendelse af 
materialet i øvrigt. 

• Ekspertpanelets medlemmer kan anmode om supplerende oplysninger som forberedelse til 
ekspertbesøget 

• De eksterne eksperter kan i samarbejde med uddannelsen forud for besøget fastlægge særlige 
temaer, der specielt skal fokuseres på under besøget 

• Ekspertpanelets besøg på uddannelsen afvikles over en dag. Uddannelseslederen udarbejder 
program for dagen. Besøget har til formål at validere og uddybe den skriftlige dokumentation. 

• Ekspertpanelet møder uddannelsens 2. og 3. lederniveau, undervisere og studerende  
• Ekspertpanelet beser det fysiske miljø 
• Uddannelsens 2. lederniveau udarbejder en evalueringsrapport på baggrund af ekspertpanelets 

udsagn under besøget; rapporten fremsendes til godkendelse i ekspertpanelet senest en måned 
efter besøget 

• Ekspertpanelets frist for tilbagemelding er senest 14 dage efter modtagelse af 
evalueringsrapporten 

• Såfremt ekspertpanelet påpeger kritisable forhold i forbindelse med kvalitetssikringen, har 
udbuddet en måned til at redegøre for supplerende tiltag og udarbejde en handleplan for 
udbedring af mangler 

• Redegørelse og handleplan sendes til ekspertpaneleret til udtalelse 
• På baggrund af ekspertpanelets udtalelse udarbejder direktionen den endelige godkendelse til 

udbuddet og evt. betingelser i den forbindelse. 
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Uddannelsens 2. ledelsesniveau står for den praktiske del af arbejdet sammen med StudenterFokus og 
studieadministrationen, og yder sekretariatsbistand til ekspertpanelet. 
 
Afrapportering og opfølgning 
Uddannelsens 2. ledelsesniveau afrapporterer til 1. ledelsesniveau, som orienterer bestyrelsen og 
iværksætter opfølgende indsats- og handlingsplaner, i forbindelse med spor A. 2. ledelsesniveau 
bærer forslag, der vedrører den nationale del af studieordningen ind i det sektorfælles ledernetværk. 
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