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Nøgletal og grænseværdier i forbindelse med kvalitets-
sikring 

Beskæftigelse  

Beskæftigelsestallene bygger på data fra den registerbaserede dimittendundersøgelse. Denne er baseret 

på en særkørsel fra Danmarks Statistik. Tallene dækker over studieåret tre år tilbage i tiden, som er det ny-

este tænkelige studieår. Beskæftigelsesandelen er andelen af ”lønmodtagere” samt ”selvstændig og med-

arbejdende ægtefælle” som er baseret på Danmarks Statistiks opdeling på socioøkonomisk status.  

Karaktersnit bachelorprojekt/afgangsprojekt (EVU) 

Data for karaktersnittet i bachelorprojekter/afgangsprojekt (EVU) er UC SYDs egne eksamensgennemsnit 

opgivet på UC SYDs hjemmeside og sammenholdt med karakteropgørelser i Power BI. Data er opgjort på 

baggrund af de seneste givne karakterer og omfatter både sommer- og vinteroptag. Indgår der flere karak-

tersnit i det enkelte studieår, er disse vægtet.  

Frafald  

Frafaldsdata måler andelen af de studerende, som har afbrudt deres uddannelse inden for det første stu-

dieår beregnet for seneste efterårsoptag. Data hentes fra Power BI. 

Studieintensitet  

Studieintensitet måles på de studerendes gennemsnitlige arbejdstimer pr. uge på og uden for UC SYD. 

Outliers i det statistiske materiale sorteres fra. Det vil sige at svar, som ligger under 5 timer og over 60 ti-

mer, indgår ikke i timetalsberegningerne. Dette er i henhold og i overensstemmelse med Rigsrevisionens 

retningslinjer for bearbejdning af studieintensitet.  

Studieprogression  

Studieprogression angiver hvor stor en procentdel af de studerende, der har afsluttet deres uddannelse i et 

givent studieår på normeret tid eller hurtigere. Data hentes fra Power BI. 

Fagligt udbytte og fagligt niveau  

Der udsendes et udbudstilpasset spørgeskema til samtlige uddannelser. Dog er to af spørgsmålene, et om 

fagligt udbytte og et om fagligt niveau, enslydende i samtlige spørgeskemaer på samtlige uddannelser. Ud 

fra svarfordelingen på disse to spørgsmål generes der nøgletal. 

Fagligt udbytte: 

Procentangivelserne vedrører andelen af studerende på modulet/semesteret, som er tilfreds eller meget 

tilfreds med modulets/semesterets samlede faglige udbytte. 

Fagligt niveau: 

Procentangivelsen angiver de studerende, der tilkendegiver at det faglige niveau i modulets/semesterets 

undervisning er passende. 

Et undervisningsforløb, som udbuddet har udtaget til evaluering, uden at der foreligger en gennemført spør-

geskemaundersøgelse markeres med blåt.  



 

 

Anvendte farvekoder og grænseværdier til nøgletalsresultater  

 
Tærskelværdier for grønne, gule og røde nøgletal 

 

Datagrundlag Grøn Gul Rød 

Beskæftigelse >82 76-82 <76 

Karaktersnit bachelorprojekter  >7 7-4 <4 

Frafald 1. studieår <15 15-18 >18 

Studieintensitet (timer/uge) >36,7 36,7-33,8 <33,8 

Studieprogression >60 60-51 <51 

Fagligt udbytte >85 79-85 <79 

Fagligt niveau >85 79-85 <79 

Ikke gennemført evaluering <15 15-20 >20 

 

Overordnet kvalitetsindikator 

UC SYD har fastlagt en overordnet kvalitetsindikator på 75 % eller derover, hvor ikke andet er beskrevet.   

 

Beregning af nøgletal 
 

Område  Beregningsgrundlag 
Beskæftigelse (%)  

  

Kilde: Danmarks Statistik. Bearbejdet af Ledelses-

sekretariatet   

  

 

Beskæftigelsesandelen er andelen af lønmodta-

gere samt selvstændig og medarbejdende ægte-

fælle, baseret på Danmarks Statistiks opdeling på 

socioøkonomisk status. 

Karaktersnit bachelorprojekt   

  

Kilde: UC SYD 

Tidsperiode: Tal for 2021 refererer til bedømmel-

sesstudieåret 2020/2021 og på samme måde for 

de øvrige år. 

 

Karaktersnit for bachelorprojekt er opgjort for se-

nest afviklede studieår. Såfremt der indgår flere 

karaktersnit i det enkelte studieår, er disse vægtet 

sammen.  

Frafald (%)  

  

Kilde: UC SYD, 2021 https://intranet.ucsyd.dk/le-

delsesinformation/   

 

Andelen af studerende optaget på seneste efter-

årssemester, som har afbrudt deres uddannelse 

inden for det første studieår. 

Studieintensitet (timer/uge)  

  

Kilde: stud_PULS, Metze Erhvervspsykologer  

Tidsperiode: et studieår (målt fra efterår til og med 

forår) 

 

Gennemsnitlige arbejdstimer pr. uge på og uden 

for UC SYD = (antal arbejdstimer i gennemsnit pr. 

uge på UC SYD) + (antal arbejdstimer i gennem-

snit pr. uge uden for UC SYD). 

Studieprogression (%)   

  

Kilde: ESAS. Bearbejdet af Ledelsessekretariatet  

Tidsperiode: Tal for 2021 refererer til studieåret 

2020/2021 og på samme måde for de øvrige år. 

  

Tallene for studieprogression angiver, hvor stor en 

procentdel af de studerende, der har afsluttet de-

res uddannelse i et givent studieår på normeret tid 

eller hurtigere 

Fagligt udbytte (%) 

 

Kilde: UC SYD (Opgørelser udarbejdet af Ledel-

sessekretariatet)  

Andelen af studerende som, i evaluering af under-

visningsforløb, udtrykker tilfredshed (meget til-

freds/tilfreds) ved spørgsmålet: Hvor tilfreds er du 



 

 

Tidsperiode: 4. kvartal (det foregående år) – 3. 

kvartal (det pågældende år) Fra 2022: 3. kvartal 

(det foregående år) – 2. kvartal (det pågældende 

år) 

med det samlede faglige udbytte af undervisnin-

gen? (svarkategorier: meget tilfreds – tilfreds – 

mindre tilfreds).  

 

Fagligt niveau (%) 

 

Kilde: UC SYD (Opgørelser udarbejdet af Ledel-

sessekretariatet)  

Tidsperiode: 4. kvartal (det foregående år) – 3. 

kvartal (det pågældende år) Fra 2022: 3. kvartal 

(det foregående år) – 2. kvartal (det pågældende 

år) 

Andelen af studerende, som i evaluering af under-
visningsforløb, udtrykker tilfredshed (passende) 
ved spørgsmålet: Hvordan oplever du det samlede 
faglige niveau i undervisningen?  

(Svarkategorier: for højt – passende – for lavt)  

 

Planlagt men ikke gennemført evaluering 

Kilde: UC SYD (Opgørelser udarbejdet af Ledel-

sessekretariatet)  

Tidsperiode:  Fra 2022: 3. kvartal (det foregående 

år) – 2. kvartal (det pågældende år) 

Den procentvise andel af evalueringer af undervis-

ningsforløb der ikke blev gennemført.   

 

  


