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INDLEDNING

UC Syddanmarks kvalitetssikringssystem har rødder tilbage til UC-akkrediteringerne i 2007 af
henholdsvis UC Vest og UC Syd. I januar 2010 blev de to institutioner fusioneret til
Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haderslev. Hver forandring har krævet
sin revision af kvalitetssikringssystemet, så det kunne håndtere de nye udfordringer og krav, der blev
stillet.
UC Syddanmark ansøger i 2015 om at blive institutionsakkrediteret i henhold til Lov nr 601 af
12/06/2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.
Hidtil har kvalitetssikringssystemet først og fremmest skullet adressere kerneydelsen –
uddannelserne, de faglige miljøer og videngrundlag. Nu stiller den kommende institutionsakkreditering
nye og bredere krav til kvalitetssikringssystemet. Kvalitetssikringen skal omfatte den samlede
virksomhed, hvilket afspejles i den foreliggende version af UC Syddanmarks kvalitetssikringssystem.
Kvalitetssikringssystemet skal adressere bredt: Aftagerne, de fysiske omgivelser, de digitale
værktøjer, materialesamlinger og studiestøttende foranstaltninger etc. Kvalitetssikringssystemet skal
således sikre, at de studerende, elever og kursister, uddannelserne og professionerne kan profitere
optimalt hos UC Syddanmark.
Hensigten med dette kvalitetssikringssystem er således dels at præsentere grundlaget for
kvalitetssikringssystemet for UC Syddanmark på baggrund af Lov om professionshøjskoler for
videregående uddannelser, dels at beskrive grundlaget for kvalitetsudviklingen af UC Syddanmarks
samlede virksomhed.
I det følgende vil der blive gjort rede for UC Syddanmarks kvalitetssikringspolitik og –strategi, hvad
UC Syddanmark forstår ved et system til kvalitetssikring, dvs. hvilke formål kvalitetssikringssystemet
opfylder, og hvilke principper systemet følger.
I et komplementerende selvstændigt dokument, ”Kvalitetssikringsprogram”, præsenteres den
konkrete operationalisering og aktualisering af kvalitetssikringssystemet.
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0. KVALITETSSIKRINGSPOLITIK OG –STRATEGI
UC Syddanmarks kvalitetssikringspolitik har fokus på processerne omkring bestyrelsens og
direktionens beslutninger for at styre og påvirke kvalitetssikringsarbejdet og udviklingen af kvalitet
inden for UC Syddanmarks virke. Kvalitetssikringspolitikken fokuserer på den konkrete ledelse af
kvalitetsarbejdet, gennemførelse af kvalitetsprogrammet og opfølgning på resultaterne af
kvalitetsarbejdet.
Strategien vedrørende kvalitetsarbejdet er, at der er:
 en klar rolle- og ansvarsfordeling omkring gennemførelsen af kvalitetsarbejdet
 udarbejdet hensigtsmæssige procedurer for kvalitetsarbejdet (kvalitetssikringsprogrammet)
 hensigtsmæssige kvalitetsmål (fastlagte standarder og basisstandard)
 transparens og åbenhed omkring kvalitetsarbejdet, resultaterne heraf og på eventuelt opfølgende
forbedringer og forandringer (kvalitetshjulet).

1. KRAV TIL PROFESSIONSHØJSKOLENS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM
Ifølge LBK nr. 936 af 25/08/2014 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, skal en
professionshøjskole have ”et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse og
forsknings- og udviklingsaktiviteter og er forpligtet til at informere herom”.
Denne korte formulering i lovbekendtgørelsen er oprindeligt udfoldet mere detaljeret i den tidligere
lovgivning på området. I Udkast til bemærkninger af den 5. marts 2007 (se bilag 1), fremgår
følgende:
1. En professionshøjskole skal have et kvalitetssikringssystem med veldefinerede målsætninger
for kvaliteten i og resultater af institutionens aktiviteter
2. Kvalitetssikringssystemet skal dokumentere, at institutionen lever op til sine målsætninger, og
der skal være løbende og systematisk inddragelse af interne og eksterne interessenter til at
udvikle aktiviteternes kvalitet
3. Kvalitetssikringssystemet er det primære styringsredskab i forhold til kvaliteten af og
resultater af en professionshøjskoles aktiviteter, men styringsredskaberne omfatter f.eks. også
udviklingskontrakter.
4. Professionshøjskolerne er forpligtet til at informere om kvalitetssikring og resultatvurdering
mv. på en lettilgængelig måde.
Det er således på denne baggrund, UC Syddanmarks kvalitetssikringssystem er blevet udviklet og
videreført.
Formålet med dette kvalitetssikringssystem er bl.a. udarbejdet med skyldig hensyntagen til lov om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, LOV nr. 601 af 12/06/2013.
Formålet er:
 løbende og systematisk at leve op sine målsætninger indenfor de indsatsområder, som er omtalt i
kvalitetssikringssystemet og de indsatsområder som fortløbende kommer til gennem
udviklingskontrakter og (anden form for) strategisk arbejde. Dette sker i et tæt samarbejde med
interne og eksterne interessenter. Kvalitetssikringsarbejdets klare fokus er løbende at bidrage til
og forbedre kvaliteten af eksisterende og nye uddannelser og den forskning og det
udviklingsarbejde, som foretages i tæt tilknytning hertil.
 at anvende evalueringsresultaterne som en integreret del af strategisk selvledelse med den
studerendes læring og professionsrelevante udvikling i fokus.
 at sikre en praksis, som gør at uddannelserne og undervisningen til stadighed er grundlagt på et
vidensgrundlag, der sikrer opnåelse af uddannelsens mål.
 at sikre en praksis, hvor uddannelserne har det rette niveau, et fagligt indhold og en pædagogisk
kvalitet, som understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål. Målsætningen
omfatter såvel kvaliteten af undervisningen på institutionen, praktiske erfaringer hos aftagerne og
de dele af uddannelsen som foretages i udlandet.
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 at sikre en praksis, hvor eksisterende og nye uddannelser afspejler samfundets behov og løbende
tilpasses den samfundsmæssige udvikling.
Desuden pointeres væsentligheden af forankringen af kvalitetssikringsarbejdet på ledelsesniveau, og
at kvalitetskulturen skal være inkluderende. Kvalitetssikringsarbejdet skal omfatte alle
ledelsesniveauer og relevante institutionelle niveauer, det skal løbende involvere undervisere og
studerende samt andre interne og eksterne aktører og interessenter og gennemføres løbende,
systematisk og målrettet. Der skal desuden være klare standarder for, hvornår der foreligger
utilfredsstillende forhold, der kræver handling.
Fokuseringen på kvalitet i lov og bekendtgørelse om akkreditering harmonerer med de bestræbelser
UC Syddanmark hidtil har haft på kvalitetsområdet. En eksplicit ny præcisering er dog kravet om klare
standarder for kvalitet.
Baseret på ovenstående har UC Syddanmark udviklet en grafisk model (se bilag 2), som illustrerer
den indbyrdes sammenhæng mellem eksterne regler og krav, aktuelle politiske visioner og mål på den
ene side og den udmøntning, der på den anden side sker internt i UC Syddanmark. Modellen viser, at i
UC Syddanmark er omdrejningspunktet de studerende, uddannelserne og professionerne. Modellen
omfatter såvel interne som eksterne aktører og funktioner, der bidrager til løsning og optimering af
kerneopgaverne.

2. KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET – TO DIMENSIONER
Formålet med et kvalitetssikringssystem er dels, at UC Syddanmark løbende gennem evalueringer af
sine uddannelsesaktiviteter udvikler disse i formålsbestemt retning, dels at UC Syddanmark er i stand
til at dokumentere sit kvalitetsarbejde med henblik på intern og ekstern kontrol i form af
akkrediteringer, auditeringer og udviklingskontrakter. Kvalitetssikringssystemet rummer derfor to
dimensioner.
Den ene dimension, udvikling, rummer UC Syddanmarks interne evalueringer og auditeringer, som
har til formål at kvalitetsudvikle:
 grunduddannelserne (professionsbacheloruddannelser, PAU1, Misbrugsvejleder)
 efter- og videreuddannelserne (akademi- og diplomuddannelser, AMU-uddannelser og kurser)
 forsknings- og udviklingsarbejde og videncenterfunktionerne
 studenterfokus
 medie- og videnformidling
 IT-afdelingen
 studieadministrationen
 det internationale område
 facility management
 personale og HR
 økonomi
 ledelsessekretariatet
 CFU
 kommunikationsafdelingen.
Kvalitetsudvikling skal omsættes i organisatorisk læring.
Den anden dimension, sikring af kvalitet, indeholder også kontrolperspektivet og har til formål at
dokumentere, at UC Syddanmark lever op til kriterierne for professionshøjskoler og kriterierne for
professionsbacheloruddannelser samt øvrige uddannelsestilbud og forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Udover de eksternt initierede akkrediteringer indgår også censorkorps, bestyrelse samt
uddannelsesudvalg og partnerskaber med aftagere m.fl. i kvalitetssikringen. En af
uddannelsesudvalgenes opgaver er bl.a. at sikre aftageres og interessenters vurderinger af
uddannelsernes kvalitet og at fremkomme med anbefalinger til forbedringer af eksisterende
uddannelser og udvikling af nye.

1

Hvad angår PAU og AMU er der særskilte krav og reguleringer, som gælder eksplicit for disse uddannelser.
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Fælles for de to dimensioner af kvalitetssikringssystemet er, at de tager udgangspunkt i de formål og
opgaver, som bestemmes i Lovbekendtgørelsen om professionshøjskoler for videregående
uddannelser, LBK nr 936 af 25/08/2014.
På grundlag af ovenstående formål formulerer UC Syddanmark sin mission, vision og strategi, dvs. en
strategiplan for institutionen som helhed og for sine enkelte aktiviteter. UC Syddanmark offentliggør
denne information både via hjemmeside og intranet. I forlængelse heraf udarbejdes der programmer
for de enkelte virksomhedsområder med angivelse af kvalitetsmål. I den forbindelse henvises til
dokumentet ”Kvalitetssikringsprogram”.
I det følgende redegøres der nærmere for kvalitetssikringssystemets konceptuelle grundlag, dvs.
hvordan UC Syddanmark udmønter lovens bestemmelser i forhold til kvalitetssikring.
2.1. Hvad er kvalitet?
Kriterierne for, hvad der er god kvalitet, vil variere inden for forskellige uddannelses- og fagområder.
Seks centrale, men forskellige tilgange til kvalitet skal i denne sammenhæng fremhæves:
 kvalitet som lever op til fastlagte standarder
 kvalitet som den fremtræder for de studerende
 kvalitet som tilfredsstiller anerkendte faglige mål og normer
 kvalitet som imødekommer den samfundsmæssige relevans (aftagerne) af uddannelserne
 kvalitet formuleret af eksterne myndigheder, fx Uddannelses- og forskningsministeriet,
 Undervisningsministeriet samt Danmarks Akkrediteringsinstitution
 organisatorisk kvalitet i formulering, forankring, systematisering og forandring som den
fremtræder for ledelse og ansatte.
UC Syddanmarks kvalitetssikringssystem rummer disse forskellige positioner og synsvinkler på
kvalitet og bygger især på rutiner, som er tæt knyttet til læringsprocesser og læringsmiljøet. Den
praktiske tilgang til kvalitetsudvikling er kvalitetsvurdering, der gennemføres gennem en række
evalueringer.
Bestemmelsen af, hvilken kvalitet en given praksis’ forløb, udkomme eller produkt kan tilskrives, kan
enten være subjektivt eller objektivt funderet, hvilket grundlæggende afhænger af karakteren af
tilgangen til en sådan bestemmelse. Fælles for begge situationer er imidlertid, at der konkret
gennemføres evalueringer, hvor proces eller resultat vurderes i forhold til givne standarder, der er
formuleret under hensyntagen til eksplicitte og kendte hensigter med de pågældende aktiviteter.
2.2. Hvad er kvalitetsmål?
Begreberne kvalitetsmål og resultatkrav opfattes i det følgende som betydningsmæssigt identiske, og
der opereres af fremstillingsmæssige årsager alene med begrebet kvalitetsmål. Hensigten med et
konkret tiltag, en aktivitet eller en praksis omtales som handlingens mål. De standarder, der er
udarbejdet i konsekvens af de opstillede mål for det pågældende område, og som evalueringen af den
igangværende eller afsluttede handling vurderes i forhold til, benævnes kvalitetsmål.
Er der i konkrete sammenhænge ikke fastlagt specifikke målestandarder, gælder UC Syddanmarks
basisstandard, som er, at 75 % af et udfald af en måling kan tolkes som positivt.
Skal kvaliteten af en given aktivitet mv. bestemmes, sker det som en evaluering. Valget af konkrete
evalueringsmodeller og -metoder afhænger af den konkrete opgave, men for alle evalueringer gælder
det, at der defineres ét eller flere evalueringskriterier for arbejdet. Hermed forstås et
bedømmelsesgrundlag for, hvorledes evalueringen skal designes, gennemføres og analyseres.
2.3. Forudsætninger for evalueringsindsatser
I forlængelse af ovenstående pointeres det således, at følgende forudsættes ved evaluering af
kvaliteten af professionshøjskolens virksomhed:
 stillingtagen til evalueringsmodel, -metode og –design
 afklaring af spørgsmål som fx: Hvilket formål tjener arbejdet? Hvem skal initiere det? Hvem skal
have adgang til arbejdets resultater? Hvorledes skal arbejdet formidles? Hvem kan benytte
arbejdets konklusioner?
 en prioriteret oversigt over de elementer i professionshøjskolens virksomhed, der skal gøres til
genstand for evaluering
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 et katalog med vejledninger og manualer til konkret anvendelse i forbindelse med arbejdets
udførelse
 en oversigt over implicerede aktører
 en tidsplan for arbejdets gennemførelse
 en strategi for dokumentation og formidling af arbejdets resultater
 en strategi for ledelsesmæssig opfølgning.
Ovennævnte punkter bidrager til dannelsen af et samlet billede af, hvorledes kvalitetssikringen af UC
Syddanmarks virksomhed implementeres, og bliver konkretiseret nærmere i dokumentet
”Kvalitetssikringsprogram”.

3. OMRÅDER FOR KVALITETSSIKRING
UC Syddanmarks kernevirksomhed er fysisk lokaliseret ved fem campusser. Direkte under rektors
ledelse sorterer, jf. bilag 3, kommunikationsafdelingen samt prorektor og direktøren. Uddannelserne
under prorektor er organiseret i fire institutter, der hver rummer en eller flere
professionsbacheloruddannelser samt enkelte uddannelser inden for UC’ets faglige profil på
EUDniveau.
Institutternes dækningsområder går på tværs af campusserne og ledes af hver sin institutchef. Under
prorektoren sorterer desuden CFU, Studievalg Sydjylland, international afdeling og StudenterFokus
samt efter- og videreuddannelserne og Udvikling og Forskning, der er organiseret i tre videncentre og
et projektsekretariat. Studieadministration samt Medie- og videnformidling, herunder fagbiblioteker,
der er fordelt på campusserne, økonomiafdeling og facility management sorterer under direktøren,
ligesom ledelsessekretariat, personale og HR samt IT-afdeling.
Det organisatoriske udgangspunkt for kvalitetssikring er alle disse funktioner/områder2 og relationerne
herimellem.
Det indholdsmæssige udgangspunkt for kvalitetssikringen tages i UC Syddanmarks strategi, der
afspejler eksterne og interne mål for professionshøjskolens virksomhed. Bestyrelsen udpeger i
samarbejde med rektor særligt prioriterede fokusområder (inkl. kvalitetsmål), der efter en nærmere
angivet periode gøres til genstand for evaluering. Disse fokusområder med kvalitetsmål sammenfattes
i kvalitetssikringsprogrammet3, der på vegne af bestyrelsen udmøntes i samspil med direktionen,
institutchefer, videncenterledere, uddannelsesledere og funktionsledere. Kvalitetssikringsprogrammet
rummer også nærmere angivelse af evalueringsmodeller og evalueringsmetoder,
gennemførelsesperiode, ansvarlige aktører samt retningslinjer for formidling.
Det er et princip for kvalitetssikringssystemet, at det gennemføres som evalueringer, der har
kvalitetsudvikling som sit mål. Evalueringernes fokus skal ikke alene være rettet mod enkeltfunktioner
eller -områder, men også mod tværgående områder. Her kan både interne og eksterne audits komme
i spil. Det er ligeledes et grundlæggende vilkår, at UC Syddanmarks kernevirksomhed betragtes som
udvikling og læring, samt at alle funktioner og områder samvirker i overensstemmelse med
principper, der er gældende for lærende organisationer. Helt konkret kan UC Syddanmarks
kvalitetssikringssystem betragtes ud fra det cykliske princip, hvor kvalitetsarbejdet gennemføres
systematisk som illustreret af nedenstående kvalitetshjul:

2
Med funktioner eller områder forstås her aktører (enkeltpersoner, team, uddannelser, afdelinger mv.), der har
konkrete opgaver at udføre som led i deres bidrag til implementering af elementer i UC Syddanmarks samlede
virksomhed.
3
Jf. dokumentet ”Kvalitetssikringsprogram”.
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Handling
(opfølgning og
udvikling)

Planlægning
(strategi, mål)

Afrapportering
(evaluering)

Udførelse
(praksis)

I kvalitetshjulet følger kvalitetssikringsarbejdet en proces, hvor fastsatte mål omsættes i praksis, som
efterfølgende evalueres, og dernæst følger ledelsen op på evalueringens resultater. Denne systematik
sikrer uddannelsernes fortsatte udvikling.
Endelig er det karakteristisk for kvalitetssikringen af UC Syddanmarks virksomhed, at den
gennemføres med udgangspunkt i den opfattelse, at evaluering som begreb og konkret praksis er en
fortløbende, udviklende proces,4 hvis funktion ikke alene er at bidrage til kvalitetssikring og udvikling
af uddannelserne, men også at fremme alle medarbejderes professionalitetudvikling.
3.1. Hvad skal kvalitetssikres?
Alle sider af UC Syddanmarks virksomhed skal kvalitetssikres, men ikke alt skal evalueres på én gang.
Det er vigtigt for at undgå evaluerings- og dokumentationstræthed, at områder for evaluering
afgrænses, at eksisterende rutiner udnyttes, og at de involverede parter er med til at udforme
evalueringstiltag inden for rammer, der gør arbejdet meningsfuldt (se ” Kvalitetssikringsprogram”).
Evalueringen skal omfatte:
 undervisning og læring (på baggrund af studieordninger og bekendtgørelser – niveau og indhold)
 samspillet mellem studierne i grunduddannelserne og praktikken/klinikken
 samspillet mellem efter/-videreuddannelse og professionsudøvelsen
 tilrettelæggelsen af studiet og den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen
 de studerendes læringsudbytte
 uddannelsernes professionsrelevans
 uddannelsernes videngrundlag
 internationale aktiviteter
 samspillet mellem UC Syddanmark og aftagere og andre interessenter
 uddannelsernes fysiske rammer, faciliteter samt studiemiljøet
 administration og ledelse, information, service, rådgivning, optagelse, frafald, gennemførelse, og
dimittenders beskæftigelse
 forhold som har betydning for UC Syddanmarks virksomhed, fx tilgængelig IT, biblioteksfaciliteter,
kantine, mødelokaler, studierum, Av-udstyr m.m.
3.2. Rapportering af resultater
Alle evalueringsresultater, som er fremkommet med baggrund i kvalitetssikringsprogrammet, eksterne
evalueringer og audit trails skal afrapporteres til de personer, som har lederansvar inden for det/de
berørte områder. En hensigtsmæssig rapportering kan være en dialog kombineret med en kortfattet
skriftlig fremstilling.

4
En sådan proces benævnes ’opbygning af evalueringskapacitet’ efter det amerikanske begreb Evaluation Capacity
Building (ECB).
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4. EKSTERNT RELATERET KVALITETSSIKRING
Mens ovenstående beskriver kvalitetssikring med henblik på udvikling, skal dette afsnit omhandle
kvalitetssikring med henblik på kontrol.
Kvalitetssikring med henblik på kontrol sker bl.a. gennem de eksternt initierede udviklingskontrakter,
akkrediteringer og audit trails, som har til formål at kontrollere, om professionsuddannelserne og
professionshøjskolen som helhed lever op til formålene med deres virksomhed og om de er i stand til
at synliggøre og dokumentere, at de lever op til de ministerielt fastsatte kriterier.
4.1. Udviklingskontrakt
UC Syddanmark indgår ligesom øvrige videregående uddannelsesinstitutioner med bestemte
tidsintervaller en udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der bliver i
kontrakten formuleret specifikke kvalitetsmål/resultatkrav, der udtrykker, hvilke kvaliteter inden for
området, der ønskes udviklet, og hvilke resultater der forventes opnået.
Ved kontraktindgåelsen udpeger ledelsen ansvarlige aktører inden for de berørte hovedområder, hvis
opgave det er at foretage dokumentation af de opnåede resultater, udføre resultatvurdering og foreslå
evt. nye initiativer.

5. OPSUMMERING AF GRUNDLÆGGENDE PRÆMISSER FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET
Ud fra eksisterende rutiner og aktiviteter er det et mål at få en helhedstænkning ind i
kvalitetsarbejdet, og at al faglig-pædagogisk, uddannelses- og forskingsmæssig og administrativ
virksomhed, som har betydning for uddannelseskvaliteten, skal være genstand for evaluering og
forbedring. Rutiner og praksisser skal være meningsfulde for de involverede parter, som skal have
ejerskab og blive motiveret til forbedring og udvikling. Planlægning af evalueringer og drøftelse af
evalueringsresultater skal være et samarbejdsprojekt mellem de deltagende parter, og en fælles
forståelse af kvalitetssikringssystemets begreber er en del af forudsætningen (definitioner af centrale
begreber kan ses i bilag 4). Evalueringsaktiviteten skal være gennemgribende i
kvalitetssikringssystemet, men den skal foregå inden for afgrænsede og skiftende områder i skiftende
tidsintervaller. Institutterne og de enkelte uddannelser udvikler selv planer for deres
kvalitetssikringsarbejde, men alle centrale dele af virksomheden skal gøres til genstand for evaluering
i løbet af en afgrænset periode (jf. dokumentet ”Kvalitetssikringsprogram”).
Som faste bestanddele i kvalitetssikringen indgår følgende evalueringer:
 studentertilfredshedsundersøgelse (trivsel og studiemiljø) – stud_PULS
 frafaldsundersøgelse
 dimittendundersøgelse
 beskæftigelsesundersøgelse
 aftagerevaluering
 undervisningsevaluering
 APV og trivselsundersøgelse – PULS HR Analyse
 indsatsevaluering
 audit trails – interne og eksterne.
Ved siden af evalueringerne sikres kvaliteten i kerneydelserne og den samlede virksomhed gennem
arbejdet i bestyrelse, uddannelsesudvalg, partnerskaber med kommuner, region, andre
uddannelsesinstitutioner i ind- og udland, censorrapporter samt via forskning og udvikling inden for
Frascati-rammen og tilstødende udviklingsaktiviteter. Hertil kommer, at UC Syddanmark har en
tydelig placering af ledelsesansvar, og at den samlede kvalitetssikringsdokumentation benytter et
fælles elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, der sikrer hurtig og præcis adgang til al
dokumentation.
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BILAG 1
Bemærkninger af den 5. marts 2007 i forbindelse med UC-lovens vedtagelse.
En professionshøjskole skal have et kvalitetssikringssystem med veldefinerede målsætninger for
kvaliteten i og resultater af institutionens aktiviteter. Det forudsætter, at professionshøjskolen har en
formuleret strategi for kvalitetssikring og -udvikling, og at denne strategi er udmøntet i konkrete
kvalitetsmål for de enkelte aktiviteter.
Kvalitetssikringssystemet skal dokumentere, at institutionen lever op til disse mål, og der skal være
løbende og systematisk inddragelse af interne og eksterne interessenter til at udvikle aktiviteternes
kvalitet. Kvalitetssikringen af de videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner sker gennem
et samspil af forskellige styringsformer og kvalitetssikringsaktiviteter, herunder regulering af
uddannelserne, censorinstitutionen, evaluering, f.eks. i form af akkrediteringer, og tilsyn.
Kvalitetssikringssystemet base- res på den nuværende flerstrengede kvalitetssikring, suppleret med
især akkreditering på uddannelsesniveau og auditering på institutionsniveau.
Samspillet mellem de forskellige kvalitetssikringstyper vil skabe et godt grundlag for en
kvalitetssikringsindsats, der formidler et helhedsbillede af kvaliteten på uddannelser og institutioner.
Kvalitetssikringsmetodernes forskellighed giver tillige mulighed for at vælge mellem metoder, der har
et særligt udviklings- formål, såsom evalueringer og auditeringer, og metoder, der har et særligt
kontrolformål såsom tilsyn og akkrediteringer, der skal sikre opretholdelsen af et givet kvalitetsniveau.
Kvalitetssikringssystemet er det primære styringsredskab i forhold til kvaliteten af og resultater af en
professionshøjskoles aktiviteter, men styringsredskaberne omfatter f.eks. også udviklingskontrakter.
Hvor formålet med udviklingskontrakter er at understøtte professionshøjskolens strategiske arbejde
ved at definere målsætninger og resultatkrav inden for udvalgte prioriterede indsatsområder, men det
skal f.eks. også danne grundlag for det centrale tilsyn med institutionens kvalitet.
Professionshøjskolerne er forpligtet til at informere om kvalitetssikring og resultatvurdering mv. på en
lettilgængelig måde. En række oplysninger om uddannelses- og institutionsforhold er
professionshøjskolerne forpligtet til at gøre offentligt tilgængelige på internettet allerede efter
lovgivningen om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
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BILAG 2

Side 11/15

BILAG 3
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BILAG 4
Begrebsdefinitioner
Da flere af de begreber, der omtales i dette kvalitetssikringssystem, har flere hverdagsbetydninger,
skal her bringes en oversigt over, hvorledes centrale begreber defineres og anvendes i den konkrete
sammenhæng.
Akkreditering [1] er en ekstern initieret og defineret evaluering af den samlede organisation,
programmer eller uddannelser, der gennemføres periodisk. Formålet med akkrediteringen er at
vurdere, hvorvidt evaluanden lever op til de (eksterne) krav, der stilles til evaluandens praktiserede
virksomhed.
Akkreditering [2] er en proces, hvorved en institution eller et program af en relevant
lovgivningsmyndighed i samarbejde med professionelle autoriteter bedømmes på baggrund graden og
kvaliteten af opfyldelse af forud beskrevne standarder for institutionens eller programmets beskrevne
virksomhed.5
Akkreditering [3] er en proces, som institutionen skal gennemføre.
Auditering er en intern initieret og defineret evaluering af den samlede organisation, ”der alene
fokuserer på de processer og metoder som en uddannelsesinstitution skal rumme for at sikre og
forbedre kvaliteten af sine aktiviteter. Auditeringens formål er at afdække omfanget og effekten af det
såkaldte kvalitetsarbejde på en uddannelse og på den baggrund give anbefalinger til hvordan
kvalitetsarbejdet kan forbedres.”6 Auditeringen gennemføres af et eksternt ekspertpanel, der er
sammensat af den evaluerede institution. Ekspertpanelet gennemførere evalueringens som en form
for peer review på organisationsniveau.
Audit trails tager en given problemstilling op på tværs af en række uddannelser eller fagområder
eller går i dybden med kvalitetssikringen af en enkelt eller en gruppe uddannelser.
Dokumentation er formidling af evalueringsdata, -analyser og -konklusioner, der gøres tilgængelige
for såvel institutionens medarbejdere som offentligheden. Formidlingen kan ske f.eks. via intranet,
website, rapporter eller annoncering.
Evaluator er den eller de personer, enheder eller institutioner, der tilrettelægger og gennemfører en
evaluering
Evaluanden er en evaluerings genstand, dvs. den, de eller det, der evalueres.
Evaluering [1] forstås her som en systematisk, retrospektiv bedømmelse af gennemførelse,
resultater eller forvaltning i offentlig virksomhed, som tiltænkes at få konsekvenser for kommende
praksis.7
Evaluering [2] er en proces, der er karakteriseret som en systematisk og kritisk analyse, der leder
frem til vurderinger af og/eller anbefalinger til kvalitetsudvikling af uddannelser eller programmer.8
Evalueringskriterium er en standard for en given kvalitet af gennemførelsen af (processen) eller en
gennemført indsats (resultat), som gøres til genstand for evaluering.

5
Inspireret af Eurydice’ definition af begrebet i: Eurydice (2006). Quality Assurance in Teacher Education in
Europe, European Commission, p. 73 (”Accreditation: Process by which an institution or a programme is judged by
the relevant legislative and professional authorities as having met predetermined standards in order to provide
(teacher) education or training and to award the corresponding qualifications (where they exist). Synonyms.
Recognition, validation.”)
6
Efter Nielsen, Marie (2007). Auditering – en anden vinkel på kvalitet, Forskningspolitisk Arkiv, lokaliseret den
27.08.2007 på http://forskningsfrihed.blogspot.com/2007/05/om-auditering.html
[Her skal formentlig indføjes noget om det aftaler, der er truffet på sektorniveau].
7
Inspireret af den svenske evalueringsforsker Evert Vedungs definition af begrebet i: Vedung, E. (1998).
Utvärdering i politik och förvaltning, Lund: Studentlitteratur, p. 20 (”UTVÂRDERING = noggran
efterhandsbedömning av utfall, slutpresentationer eller förvaltning i offentlig verksomhed, vilken avses spela en roll
i praktiska beslutssituationer.”)
8
Inspireret af Eurydice’ definition af begrebet i: Eurydice (2006). Quality Assurance in Teacher Education in
Europe, European Commission, p. 73 (“Evaluation: The general process of a systematic and critical analysis leading
to judg- ments and/or recommendations for improvement regarding the quality of a (teacher) education institution
or programme. Synonyms: Assessment, audit, peer review, quality assessment, review.”)
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Evalueringsmetode er den konkrete (forsknings-) tilgang, der anvendes i forbindelse med
evalueringens gennemførelse (f.eks. akkreditering, auditering, interview, survey).
Evalueringsmodeller er ikke færdige skabeloner mv. til evaluering, men overordnede, konceptuelle
helhedssyn på evaluering som fænomen i relation til et konkret evalueringsarbejde, hvilket omfatter
stillingtagen til evalueringens intention, design, udførelse og anvendelse.
Formidling vedrører offentliggørelsen af udbyttet af kvalitetssikringsprogrammets implementering og
realisering.
Grunduddannelse betegner den første erhvervs- eller professionsrettede uddannelse.
Implementering er gennemførelse (præstationer) af en formuleret indsats.
Indikatorer angiver, hvorledes institutionen vil måle opfyldelsen af kvalitetsmål/resultatkrav.
Indikatorer kan være af både kvalitativ som kvantitativ karakter.
Indsats er beskrevne beslutninger om en intenderet aktivitet (f.eks. et program).
Kvalitetsmål er evaluerbare standarder, der er udarbejdet i konsekvens af og konkretiserer opstillede
mål for et defineret og afgrænset område (f.eks. et program).
Kvalitetssikring er en statusopgørelse/evaluering, af en given aktivitets kvalitet(-er). Hensigten er
enten at dokumentere kvaliteten af en aktivitet eller at skabe empirisk grundlag for fortsat kvalitativ
udvikling af en aktivitet (kvalitetsudvikling).
Kvalitetsudvikling er en proces, hvor bestræbelsen er en fortløbende udvikling af en given aktivitets
kvalitet(-er).
Milepæle angiver hvilke delmål, der ønskes opfyldt undervejs i processen (målet ud fra indikator).
Mission er institutionens egen begrundelse for dets eksistens. Et svar på spørgsmålet om, hvad
institutionen er sat i verden for. En lokal/regional udmøntning af lovens generelle og overordnede
opgavebestemmelse.
Mål er eksplicit formulerede beskrivelser af en indsats’ udkomme (output og/eller outcome).
Outcome er en gennemført indsats’ konsekvenser (effekter) for indsatsens eksterne målgruppe.
Output er en gennemført indsats’ konsekvenser (præstationer) for indsatsens aktører.
Program er en begrundet totalbeskrivelse af indsatser for et afgrænset område (fx et
undervisningsforløb, en bachelorgrunduddannelse, et University College).
Prækvalifikation er ministeriets vurdering af, hvorvidt der er behov for det ansøgte.
Resultatkrav er konkrete specifikationer af hovedmålsætninger. Af resultatkravene fremgår det,
hvad institutionen konkret vil sigte efter for at indfri de overordnede målsætninger. Resultatkrav er
det samme som kvalitetsmål.
Standarder [1] er konkretiserede delmål af (overordnede) mål.
Standarder [2] er udsagn, der konkretiserer niveauet for stillede krav til implementering af mål, i for
hold til hvilke evaluering af kvalitet gøres til genstand. Men henblik på gennemførelse af korrekt
vurdering af, hvorvidt en enkelt standard er opfyldt eller ikke, er det nødvendigt at formulere
operationelle indikatorer for evalueringen (evalueringskriterier).9

9
Inspireret af Eurydice’ definition af begrebet i: Eurydice (2006). Quality Assurance in Teacher Education in
Europe, European Commission, p. 74 (“Standards: Statements regarding an expected level of requirements and
conditions against which quality is assessed, or which much be attained by institutions or students in order for
them to accredited or certified. In order to judge properly whether a particular standard is met or not, it has to be
formulated clearly and explicitly and related to evaluation criteria, which can be further divided into (more
operational) indicators.”)
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Strategi er den plan institutionen formulerer ud fra sin mission og vision. Den angiver de konkrete
handlinger som institutionen vil sætte i værk for at realisere sine mål.
Tilsyn er en ekstern evaluering, der gennemføres med henblik på at kontrollere en given indsats’
implementering, output og/eller outcome set i relation til givne mål.
Vision er en konkretisering af missionen. Den angiver, i hvilken retning institutionen ønsker at
bevæge sig om et åremål.
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