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Kvalitetssikring 
I efteråret 2019 forenkles UC SYD's kvalitetssikringssystem, hvorved 9 

spor bliver til 3 og strategiarbejdet trækkes ud. På denne side kan du 

blive klogere på kvalitetssikringssystemet. 

3 spor 
Kvalitetssikringen af uddannelserne er centreret om 3 nøglebegreber, 

som har hvert sit spor: 

1. Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførsel 

2. Videngrundlag 

3. Relevans 

Kvalitetsnøglen 
Kvalitetssikringen i de tre spor er bundet sammen af en kvalitetsnøgle, 

som både fungerer som et statusnotat og en konkret handleplan for det 

enkelte uddannelsesudbud. Kvalitetsnøglen fornys en gang årligt og in-

volverer både medarbejdere og ledelsesniveau 1-3. 

Kvalitetsrapporter 
Kvartalsrapporterne udgår. I stedet produceres tematiske kvalitetsrappor-

ter, der bidrager med data og analyse om et bestemt emne, f.eks. uddan-

nelsernes relevans.  

Turnusakkreditering 
Turnusakkreditering handler om at give det enkelte uddannelsesudbud et 

kvalitetstjek. Med institutionsakkrediteringen overtog UC SYD ansvaret 

for at uddannelsesakkreditere egne udbud. Det betyder at UC SYD’s ud-

dannelsesudbud, herunder også akademi- og diplomuddannelser, én 

gang hvert 6. år skal gennemgås for at sikre kvaliteten.  

Kvalitetssikring af kvalitetssikringssystemet 
 Rektoratet har ansvaret for at kvalitetssikringssystemet, dets 

rammer, formål og metoder efterses hvert 5. år. Næste gang i 

2020. 

 Ledelsessekretariatet justerer løbende kvalitetssikringsprogram-

met og de tilhørende instrukser, skabeloner og rapporter. 

 Advisory board for kvalitetssikring har til formål at rådgive rekto-

ratet om tilpasning af kvalitetssikringsprogrammet til nye eks-

terne krav. 

 Som input til den løbende justering af kvalitetssikringsprogram-

met gennemføres der interne audits. 

 

 

De fem kriterier 

Siden 2017 har UC SYD været positivt institu-

tionsakkrediteret. Akkrediteringen hviler på 

UC SYD’s kvalitetssikringssystem, som skal 

leve op til akkrediteringsbekendtgørelsens 5 

kriterier: 

 

1. Kvalitetspolitik og -strategi 

2. Kvalitetsledelse og organisering 

3. Uddannelsernes videngrundlag 

4. Uddannelsernes niveau og indhold 

5. Uddannelsernes relevans. 

 

Kriterium 1 (kvalitetspolitik og -strategi) er 

beskrevet i UC SYD’s overordnede kvalitets-

sikringsdokument, Governance for kvalitets-

sikring, hvoraf det fremgår, at det grundlæg-

gende princip for kvalitetssikringsarbejdet ved 

UC SYD er kvalitetshjulet. 

 

Kriterium 3 og 5 (videngrundlag og relevans) 

har hvert sit spor i UC SYD’s kvalitetssikrings-

program med tilhørende instrukser, mens kri-

terium 4 (niveau og indhold), som blandt an-

det kvalitetssikres via turnusakkrediterin-

gerne, både vedrører videngrundlag, relevans 

og undervisningens tilrettelæggelse og gen-

nemførsel, som har sit eget spor. 

 

Kriterium 2 (kvalitetsledelse og organisering) 

handler blandt andet om ansvarsfordeling og 

procedurer og er derfor en integreret del af 

alle kvalitetsprogrammets spor. 

Hvordan følger vi op? 

 
UC SYD's kvalitetssikringsarbejde sikres ud 

fra det grundlæggende princip: plan - do - 

check - act. 


