
 

 

 

UC Syds principper for og tilrettelæggelsen af skolens systematiske kvalitetsarbejde.  

De 9 spors fulde beskrivelser og tekst ligger på skolens intranet, men rammen er gengivet her.  

 

Mål 

Målet med strategisporet er at kvalitetssikre udmøntningen af strategiarbejdet og at sikre den 

beslutningsmæssige og kommunikative infrastruktur i forbindelse med kvalitetsarbejdet. 

Kvalitetssikringsprogrammets 9 spor er: 

 Spor A: Strategisporet 

 Spor B: Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførsel 

 Spor C: Uddannelsens mål og indhold 

 Spor D: Praktik 

 Spor E: Internationalisering 

 Spor F: Videngrundlag 

 Spor G: Studentertrivsel 

 Spor H: APV – medarbejdertrivsel 

 Spor I: Relevans 

 

Rammesættende styringsdokumenter 

• Lovbekendtgørelse om Professionshøjskoler, bekendtgørelser om uddannelser m.v. 

• UC SYDs strategi 2020 

• Udviklingskontrakten mellem uddannelsesministeren og UC SYD 

• Præciserende bestyrelsesbeslutninger vedr. UC SYDs strategi 

• Udvalgte samarbejds- og partnerskabsaftaler 

Operationel understøttelse 

Spor A understøttes af et årshjul (kvartalsrapporter hvor PAU fremover vil være repræsenteret) for 

strategisporets deadlines og mødevirksomhed samt en instruks (rev. 1. oktober 2015), der beskriver 

sporets konkrete aktiviteter og ansvarsfordeling. Til instruksen er tilknyttet en række formularer, som 

tydeliggør en forskriftmæssig implementering og opfølgning inden for de aftalte tidsfrister. 

Direktionens planer for indsatsområder (DPI) 

Strategisporet består af direktionens planer for indsatsområder (DPI), der er afledt af strategisporets 

styringsdokumenter. Der foreligger én DPI for prorektor og én for direktøren. 

DPI’erne afgrænser og konkretiserer de indsatsområder, medlemmerne af direktionen skal arbejde med det 

kommende år. Som hovedregel vil den strategiske forankring af indsatsområderne samt hvilke aktører, der 

har ansvar for implementering/udmøntning af indsatsområderne, fremgå af den enkelte plan. 

Handleplaner 

På baggrund af DPI’erne udarbejdes handleplaner på ledelsesniveau 2 og på uddannelsesområdet tillige på 

ledelsesniveau 3. Handleplanernes sigte er at prioritere, konkretisere og beskrive hvorledes DPI’erne 

udmønter sig gennem ledelsesstrengen, og danner grundlag for en struktureret opfølgning på fremdriften. 

Handleplanerne skal præcisere aktiviteternes strategiske forankring og konkretisere mål, aktivitet, 

organisatorisk forankring og tidsafgrænsning. 

https://intranet.ucsyd.dk/ledelsesinformation/kvalitetssikring/spor-a-strategisporet/
https://intranet.ucsyd.dk/ledelsesinformation/kvalitetssikring/spor-b-undervisningens-tilrettelaeggelse-og-gennemfoersel/
https://intranet.ucsyd.dk/ledelsesinformation/kvalitetssikring/spor-c-uddannelsens-maal-og-indhold/
https://intranet.ucsyd.dk/ledelsesinformation/kvalitetssikring/spor-d-praktik/
https://intranet.ucsyd.dk/ledelsesinformation/kvalitetssikring/spor-e-internationalisering/
https://intranet.ucsyd.dk/ledelsesinformation/kvalitetssikring/spor-f-videngrundlag/
https://intranet.ucsyd.dk/ledelsesinformation/kvalitetssikring/spor-g-studentertrivsel/
https://intranet.ucsyd.dk/ledelsesinformation/kvalitetssikring/spor-h-apv-medarbejdertrivsel/
https://intranet.ucsyd.dk/ledelsesinformation/kvalitetssikring/spor-i-relevans/
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På uddannelsesområdet fastlægger ledelsesniveau 3 på årlig basis de dele af handleplanen, som 

underviserne er forpligtet på, og som underviserne konkretiserer i deres modulplaner. For direktørens 

område inddrager ledelsesniveau 2 på tilsvarende vis medarbejderne i udmøntningen af handleplanerne. 

Kvartalsrapporter 

De væsentligste driftsopgaver superviseres løbende gennem evalueringer. Denne supervision kan følges i 

kvartalsrapporterne, som indeholder en række udvalgte nøgletal til indikation af eventuel manglende 

kvalitet inden for et område. 

Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelser 

I forbindelse med udsendelse af 2. kvartalsrapport offentliggøres den sammenskrevne og kommenterede 

udgave af de halvårlige dimittend- og beskæftigelsesundersøgelser. Undersøgelserne behandles på 

kvartalsmødet i august. 

Opfølgning 

I forlængelse af kvartalsrapporterne afholdes på uddannelsesområdet kvartalsmøder mellem ledelsesniveau 

2 og 3 efterfulgt af møder mellem ledelsesniveau 2 og prorektor, og på øvrige områder mellem 

ledelsesniveau 2 og direktøren. På kvartalsmøderne sker både en opfølgning på handleplanen og en 

gennemgang af kvartalsrapporten. Om nødvendigt korrigeres handleplanen som følge af kritiske nøgletal. 

Ved udgangen af kalenderåret udarbejder uddannelserne en uddannelsesberetning indeholdende status på 

kvalitetsarbejdet, uddannelsens nøgletal, udviklingsønsker og udfordringer. 

 


