
AAU strategi – indsats 7.1 Sikre kvalitet og relevans i uddannelserne 

Universitetets styregruppe for kvalitetssikring og -udvikling følger systematisk op på de otte kvalitetsområder 
og udvikler løbende universitetets kvalitetssikringssystem. 

 

Baggrund for indsatsen 

Der skal konstant være fokus på kvaliteten af vores uddannelser, og studerende, medarbejdere og ledelse 
skal arbejde systematisk for kontinuerligt at vedligeholde og videreudvikle uddannelsernes kvalitet og 
relevans. 

Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem 
Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem skal sikre, at der løbende og systematisk arbejdes med 
kvalitetssikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Kvalitetssikringssystemet sikrer, at 
arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af universitetets uddannelser fører til opfyldelse af 
fastsatte målsætninger for de otte kvalitetsområder: 
 

1. Nøgletal for kvalitet  
2. Opbygning og forløb 
3. Undervisningens og studiemiljøets kvalitet 
4. Forskningsdækning og -miljøer 
5. Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling 
6. Nøgletal for relevans 
7. Dialog med dimittender 
8. Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet 

 
Kvalitetsområderne 1-5 relaterer sig primært til uddannelsernes kvalitet, og kvalitetsområderne 6-8 relaterer 
sig primært til uddannelsernes relevans.  

Kvalitetssikringssystemet sikrer en systematisk indsamling og analyse af relevante data inden for 
ovenstående kvalitetsområder, hvorved det sikres, at de ansvarlige niveauer i organisationen løbende kan 
reagere på problemstillinger og udfordringer.  

Derudover selvevalueres hver enkelt uddannelse hvert tredje år via en selvevalueringsproces, der 
tilvejebringer en samlet kvalitetsvurdering af uddannelsernes kvalitet og relevans, samt på det grundlag 
igangsætter relevante udviklingsinitiativer. 

Organisering af kvalitetsområdet 
Ansvar for udvikling af kvalitetssikringssystemet er forankret i og initieret af rektoratet. Der er nedsat et råd 
for kvalitetssikring og -udvikling, der varetager det overordnede arbejde med kvalitetssikring og 
kvalitetsudvikling.  
 
Rådet for kvalitetssikring of udvikling består af følgende medlemmer: 
 

• Prorektor, formand for Studiemiljøudvalget (samt formand for Styregruppen for kvalitetssikring og -
udvikling og uddannelsesrådet) 

• Prodekanerne 
• Studiechefen 
• Studenterrepræsentanter 

 
Derudover deltager kvalitetsmedarbejdere fra Studie Service og prodekanens uddannelsesrådgiver som 
observatører. Kvalitetsenheden sekretariatsbetjener og sagsbehandler for Styregruppen.  



Styregruppens ansvarsområder  
Styregruppen har ansvaret for at monitorere, at Aalborg Universitet lever op til gældende love og regler 
vedrørende kvalitetssikring på uddannelsesområdet samt at sikre kontinuerlig kvalitetsudvikling og 
opdatering af kvalitetssikrings- og udviklingsstrategier, procedurer og politikker, der omfatter universitetet 
som helhed. Det drejer sig bl.a. om at vurdere, hvorvidt nuværende politikker og procedurer på 
kvalitetssikrings-og udviklingsområdet skal ændres og/eller fornyes samt at udpege områder, hvor der bør 
udarbejdes nye politikker og procedurer. 
 
Styregruppen har endvidere ansvaret for i samarbejde med Uddannelsesrådet og Studiemiljøudvalget 
systematisk at revidere og fastsatte mål for kvalitet og relevans jf. de otte kvalitetsområder.   

Styregruppen for kvalitetssikring og -udvikling har tæt samarbejde og koordinering med Studiemiljøudvalget 
og Uddannelsesrådet. Dette sikres ved, at prorektor er formand for alle grupper, samt at Studiechefen og en 
prodekan indgår i Studiemiljøudvalget og prodekanerne og studiechefen indgår i Uddannelsesrådet. 

 
Kvalitetssikrings- og udviklingsgruppen 
Styregruppen for kvalitetssikring og -udvikling understøttes af en kvalitetssikrings- og udviklingsgruppe, hvor 
kvalitetsmedarbejdere fra Studie Service og fakultetssekretariaterne indgår. I udviklingen af 
kvalitetssikringssystemet inddrages desuden relevante repræsentanter fra organisationen, f.eks. 
studieledere, institutledere, medarbejdere i Fælles Service i forhold til specifikke drøftelser.  
 

 


