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Forord
1. maj 2014 begynder en ny funktionsperiode for uddannelsesudvalg på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Det ser vi i FTF som en god anledning til at udsende en revideret pjece om arbejdet i uddannelsesudvalg.
De faglige organisationers repræsentation i bestyrelser og uddannelsesudvalg er en mulighed for at få
indflydelse på udvikling af de uddannelser, som FTF’erne bruger nu, og som de har brug for i fremtiden. Det
gælder både grunduddannelser og efter- og videreuddannelser.
FTF er optaget af, at organisationsrepræsentanter i uddannelsesudvalg får så gode arbejdsbetingelser som
muligt, og at mulighederne for at styrke uddannelserne gennem arbejdet i uddannelsesudvalg bliver udnyttet
til fulde.
Rammebetingelserne for uddannelser og uddannelsesudvalgene er ændret i løbet af de seneste år, og der
er ingen tvivl om, at der kommer mange flere ændringer på uddannelsesområdet i den nye funktionsperiode.
Derfor bliver denne pjece lagt på FTF’s hjemmeside som et dynamisk dokument, som opdateres løbende. Det
er nemlig vigtigt at organisationsrepræsentanter i uddannelsesudvalg er godt klædt på til opgaven.
Jeg vil gerne opfordre til, at mulighederne for at hente viden og inspiration i de regionale uddannelsesnetværk bliver brugt, og at muligheder for samarbejde med organisationsrepræsentanter fra LO-området bliver
udnyttet, der hvor det er relevant.
FTF står til rådighed med viden – men vi har brug for jeres tilbagemeldinger for at kunne målrette vores bidrag
præcist. I er altid velkomne til at henvende jer til sekretariatet.
Jeg håber, at I vil benytte muligheden for at deltage i de årlige uddannelsesmøder, FTF inviterer til, og i hverdagen gør brug af de regionale uddannelsesnetværk.

Venlig hilsen
Bente Sorgenfrey
Formand for FTF
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kommende år skal institutionsakkrediteres, og

1. Indledning

dermed selv overtage kvalitetssikring af de uddannelser, de hver især udbyder.
Ny lovgivning om erhvervsakademier og professionshøjskoler fra 2013 betyder bl.a. at er-

Denne pjece er tænkt som en nyttig guide for de

hvervsakademier og professionshøjskoler

organisationsudpegede medlemmer af uddannel-

fremover kan varetage anvendelsesorienteret

sesudvalg på professionshøjskoler og erhvervs-

forskning og udvikling, og at uddannelserne er

akademier.

baseret bl.a på viden fra forskning og udvikling.
Lov betyder også nye regler om bestyrelsessam-

Pr. 1. maj 2014 udpeges medlemmer til uddan-

mensætning og om sammensætning af uddan-

nelsesudvalgene for en 4-årig periode. Mange

nelsesudvalg.

genudpeges, men en del vil også være nyudpegede medlemmer, som kan have glæde af en

Regeringen nedsatte i oktober 2013 et udvalg,

introduktion til arbejdet i uddannelsesudvalg.

som skal se nærmere på kvalitet, relevans og
sammenhæng i de videregående uddannelser.

Store dele af beslutningerne omkring de vide-

Udvalget har afgivet i alt tre rapporter1 med en

regående uddannelsers indhold og kvalitet er i

række anbefalinger, der allerede har haft væsen-

dag decentraliseret til den enkelte uddannelses-

tlig betydning for de videregående uddannelser

institution. Det er i uddannelsesudvalgene, de

bl.a. en øget anvendelse af dimensionering af

enkelte faglige organisationer har mulighed for at

optaget.

øve indflydelse på udviklingen af egne uddannelser. Derfor er det af stor betydning, at hvert enkelt

Sideløbende med regeringens kvalitetsudvalg

medlem af uddannelsesudvalg har overblik over

er der kommet udspil som dækker store uddan-

sine opgaver og indflydelsesmuligheder.

nelsesområder, fx fra Danske Regioner 2 om
sundhedsuddannelserne, og tilsvarende fra KL3,

Pjecen giver et kort indblik i hvad uddannelsesud-

og Uddannelsesministeriet har i 2014 iværksat et

valgenes opgave er, og de regelsæt, som uddan-

såkaldt “uddannelsesfremsyn”, der omfatter de

nelsesudvalgene arbejder inden for – og nogle

sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

gange op imod.

Status i denne proces kan ses på dette link: http://
sundhed2016.dk/

Pjecen giver også et indblik i de netværk, som
findes på FTF-området regionalt. Det er en god

Det er helt tydeligt, at reformer på uddannelsesom-

mulighed for at få viden, inspiration og opbak-

rådet på ingen måde er et afsluttet kapitel. Det er

ning til arbejdet i det enkelte uddannelsesudvalg.

snarere et vilkår, at reformer løbende vil udfordre

Netværkene skal også styrke samarbejdet mellem

det uddannelsesbillede, som vi kender. Derfor er

FTF-repræsentanterne i professionshøjskolers og

uddannelsesudvalgenes opgave med at fastholde

erhvervsakademiers bestyrelser og de enkelte

og udvikle uddannelsernes kvalitet vigtigere end

medlemmer af uddannelsesudvalg.

nogensinde.

Uddannelsesområdet er under stadig forandring.
Det gælder også lovgivningen omkring professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser samt efter- og videreuddannelserne. De
ændrede regler får også betydning for arbejdet i
uddannelsesudvalg.
Ny lovgivning om institutionsakkreditering blev
vedtaget i 2013, og den indebærer, at professionshøjskoler og erhvervsakademier i løbet af de

1
Se Kvalitetsudvalgets 1. rapport på ufm.dk/publikationer/2014/nye-veje/nye_veje_analyserapport_web.pdf
2
Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser, Danske
Regioner 2012, se http://www.regioner.dk/~/media/
Mediebibliotek_2011/SUNDHED/Publikationer%20og%20
h%C3%B8ringssvar/uddannelsespol%20opl%C3%A6g%20
TRYK.ashx
3
Next Practise, udvikling af det nære sundhedsvæsen
gennem bedre sundhedsuddannelser, KL 2014, se http://www.
kl.dk/ImageVaultFiles/id_65642/cf_202/Next_Practice.PDF
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2. Resume

Lovgivningen om erhvervsakademier og professionshøjskoler beskriver uddannelsesudvalgenes opgaver.
FTF har en række anbefalinger til udvalgenes arbejde
med disse opgaver:

Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen, rektor
og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for
samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Se nærmere i afsnit 5.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget beslutter, hvilke oplysninger det vil opdateres med som
grundlag for rådgivning om kvalitet i uddannelserne.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget beslutter, hvilke oplysninger det vil opdateres med som
grundlag for rådgivning om relevans i uddannelserne.
•• FTF anbefaler, at FTF’s regionale uddannelsesnetværk og de regionale vækstforas ekspertise inddrages i vurderingen af regionens uddannelsesdækning.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalgene indgår som
centrale aktører i uddannelsesinstitutionens kvalitetssikringsstrategi og politik.

Uddannelsesudvalget skal inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved
udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.
Se nærmere i afsnit 6.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget er opsøgende i forhold til nye uddannelser under udvikling,
og prøver at få mulighed for at rådgive om indhold,
kvalitet og relevans. FTF-udpegede medlemmer i
bestyrelsen for den enkelte institution kan være med
til at sikre rutiner for, at relevante uddannelsesudvalg inddrages ved udvikling af nye uddannelser og
udbud.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget overvejer,
hvordan det kan styrke sit arbejde med efter- og
videreuddannelsesområdet.

Uddannelsesudvalget kan af egen drift rådgive om
andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Det kan fx være om innovationspotentialer
eller om praktikaftaler. Se nærmere i afsnit 7.

•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget af egen drift
rådgiver om alle uddannelser, der kan være relevante inden for deres faglige felt.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget som led i sit
arbejde med uddannelsernes kvalitet og udvikling
forholder sig til behovet for at udvikle ny viden og
rådgiver bestyrelsen herom.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget drøfter,
hvordan udviklingskontraktens hovedmålsætninger
kan udmøntes inden for udvalgets fagområde, og
hvilke relevante mål, der kan opstilles, herunder evt.
tværgående mål og pejlemærker.

Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger om
de institutionsspecifikke dele af studieordninger
inden for udvalgets område til bestyrelsens eller
rektors godkendelse. Se nærmere i afsnit 8.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget beder om at
blive orienteret, når der sættes gang i arbejde med
revision af nationale studieordninger eller udarbejdelse af ny studieordninger. Formålet er, at udvalget
kan få lejlighed til at afgive sin indstilling inden godkendelsesfasen.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalg på forskellige institutioner koordinerer et fælles initiativ i
forbindelse med større ændringer i nationale studieordninger, gerne gennem den faglige organisation.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget afklarer,
hvordan institutionen sørger for at orientere og
inddrage udvalget i arbejdet med studieordninger for
relevante diplom- eller akademiuddannelser. Hvis en
uddannelse går på tværs af flere uddannelsesudvalg
er det en god idé at få afklaret, hvordan uddannelsesudvalgenes arbejde koordineres.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget beder institutionen om at sikre kontakt mellem uddannelsesudvalget og det faglige fællesudvalg om større justeringer i akademi- og diplomuddannelsers indhold
og tilrettelæggelse.

FTF’s anbefalinger i forhold til uddannelsesudvalgenes arbejdsprocesser og samarbejde med bestyrelsen. Se nærmere i afsnit 10-11.
•• FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget får overblik
over tidspunkter for væsentlige begivenheder og
deadlines, som udvalget skal forholde sig til. Overblikket kan fx skabes i form af et årshjul.
•• FTF anbefaler et tæt og struktureret samarbejde
mellem uddannelsesudvalg og bestyrelse.
FTF-undersøgelsen af arbejdet i uddannelsesudvalg
peger på, at uddannelsesudvalgets arbejde påvirker
kvaliteten af uddannelserne, der hvor der er god
kontakt mellem uddannelsesudvalg og bestyrelse.
Der er brug for at den enkelte institution har en
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model, der sikrer systematisk samarbejde og sikker
kommunikation mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg.
FTF udpegede medlemmer i bestyrelsen for den
enkelte institution kan være med til at sikre rutiner
for, at uddannelsesudvalgene løbende inddrages i
institutionens kvalitetssikringspraksis. Det vil være et
vigtigt bidrag til at institutionen kan opnå en positiv
institutionsakkreditering.

Samarbejdet mellem organisationsrepræsentanter i uddannelsesudvalg og FTF-repræsentanten i
bestyrelsen kan være den måde, man kan skabe
lydhørhed i bestyrelsen for uddannelsesudvalgenes
synspunkter.
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Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og

3. Hvem gør hvad

ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om
uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og om
den regionale uddannelsesdækning.

Hvem gør hvad på erhvervsakademier og professionshøjskoler?
Bestyrelsens opgave er at varetage den overordnede
og strategiske ledelse af institutionen og sikre uddannelsernes kvalitet og udvikling samt en effektiv drift af
institutionen. Blandt bestyrelsens opgaver er bl.a. at
•• fastsætte vedtægten
•• indgå udviklingskontrakt med ministeren
•• fastlægge erhvervsakademiets/professionshøjskolens organisatoriske opbygning, herunder organisatoriske rammer, der er egnede til at sikre opfyldelsen
af de studerendes behov for et varieret lokalt udbud
af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige
identiteter og kulturer, sådan at institutionen kan
opfylde sine formål og varetage alle sine aktuelle
og kommende opgaver, og sådan at de studerende
sikres mulighed for indflydelse på uddannelse og
undervisning
•• godkende studieordninger for de uddannelser, som
institutionen udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige
rektor til at godkende studieordningerne
•• vedtage det årlige budget
•• ansætte og afskedige rektor samt den øvrige øverste
ledelse
•• fastsætte retningslinjer for rektors og den øvrige
øverste ledelses virksomhed.
Rektor varetager institutionens øverste daglige ledelse
inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.
Erhvervsakademiets/professionshøjskolens rektor
deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Rektors
opgaver omfatter bl.a. at
•• ansætte og afskedige det øvrige personale
•• indstille budget til bestyrelsen og underskrive regnskabet
•• tage ansvar for, at
1. uddannelserne og andre opgaver gennemføres i
overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne
bevillinger,
2. det af bestyrelsen godkendte budget overholdes
og
3. institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og
retningslinjer
•• tegne institutionen med undtagelse af dispositioner
over fast ejendom

•• Udvalgene skal inddrages ved udvikling af nye og
eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye
undervisnings- og prøveformer
•• Uddannelsesudvalget kan af egen drift rådgive om
andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet
•• Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af
studieordninger inden for udvalgets områder, der er
institutionsspecifikke
Uddannelsesudvalgenes opgaver er mere detaljeret
beskrevet i afsnit 5-8.
Studieråd rådgiver uddannelsesudvalg, rektor og bestyrelsen om tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af
grunduddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil. Studierådene udarbejder forslag til studieordning og ændringer heri til uddannelsesudvalg.
•• Studieråd kan nedsættes på professionshøjskoler,
men ikke på erhvervsakademier. Det er bestyrelsen
som beslutter om professionshøjskolen organiseres
med interne studieråd for grunduddannelserne,
herunder studieråd for særskilte, lokale uddannelses- og studiemiljøer med udbud af den eller de
samme professionsbacheloruddannelser.
•• Formålet med at nedsætte studieråd er at sikre de
lokale uddannelsessteders mulighed for indflydelse
på uddannelse og undervisning samt at professionshøjskolen medvirker til at opfylde de studerendes
behov for et varieret udbud af uddannelses- og
studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer
De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at
behandle spørgsmål af betydning for de studerende.
Andre råd og udvalg. Uddannelsesministeren nedsætter
en række råd og udvalg, som også er relevante for erhvervsakademier og professionshøjskoler. De er nationale og rådgiver eller træffer afgørelser som vedrører erhvervsakademier og professionshøjskoler. Det gælder fx
Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (REP-rådet), det Rådgivende udvalg
for vurdering af udbud af videregående uddannelser
(RUVU), som vurderer ansøgninger om prækvalifikation mv. samt Akkrediteringsrådet. Rådenes opgaver er
nærmere beskrevet i bilag 1.
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Det skal fremgå af institutionens hjemmeside, hvilke

4. Hvad siger
reglerne

uddannelsesudvalg der er nedsat og hvordan de sammensættes. Det skal ikke længere fremgå af institutionens vedtægt.
Lovgivningen kræver, at hvert uddannelsesudvalg skal

Hvad siger reglerne om at nedsætte uddannelsesud-

sammensættes, så udvalgets medlemmer tilsammen

valg?

har erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de

Men den ny lovgivning fra 20134 er der ens regler for

ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang

uddannelsesudvalg på erhvervsakademier og profession-

til. Udvalget skal endvidere sammensættes, så det afspe-

shøjskoler. Uddannelsesudvalgene er en del af lovgivnin-

jler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i

5

6

gen om erhvervsakademier og professionshøjskoler .

forhold til uddannelsesområdet. Et flertal i udvalget skal
have kendskab til regionale forhold.

De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelserne om
standardvedtægter for erhvervsakademier7 og profes8

sionshøjskoler .

Lovændringen fra 2013 har til formål at styrke det
aftagende arbejdsmarked i uddannelserne. Det kan ske
ved at uddannelsesudvalgene har repræsentation af

Bestemmelsen udelukker ikke, at der er et uddannelses-

private og /eller offentlige virksomheder, repræsentanter

udvalg for hver grunduddannelse med tilhørende efter-

fra praktikvirksomheder eller for uddannelsernes prak-

og videreuddannelser.

tikområde samt erhvervsliv og aftagerrepræsentanter.
Ved aftagerrepræsentanter forstås både arbejdsgiver- og

I praksis har professionshøjskolerne valgt at videreføre

lønmodtagerorganisationer.

uddannelsesudvalg for hver grunduddannelse.
Det er bestyrelsen, som beslutter, hvordan de enkelte
På erhvervsakademiområdet har man i mange tilfælde

uddannelsesudvalg skal sammensættes inden for disse

tidligere haft uddannelsesudvalg, som dækker et bredere

rammer.

uddannelsesområde. I maj 2015 er status den, at nogle
erhvervsakademier viderefører brede uddannelsesud-

De studerende og medarbejderne skal altid være

valg, nogle erhvervsakademier har uddannelsesudvalg

repræsenteret i hvert uddannelsesudvalg med hver 2

for hver grunduddannelse eller for nogle få, beslægtede

personer, som er valgt af og blandt hhv. studerende og

uddannelser, og nogle få akademier har endnu ikke deres

medarbejdere inden for uddannelsesudvalgets område.

udvalg helt på plads.

Det forudsættes, at funktionsperioden for uddannel-

4
Lov nr. 1614 af 26. december 2013 om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser mv.
5
Lovbekendtgørelse nr. 214 af 27. februar 2013 om erhvervsakademier for videregående uddannelser
6
Lovbekendtgørelse nr. 215 af 27. februar 2013 om professionshøjskoler for videregående uddannelser
7
Bekendtgørelse nr. 193 af 27. februar 2014 om standardvedtægt
for erhvervsakademier for videregående uddannelser
8
Bekendtgørelse nr. 192 af 27. februar 2014 om standardvedtægt
for professionshøjskoler for videregående uddannelser

sesudvalg følger bestyrelsens funktionsperiode (1. maj
2014 – 30. april 2018).
Uddannelsesudvalgene kan dog fungere i en periode på
op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de
nye uddannelsesudvalg er nedsat.

§ 16
Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som erhvervsakademiet /
professionshøjskoler er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen
fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.
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Mange forhold spiller ind på en uddannelses kvalitet. Der

5. Kvalitet &
relevans

er mange spørgsmål, man kan stille, hvis man ønsker at få
et nærmere indblik i uddannelsens muligheder og eventuelle problemer og drøfte, hvordan uddannelsens kvalitet
og faglige indhold matcher udviklingen på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalget rådgiver om uddannelsernes
kvalitet og relevans for samfundet samt om den region-

Ud over den viden, som udvalgets medlemmer hver især

ale uddannelsesdækning

bidrager med, er der en række oplysninger, som udvalget
har brug for i deres arbejde med kvalitet.

Uddannelsesudvalgets opgaver er væsentlige og alsidige
i forhold til at sikre den regionale uddannelsesdækning

Nogle materialer kan udvalget få, hvis det konkret beder

med de uddannelser, der er brug for, og med uddannel-

om det, eller det kan være en fast del af orienteringen fra

ser, der har det rette indhold. For nogle uddannelser, der

institutionen til udvalget, fx:

kun udbydes få steder i landet, er det både den regionale
og den nationale uddannelsesdækning, udvalget skal

Censorrapporter

beskæftige sig med.

Når der er ekstern censur på eksaminer i uddannelsen,
bliver der skrevet en slags evaluering, en censorrapport.

Rådgivningsopgaven er beskrevet så bredt, at der ligger

Det kan være et godt sted for uddannelsesudvalget at

en stor frihed for det enkelte udvalg til at beslutte, hvor

orientere sig om stærke og svage sider i uddannelsen.

generelt eller detaljeret man ønsker at rådgive, og hvilke
emner, man ønsker at gå ned i. Omvendt ligger der også

Censor årsrapporter for de tekniske og merkantile erh-

en frihed for institutionens bestyrelse og direktion til

vervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt

at beslutte, hvornår man vil bede om rådgivning fra et

for akademiuddannelser (VVU) kan findes i årsberetnin-

uddannelsesudvalg – eller fra alle institutionens uddan-

gen fra Censorsekretariatet her: https://www.censorsek-

nelsesudvalg.

retariatet.dk/

Som rådgivende har udvalget ikke nogen formel beslut-

Censorformandskaber for en række professionsbachelor-

tende kompetence – men kan på baggrund af god

og diplomuddannelser kan findes her: https://www.cen-

rådgivning opnå stor reel indflydelse. God rådgivning er

sor-it.dk/pages/2 Hvis man klikker sig ind på det enkelte

bl.a. karakteriseret ved at være konstruktiv, kompetent

formandskabs hjemmeside, vil årsrapporten typisk ligge

og båret af faglig indsigt i uddannelsen og forståelse for

under menupunktet orientering.

uddannelsesinstitutionens samlede situation.
Statistik
FTF anbefaler, at det enkelte uddannelsesudvalg

Der føres statistik over ansøgninger om optagelse på

rådgiver om de forhold, hvor udvalget i kraft af medlem-

uddannelsen på hver enkelt institution. Statistikken

mernes faglige forankring og netværk har relevant viden

viser søgningen ved kvote II9, kvote I, det koordinerede

og forslag at stille til rådighed for bestyrelse og direktion,

optag i juli måned og det faktiske optag, som det ser ud

og at udvalgene udnytter den vide ramme for rådgivning

ved studiestart. Der føres også statistik over frafald, og

af egen drift.

hvornår frafaldet finder sted. Disse tal er relevante for
uddannelsesudvalget.

Uddannelsernes kvalitet
Den stadige udvikling af kvalitet i uddannelserne er tæt
forbundet med uddannelsernes relevans for samfundet.

Uddannelseszoom er en præsentation af uddannelser, som skal give kommende studerende et bedre
grundlag for at vælge uddannelse. Oplysningerne i

Uddannelser som mangler kvalitet er en dårlig invester-

Uddannelseszoom kan dog også være relevante for

ing for samfundet og for den enkelte studerende. Der er

uddannelsesudvalgene. Der er i maj 2015 adgang til

et stort overlap mellem tiltag, der styrker kvaliteten af en

oplysninger - og til at sammenligne uddannelser - på

uddannelse, og tiltag, der styrker uddannelsens sam-

følgende områder: gennemførelsestid, frafald og ledighed

fundsmæssige relevans. For at skabe overskuelighed
er her alligevel foretaget en opdeling på kvalitet og på
relevans for samfundet.

9
Kvote II har frist 15. marts og omfatter ansøgere, som søger
optagelse på grund af andet end deres karaktergennemsnit, fx erhvervserfaring. Kvote I har frist 5. juli og omfatter ansøgere som søger
optagelse påg grund af karaktergennemsnit.
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blandt dimittender. Der er også oplysninger om løn og

Værdien af undersøgelsen hænger naturligvis sammen

iværksætteri, og Uddannelseszoom forventes udvidet

med, hvor mange studerende, der har valgt at deltage.

med yderligere oplysninger i løbet af de kommende år.

Nogle gange er deltagelsen meget lav på enkelte uddan-

Uddannelseszoom findes her www.uddannelseszoom.dk.

nelser.

Eksamensresultater

Evalueringer af undervisningen

Der føres statistik over karakterer. Karaktererne ved

Institutionerne gennemfører typisk evaluering af under-

bacheloropgaven eller ved den afsluttende opgave på

visningen på de enkelte moduler. Denne evaluering

akademi- og diplomuddannelser kan give et indtryk af,

er skriftlig, og sammenfattes. Det kan drøftes, hvordan

hvordan de studerende klarer sig.

uddannelsesudvalget orienteres om væsentlige elementer i de løbende evalueringer.

Studentertilfredshedsundersøgelser
Institutionerne gennemfører regelmæssigt studentertil-

Den ”blå model” på professionshøjskoler (anvendes ikke

fredshedsundersøgelser, typisk hvert andet år. Studen-

på erhvervsakademier)

tertilfredshedsundersøgelser viser bl.a. de studerendes

Professionshøjskolerne indførte i 2013 en studieaktivi-

vurdering af undervisningen, sammenhængen mellem

tetsmodel, den såkaldte ”blå model”. Modellen bruges

teori og praksis, undervisningens omfang og meget

både på den enkelte grunduddannelse som helhed og på

andet.

uddannelsens semestre / moduler.

Mange studentertilfredshedsundersøgelser gennemføres

Det kan være relevant for uddannelsesudvalget at drøfte

af samme firma, Ennova, og disse undersøgelser giver

kvalitet med udgangspunkt i modellens fordeling af

samtidig mulighed for at sammenligne resultaterne fra

studieaktiviteten.

egen institution med gennemsnittet for institutionerne.
Praktikken
Studentertilfredshedsundersøgelserne kan være med

Praktikken er en væsentlig del af den samlede uddan-

til at pege på områder, hvor der måske er problemer,

nelse og derfor betydningsfuld for kvaliteten. De stude-

og er derfor et godt input i arbejdet med kvalitet.

rendes oplevelse af praktikken kommer bl.a. til udtryk i

Undersøgelsen giver også mulighed for at følge udviklin-

studentertilfredshedsundersøgelser og i evaluering af de

gen i de studerendes vurdering over tid.

enkelte praktikforløb.

Den blå model viser,
hvordan de enkelte uddannelser forventer, at deres studerendes studieaktivitet fordeler sig inden for fire
kategorier:
Kategori 1: Initieret af underviser. Med deltagelse af undervisere og studerende. Skemalagt. Det er for
eksempel klasseundervisning og forelæsninger, evt. netbaseret, samt vejledning.
Kategori 2: Initieret af underviser. Med deltagelse af studerende. Kan være skemalagt eller ikke skemalagt. Typiske eksempler er praktikforløb, praktiske øvelser og litteratursøgning samt projekt- og gruppearbejde.
Kategori 3: Initieret af studerende. Med deltagelse af studerende. Sjældent skemalagt. Det typiske
eksempel er selvstændige studier i forbindelse med fx opgaveskrivning, studiegrupper og forberedelse.
Kategori 4: Delvist initieret af studerende. Med deltagelse af undervisere og studerende. Kan være
skemalagt eller ikke skemalagt. Typiske eksempler er fremlæggelser af studieprodukter og evalueringer
af studieforløb, studievejledning m.v.
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Det kan være relevant for uddannelsesudvalget at drøfte,
hvordan praktikken giver de studerende størst muligt
udbytte, bl.a. gennem vejledning undervejs i praktikken
samt de krav, der stilles til de enkelte praktiksteder og
uddannelsesinstitutionens kontakt til praktiksteder før,
under og efter praktikken.

mulighed for at styrke deres indsigt i praksis og
virksomheder som udgør uddannelsernes arbejdsmarked?
•• Har underviserne mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter på institutionen?
•• Har underviserne både undervisningsopgaver på
grunduddannelsen og på efter- og videreuddannelserne?

Undervisernes kompetencer
Det er afgørende for uddannelsens kvalitet, at under-

FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget beslutter, hvilke

visernes kompetencer er relevante og opdaterede, og

oplysninger de vil opdateres med som grundlag for råd-

at underviserne kan bidrage til at skabe sammenhæng

givning om kvalitet i uddannelserne.

mellem uddannelsens teoretiske indhold og praksis.
Derfor er det relevant, at uddannelsesudvalget inter-

Uddannelsernes relevans for samfundet

esserer sig for, hvordan de fast ansatte undervisernes

Uddannelsesudvalget rådgiver om uddannelsernes

kompetencer løbende styrkes. Samtidig kan udvalget

relevans for samfundet. Hvis man vil lidt tættere på, hvad

også interessere sig for disse spørgsmål:

der ligger i begrebet ”relevans for samfundet” kan man
se på et af de kriterier, som anvendes i forbindelse med

•• Har underviserne mulighed for relevant opkvalificering, fx ved at deltage i kurser på universiteter eller i
universiteters forskningsprojekter?
•• Er der mulighed for at adjunkter/lektorer indgår i
kombinationsstillinger, hvor de også er beskæftiget
i praksis, eller har underviserne på anden måde

institutionsakkreditering10. Her bedømmes institutionen
bl.a. på, om den kan sikre uddannelsernes relevans.

10
Bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af
videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser, se bekendtgørelsens bilag 1, kriterium 5, se
boksen nedenfor.

Uddannelsernes relevans er sikret,
når institutionen har en praksis, som sikrer, at såvel nye som eksisterende uddannelser afspejler samfundets behov og løbende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og ændrede behov på det danske
arbejdsmarked. Det kræves bl.a. at institutionen sikrer:
•• at uddannelserne afspejler arbejdsmarkedets behov, og de studerende opnår relevante kompetencer,
•• at relevante eksterne interessenter, herunder aftagersiden og dimittender fra uddannelserne,
løbende og systematisk inddrages i dialog om uddannelserne, herunder disses mål, indhold og resultater, og at resultaterne herfra anvendes ved tilpasning af uddannelserne,
•• at centrale eksterne interessenter, herunder aftagersiden og eventuelle autorisationsgivende myndigheder mv., inddrages i udvikling og vurdering af nye uddannelsesforslag,
•• at dimittendernes beskæftigelsessituation og udviklingen på det danske arbejdsmarked løbende
monitoreres, og at resultaterne herfra systematisk vurderes med henblik på nærmere fastlæggelse af,
hvornår beskæftigelsessituationen giver anledning til særskilte initiativer.
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Uddannelsesudvalgets rådgivning kan betragtes som én

baggrund af tilkendegivelser fra uddannelsens store ar-

af måderne hvorpå uddannelsesinstitutionen sikrer sig at

bejdsgivere om det forventede behov for arbejdskraft.

uddannelserne har relevans for samfundet.

I september 2014 udmeldte Uddannelsesministeren
dimensionering af en række videregående uddannelser,

Udvalget kan til brug for sin rådgivning bl.a. hente infor-

som ikke tidligere har været dimensioneret. Dimension-

mationer her:

eringen er her begrundet i ledighedstal blandt uddannelsernes dimittender inden for en årrække. Dimen-

Dimittendanalyser

sioneringen rammer især universitetsuddannelser, men

Relevante uddannelser fører ikke nødvendigvis til

også en række erhvervsakademiuddannelser og enkelte

beskæftigelse. Men tilbagemeldinger fra dimittenderne

professionsbacheloruddannelser. Formålet er at “flytte”

gennem regelmæssige (årlige) dimittendanalyser, viser

studenteroptaget fra uddannelser med dårlige beskæf-

om og hvor de nyuddannedes finder beskæftigelse i året

tigelsesmuligheder til uddannelser, hvor der er gode

efter afsluttet uddannelse. De giver også vigtig informa-

beskæftigelsesmuligheder. Se eventuelt nærmere her:

tion om, hvorvidt de nyuddannede får arbejde inden for

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/politiske-indsat-

det felt, de er uddannet til.

somrader/dimensionering.

Men dimittendundersøgelser viser også, om de nyud-

Det kan være relevant, at uddannelsesudvalg drøfter

dannede synes de har fået de rigtige kompetencer med

dimensionering af de uddannelser, der hører under

sig ud i arbejdslivet.

udvalget, men også dimensionering på andre uddannelsesområder. Det kan nemlig betyde, at der er behov

Hvis uddannelsen udbydes flere steder inden for erh-

for at udvide antallet af studiepladser på andre uddannel-

vervsakademiet eller professionshøjskolen kan det være

ser.

relevant at undersøge, om der er væsentlige forskelle fra
uddannelsessted til uddannelsessted, og årsagen hertil.

Andet
Regionale analyser af behovet for arbejdskraft med

Alumnenetværk kan være en god kilde til information.

specifikke kompetencer kan indgå i udvalgets grundlag
for rådgivning. De regionale vækstfora eller de regionale

Aftagerundersøgelser

beskæftigelsesråd iværksætter den slags undersøgelser.

Institutionerne foretager regelmæssigt aftagerunder-

Det er også en mulighed, at uddannelsesnetværket beder

søgelser, hvor det er dimittendernes arbejdsgivere, der

regionen komme med et oplæg om den demografiske

udtaler sig om kompetencer og færdigheder, som de

udvikling i regionen og konsekvenserne for behov for

nyuddannede møder arbejdsmarkedet med. Det kan

arbejdskraft.

være en vurdering af, om det er de rigtige kompetencer
og færdigheder, de nyuddannede har. Og det kan være

FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget beslutter, hvilke

en vurdering af, om de nyuddannedes kompetencer og

oplysninger de vil opdateres med som grundlag for råd-

færdigheder har et tilfredsstillende niveau.

givning om relevans i uddannelserne.

Aftagerundersøgelser viser dermed klart om arbejdsgi-

Kvalitetssikring gennem akkreditering

verne oplever at uddannelsen er relevant i forhold til de

Uddannelsesudvalgenes arbejde med kvalitet og rele-

kompetencer og færdigheder, de efterspørger.

vans skal ses i sammenhæng med den kvalitetssikring
der sker ved akkreditering.

Dimensionering
Den enkelte uddannelsesinstitution kan altid selv

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner kvalitetssikres

beslutte en øvre grænse for, hvor stort optaget på en

gennem akkreditering11. Når uddannelser akkrediteres,

eller flere uddannelser må være. Men det sker inden for

kaldes det uddannelsesakkreditering. Når uddannelsesin-

rammer, som er fastsat centralt. En lang række profes-

stitutioner akkrediteres, kaldes det institutionsakkredite-

sionsbacheloruddannelser har i årevis været centralt

ring.

dimensioneret, det vil sige, at Uddannelsesministeriet
har fastsat en øvre grænse for, hvor mange studerende den enkelte uddannelsesinstitution må optage på
uddannelsen årligt. Dimensioneringen er bl.a. fastsat på

11
Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående
uddannelsesinstitutioner. Der er mange flere oplysninger om akkreditering på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside www.akkr.
dk
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Alle erhvervsakademier og professionshøjskoler
skal gennemgå institutionsakkreditering senest med

dk/akkreditering/institutionsakkreditering/

Akkrediteringsprocessen
når institutionen ikke er
institutionsakkrediteret

Der gælder forskellige regler for institutioner, der er

Proceduren for godkendelse af nye1 erhvervs-

institutionsakkrediteret og for institutioner, der ikke er

akademiuddannelser, professionsbachelorud-

institutionsakkrediteret.

dannelser, videregående voksenuddannelser og

udgangen af 2016. De første akkrediteringer er gennemført og den samlede plan kan ses på dette link: http://akkr.

diplomuddannelser samt nye udbud af en kendt
uddannelse omfatter følgende processer:

Akkrediteringsprocessen
når institutionen er
institutionsakkrediteret
Proceduren for godkendelse af nye erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) og diplomuddannelser samt nye
udbud af en kendt uddannelse omfatter følgende
processer:
•• Uddannelsesministeriet foretager en vurdering af nye udbud og uddannelser. Det kaldes
prækvalifikation.
•• Prækvalifikationen skal sikre, at den nye
uddannelse er relevant for arbejdsmarkedet
og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud.
•• Uddannelsesministeren beslutter på baggrund
af prækvalifikationen om en ny uddannelse
eller et nyt uddannelsesudbud kan godkendes. Institutionen kan derefter udvikle
uddannelsen og direkte udbyde uddannelsen.
Der skal ikke foretages en uddannelsesakkreditering.

•• Uddannelsesministeriet foretager en vurdering af nye udbud og uddannelser. Det kaldes
prækvalifikation.
•• Prækvalifikationen skal sikre, at den nye
uddannelse er relevant for arbejdsmarkedet
og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. Vurderingen danner baggrund
for ministerens afgørelse af, om ansøgningen
kan gå videre til akkreditering eller om ansøgningen skal afvises.
•• Akkrediteringsvurdering af den nye uddannelse eller udbud sker centralt i Danmarks
Akkrediteringsinstitution, der udarbejder en
akkrediteringsrapport.
•• Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om
akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten. En positiv vurdering er forudsætningen for at uddannelsesinstitutionen kan
udbyde den nye uddannelse eller det nye
udbud.

1
Hvis der ændres meget væsentligt i indholdet af en
eksisterende uddannelse skal den akkrediteres på ny. Mindre
justeringer af en uddannelse kræver ikke akkreditering. Se
også bilag 3 om definition af nye uddannelser.

På Uddannelsesministeriets hjemmeside kan man se,
hvilke institutioner, der har søgt om prækvalificering
Akkrediteringsrådets afgørelser offentliggøres og kan ses

af nye uddannelser og udbud. Man kan også se selve

her: http://akkrediteringsraadet.dk/afgoerelser/.

ansøgningen. Endelig kan man se, hvilken beslutning ministeren træffer. Se nærmere her: http://pkf.ufm.dk/search/

Hvis en uddannelsesinstitution er i gang med at blive

prequalification.

institutionsakkrediteret, følger den reglerne for institutioner, der er institutionsakkrediteret. Men de godken-

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af vide-

delser, den får, bliver givet med forbehold for positiv

regående uddannelser (RUVU) har udgivet sin første,

institutionsakkreditering.

årlige rapport om resultater og erfaringer med prækvalifikation. Her kan man dels se hvilke vurderinger, udvalget

Se kriterierne for prækvalificering i bilag 2.

har foretaget, og hvilke særlige udfordringer, de er særligt
opmærksomme på. Endvidere kan man se de afgørel-

Der er to ansøgningsrunder til prækvalificering årligt med

ser, som ministeriet har truffet om prækvalifikation. Find

frist for ansøgninger februar og oktober til Uddannelses-

rapporten her: http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/

ministeriet. Fristerne kan ses på pkf.ufm.dk.

praekvalifikation-resultater-og-erfaringer-2013-2014.pdf
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Uddannelsesudvalgets opgaver i forbindelse med

vante uddannelsesudvalg inddrages ved udvikling af nye

prækvalificering og uddannelsesakkreditering

uddannelser og udbud.

En vel tilrettelagt proces på den enkelte uddannelsesinstitution giver uddannelsesudvalget mulighed for at udtale

Uddannelsesudvalgets inddragelse i forhold til institu-

sig om uddannelsesbehov og -indhold, inden skolen skal

tionsakkreditering

sende sin ansøgning om prækvalificering til Uddannelses-

En institutionsakkreditering indebærer, at uddannelses-

ministeriet.

institutionens samlede kvalitetssikringssystem vurderes
efter et sæt af kriterier13. Kriterierne udtrykker de forvent-

Prækvalificering og akkreditering alene retter sig mod de

ninger der er til bl.a. institutionens kvalitetssikrings-

uddannelser, der er reguleret i lov eller bekendtgørelse.

politik og -strategi, til kvalitetssikringen af uddannel-

Fagspecifikke kurser eller andre kurser kræver ikke

sernes niveau og indhold og til, hvordan uddannelsernes

prækvalificering og evt. akkreditering.

relevans løbende udvikles.

Inddragelse af fx uddannelsesudvalget i udviklingen af et

Institutionsakkrediteringen foretages af et eksternt

nyt udbud eller en ny uddannelse er vigtigt for at opfylde

panel af eksperter, der har til opgave at afgive en samlet

akkrediteringskriteriet om relevans. Som det fremgår af

vurdering af, om institutionen opfylder eller ikke opfylder

kriterierne for prækvalifikation skal uddannelsesinstitu-

de opstillede kriterier. På baggrund af denne vurdering,

tionen dokumentere at centrale eksterne interessenter,

afgør Akkrediteringsrådet, om uddannelsesinstitutionen

herunder aftagerrepræsentanter12 har været inddraget i

kan opnå en positiv akkreditering eller skal foretage

vurderingen af behovet (se bilag 2). Uddannelsesudvalget

forbedringen af kvalitetssikringssystemet før en godken-

vil derfor være helt naturligt at involvere for at opfylde

delse kan gives.

akkrediteringskriteriet.
I akkrediteringskriterierne lægges der afgørende vægt
Akkrediteringsprocessen indebærer, at et udbud eller en

på, at uddannelsesinstitutionens kvalitetssikringssystem

ny uddannelse skal være relevant for det arbejdsmarked,

indeholder metoder og praksis, der sikrer at både nye og

den sigter på. Dette krav skal uddannelsesinstitutionen

eksisterende uddannelser afspejler samfundets behov,

dokumentere, bl.a. ved at vise, at man har haft dialog med

herunder ændrede behov på arbejdsmarkedet. Institu-

og inddraget de relevante aftagere og organisationer i

tionen skal bl.a. sikre at relevante eksterne interessenter,

udviklingsarbejdet. Hvis en sådan dokumentation ikke

herunder aftagersiden og dimittenderne fra uddannel-

foreligger, vil et nyt udbud eller en ny uddannelse ikke

serne løbende og systematisk inddrages i dialog med

kunne akkrediteres positivt.

uddannelserne. Dialogen skal bl.a. omhandle uddannelsernes mål, indhold og resultater.

En aktiv inddragelse af uddannelsesudvalget kan
medvirke til at sikre en positiv akkreditering. Alligevel har

For at opfylde kravene til en institutionsakkreditering vil

det hidtil ikke været hovedreglen, at uddannelsesudvalg

det derfor være centralt at uddannelsesudvalgene udgør

inddrages i forbindelse med udvikling af nye uddannelser.

en væsentlig del af institutionens kvalitetssikringssystem.

Det kan bl.a. skyldes, at der ikke er ét bestemt uddan-

Det er netop udvalgenes opgave løbende at arbejde med

nelsesudvalg, hvor den nye uddannelse hører til. De

de enkelte uddannelsers mål, indhold og resultatet.

nye regler om uddannelsesudvalgenes inddragelse vil
forhåbentlig ændre praksis, så uddannelsesudvalg altid

En aktiv inddragelse af udvalgene vil også være garant

inddrages.

for, at de relevante eksterne interessenter er involveret i
løbende at sikre uddannelsernes relevans og tilpasning til

FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget er opsøgende

nye behov på arbejdsmarkedet.

i forhold til nye uddannelser under udvikling, og prøver

FTF anbefaler at uddannelsesudvalgene indgår som

at få mulighed for at rådgive om indhold, kvalitet og

centrale aktører i uddannelsesinstitutionens kvalitets-

relevans.

sikringsstrategi og politik.

FTF-udpegede medlemmer i bestyrelsen for den enkelte

FTF udpegede medlemmer i bestyrelsen for den enkelte

institution kan være med til at sikre rutiner for, at rele-

institution kan være med til at sikre rutiner for at uddan-

12
Begrebet aftagerrepræsentanter omfatter såvel arbejdsgiversom lønmodtagerorganisationer jf. forarbejderne til lov 1614 af 26.
december 2013. Det står i lovbemærkningerne til bestemmelserne om
uddannelsesudvalg.

nelsesudvalgene løbende inddrages i institutionens
13
Se evt. nærmere om kriterierne her http://akkr.dk/akkreditering/
kriterier/
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kvalitetssikringspraksis. Det vil være et vigtigt bidrag til at

FTF anbefaler, at FTF’s regionale uddannelsesnetværk

institutionen kan opnå en positiv institutionsakkreditering.

og de regionale vækstforas ekspertise inddrages i
vurderingen af regionens uddannelsesdækning.

Den regionale uddannelsesdækning
Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive om den

Hvis uddannelsen kun udbydes et eller ganske få steder

regionale uddannelsesdækning, som påvirkes når nye

i landet er det oplagt, at uddannelsesudvalget ser sin

uddannelser eller udbud oprettes – og tilsvarende, når

opgave udstrakt til det nationale uddannelsesbehov.

eksisterende uddannelser og udbud lukkes ned.
Ved rådgivning om den regionale uddannelsesdækning
er det væsentligt at være opmærksom på de udbud, som
findes eller er under udvikling på universitetsniveau eller
på andre videregående uddannelsesinstitutioner, og som

6. Udvikling af
uddannelser

indgår i det samlede tilbud til potentielle studerende.
I mange tilfælde er der flere forskellige uddannelsesinstitutioner, der er ”leverandører” til regionens arbejds-

Uddannelsesudvalget skal inddrages i udvikling af nye

givere. Det er en selvstændig pointe at begrænse en

og eksisterende uddannelser samt udvikling af nye

uhensigtsmæssig konkurrence mellem de forskellige

undervisnings- og prøveformer

udbydere.
Initiativet til udvikling af nye kurser, uddannelser eller
På Uddannelsesministeriets hjemmeside kan man se,

– udbud kan have baggrund i rådgivning fra uddan-

hvilke nye uddannelser og udbud, der er søgt prækvalifi-

nelsesudvalget eller fra en af parterne i udvalget. Det kan

ceret: http://pkf.fivu.dk/search/prequalification.

fx være på baggrund af et konstateret behov for grund-,
efter- og videreuddannelser.

Det er oplagt at inddrage de regionale vækstfora i
vurderingen af det regionale uddannelsesbehov.

Det kan også være, at behovet for nye uddannelser og
udbud udspringer af ny lovgivning eller andre politiske

Hver enkelt region har ansvar for, at den regionale vækst-

beslutninger om, hvordan bestemte opgaver skal vare-

og udviklingsstrategi indeholder en redegørelse for den

tages. Et aktuelt eksempel er uddannelseskrav til under-

fremtidige udvikling for regionen, som bl.a. omhandler de

visere på erhvervsuddannelserne i forbindelse med den

regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder infra-

nye erhvervsuddannelsesreform.

struktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusive turisme,
uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen m.v.

Initiativet til udvikling af nye uddannelser og udbud tages
dog oftest af uddannelsesinstitutionen og udvikles af

De regionale vækstfora bidrager til redegørelsen. Efter

de enkelte fagområder. De foreløbige erfaringer tyder

lovændringen i 2014 er FTF nu repræsenteret i tre

ikke på, at uddannelsesudvalg systematisk inddrages

regionale vækstfora (Sjælland, Region Midtjylland samt

i udvikling af nye uddannelser. Udvalgene involveres

Bornholm) og har tæt samarbejde med LO og AC om

oftere i udvikling af de eksisterende uddannelser.

repræsentationen i de øvrige vækstfora.

Det kan være en udfordring at finde balancen mellem
udvikling af nye uddannelser og udvikling af de eksister-

Danske Regioner har i sit oplæg14 fra 2013 foreslået

ende. Måske er behovet ikke en ny uddannelse, men

styrkede samarbejder regionalt mellem aktørerne på

justering af den eksisterende. Det kan være relevant at

erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesom-

skabe nye muligheder for toning eller specialisering, eller

rådet til gavn for vækst og beskæftigelse i hele landet.

udvikling af en ny efteruddannelsesmulighed, der sup-

Forslaget skal ses i forlængelse af vækstpartnerskabs-

plerer grunduddannelsen med specialviden.

aftalerne mellem de regionale vækstfora og regeringen,
hvor det er aftalt at styrke sammenhængen mellem er-

Rådgivningen fra uddannelsesudvalget til ledelsen af

hvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsat-

uddannelsesområdet, rektor og bestyrelse er i mange

sen.

tilfælde den eneste mulighed, den faglige organisation

14
http://www.regioner.dk/~/media/Mediebibliotek_2011/
REGIONAL%20UDVIKLING/V%C3%A6kstfora%20og%20erhvervsfremme/Et%20arbejdsmarked%20rustet%20til%20fremtiden_2013.
ashx

har for at få indflydelse på, om en ny uddannelse eller et
nyt udbud bliver relevant.
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Samtidig er der i udvalget mulighed for, at den faglige
organisation og aftagerne af de uddannede har lejlighed
til at drøfte de konkrete behov for grunduddannelse og
efter- og videreuddannelse inden for faget, regionalt og
nationalt.
Specielt når det drejer sig om akademi- og diplomuddannelser er det vigtigt at sikre en god kontakt mellem
uddannelsesudvalg og det relevante faglige fællesudvalg,

•• Er der tilstrækkelig mange og forskellige praktiksteder i forhold til de studerendes ønsker?
•• Er der sammenhæng mellem uddannelsens praktiske
og teoretiske del?
•• Har praktikvejlederne de tilstrækkelige kompetencer?
•• Bliver der foretaget tilfredshedsundersøgelser blandt
praktiksteder og studerende, der belyser spørgsmålene ovenfor – eller er der brug for at foretage
undersøgelser?

som repræsenterer udbyderne af uddannelsen.
Eksempler på andre forhold, som udvalget kan vælge at
FTF anbefaler derfor, at uddannelsesudvalget af egen

rådgive om:

drift rådgiver om alle uddannelser, der kan være relevante inden for deres faglige felt.
Se i øvrigt side 13 ff om akkreditering.

7. Rådgive af
egen drift

Hvordan understøttes det faglige studiemiljø?
•• Har de studerende mulighed for at få studierelevante
jobs?
•• Har de studerende mulighed for at deltage i
udviklingsprojekter?
•• Får studerende mulighed for at søge bachelorprojektet i en projektbank som praksis bidrager til?
•• Foreligger der undersøgelser af studiemiljøet – eller
er der brug for at foretage en i forbindelse med
undervisningsmiljøvurderingen16?
Er der grupper af studerende, man skal være særlig

Uddannelsesudvalget kan af egen drift rådgive om

opmærksom på?

andre spørgsmål, fx innovationspotentialer eller

•• Hvordan er fordelingen mellem mandlige og kvindelige studerende? Er der ubalancer der kan rettes op
på?
•• Hvordan er repræsentationen af studerende med
anden etnisk baggrund end dansk? Er der ubalancer,
der kan rettes op på?
•• Er der særlige forhold omkring ”virtuelle studerende”, der fortrinsvis følger netbaseret undervisning,
men også har behov for et fagligt studiemiljø og
tilknytning til studiet?
•• Udenlandske studerende på udvekslingsophold?
•• Danske studerende på udvekslingsophold i
udlandet?
•• Frafaldstruede studerende. Er der handlingsplaner
for håndtering af de problemstillinger, der kan føre til
frafald?

praktikaftaler
Innovationspotentialer
Damvad lavede i 2012 en rapport for FTF, DEA og Danske
Professionshøjskoler15 som beskriver professionshøjskolernes potentiale for innovation, bl.a. med en række
eksempler på, hvordan de enkelte uddannelsesinstitutioner har bidraget til at udvikle nye produkter, ydelser,
metoder eller processer mv.
Det er oplagt, at uddannelsesudvalg som repræsenterer
de mange parter omkring uddannelsen kan være et
forum, hvor innovationsbehov og -potentialer fanges op
og beskrives.

Behov for anvendelsesorienteret forsknings- og
Praktikaftaler

udviklingsarbejde (FoU)

En velfungerende praktik er afgørende for, at den studer-

Professionshøjskoler og erhvervsakademier har med

ende får det fulde udbytte af uddannelsen. Derfor er det

lovgivningen fra 2013 fået mulighed for at varetage

vigtigt, at uddannelsesudvalget drøfter, om praktikken

praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og

fungerer tilfredsstillende?

udviklingsopgaver i tæt samspil med det omgivende

•• Er praktikstederne gode og er der et tilstrækkeligt
samspil mellem praktiksted, uddannelse og den
studerende?
15
http://www.uc-dk.dk/da/phocadownload/userupload/3395f0fcd8/Baggrundsrapport_Professionshjskolerne_et%20
potentiale%20for%20innovation.pdf

arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner
samt det omgivende samfund.

16
Efter lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal der
foretages en undervisningsmiljøvurdering mindst hvert tredje år, se lov
166 af 14. marts 2001
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Fra lovbemærkningerne til L 1614
Institutionernes ledelser skal fremme, at resultater og viden fra gennemførte forsknings- og udviklingsaktiviteter formidles via relevante og anerkendte kanaler og omsættes konkret til gavn for studerende,
øvrige undervisere, aftagere og brugere/borgere, f.eks. i form af udvikling af nye uddannelsers- og
undervisningsforløb, udvikling af undervisningsmaterialer, udarbejdelse af skriftlige publikationer, anden
formidlingsaktivitet mv.

Samtidig er det fastslået, at de uddannelser, de udbyder,

Udviklingskontrakten er et styringsredskab, der inden for

skal bygge på forsknings- og udviklingsviden inden for de

udvalgte prioriterede indsatsområder skal understøtte

relevante fagområder samt viden om praksis i de profes-

institutionernes strategiske arbejde. Udviklingskontrak-

sioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.

terne kan ses her: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/

Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne får en

styring-og-ansvar/udviklingskontrakter/udviklingskontrak-

bevilling til forsknings- og udviklingsarbejde, som indgår i

ter-2013-2014.

finansieringen af deres FoU-aktivitet.
Uddannelsesministeren har ofentliggjort sine ønsker
Der er ikke fastlagt bestemte retningslinjer for, hvordan

til udviklingskontrakterne for perioden 2015-2017 her:

bevillingen til FoU fordeles på den enkelte institution. Det

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregae-

er derfor naturligt at uddannelsesudvalg kommer med

nde-uddannelse/professionshojskoler/styring-og-ansvar/

forslag til forsknings- og udviklingsarbejder, der hvor de

udviklingskontrakter.

ser behov for det.
Der stilles som udgangsunkt enslydende krav til alle typer
Professionshøjskolerne har tilkendegivet, at de løbende

af videregående uddannelsesinstitutioner.

og systematisk vil drøfte FoU-indsatsen og prioriteringen
af denne med det lokale, relevante arbejdsmarked.

Kontrakterne skal medvirke til at styrke det strategiske
fokus i ledelsen ved at definere målsætninger og resultat-

FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget som led i sit

krav inden for udvalgte indsatsområder. Uddannelsesmi-

arbejde med uddannelsernes kvalitet og udvikling for-

nisteriet melder særlige indsatsområder ud, som skal

holder sig til behovet for at udvikle ny viden og rådgiver

have fokus. Derudover kan hver enkelt institutions

bestyrelsen herom.

udviklingskontrakt indeholde indsatsområder, der er
særligt prioriteret af institutionen.

Udviklingskontrakten
Ifølge lovgivningen om erhvervsakademier og om profes-

Inden for hovedmålsætningerne forpligter den enkelte

sionshøjskoler skal der indgås udviklingskontrakt mellem

institution sig på at opfylde en række resultatkrav, der

den enkelte institutions bestyrelse og Uddannelsesmini-

målsættes gennem konkrete indikatorer og milepæle.

steriet. Udviklingskontrakterne er flerårige. Det forventes,

Nogle indikatorer er centralt fastsatte fra Uddannelses-

at udviklingskontrakter fremover indgås for perioder på

ministeriets side, andre er udvalgt af hver enkelt institu-

3 år.

tion for at afspejle dens særlige prioriteringer.

Udviklingskontrakterne indgås i dialog mellem uddan-

Afrapportering af, hvordan det går med indfrielse af

nelsesministeren og bestyrelsen for den enkelte uddan-

målene, sker fra 2014 som del af årsrapporten. Der er

nelsesinstitution og kan ses på institutionens hjemmeside.

indtil videre ikke konkrete sanktioner eller belønninger
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knyttet til opfyldelse/ikke opfyldelse af målene på

Fællesdelen (den nationale studieordning) gælder for alle,

erhvervsakademier og professionshøjskoler.

der udbyder uddannelsen. Den del af studieordningen
er ofte et bilag til bekendtgørelsen om den pågældende

FTF’s undersøgelse af arbejdet i uddannelsesudvalg

uddannelse.

viser, at uddannelsesudvalg indtil videre kun sjældent
bliver inddraget i, hvilke målsætninger der skal fastsættes

Institutionsdelen gælder udelukkende for den institution,

i udviklingskontrakten, eller i opfølgning på udviklings-

som konkret udbyder uddannelsen og har fastsat studie-

kontrakten. Det kan måske skyldes en tidsmæssigt

ordningen. Se boksene til højre om hvad studieordnin-

presset proces.

gens forskellige dele skal indeholde.

En mere realistisk tidsplan for indgåelse og afrapportering

Uddannelsesudvalget skal afgive indstillinger om de dele

af udviklingskontrakter vil give uddannelsesinstitutio-

af studieordninger inden for udvalget område, der er

nerne bedre mulighed for at tilrettelægge en proces, hvor

institutionsspecifikke (institutionsdelen).

bestyrelsen og uddannelsesudvalgene kan indgå konstruktivt i arbejdet med udviklingskontrakten, fx fastlæg-

Uddannelsesudvalget kan vælge at rådgive om fælles-

gelse af mål, indikatorer og opnåelse af resultater. Det

delen i en studieordning inden for udvalgets område,

ville være relevant, specielt i forhold til mål, der vedrører

som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der

nedbringelse af frafald mv.

er godkendt til at udbyde en given uddannelse. Hvis
udvalget vælger at rådgive om fællesdelen skal institu-

Det er oplagt, at spørgsmålet om udviklingskontrakternes

tionen formidle udvalgets rådgivning videre til de øvrige

indhold og opfølgning drøftes mellem FTF-repræsent-

udbydere18, der er godkendt til at udbyde uddannelsen.

anter i institutionsbestyrelser og de respektive organisationsrepræsentanter i uddannelsesudvalg.

Det er en stor udfordring for et uddannelsesudvalg at få
reel indflydelse på fællesdelen/en national studieordning,

FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget drøfter, hvordan

hvis der først er opnået enighed blandt udbyderne af

udviklingskontraktens hovedmålsætninger kan udmøntes

uddannelsen om, hvordan indholdet skal være.

inden for udvalgets fagområde, og hvilke relevante mål,
der kan opstilles, herunder evt. tværgående mål og
pejlemærker.

8. Studieordninger

Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger om
studieordninger
Alle erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser (vvu) og
diplomuddannelser har en studieordning.

Den fælles nationalt fastsatte del af
studieordningen
– grunduddannelserne
Den nationale studieordning for en uddannelse
skal regulere
•• Uddannelsens kerneområder: indhold,
ECTS-omfang og læringmål
•• Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer: indhold, ECTS-omfang, læringmål og
placering i uddannelsen
•• Praktik: ECTS-omfang, læringsmål og placering i uddannelsen
•• Prøver i de fælles dele
•• Krav til bachelorprojekt mv.
•• Merit

Studieordninger17 for erhvervsakademiuddannelser
og professionsbacheloruddannelser omfatter både en

UC Rektorkollegiet har udarbejdet en rammemodel for

fællesdel og en institutionsdel.

evaluering af fællesdelene i professionsbacheloruddannelsernes studieordninger, se bilag 5. Uddannelsesudval-

17
Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser skal overgå til fælles nationale studieordninger i forbindelse med
revision, og alle nye uddannelser skal have fælles nationale uddannelsesordninger fra start, se § 16 i Bekg. om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

gene er ikke skrevet direkte ind i rammemodellen.

18
Det fremgår af bekendtgørelserne om standardvedtægter på
hhv. erhvervsakademier og professionshøjskoler, § 16.
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I 2015 gennemføres en proces, der omfatter de sund-

Studieordninger for akademiuddannelser og diplomud-

hedsfaglige professionsbacheloruddannelser og som vil

dannelser

medfører ændringer i den juridiske ramme for uddannel-

Studieordninger for akademiuddannelser19 og diplomud-

serne. Ændringerne indebærer bl.a. at der for hver uddan-

dannelser20 udarbejdes af de udbydende institutioner

nelse indføres institutionsspecifikke studieordninger, hvor

i fællesskab og disse studieordninger har ikke har en

uddannelsens to første år er beskrevet med de fælles

institutionsdel.

uddannelseselementer uanset udbudssted og udarbejdet
af professionshøjskolerne i fællesskab. Se nærmere om

Det vil sige, at det enkelte uddannelsesudvalg ikke har ret

den nye juridiske ramme for de sundhedsfaglige profes-

til at komme med indstillinger om studieordningen for den

sionsbacheloruddannelser i bilag 12.

eller de diplomuddannelser eller akademiuddannelser,
som knytter sig snævert til udvalgets arbejdsfelt.

Den institutionsspecifikke, lokalt
fastsatte del af studieordningen
– grunduddannelserne
En del af studieordningen bliver fastsat af den
enkelte institution. Det drejer sig om regler, der

Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer i studieordningen skal institutionerne tage
kontakt til aftagerne og centrale interessenter. Det er helt
oplagt, at denne kontakt tages til de respektive uddannelsesudvalg (se §17 i bekg. om diplomuddannelser og §17
i bekg. om akademiuddannelser).

knytter sig til uddannelsens valgfri dele og til institutionens gennemførelse af uddannelsen i øvrigt,
bl.a.:
•• Uddannelsens valgfri uddannelseselementer:
indhold, ECTS-omfang og læringmål
•• Regler for praktikkens gennemførelse,
herunder krav og forventninger til de
involve¬rede parter
•• Angivelse af anvendte undervisnings- og
arbejdsformer
•• Retningslinjer for eventuel differentieret
undervisning inden for uddannelsesforløbet
•• Hvilke dele, der kan gennemføres i udlandet
•• Regler i medfør af eksamensbekendtgørelsen
og adgangsbekendtgørelsen

Specielt for akademiuddannelserne er der fastsat krav
om, at det faglige fællesudvalg også skal inddrages.
Derfor er det en god idé, at der er kontakt mellem uddannelsesudvalg og det faglige fællesudvalg.
Se de generelle regler i bilag 6 og 7.
FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget afklarer, hvordan
institutionen sørger for at orientere og inddrage uddannelsesudvalget i arbejdet med studieordninger for
relevante diplom- eller akademiuddannelser. Hvis en
uddannelse går på tværs af flere uddannelsesudvalg er
det en god idé at få afklaret, hvordan uddannelsesudvalgenes arbejde koordineres.

Se de nærmere generelle regler i bilag 4.
FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget beder institutionen om at sikre kontakt mellem uddannelsesudvalFTF anbefaler, at uddannelsesudvalget beder om at blive

get og det faglige fællesudvalg om større justeringer i

orienteret, når der sættes gang i arbejde med revision af

akademi- og diplomuddannelsers indhold og tilrettelæg-

nationale studieordninger eller udarbejdelse af ny studie-

gelse.

ordninger. Formålet er, at udvalget kan få lejlighed til at
afgive sin indstilling inden godkendelsesfasen.
FTF anbefaler, at uddannelsesudvalg på forskellige
institutioner koordinerer et fælles initiativ i forbindelse
med større ændringer i nationale studieordninger, gerne
gennem den faglige organisation.

19
Bekendtgørelse nr. 536 af 27. maj 2013 om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)
20
Bekendtgørelse nr. 768 af 2. juli 2012 om diplomuddannelser
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uddannelsernes relevans og sammenhæng med behovet

9. Udvalg for det
hele

på arbejdsmarkedet.
Endvidere har de faglige fællesudvalg for akademiuddannelserne pligt til at inddrage aftagere og centrale interessenter i det løbende arbejde (§ 19 i bekendtgørelsen

Uddannelsesudvalget er udvalg både for grunduddan-

om akademiuddannelser).

nelser og tilknyttede efter-og videreuddannelser
Uddannelsesudvalget kan være udvalg for én grundud-

Partnerskabsaftaler kan være en vej til styrket indflydelse

dannelse eller for et uddannelsesområde med flere nært

på både grund- og efteruddannelserne.

beslægtede grunduddannelser som sit faglige felt. Hertil
kommer de efter- og videreuddannelser som knytter sig til

Det indgår i FTF’s politik for efter- og videreuddannelse,

grunduddannelsen eller til uddannelsesområdet. Det kan

at de faglige organisationer på både arbejdsgiver- og

fx være en eller flere diplomuddannelser, akademiuddan-

arbejdstagerside inddrages i udvikling af fremtidiens

nelser, særlige fagkurser, sommerskoler og fagspecifikke

efter- og videreuddannelse for at sikre, at udbuddet

kurser.

(form, indhold, niveau) svarer til det, der efterspørges
og samtidig har et længere perspektiv end det akutte

Der er eksempler på uddannelsesudvalg, som udeluk-

behov på arbejdsmarkedet. Politikpapiret kan læses her:

kende beskæftiger sig med efter- og videreuddannel-

http://www.ftf.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

se, fordi der ikke findes én grunduddannelse eller et

artikel/ftf-politik-for-efter-og-videreuddannelse/

uddannelsesområde på institutionen, som efter- og
videreuddannelsen knytter sig til. Det gælder fx uddan-

I FTF Region Midtjylland er der indgået en partnerskabs-

nelsesudvalg for Diplomuddannelse i ledelse og uddan-

aftale mellem FTF-regionen og UC VIA om efter- og

nelsesudvalget for Diplomuddannelse i skat.

videreuddannelsesområdet (se bilag 8) og en tilsvarende
partnerskabsaftale for grunduddannelserne (se bilag 8A).
21

FTF’s undersøgelse af arbejdet i uddannelsesudvalg

viste imidlertid, at der er mange uddannelsesudvalg, hvor

I Region Syddanmark har DSR Kreds Syddanmark og

man i praksis ikke beskæftiger sig med efter- og videre-

regionens to professionshøjskoler indgået en partner-

uddannelsesområdet. Det er et problem, for uddan-

skabsaftale som supplerer de samarbejdsflader, der

nelsesudvalget er oftest det eneste forum, hvor eksterne

allerede eksisterer på bestyrelsesniveau og uddan-

parter helt konkret kan bidrage med viden om behovet for

nelsesudvalgsniveau (se bilag 9).

efter- og videreuddannelser inden for udvalgets faglige
felt.

FTF vurderer, at der er brug for styrke uddannelsesudvalgenes arbejde med efter- og videreuddannelsesområdet.

Nogle efter- og videreuddannelser går på tværs af flere

Det kan gøres på forskellige måder:

grunduddannelser, det gælder fx diplomuddannelse i
familieterapi og diplomuddannelse i Sundhedsfremme og
forebyggelse. Det kan også være akademiuddannelsen i
sundhedspraksis.
Det er en særlig udfordring at sikre, at alle relevante
uddannelsesudvalg bliver inddraget i spørgsmål om
udvikling og udbud af disse tværgående uddannelser.
Specielt for akademiuddannelserne giver bekendtgørelsen22 en skærpet forpligtelse til at sikre afdækning af

21
Spørgeskemaundersøgelse i maj 2013 blandt FTF-organisationsudpegede medlemmer af uddannelsesudvalg på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Med en svarprocent på 57 og en meget
lille undersøgelsespopulation er det svært at trække sikre konklusioner ud af undersøgelsen, men den peger på nogle tendenser.
22
Bekendtgørelse nr. 536 af 27. maj 2013 om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)

•• Systematisk kontakt mellem relevante uddannelsesudvalg og de udbydende institutioner/ faglige
fællesudvalg om udvikling af studieordninger og nye
uddannelser.
•• Koordination mellem flere uddannelsesudvalg på
uddannelsesinstitutionen, sådan at rådgivningen
sker med hensyntagen til institutionens profil på
efter- og videreuddannelsesområdet. Det kan fx
være hvor en efteruddannelse målrettet indsatsen
for udsatte børn og unge bruges af flere forskellige
faggrupper, som fx socialrådgivere, lærere og pædagoger.
•• Partnerskabsaftaler mellem uddannelsesinstitution
og relevante faglige organisationer som styrker
samarbejdet om udvikling af uddannelser mv.
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•• Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for, hvordan
uddannelsesudvalg involveres i udvikling af efterog videreuddannelser, herunder større ændringer
af studieordninger. Det kan fx ske ved, at rektor
sammen med udvalgsformænd og studieledere laver
en indstilling til bestyrelsen om proces for, hvordan
udvalg inddrages, herunder i afdækning af behovet
for udvikling af nye og eksisterende uddannelser.
•• Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for, hvordan
uddannelsesudvalg indgår i sikring af relevans og
kvalitet i de efter-og videreuddannelser, som institutionen udbyder. Det kan naturligt indgå i beskrivelsen af intern kvalitetssikring, fx i forbindelse med
institutionsakkreditering.

Mødefrekvens/
institutionsform

0-1
møde
årligt

2 møder
årligt

3 møder
årligt

4 eller
flere
møder
årligt

Erhvervsakademier

2 pct.

22 pct.

41 pct.

35 pct.

Professionshøjskoler

8 pct.

46 pct.

23 pct.

23 pct.

Det er vigtigt, at mødefrekvensen og mødernes varighed
gør det muligt at få en reel diskussion af de emner,
udvalget skal beskæftige sig med. Men tilrettelæggelse
med gode dagsordner og bilag er også vigtigt.
Der er eksempler på institutioner, der har valgt at organisere arbejdet i uddannelsesudvalg på en måde, hvor alle

FTF anbefaler, at uddannelsesudvalget overvejer,

institutionens uddannelsesudvalg mødes på samme tid-

hvordan det kan styrke sit arbejde med efter- og videre-

spunkt, og hvor en del af mødet er fælles for alle uddan-

uddannelsesområdet.

nelsesudvalgene.
Denne mødeform kan fx være en god måde at sikre en

10. Arbejdsform og
samarbejde

bred drøftelse af fælles problemstillinger, som går på
tværs af fagene. Det kan også være hensigtsmæssigt for
at sikre, at alle uddannelsesudvalg får samme information
fra direktion / bestyrelse.
Udfordringen ved denne mødeform er til gengæld, at

Uddannelsesudvalgets arbejdsform og samarbejde med

der kan være for lidt tid til at drøfte uddannelsesspeci-

bestyrelsen

fikke emner i udvalget, eller at fællesmøderne bliver alt
for styrende for, hvornår der fastlægges de uddannel-

Uddannelsesudvalgene har mulighed at blive ramme for

sesspecifikke udvalgsmøder, der er brug for.

et frugtbart samarbejde mellem aftagere, undervisere,
studerende og videnmiljøer og de faglige organisationer.

Der er også eksempler på institutioner, som supplerer

Det er en unik mulighed for at skabe en fælles platform

uddannelsesudvalgene med aftagerdage, udviklings-

for at arbejde med uddannelsernes indhold og udvikling.

dage, praktikdage, aftagerpaneler mv. Det er et
spørgsmål, om/hvornår supplementet med yderligere

Som nævnt ovenfor er dialogen mellem udvalg, besty-

rådgivende instanser ”udvander” arbejdet i uddan-

relse og direktion flere steder sat i system. Tilbagemeldin-

nelsesudvalgene.

gen fra de institutioner, hvor kontakten mellem bestyrelse
og udvalg er sat i system, er gode.

Hvis uddannelsesudvalget vurderer, at institutionen ikke
reelt anvender sine udvalg efter hensigten, er det en god

Reglerne siger ikke noget om, hvordan uddannelsesud-

idé at få emnet taget op i bestyrelsen. Det kan oplagt

valgene skal arbejde. Det må reguleres i det enkelte

være den eller de FTF-udpegede medlemmer af besty-

uddannelsesudvalg, fx i en forretningsorden. Møde-

relsen, som sørger for at spørgsmålet drøftes.

frekvensen fastsættes også af det enkelte uddannelsesudvalg.

Kontakt mellem bestyrelse, direktion og uddannelsesudvalg

FTF har i 2015 gentaget undersøgelsen23 af arbejdet i
uddannelsesudvalg. Her fremgår det, at mødefrekvensen
i udvalgene varierer meget.

Kontakten mellem erhvervsakademiets eller professionshøjskolens bestyrelse, ledelse og uddannelsesudvalg
prioriteres og tilrettelægges forskelligt fra institution til
institution.

23
Spørgeskemaundersøgelse blandt FTF- og LO-udpegede medlemmer af uddannelsesudvalg på professionshøjskoler og erhvervsakademier i maj 2015.
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Flere professionshøjskoler har efterhånden udviklet en

som udvalget skal forholde sig til. Overblikket kan fx

form, hvor der er et årligt møde mellem bestyrelse, direk-

skabes i form af et årshjul.

tion og uddannelsesudvalgene.
FTF anbefaler et tæt og struktureret samarbejde mellem
Andre har årlige møder mellem rektor, direktion og øvrig

uddannelsesudvalg og bestyrelse. FTF-undersøgelsen

ledelse og formændene for uddan-nelsesudvalgene. Det

af arbejdet i uddannelsesudvalg peger på, at uddan-

gælder fx UCSJ, hvor både formænd og uddannelser har

nelsesudvalgets arbejde påvirker kvaliteten af uddan-

udbytte af disse særlige møder.

nelserne, der hvor der er god kontakt mellem uddannelsesudvalg og bestyrelse.

Hvis kontakten mellem uddannelsesudvalg og bestyrelse
og/eller uddannelsesudvalg og direktion er sat i system,

Der er brug for, at den enkelte institution har en model,

er de aftalte mødetidspunkter et godt udgangspunkt for

der sikrer et systematisk samarbejde og sikker kommu-

at planlægge uddannelsesudvalgets arbejde, sådan at

nikation mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg.

den enkelte udvalgsformand er forberedt og kan bringe
hele udvalgets ønsker og rådgivning videre.

Samarbejdet mellem organisationsrepræsentanter i
uddannelsesudvalg og FTF-repræsentanten i bestyrelsen

Som led i enighedspapiret mellem Uddannelsesmin-

kan være den måde, man kan skabe lydhørhed i besty-

isteren og de videregående uddannelsesinstitutioner

relsen for uddannelsesudvalgenes synspunkter.

“Fælles om god uddannelse” fra april 2015 vil den
nuværende brug af aftagerpaneler og uddannelsesudvalg blive evalueret med henblik på at afdække, hvordan

11. Samarbejde i
uddannelsesnetværk

man kan synliggøre og styrke aftagerpaneler og uddannelsesudvalgs bidrag til uddannelserne. Fælles om god
uddannelse kan ses her: http://ufm.dk/publikationer/2015/
faelles-om-god-uddannelse.
Planlægning af udvalgets møder

Samarbejdet i uddannelsesnetværk

Bestyrelsens arbejdsproces styres i vid udstrækning af

Som organisationsrepræsentant i et uddannelsesudvalg

udefra kommende faktorer: fx godkendelse af budget,

er man ”født medlem” af FTF’s regionale uddannelsesnet-

den årlige finanslovsaftale og evt. følgende revision af

værk.

budgettet, budgetopfølgning, godkendelse af regnskab,
indgåelse af udviklingskontrakt, afrapportering på udvik-

Der findes netværk i hver region, som består af

lingskontrakt, ansøgningsfrister i forhold til prækvalifice-

FTF-repræsentanten(erne) i bestyrelser for de pro-

ring af uddannelser mv.

fessionshøjskoler og erhvervsakademier, som ligger i
regionen, de organisationsudpegede medlemmer af

Bestyrelsens mødeplan fremgår typisk af institutionens

uddannelsesudvalgene, studenterrepræsentanter og

hjemmeside for et år af gangen. Der hvor bestyrelsen pro-

andre interesserede. Det kan fx være organisationer,

gramsætter væsentlige punkter i bestyrelsesarbejdet for

der benytter regionens uddannelsestilbud uden at være

et helt år af gangen, får uddannelsesudvalgene mulighed

repræsenteret i bestyrelse eller uddannelsesudvalg.

for at tilrettelægge deres møder(i et årshjul), så forslag og

Organiseringen af netværk og aktiviteter varierer indenfor

indstillinger kommer frem til bestyrelsen i rette tid. Det er

de enkelte FTF-regioner.

naturligt, at den FTF-udpegede repræsentant i bestyrelsen kan være behjælpelig med at planlægningen.

Netværket er en mulighed for at finde samarbejdspartnere uden for eget uddannelsesudvalg og få afdækket

Andre tilbagevendende forhold af betydning for uddan-

fælles udfordringer og indsatsområder. Det kan fx være

nelsesudvalgets arbejde er de årlige ansøgertal og

samarbejde om kvalitet, om efter- og videreuddannelse

optagelsestal, statistik for dimittendernes eksamensresul-

og om udvikling af nye uddannelser.

tater mv. samt evalueringer af praktikperioder.
Deltagelse i det regionale uddannelsesnetværk giver båFTF anbefaler, at uddannelsesudvalget får overblik over

de mulighed for og forpligtelse til at være opmærksom på

tidspunkter for væsentlige begivenheder og deadlines,

særlige problemstillinger og behov hos andre faggrupper.
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Det er især aktuelt at være opmærksom på de faggrup-

nelsesnetværk og dermed har mulighed for at udveksle

per, som ikke er repræsenteret i uddannelsesudvalget,

synspunkter med repræsentanter for de faglige organisa-

men som benytter eller efterspørger uddannelsestilbud,

tioner i fx uddannelsesudvalg.

som hører til uddannelsesudvalgets faglige felt. Det kan
fx være medlemmer af Uddannelsesforbundet eller Frie

Dialogen skal ikke kun dreje sig om de punkter, der er på

Skolers Lærerforening, som fx benytter pædagogiske

bestyrelsens dagsorden, men også om de punkter, som

efter- og videreuddannelsestilbud uden repræsentation i

skal sættes på bestyrelsens dagsorden.

uddannelsesudvalg.
Samarbejde med LO
FTF har repræsentation i samtlige professionshøjskolers

Med den ny sammensætning af erhvervsakademiernes

bestyrelser og i bestyrelserne for en række erhvervs-

bestyrelser og nye regler for sammensætning af uddan-

akademier. Se bilag 11.

nelsesudvalg er det aktuelt at understøtte udbredelse
af det gode samarbejde mellem FTF og LO regionalt. Se

Det er en klar forventning til FTF-repræsentanter i

bilag 10.

bestyrelser, at de er i kontakt med det regionale uddan-

Information
Du kan altid henvende dig til din FTF-region for at få kontakt til netværket. Se kontaktoplysninger på
FTF.dk under regioner. Alternativt er du velkommen til at kontakte FTF’s sekretariat.
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Bilag 1

Oversigt over råd og nævn
Akkrediteringsrådet skal sikre kvalitet af videregående
uddannelser ud fra centralt fastsatte kriterier. Rådets
arbejdsfelt omfatter de videregående uddannelser under
kulturministeren og uddannelsesministeren. Rådet skal
endvidere samle national og international erfaring af
betydning for akkreditering. Se www.akkr.dk.
Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP-rådet)
Rådet har til opgave at rådgive uddannelsesministeren
om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne om følgende forhold:

•• Uddannelsernes udvikling.
•• Generelle spørgsmål om udbuddet af uddannelser i
forhold til dokumenterede behov på arbejdsmarkedet.
•• Generelle konsekvenser for uddannelserne som
følge af nye eller ændrede behov på arbejdsmarkedet.
•• Formål og strukturelle rammer.
•• Adgangskrav.
•• Sammenhæng med øvrige uddannelser og uddannelsesområder.
•• Rammer for forsøgsvirksomhed.
•• Efter- og videreuddannelse.
•• International uddannelse.
•• Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.
Se nærmere om REP-rådet her: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/radet-for-erhvervsakademiuddannelser-og-professionsbacheloruddannelser
Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) skal vurdere relevansen
af nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser i forbindelse med prækvalifikation.
Se nærmere om RUVU her:
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevnog-udvalg/det-radgivende-udvalg-for-vurdering-af-udbud-af-videregaende-uddannelser-ruvu
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Bilag 2

Kriterier for prækvalificering
Kriterium 1. Behov og relevans
Der er et behov for uddannelsen i det danske samfund,
som ikke i tilstrækkeligt omfang kan opfyldes af eksisterende uddannelser.
Ansøgningen skal

•• dokumentere et aktuelt behov på arbejdsmarkedet
eller sandsynliggøre et kommende arbejdsmarkedsbehov,
•• dokumentere at centrale eksterne interessenter,
herunder aftagersiden og eventuelle autorisationsgivende myndigheder mv., har været inddraget i
vurdering af behovet for dimittender fra det konkrete
uddannelsesforslag.
Kriterium 2. Sammenhæng i uddannelsessystemet
Uddannelsesudbuddet bidrager til øget sammenhæng
mellem uddannelsesniveauerne nationalt og/eller regionalt og kan gennemføres uden væsentlige forringelser af
vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud.
Uddybning:
Ved ansøgning om nyt udbud af eksisterende uddannelse
skal det tillige påvises, hvordan det nye udbud bidrager
til opfyldelse af behovet for uddannelsen, nationalt og
regionalt.
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Når der søges om en ny uddannelse skal institutionen

Bilag 3

ikke samtidig søge om godkendelse til at udbud. Ansøgning om ny uddannelse og godkendelse til udbud foregår
i samme proces – modsat den hidtil anvendte procedure.
Hvornår er en uddannelse ny?

Nye uddannelser

Den løbende justering af en uddannelse skal ikke

Hvordan defineres en ”ny uddannelse” og et ”nyt udbud”?

prækvalificeres, så længe ændringerne sker indenfor den
lovgivnings- og bekendtgørelsesfastlagte ramme.

Loven definerer en ”ny uddannelse” således:
”Ved en ny uddannelse forstås….en uddannelse, som er

Hvis der derimod foretages ændringer af uddannelsens

udformet i henhold til gældende lovgivning, og som i sit

formål, konstituerende indhold eller erhvervssigte i så

mål for læringsudbytte, erhvervssigte og indhold i øvrigt

væsentligt et omfang at der er tale om en ny uddannelse,

adskiller sig væsentligt fra eksisterende uddannelser i

skal der foretages prækvalificering. En central indikator,

et omfang, der vurderes at berettige oprettelse af en ny

der vil udløse krav om prækvalifikation er en væsentlig

uddannelse frem for tilpasning af eksisterende uddannel-

ændring af uddannelsens målgrupper og de færdigud-

ser og uddannelsesudbud”.

dannedes beskæftigelsesområde, herunder om der kan
være negative konsekvenser for beslægtede uddannelse.

I vejledningen præciseres:
”..En uddannelse er (…) et bekendtgørelsesfastsat nationalt forløb, der kan udbydes i mange forskellige uddannelsesudbud over hele landet og af forskellige uddannelsesinstitutioner”
Loven definerer ”et nyt udbud” således:
”Ved et nyt uddannelsesudbud forstås både et nyt udbud
af en uddannelse, som den ansøgende uddannelsesinstitution ikke allerede er godkendt til at udbyde og udbud,
der er oprettet ved dublering eller flytning af allerede
godkendte udbud”.
I vejledningen præciseres:
”Et uddannelsesudbud henviser til en uddannelsesinstitutions specifikke og geografisk bundne tilbud om og
gennemførelse af en uddannelse”
Særligt for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser gælder, at disse uddannelser er landsdækkende og derfor centralt reguleret af en bekendtgørelse.
Hvis en institution ønsker at udbyde en sådan allerede
bekendtgørelsesfastlagt uddannelse, skal der søges om
”nyt udbud”. Hvis der ikke foreligger en landsdækkende
bekendtgørelse er der altid tale om en ”ny uddannelse”.
I det tilfælde at flere erhvervsakademier eller professionshøjskoler i fællesskab har udviklet en ny uddannelser og
alle ønsker at udbyde den, skal kun én institution ansøge
om prækvalifikation af ”ny uddannelse” og de øvrige om
”nyt udbud”.
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Bilag 4

Om studieordninger på grunduddannelser
Reglerne om studieordning følger af bekendtgørelse 1521
af 16.12.2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
§ 16. Uddannelsesinstitutionen fastsætter inden for
rammerne af denne bekendtgørelse samt den pågældende uddannelsesbekendtgørelse nærmere regler om
uddannelsen i en studieordning, der består af en fællesdel og en institutionsdel.
Stk. 2. Studieordningens fællesdel udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde
uddannelsen. Studieordningens institutionsdel udarbejdes af den enkelte institution, der er godkendt til at
udbyde uddannelsen.
Stk. 3. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer heraf indhentes en udtalelse fra censorformandskabet, jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i
erhvervsrettede videregående uddannelser.
Stk. 4. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf
træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Ved udstedelse af ny studieordning og ved væsentlige ændringer
heraf fastsættes overgangsregler i studieordningen.
Stk. 5. De gældende og tidligere studieordninger skal
være tilgængelig på institutionens hjemmeside.
§ 17. Studieordningens fællesdel skal indeholde regler om
følgende:
1. 	Kerneområder i henhold til uddannelsens bekendtgørelse, herunder
a) indhold,
b) ECTS-omfang og
c) læringsmål.
2. 	Obligatoriske uddannelseselementer inden for
uddannelsens kerneområder, herunder
a) indhold,
b) ECTS-omfang,
c) læringsmål og
d) antal prøver.
3.
Praktik, herunder
a) ECTS-omfang,
b) læringsmål og
c) antal prøver.
4.	Krav til det afsluttende eksamensprojekt henholdsvis bachelorprojektet
5.	Regler om merit, jf. § 18, herunder angivelse af
eventuelle meritaftaler, for så vidt angår uddan-

nelseselementer, der er omfattet af studieordningens fællesdel
Stk. 2. Studieordningens institutionsdel skal indeholde
regler om følgende:
1.	Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af obligatoriske uddannelseselementer og af praktik,
herunder prøver.
2. 	Beskrivelse af valgfri uddannelseselementer,
herunder
a) indhold,
b) ECTS-omfang,
c) læringsmål, d) tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet og
e) prøver.
3. 	Regler for praktikkens gennemførelse, herunder
krav og forventninger til de involverede parter
4. 	Angivelse af, hvilke dele af uddannelsen den studerende har mulighed for at gennemføre i
udlandet, jf. § 6, samt regler, der knytter sig hertil,
herunder regler om forhåndsmerit
5. Krav til skriftlige opgaver og projekter.
6. 	Angivelse af anvendte undervisnings- og arbejdsformer.
7. 	Retningslinjer for eventuel differentieret undervisning inden for uddannelsesforløbet.
8. 	Regler om merit, jf. § 18, herunder angivelse af
eventuelle meritaftaler for så vidt angår uddannelseselementer, der alene indgår i studieordningens institutionsdel.
9. 	Regler om den studerendes pligt til at deltage i
uddannelsesforløbet, jf. § 5.
10. Kriterier for vurdering af studieaktivitet.
11. 	Eventuelle krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af, hvilket kendskab til
fremmedsprog dette forudsætter.
12. Overgangsordninger.
13. 	Oplysninger om eventuelle aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb,
herunder oplysninger om efter hvilke objektive
kriterier studerende udvælges til parallelforløb.
Stk. 3. Ud over regler fastsat i medfør af denne bekendtgørelse skal studieordningen indeholde regler fastsat
i medfør af bekendtgørelse om prøver og eksamen i
erhvervsrettede videregående uddannelser og bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser.
Stk. 4. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen
kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene
er fastsat af institutionen eller institutionerne, når det
findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne
samarbejder om en ensartet dispensationspraksis.
Det bemærkes at styringen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser er under revision hvilket bl.a.
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indebærer indførelse af institutionsspecifikke studieordninger – se nærmere herom i bilag 12.
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enkelte institution skal have systemer til kvalitetssikring
af studieordningerne, herunder deres læringsmål og

Bilag 5

indhold.
Væsentlige dele af kravet vedrører stof, som Uddannelsesministeriet har ansvar for i uddannelsesbekendtgørel-

Rammemodel for eksterne uddannelsesevalueringer som led i institutionsakkreditering

serne. Andre væsentlige dele af stoffetudvikles i et samar-

Danske Professionshøjskoler - Rektorkollegiet har den 30.

i landsdækkende (fællesdele af) studieordninger, og

oktober 2013 besluttet at implementere en rammemodel

godkendes af de enkelte professionshøjskolers bestyrel-

for eksterne uddannelsesevalueringer, og at kollegiets

ser (eller af rektor, hvis bestyrelsen har bemyndiget rektor

Uddannelsespolitiske Udvalg følger op i forhold til imple-

hertil). Det er et særligt juridisk forhold, at studieord-

menteringsopgaven. I notatet beskrives rammemodellen.

ningernes fællesdele forudsætter samarbejde og enighed

bejde mellem alle de udbydende professionshøjskoler

mellem alle de godkendte udbydende institutioner.
1. Indledning
Inden udgangen af 2016 vil alle professionshøjskoler

Samtidig er godkendelse og kvalitetssikring af studie-

skulle institutionsakkrediteres. I forbindelse med institu-

ordningerne ansvarsplaceret hos de enkelte institutions-

tionsakkreditering stilles der krav om, at institutionerne

bestyrelser. Indflydelse og ansvar følges således ikke ad,

skal gennemføre regelmæssig kvalitetssikring af deres

og det er stadig uklart, præcist hvordan Danmarks

uddannelser, hvilket også dækker de erhvervsrettede

Akkrediteringsinstitution vil håndtere dette ved institu-

videregående uddannelsers landsdækkende studieord-

tionsakkrediteringerne. Man har dog valgt i vejledningen

ninger. Rektorkollegiet har på den baggrund besluttet at

til institutionsakkreditering at opstille krav om, at institu-

implementere en fælles løsningsmodel for kvalitetssikring

tionerne selv finder en løsning på denne problemstilling.

af fællesdelene i professionsbacheloruddannelsernes

Følgende fremgår således af vejledningen til institutions-

studieordninger, der er udarbejdet i et samarbejde

akkreditering26.

mellem de institutioner, der er godkendt til at udbyde
“For professionshøjskoler og erhvervsakademier

uddannelserne.

fastsætter regelgrundlaget, at størstedelen af studie2. Krav om systematisk revision af studieordninger

ordningen for hovedparten af professionsbachelor-og

I forbindelse med institutionsakkreditering er det et

erhvervsakademiuddannelser samt akademi- og diplom-

krav, at ”Institutionen skal sikre: (…) at der gennemføres

uddannelser fælles på tværs af udbydere. Dette stiller

regelmæssige evalueringer af uddannelserne med ind-

særlige krav til samarbejdet mellem udbyderne om

dragelse af eksterne eksperter, og at resultaterne herfra

revision af studieordninger. Det skal fremgå af besva-

inddrages i den videre udvikling af uddannelsernes mål,
indhold og tilrettelæggelse.”

relsen, hvordan institutionen håndterer dette.” Løsningsmodellen på ovennævnte problemstilling er derfor, at

24

professionshøjskolerne i regi af Danske ProfessionshøjKravet, der er i overensstemmelse med de europæiske

skoler – Rektorkollegiet og med ledernetværkene som

’standards og guidelines’ (ESG) afspejler, at indførelsen

udførende aktør indfører en fælles rammemodel for

af institutionsakkreditering i princippet ikke ændrer ved

kvalitetssikring og revision af de fælles studieordninger

det hidtidige krav om, at de enkelte uddannelser skal

med inddragelse af eksterne eksperter og censorernes

underkastes ekstern evaluering. Efter indførelse af insti-

rapporter.

25

tutionsakkreditering er det blot den enkelte institution,
der selv skal sørge for, at det sker. Bemærk, at forventnin-

3. Fælles rammemodel

gerne til evaluering her ikke kun omfatter kvalitets-

Der indføres på ovennævnte baggrund et enkelt koncept,

sikring af, at beskrevne læringsmål realiseres, men at

hvor hver studieordning hvert 6. år bliver vurderet af et

kvalitetssikring af uddannelserne også omfatter, at den

ekspertpanel, som i løbet af én dag mødes med det respektive ledernetværk og inddrager input fra aftagerne og

24
Bekendtgørelse nr. 745 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser,
Bilag 1. Kriterier for institutionsakkreditering, kriterium 4 om uddannelsernes niveau og indhold (sidste punkt under uddybningen).
25
ENQA report on Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area, 2009. 1.2.: ”The quality assurance
of programmes and awards are expected to in-clude: (…) regular periodic
reviews of programmes (including external panel members).”

censorerne. Processen planlægges af ledernetværkene
inden for følgende rammer.
26
Vejledning om institutionsakkreditering, afsnit 4.4.4, Danmarks
Akkrediteringsinstitution, 1. juli 2013.
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Processen består af følgende faser:

6. 	På baggrund af indstilling fra Uddannelsespolitisk
Udvalg træffer Rektorkollegiet beslutning om

1. 	Der nedsættes et ekspertpanel med minimum 3

behovet for ændringer. Der tages evt. kontakt til

eksterne eksperter. Der skal minimum indgå en

Uddannelsesministeriet, hvis evalueringen peger

ekspert fra udlandet (fx Norge eller Sverige).

på uhensigtsmæssige forhold i regelgrundlaget for
uddannelsen.

2. 	Ekspertpanelet får tilsendt studieordningen og
får til opgave at evaluere uddannelsens samlede

7. 	Ledernetværkene implementerer de nødvendige

mål for læringsudbytte, opbygning, samt de enkelt

ændringer i overensstemmelse med rektorkollegiets

modulers læringsmål og indhold – i forhold til

beslutning. De reviderede udkast til studieordninger

overensstemmelse med den danske kvalifikations-

forelægges institutionsbestyrelserne med henblik på

ramme.

godkendelse.

3. 	Ekspertpanelet inviteres til et heldagsmøde, hvor
de møder det respektive uddannelsesnetværk samt

Ovenstående skal ses som en minimumsmodel, der kan
tilpasses den konkrete uddannelse.

evt. udvalgte undervisere og eksterne gæster. På
dagen gennemføres følgende aktiviteter:

Hver ekspert betales transport og et mindre beløb for

• 	Panelet holder et formøde: Uddannelsens

en dags arbejde. Det kan fx være 4.000 kr. pr. ekspert

bekendtgørelse og studieordning drøftes, og

samt udgifter til transport, hvilket svarer nogenlunde til

der fastlægges særlige fokuspunkter for den

det niveau, som EVA tidligere har honoreret eksperter

efterfølgende drøftelse med ledernetværket.

med for en dags arbejde. Omkostningerne deles mellem

(Varighed fx 2½ time).

institutionerne efter de almindelige principper.

• 	Panelet mødes med ledernetværk: Panelet interviewer og drøfter uddannelsen med ledernetværket (Varighed fx 3 timer).
• 	Panelet udarbejder en konklusion: Uddannelsen
drøftes og vurderes på baggrund af de indhentede oplysninger. (Varighed fx 2 timer).
4. 	Senest to uger efter besøget sender panelet en
rapport på 2-3 sider om uddannelsens styrker,
svagheder og særlige udviklingspotentialer til ledernetværket og til de ansvarlige uddannelsesdirektører/dekaner og rektorer.
5. 	Ledernetværket sammenholder rapporten med de
input, der parallelt er indhentet fra aftagersiden m.fl.
om uddannelsens relevans27 og censorformandsskabets rapporter og udarbejder på den baggrund
et notat med evt. forslag til ændringer i studieordningen. Ledernetværket sender sine anbefalinger
til de ansvarlige uddannelsesdirektører/dekaner og
rektorer.

27
Jf. kravene om løbende og systematisk dialog med eksterne
interessenter, herunder aftagersiden, om uddannelsernes relevans i
bekendtgørelse nr. 745 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser, Bilag
1.
Kriterier for institutionsakkreditering, kriterium 5.

Tidspunktet for evaluering af den enkelte uddannelse skal
overvejes i forhold til følgende retningslinjer:
•• Hver studieordning skal som minimum evalueres
hver 6. år.
•• De uddannelser, som enten endnu ikke er blevet
akkrediteret eller har været gennem en anden revisionsproces inden for de sidste 4 år, skal igennem
evalueringen inden for de næste 3 år.
•• Rektorkollegiet træffer beslutning om/godkender
evalueringstidspunktet.
4. Rammemodellens fordele
Rammemodellen er en del af dokumentationen ved institutionsakkreditering. Den understøtter og dokumenterer,
at de enkelte uddannelsesinstitutioner lever op til de
akkrediteringskrav, som er beskrevet ovenfor i afsnit
2. Den er derved en fælles løsning på en obligatorisk
opgave. Derudover har rammemodellen følgende fordele:
•• Den imødekommer et reelt behov for i fællesskab at
kvalitetssikre uddannelsernes fælles studieordninger
med jævne mellemrum for at sikre deres relevans og
kvalitet.
•• Evalueringsresultaterne vil kunne styrke rektorernes (og bestyrelsers) ledelsesgrundlag, idet
evalueringerne også bliver en anledning til at gøre
status på uddannelserne og derved involvere rektorerne. Dette er også en del af OK13 om, at uddannelsesledelse i højere grad skal integreres i institutionens strategiske ledelse og indgå i institutionens
ledelsesstreng.
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•• Den vil kunne supplere og vil ikke overlappe i forhold
til den lokale kvalitetssikring af uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførelse.
•• Den er enkel at implementere for ledernetværkene.
•• Den har minimale omkostninger, fordi udgifterne
deles i fællesskab.
5. Videre proces
Rammemodellen implementeres med start fra primo 2014.
Det kan overvejes, om rektorkollegiet skal bede om et
møde med Danmarks Akkrediteringsinstitution med tilbud
om at give en orientering om de forhold, der er særegne
for sektoren, herunder orientere om konceptet og evt.
modtage deres kommentarer hertil. Formålet skulle være
at styrke indsigten i sektoren især på de punkter, der
adskiller sig fra universitetsområdet som fx landsdækkende uddannelser/studieordninger, samt at sikre Akkrediteringsinstitutionens commitment i forhold til modellen.
Rammemodellen vil yderligere kunne præsenteres på
det årlige møde mellem Uddannelsespolitisk Udvalg og
ledernetværkenes formænd i april 2014.

Teksten i bilag 5 er hentet fra UCL’s ansøgning om institutionsakkreditering,
se evt.: http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/University-College-Lilleb_lt.pdf
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Bilag 6

7.

Undervisnings- og arbejdsformer.

8.

Merit, jf. § 20.

9.

Eventuelle overgangsregler, jf. § 26, stk. 3.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen
kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene

Regler om studieordninger på diplomuddannelser

er fastsat af institutionerne, når det er begrundet i særlige

§ 16. De institutioner, der udbyder den enkelte diplomud-

forhold.

dannelse, udarbejder i fællesskab en studieordning for
uddannelsen.

§ 17. Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og
væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt

Stk. 2. Studieordningen finder anvendelse for alle

til aftagerne og centrale interessenter samt indhenter en

godkendte udbud af uddannelsen og skal indeholde de

udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendt-

regler, som institutionerne inden for rammerne af denne

gørelsen.

bekendtgørelse fastsætter om:
1. 	Uddannelsen, herunder:

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf

a) Formål.

træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal inde-

b) Mål for læringsudbytte, jf. § 2, angivet i kvalifika-

holde de fornødne overgangsordninger.

tionsrammetermer.
c) Angivelse af obligatoriske og valgfrie moduler.

Stk. 3. Gældende studieordninger skal være tilgængelige

d) Den uddannedes titel på dansk og engelsk.

på institutionens hjemmeside senest ved et studieårs
begyndelse. Institutionen orienterer de studerende om

2. 	Eventuel uddannelsesretning, herunder:

studieordningen.

a) Mål for læringsudbytte, angivet som delmål i
forhold til uddannelsens mål for læringsudbytte, jf. §

§ 18. De udbydende institutioner nedsætter som led i

6, stk. 3, 3. pkt.

samarbejdet et fællesudvalg for hvert fagområde, der

b) Angivelse af retningsspecifikke moduler, jf. § 6,

varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fago-

stk. 3, 2. pkt.

mrådet.

c) Retningsbetegnelse, som den uddannede må
anvende sammen med den titel, der knytter sig til

Stk. 2. Fællesudvalgene nedsætter et kontaktudvalg, som

diplomuddannelsen, jf. § 6, stk. 5.

varetager kontakten til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

3.	De enkelte moduler, jf. § 6, herunder
a) Læringsmål, angivet i kvalifikationsrammetermer.
b) Indhold.
c) Omfang, angivet i ECTS-point.
4.

Udarbejdelse af afgangsprojekt, jf. § 6, stk. 1, nr. 3.

5.	Adgangsforudsætninger, herunder eventuelle krav
til den studerendes særlige faglige forudsætninger,
jf. § 5, stk. 1 og 5.
6. 	I studieordninger, hvor der er tilrettelagt forløb med
henblik på opnåelse af betegnelse som vejleder, skal
det fremgår hvilke moduler, der samlet set berettiger
til betegnelsen efter § 12, stk. 3-5, § 13, stk. 2 eller §
14, stk. 2.
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Bilag 7

6.

Undervisnings- og arbejdsformer.

7.

Merit, jf. § 20.

8.

Eventuelle overgangsregler, jf. § 26, stk. 2.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra de regler i studieord-

Studieordninger på akademiuddannelser (videregående voksenuddannelser)

ningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det er
begrundet i særlige forhold.

§ 16. De institutioner, der udbyder den enkelte videregående voksenuddannelse, udarbejder i fællesskab en

§ 17. Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og ved

studieordning for uddannelsen.

væsentlige ændringer heraf inddrager uddannelsesinstitutionerne fællesudvalget, jf. § 19, aftagerne samt centrale

Stk. 2. Studieordningen finder anvendelse for alle

interessenter på området med henblik på en afdækning

godkendte udbud af uddannelsen og skal indeholde de

af uddannelsernes relevans og sammenhæng med

regler, som institutionerne inden for rammerne af denne

behovene på arbejdsmarkedet, ligesom der indhentes en

bekendtgørelse fastsætter om:

udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen.

1. 	Uddannelsen, herunder:
a) Formål.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf

b) Mål for læringsudbytte, jf. § 2, angivet i kvalifika-

træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal inde-

tionsrammetermer.

holde de fornødne overgangsordninger.

c) Angivelse af obligatoriske og valgfrie moduler.
d) Den uddannedes titel på dansk og engelsk.

Stk. 3. Gældende studieordninger skal være tilgængelige
på institutionens hjemmeside senest ved et studieårs

2. 	Eventuel uddannelsesretning, herunder:

begyndelse. Institutionen orienterer de studerende om

	a) Mål for læringsudbytte, angivet som delmål i

studieordningen.

forhold til uddannelsens mål for læringsudbytte, jf. §
6, stk. 3, 3. pkt.

§ 19. De udbydende uddannelsesinstitutioner nedsætter

b) Angivelse af retningsspecifikke moduler, jf. § 6,

som led i samarbejdet et fællesudvalg for hvert fagom-

stk. 3, 2. pkt.

råde, der varetager fælles og generelle spørgsmål inden

c) Retningsbetegnelse, som den uddannede må

for fagområdet. Hvis fagområdet indeholder mange

anvende sammen med den titel, der knytter sig til

delområder kan der nedsættes underudvalg. Fællesud-

den videregående voksenuddannelse på er-

valgene inddrager aftagere og centrale interessenter i det

hvervsakademiniveau, jf. § 6, stk. 5.

løbende arbejde.

3. 	De enkelte moduler, jf. § 6, herunder:
a) Læringsmål, angivet i kvalifikationsrammetermer.
b) Indhold.
c) Omfang, angivet i ECTS-point.
4.

Udarbejdelse af afgangsprojekt, jf. § 6, stk. 1, nr. 3.

5. 	Adgangsforudsætninger, herunder eventuelle krav
til den studerendes særlige faglige forudsætninger,
jf. § 5, stk. 1 og 5.
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Bilag 8

Partnerskabsaftale om efter – og videreuddannelse mellem FTF,
Midtjylland og VIA University College
Indledning:
FTF region Midtjylland og VIA University College har igennem flere år samarbejdet om efter – og videreuddannelse og
har bl.a. ved regelmæssig mødevirksomhed og FTF’s repræsentation i EVU – rådet i VIA opbygget et stort gensidigt
kendskab til vilkår, betingelser og muligheder for efter – og videreuddannelse hos såvel brugere, deltagere og udbydere.
FTF region Midtjylland og VIA University College har gensidigt en interesse i, at efter – og videreuddannelsen for FTF’s
medlemsgrupper er i overensstemmelse med målgruppernes behov og i øvrigt varetages på et højt kvalitetsniveau.
Med henblik på yderligere at videreudvikle dette samarbejde indgås pr. 1. januar 2012 et partnerskab mellem FTF, Midtjylland og VIA University College om efter - og videreuddannelse.
Aktører:
Partnerskabets aktører er FTF region Midtjylland og VIA, University College, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling.
FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer med samlet 450.000 medlemmer i den private og offentlige sektor
på landsplan.
FTF region Midtjylland har ca. 75.000 medlemmer fra en række forskellige faglige organisationer. FTF tager medansvar
for at udvikle samfundet og skabe både velfærd og vækst. De nødvendige forudsætninger for det er blandt andet gode
arbejdspladser gennem hele livet, gode uddannelser, adgang til efter- /videreuddannelse og faglige løsninger til borgere
og kunder, så flest muligt kan arbejde og gøre en forskel i samfundet. Med politiske løsningsforslag, analyse og dokumentation præger FTF lovgivningen og den politiske beslutningsproces, både internationalt, nationalt og regionalt.
VIA University College, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling (VOK) varetager efteruddannelse,
videreuddannelse og andre kompetenceudviklingsformer for professionelle i den midtjyske region. VOK udbyder løbende
uddannelsesmuligheder for blandt andet FTF’s medlemsgrupper og betjener på årsbasis ca. 16.000 enkeltpersoner
igennem aktiviteter lokaliseret i hele regionen. VOK er landets største udbyder på sit felt og spænder over diplomuddannelser, akademiuddannelser, kurser, seminarer og konferencer. VOK gennemfører sine aktiviteter i samarbejde med
aftagere og brugere og lægger stor vægt på at involvere samarbejdspartnere i udvikling, gennemførelse og evaluering af
uddannelsesløsninger.
Partnerskabets formål:
Partnerskabets formål er at styrke samarbejdet om efter – og videreuddannelsesmuligheder for FTF’s medlemsgrupper
i Midtjylland til gavn for de professionelles kompetenceudvikling og for udviklingen af vækst og velfærd på det midtjyske
arbejdsmarked.
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Partnerskabets mål:
Partnerskabet har følgende mål:
•• At sikre systematisk kontakt om uddannelsesbehov og uddannelsesmuligheder for FTF’s målgrupper til gavn for
begge parter
•• At fremme udvikling af kvalitet, brugerrelevans og størst mulig effekt af efter – og videreuddannelsestilbud til FTF’s
målgrupper
•• At udnytte parternes viden, kontaktflader og handlemuligheder på efter – og videreuddannelsesområdet med
henblik på at fremme etablering af relevante uddannelsesløsninger
Partnerskabets indhold:
Partnerskabet omhandler følgende temaer:
••
••
••
••
••

Løbende vurdering af behov for initiativer i forhold til såvel beskæftigede som ledige på FTF – området
Udvikling og vedligeholdelse af relevante kontaktformer mellem FTF’s medlemsforbund og nøglepersoner i VIA
Systematiske brugertilbagemeldinger til gavn for udvikling af kvaliteten i VIAs ydelser
Fælles initiativer over for nationale, regionale og lokale instanser af betydning for kompetenceudvikling
Videndeling mellem parterne om spørgsmål af relevans for efter - og videreuddannelse

Partnerskabets operationalisering:
Ansvaret for partnerskabets etablering og implementering placeres i et koordinationsudvalg, der gennem regelmæssig
mødevirksomhed understøtter partnerskabets formål og mål. Koordinationsudvalget har fire medlemmer.
Fra FTF indgår Regionsformand Thor Jensen og næstformand Claus Pedersen.
Fra VIA indgår direktør Steffen Svendsen og vicedirektør Mette Østergaard.
Koordinationsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
Mindst en gang om året gør koordinationsudvalget status over partnerskabets fremdrift og resultater.
Partnerskabets økonomi:
Parterne afholder egne udgifter.
Ikrafttræden og opsigelse:
Partnerskabet træder i kraft d. 1. januar 2012 og løber indtil videre. Hver af parterne kan opsige partnerskabet med tre
måneders varsel.

-----------------------------------------------------		

----------------------------------------------------------------

FTF Midtjylland, regionsformand Thor Jensen		

VIA University College, direktør Steffen Svendsen
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PARTNERSKAB MELLEM
Dansk Sygeplejeråd-Kreds Syddanmark (DSR),
Professionshøjskolen University College Lillebælt (UCL) og
Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg -l Haderslev (USC)
FORMAL OG FORUDSÆTNINGER FOR PARTNERSkABSAFTAFTALE
Formål
Partnerskabet har til formål at konsolidere og videreudvikle det gode samarbejde mellem DSR og professionshøjskolerne
i Region Syddanmark til gavn for professionen og for udviklingen af professionsbacheloruddannelsen til sygeplejerske.
Partnerskabet skal sikre regelmæssig og systematisk kontakt mellem parterne med henblik på at sikre et højt gensidigt
informationsniveau og således udgøre en relevant platform for fælles initiativer.
Partnerskabet supplerer de samarbejdsflader, der allerede eksisterer på bestyrelsesniveau, uddannelsesudvalgsniveau
m.v.
Partnerskabet omfatter temaer af fælles interesse, og spørgsmål, som alle tre parter er enige om at adressere, kan tages
op.
Mål for samarbejdet
Partnerskabet skal resultere i m~lbare og synlige resultater samt bidrage til at styrke og sikre:
•• Optimal udnyttelse og udvikling af uddannelsesmæssige ressourcer
•• Tiltrækning og fastholdelse af engagerede, innovative og entrepreneurielle studerende og dimittender
•• Øget kvalitet i uddannelse, forskning og innovativ praksisudvikling.
Indhold
Partnerskabet skal sikre regelmæssige drøftelser mellem parterne om bl.a.:
••
••
••
••
••

Rekruttering af studerende og positiv profilering af sygeplejerskeuddannelsen
Demittenders vilkår - overgangen fra uddannelse til job
Kvalitetsudvikling af klinisk undervisning, herunder nuværende og kommende modeller for klinisk undervisning
Efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling
Professionsudvikling, forsknig og innovation på det sygeplejefaglige område.

Andre temaer kan tages op efter nærmere aftale.
Parterne kan aftale konkrete indsatsområder for den kommende arbejdsperiode, jf. bilag 1.
Rammer
Parterne udpeger ansvarlige for partnerskabets fremdrift, således at partnerskabet får en tydelig ledelsesmæssig forankring og bedst mulige betingelser for at udvikle partnerskabet på de udvalgte indsatsområder.
Ved partnerskabets indgåelse fastsætter de ansvarlige nærmere rammer for samarbejdets indhold, omfang og intensitet.
Opfølgning og evaluering
Parterne vurderer aftalen og samarbejdsresultaterne en gang årligt.
Finansiering
Parterne afholder hver især omkostninger forbundet med møder, koordinering og administration af partnerskabet.
Konkrete aftaler/projekter udmøntes i kontrakter.
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Opsigelse og genforhandling af aftalen
Aftalen er indgået for perioden fra december 2013 til juli 2017.
Hver af parterne kan opsige aftalen med 6 måneders skriftligt varsel. Ved genforhandling følges rammerne for opsigelse
af aftalen, dog kan der foretages ændringer i aftalen, såfremt alle tre parter er indforstået hermed. Projekter med særskilt
kontrakt fortsætter, selv om nærværende aftale skulle blive opsagt.
Ikrafttrædelse
Dato 28. marts 2014
Underskrifter
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også være konkrete samarbejder om at få fastlagt stand-

Bilag 10

arder for inddragelse af uddannelsesudvalg, samarbejde
mellem bestyrelser og uddannelsesudvalg, standarder for
kvalitetssikring mv.
Samarbejde om interessevaretagelse på uddannelsesom-

Oplæg om styrket regionalt samarbejde mellem LO
og FTF, tiltrådt af FTF’s FU
LO og FTF konstaterer, at der allerede i dag finder godt
samarbejde sted mellem medlemmer af LO og FTF-organisationer, både på bestyrelsesniveau og i uddannelsesudvalg, hvor dette er aktuelt. Med en ændret sammensætning af erhvervsakademiernes bestyrelser og nye
regler for sammensætning af uddannelsesudvalg bliver

rådet kan omfatte:
•• Samarbejde i bestyrelser, hvor både LO og FTF har
repræsentanter
•• Samarbejde mellem uddannelsesudvalg på samme
institution, hvor både LO og FTF har repræsentanter
•• Samarbejde mellem uddannelsesudvalg og bestyrelse på den enkelte institution
•• Samarbejde inden for regionen mellem henholdsvis
LO- og FTF repræsentanter

det aktuelt at understøtte udbredelse af det gode samarbejde regionalt.

Det gensidige kendskab mellem de regionale repræsentanter i bestyrelser kan understøttes gennem fælles,

Formålet med et samarbejde mellem LO og FTF om

national mødeaktivitet, fx et årligt møde for alle LO og FTF

mødeaktivitet mv. for regionale repræsentanter i er-

repræsentanter i professionshøjskolernes og erhvervs-

hvervsakademier og professionshøjskoler er at styrke de

akademiernes bestyrelser.

faglige organisationers indflydelse på de uddannelsespolitiske dagsordner, der løftes regionalt og lokalt.

Samarbejdet på den enkelte institution bør initieres af de
regionale bestyrelsesrepræsentanter, og understøttes af

Det kan fx være forhold omkring generelle uddannelsespolitiske forhold som fx den regionale uddannelsesdækning og udvikling af nye uddannelsestilbud. Det kan

LO og FTF centralt efter behov.
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Bilag 11

Oversigt over FTF-udpegede bestyrelsesmedlemmer i professionshøjskoler og erhvervsakademier pr. 1.
maj 2014
UCC: Michael Egelund, BUPL
Metropol: Vibeke Schaltz, DSR
UCSJ: Bente Sorgenfrey, FTF
UCSyd: Anne Jørgensen, DS, og Bent Ø. Hansen, DLF
UCL: John Christiansen, DSR og Lasse Porsgaard Birkelund, BUPL
VIA: Thor Jensen, Uddannelsesforbundet, og Bente Alkærsig Rasmussen, DSR
UCN: Søren Eriksen, DLF
Erhvervsakademi MidtVest: Gerda K. Thomassen, Kost & Ernæringsforbundet
Erhvervsakademi Kolding: Erik Jepsen, Finansforbundet
KEA - Københavns Erhvervsakademi: Gert Johansen, Konstruktørforeningen
CBA - Copenhagen Business Academy: Solveig Ørteby, Finansforbundet
Erhvervsakademi Århus: Michael Tøttrup, PROSA
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