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Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health 

Indledning 
Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus 
Universitets fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser og er således baseret på 
værdigrundlaget og målsætningerne i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelses-
området.  
 
Den årlige status er et vigtigt redskab i kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsarbejdet og skal ses i 
sammenhæng med uddannelsesevaluering og det løbende kvalitetssikringsarbejde på fakultetet. 
Statussen giver mulighed for at sætte fokus på såvel enkeltelementer i den enkelte uddannelse som hele 
uddannelsesforløb for at sikre og udvikle kvaliteten både i det enkelte fag og i sammenhænge på tværs 
af fag og uddannelsesforløb. 
 
Aktører 
Dekanen har det overordnede ansvar for kvaliteten af fakultetets uddannelser jævnfør Aarhus Universi-
tets vedtægt. På Health har dekanen uddelegeret ansvaret for at få gennemført og sikret opfølgning på 
den årlige status på de enkelte uddannelser til prodekanen for uddannelse. 
 
Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring den 
årlige status. 
 

 Forberedelse  Evaluering 
(statusmødet) 

Opfølgning 

Prodekan Ansvarlig for selve pro-
cessen, herunder udar-
bejdelse af dagsorden. 

Mødeleder og ”kri-
tisk ven” 
Sikre tydelig foran-
kring af aftalte 
handlinger/ udvik-
lingsinitiativer. 

Ansvarlig for udarbejdelse af en 
samlet uddannelsesrapport for 
fakultetet, som forelægges Health 
Uddannelsesforum, Akademisk 
Råd og dekanat inden endelig 
godkendelse i fakultetsledelsen. 

Studieleder Inddrage studienævnet 
og evt. en repræsentant 
for aftagerpanelet i forbe-
redelsen af statusmødet. 
Udarbejde skriftlig beret-
ning. 

Fremlægge sin be-
retning. 

Orientere studienævn og sam-
men hermed iværksætte udvik-
lingsinitiativer. 
Orientere aftagerpanel. 
Input til uddannelsesrapport via 
deltagelse i Health Uddannelses-
forum. 

Institutleder Ansvarlig for at bidrage 
til studieleders beretning 
med en bemandingsplan 
og strategi vedr. forsk-
ningsdækning. 

Supplere studiele-
ders fremlæggelse 
særligt vedr. for-
hold inden for de-
res ansvarsområde. 

Orientere relevante aktører og 
organer på instituttet samt 
iværksætte eventuelle udviklings-
initiativer. 
Input til uddannelsesrapport via 
deltagelse i fakultetsledelsen. 

CESU Kan bidrage til studiele-
ders udarbejdelse af be-
retning. 

Deltager primært 
som observatør for 

Indgå i relevante aftalte udvik-
lingsinitiativer. 
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at sikre aktiv med-
virken til den frem-
adrettede udvik-
ling. 

Studerende Næstformand for studie-
nævnet kan efter behov 
inddrage en bredere 
kreds af studerende i stu-
dienævnets dialog med 
studieleder. 

Næstformand for 
studienævnet delta-
ger på mødet for at 
sikre studenterper-
spektivet.  
 
For uddannelserne 
under det sund-
hedsvidenskabelige 
studienævn delta-
ger desuden stude-
rende fra de uddan-
nelser som studie-
nævnsformanden 
ikke er indskrevet 
på til dagsordens-
punkter vedr. de 
monofaglige dele. 

Indgå i studienævnets arbejde.  
Herunder eventuelt indgå i af-
ledte arbejdsgrupper.  
 

Studienævn Er i dialog med studiele-
der forud for statusmø-
det. Kommentere studie-
lederrapporten.  

 Iværksætte evt. udviklingsinitia-
tiver i samarbejde med studiele-
der og evt. institutleder. 

Aftagerpanel   Inddrages i udviklingsaktiviteter, 
hvor det er relevant. 

Uddannel-
seschef 

Ansvarlig for sekretari-
atsunderstøttelse ved ud-
arbejdelse af dagsordens-
materiale samt af studie-
leder. 

Ansvarlig for refe-
rentfunktionen 

Ansvarlig for udarbejdelse af sta-
tusrapport og uddannelsesrap-
port i samarbejde med fakultets-
sekretariatet. 
Understøtte  implementering af 
vedtagne udviklingsinitiativer. 

  
Processen 
Processen omkring det årlige statusmøde er opdelt i tre trin: Forberedelse, dialog og opfølgning. De tre 
trin er beskrevet mere udførligt nedenfor. 
 
Forberedelse  
Prodekanen er ansvarlig for processen og sikrer, at datapakker, supplerende data og dagsorden for sta-
tusmødet fremsendes til øvrige mødedeltage.  
 
Studielederen er herefter ansvarlig for at inddrage studienævn i en diskussion af datagrundlaget i for-
beredelsen frem mod selve statusmødet. 
På baggrund heraf udarbejder studieleder en skriftlig beretning, som beskriver opfølgning på seneste 
statusmøde og evt. uddannelsesevaluering, særlige aktiviteter siden sidst samt refleksion over aktuelle 
datarapporter og evt. supplerende datamateriale.   
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Undervisere og studerende i studienævnet kommenterer herefter beretningen forud for fremsendelse 
til øvrige mødedeltagere ved statusmødet. 
 
Institutleder er ansvarlig for at udarbejde bemandingsplaner med angivelse af sammenhængen mellem 
undervisning og forskerens fagområder. Bemandingsplanerne fremsendes til mødedeltagerne forud for 
statusmødet.  
 
Dialog 
Den årlige dialog om uddannelsen sker i form af et statusmøde mellem prodekanen for uddannelse, re-
levante institutledere, studielederen, evt. uddannelsesleder, studenterrepræsentant, studieadministra-
tionen, samt repræsentant fra CESU.  
 
Statusmødet finder som hovedregel sted i løbet af forårssemestret. Dagsordenen indeholder faste 
punkter i form af opfølgning fra sidste statusmøde, gennemgang af uddannelsen i relation til de fem 
delpolitikker i kvalitetspolitikken, udvalgte aktuelle temaer, helhedsperspektiv samt opfølgning og ud-
formning af konkrete handleplaner. 
 
Prodekanen for uddannelse er mødeleder og har rollen som ”kritisk ven”, der udfordrer og er ansvarlig 
for konklusion på de udvalgte aspekter eksempelvis i form af forslag til handlinger og udviklingsinitia-
tiver, mens studieadministrationen har referentfunktionen på mødet. 
 
Der udarbejdes en skriftlig opsamling fra mødet, som alle mødedeltagere godkender.  Den skriftlige op-
samling skal indeholde: 
 

• Beskrivelse af hvad der er sket siden sidste møde 
• Resumé af aktuelle identificerede styrker og opmærksomhedspunkter 
• Konkrete handlinger og udviklingsinitiativer samt disses organisatoriske forankring og en tids-

plan 
 
Som opfølgning udarbejdes en statusrapport, der indeholder studieleders beretning, datamaterialet 
samt den skriftlige opsamling fra statusmødet 
 
Opfølgning 
Statusrapporten sendes til studienævn, aftagerpaneler samt øvrige relevante fora til orientering med 
henblik på at sikre en fælles forståelse samt implementere og iværksætte evt. handlinger og udviklings-
initiativer.  
 
På baggrund alle uddannelsers statusrapporter iværksættes en proces, som har til formål at identificere 
fælles udfordringer og tematikker på tværs af uddannelserne. Med afsæt heri udarbejder prodekanen 
for uddannelse en uddannelsesrapport, som giver en status for fakultetets uddannelser og indeholder 
konkrete handlinger og udviklingsinitiativer med anførelse af ansvarsfordeling og tidsplan. Uddannel-
sesrapporten drøftes i Health Uddannelsesforum, Akademisk Råd og dekanatet, hvorefter den drøftes 
og godkendes af fakultetsledelsen. 
Healths uddannelsesrapport sendes derefter til AU’s Uddannelsesudvalg, hvor den sammen med de 
øvrige fakulteters uddannelsesrapporter danner grundlag for en samlet AU Uddannelsesberetning til 
Universitetsledelsen.  
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