
Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet: Rolle- og ansvarsfordeling på Health, Aarhus Universitet 
Rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til den kontinuerlige kvalitetssikring af undervisning og uddannelse på Health tager udgangspunkt i mødet mellem studerende og undervisere. De øvrige aktører har enten et rammesættende ansvar 
eller en understøttende rolle for, at kvaliteten kontinuerligt udvikles, herunder at sikre og evaluere, hvorvidt de studerende tilegner sig kompetencer, der er anvendelige i praksis.   
  

 Prodekan for 
uddannelse 
 

Institutleder Studieleder Studienævn Studerende  Undervisere  CESU Administration 

Uddannelsernes relation til 
arbejdsmarkedet 

        

Aftagerpaneler  Indstiller medlemmer til 
aftagerpanel til godkendelse 
ved dekanen. 
Beslutter tema for fællesdel af 
aftagerkonference for alle 
aftagerpaneler. 
 

Bidrager via deltagelse i 
møderne med 
aftagerpanelerne for de 
uddannelser, som instituttet 
bidrager væsentligt til. 

Bidrager via deltager i møder 
med aftagerpaneler. 
Udarbejder dagsorden for 
møderne med aftagerpanelet 
med inddragelse af 
studienævn og institutleder. 

Indgår i dialog med 
aftagerpanelet om 
uddannelsernes kvalitet og 
relevans for samfundet.  

   Studier, HE udfører 
administrativ støtte ved møder 
med aftagerpanelerne, 
herunder tilsendelse af 
referater til studieleder og 
prodekan samt udfører 
tilrettelæggelse af 
aftagerkonference. 
 

Beskæftigelsesundersøgelsen Beslutter evt. fakultære tiltag. Beslutter i dialog med 
studieleder evt. tiltag. 

Implementerer konkrete 
initiativer på foranledning af 
studienævn og institutleder i 
dialog med relevante aktører. 

Følger op på resultater. 
Beslutter i dialog med 
studieleder evt. faglige tiltag.  

Dimittender bidrager med 
besvarelse på 
beskæftigelsesundersøgelsen. 

  CFA udfører 
beskæftigelsesundersøgelsen. 
Studier, HE udarbejder 
oversigter på 
uddannelsesniveau og sender 
dem til studieledere, dekanat 
og andre interessenter. 

Eksamensbeviser Godkender det samlede 
kvalitetssikringssystem, som 
understøtter det faglige niveau 
og indhold af uddannelserne, 
som bekræftes ved udstedelse 
af beviset.   
Beslutter evt. retningslinjer for 
tildeling af honours. 

  Udfører kvalitetssikringen af 
den enkelte uddannelses 
indhold, som bekræftes ved 
udstedelsen af beviset.  

Har adgang til at melde sig ind 
i alumneforening (GERDA) 
efter endt uddannelse og 
herigennem modtage 
information om efter- og 
videreuddannelsesaktiviteter. 

  I samarbejde med AU Studier 
udfører Studier, HE udstedelse 
og udsendelse af 
eksamensbeviser. 
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