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FORORD
I beretningen, der følger, kigger vi tilbage på 2015, og
giver et overblik over de afgørelser om akkreditering
af videregående uddannelser, uddannelsesudbud
og hele uddannelsesinstitutioner, som rådet traf i
løbet af året. Formålet med beretningen er desuden
at præsentere det overordnede indtryk, som står
tilbage, efter rådet traf afgørelser om de første syv
institutionsakkrediteringer i perioden december 2014
til marts 2015.

Ingo Østerskov, rektor for erhvervsakademiet,
fortæller om den proces, der er fulgt efter, at KEA
fik en betinget positiv institutionsakkreditering i
marts 2015 med sikringen af videngrundlaget som
et væsentligt kritikpunkt. En proces, hvor meget
af arbejdet handler om at vende dynamikken,
så arbejdet med videngrundlaget nu udspringer
fra uddannelserne og ikke fra forsknings- og
innovationscenteret.

Erfaringerne har givet Akkrediteringsrådet et detaljeret indblik i, hvordan de enkelte uddannelsesinstitutioner har opbygget deres kvalitetssikringssystem.
Det har ikke bare givet os et indblik i uddannelsesinstitutionernes politikker og procedurer, men også i
hvordan kvalitetssikringssystemet i praksis kan sikre
uddannelsernes kvalitet og relevans. Og det er helt
nødvendigt at afdække begge dele, for begge aspekter skal være velfungerende - og det skal samspillet
mellem dem også være.

Der skal afslutningsvis herfra lyde en stor tak
til de kompetente eksperter, der har deltaget i
akkrediteringspanelerne samt kommet med input
til rådets drøftelser via akkrediteringsrapporterne
i løbet af 2015.
God læselyst.

Med overgangen til institutionsakkreditering får
den enkelte institution selv det store ansvar, det er,
løbende at sikre og udvikle uddannelseskvaliteten
på stedet. Opnår en uddannelsesinstitution en
positiv institutionsakkreditering, går der seks år, før
institutionen igen skal igennem et akkrediteringsforløb.
I den periode gennemgår uddannelsesinstitutionen
dog bl.a. fortsat tilsyn i regi af Uddannelses- og
Forskningsministeriet. Hvert styringsredskab har
sine formål, men de forskellige mekanismer må
styrke hinanden og sammen være med til at sikre og
udvikle kvaliteten af de videregående uddannelser og
uddannelsesinstitutioner. Vi skal koordinere nøje for at
tage hensyn til institutionernes ressourcebelastning og
undgå overlap og dobbeltstyring. Rådet hilser derfor
det styringseftersyn af de videregående uddannelser,
som regeringen igangsætter, velkomment.
Udover overblikket over afgørelserne om akkreditering
af videregående uddannelser, uddannelsesudbud og
hele uddannelsesinstitutioner, fortæller vi i beretningen
også om vores studietur til Skotland, og så præsenterer
vi også en artikel om Københavns Erhvervsakademis
arbejde med at sikre uddannelsernes videngrundlag.

Per B. Christensen
Formand for Akkrediteringsrådet
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AKKREDITERINGER I 2015
I 2015 har Akkrediteringsrådet behandlet og
truffet afgørelse om akkreditering af i alt 3
uddannelsesinstitutioner samt 122 nye og
eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud.
Institutionsakkrediteringer
Tabel 1 viser afgørelserne om institutionsakkreditering
fordelt på uddannelsesinstitutioner. Ud af de tre
institutioner har to fået en betinget positiv akkreditering,
og en har fået en positiv akkreditering. De institutioner,
som har fået en betinget positiv akkreditering, arbejder
nu på at rette op på de kritiske forhold, som har ligget
til grund for rådets afgørelse. Rådet vil træffe ny
afgørelse inden for en periode på 2 år.
Eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud
Rådet har i 2015 truffet afgørelse om akkreditering af
83 eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud.
Tabel 2 viser afgørelserne fordelt på uddannelsestype.
Ud af de 83 eksisterende uddannelser og
uddannelsesudbud har 63 (75 procent) fået positiv
akkreditering, mens 20 uddannelser eller udbud (25
procent) har fået en betinget positiv akkreditering.
Sidstnævnte skal nu rette op på de kritiske forhold,
som har ligget til grund for rådets afgørelse, og rådet
vil træffe ny afgørelse inden for en periode på 2 år.
Da akkrediteringsloven blev ændret i 2013 til også at
omfatte institutionsakkrediteringer, var det ministeriets
og vores forventning, at vi allerede i 2015 ville
have gennemført flere institutionsakkrediteringer,
end det er tilfældet. Det er vigtigt, at institutionen
har så velbeskrevet og velfungerende en
kvalitetssikringspraksis, at de er klar til ansvaret,
der følger med en institutionsakkreditering. Det
har dog vist sig at tage længere tid end forventet
for institutionerne at blive klar, og rådet behandler
derfor fortsat en del akkrediteringer af eksisterende
uddannelser og uddannelsesudbud. Rådet har
i 2015 fået mulighed for at behandle nogle af de
uddannelser med flest studerende på tværs af flere
universiteter, bl.a. jura på universiteterne i København,
Aalborg og Aarhus samt psykologi på universiteterne
i København, Roskilde, Aalborg og Aarhus. I 2016
vil rådet behandle endnu en uddannelse med mange

studerende, nemlig medicin på både Københavns
og Aarhus Universitet.
Tabel 3, 4 og 5 giver et overblik over rådets afgørelser
om akkreditering af eksisterende uddannelser og
udbud fordelt på institutionstyper.
Nye uddannelser og uddannelsesudbud
I 2015 har rådet truffet afgørelse om akkreditering
af 39 nye uddannelser og udbud. Tabel 6 giver et
overblik over rådets afgørelser af nye uddannelser
og udbud fordelt på uddannelsestype.
Ud af de 39 nye uddannelser og udbud har 37 (95
procent) fået en positiv akkreditering, mens 2 (5
procent) har fået afslag. Tabel 7, 8, 9 og 10 viser
rådets afgørelser vedrørende ansøgninger om nye
uddannelser og udbud fordelt på institutionstyper.
Rådet kan konstatere, at institutionerne
i 2015 har søgt om mange nye udbud af
akademiuddannelser. 20 ansøgninger ud af 39
(51 %) var om akademiuddannelser og udbud
af disse. Rådet har på den baggrund drøftet
videngrundlaget for erhvervsakademiernes
uddannelser, og rådet vil fortsat interessere sig
for dette emne.
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Tabel 1 Institutionsakkrediteringer, 2015
Uddannelsesinstitution

Akkreditering

Københavns Erhvervsakademi

Betinget positiv institutionsakkreditering

Professionshøjskolen University College Sjælland

Positiv institutionsakkreditering

Aarhus Maskinmesterskole

Betinget positiv institutionsakkreditering

Tabel 2 Afgørelser fordelt på uddannelsestype, eksisterende
uddannelser og uddannelsesudbud, 2015
Uddannelsestype

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkredtering

Afslag

I alt

Bacheloruddannelse

20

9

0

29

Erhvervsakademiuddannelse

3

3

0

6

Kandidatuddannelse

27

5

0

32

Masteruddannelse

4

0

0

4

Professionsbacheloruddannelse

9

3

0

12

I alt

63

20

0

83

Tabel 3 Afgørelser om eksisterende uddannelsesudbud udbudt af
erhvervsakademierne, 2015
Positiv akkreditering

Betinget positiv akkreditering

Afslag

I alt

Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademi

0

1

0

1

Erhvervsakademi Kolding

1

0

0

1

Erhvervsakademi MidtVest

0

1

0

1

Erhvervsakademi Sjælland

0

1

0

1

Erhvervsakademi SydVest

1

0

0

1

Erhvervsakademi Aarhus

2

0

0

2

Erhvervsakademiet Lillebælt

1

0

0

1

Copenhagen Business Academy

1

1

0

2

I alt

6

4

0

10
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Tabel 4 Afgørelser om eksisterende uddannelsesudbud udbudt af
professionshøjskolerne, 2015
Professionshøjskole

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkreditering

Afslag

I alt

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

0

1

0

1

Professionshøjskolen Metropol

2

0

0

2

Professionshøjskolen UCC,
University College Capital

0

1

0

1

Professionshøjskolen University
College Nordjylland

1

0

0

1

Professionshøjskolen University
College Syddanmark

1

0

0

1

Professionshøjskolen VIA University
College

2

0

0

2

I alt

6

2

0

8
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Tabel 5 Afgørelser om eksisterende uddannelser udbudt af
universiteterne, 2015
Universitet

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkreditering

Afslag

I alt

Københavns Universitet

14

3

0

17

Roskilde Universitet

8

1

0

9

Syddansk Universitet

1

0

0

1

Aalborg Universitet

9

10

0

19

Aarhus Universitet

19

0

0

19

I alt

51

14

0

65

”

Vi noterede os med glæde, at der på tværs af en
række uddannelsesinstitutioner i den første runde af
institutionsakkrediteringer er kvalitetssikringssystemer, der
fremstår tydelige, klart kommunikerede og inkluderende for både
undervisere og studerende.

”
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Tabel 6 Afgørelser fordelt på uddannelsestype, nye uddannelser og
udbud, 2015
Uddannelsestype

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

Akademiuddannelse - nye uddannelser

3

0

3

Akademiuddannelse - nye udbud

15

2

17

Erhvervsakademiuddannelse - nye uddannelser

0

0

0

Erhvervsakademiuddannelse - nye udbud

3

0

3

Professionsbacheloruddannelse - nye uddannelser

0

0

0

Professionsbacheloruddannelse - nye udbud

2

0

2

Diplomuddannelse - nye uddannelser

1

0

1

Diplomuddannelse - nye udbud

1

0

1

Bacheloruddannelse

0

0

0

Kandidatuddannelse

9

0

9

Masteruddannelse

3

0

3

I alt

37

2

39

Tabel 7 Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud,
ansøgninger fra erhvervsakademierne, 2015
Erhvervsakademi
Erhvervsakademi Dania - nye uddannelser

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

0

0

0

Erhvervsakademi Dania - nye udbud

3

0

3

Erhvervsakademi Kolding - nye uddannelser

0

0

0

Erhvervsakademi Kolding - nye udbud

3

0

3

Erhvervsakademi MidtVest - nye uddannelser

1

0

1

Erhvervsakademi MidtVest- nye udbud

4

0

4

Erhvervsakademi SydVest - nye uddannelser

0

0

0

Erhvervsakademi SydVest - nye udbud

3

0

3

Erhvervsakademi Aarhus- nye udbud

1

0

1

Erhvervsakademi Aarhus - nye uddannelser

0

0

0

Erhvervsakademiet Lillebælt - nye uddannelse

0

0

0

Erhvervsakademiet Lillebælt - nye udbud

2

2

4

Københavns Erhvervsakademi - nye uddannelser

2

0

2

Københavns Erhvervsakademi - nye udbud

1

0

1

I alt

20

2

22
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Tabel 8 Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud,
ansøgninger fra professionshøjskolerne, 2015
Professionshøjskoler mv.

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

University College Nordjylland - nye udbud

4

0

4

University College Nordjylland - nye uddannelser

0

0

0

I alt

4

0

4

Afslag på akkreditering

I alt

Tabel 9 Afgørelser om nye uddannelser,
ansøgninger fra universiteterne, 2015
Universitet

Positiv akkreditering

Københavns Universitet

3

0

3

Aarhus Universitet

7

0

7

Copenhagen Business School

1

0

1

I alt

11

0

11

Tabel 10 Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud,
ansøgninger fra øvrige uddannelsesinstitutioner, 2015
Uddannelsesinstitution

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

Arkitektskolen Aarhus

1

0

1

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering

1

0

1

I alt

2

0

2
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OPSAMLING PÅ DE FØRSTE SYV INSTITUTIONSAKKREDITERINGER
Akkrediteringsrådet har i slutningen af 2015 drøftet deres indtryk og erfaringer fra første runde institutionsakkrediteringer, nemlig de fem, der blev afgjort i 2014,
samt institutionsakkrediteringerne af Københavns
Erhvervsakademi og University College Sjælland.
Rådet erfarede her i første runde institutionsakkrediteringer forskellige modeller for, hvordan en god
kvalitetsorganisation kan opbygges. Det var tydeligt, at uddannelsesinstitutionerne gennemgående
har lagt et stort stykke arbejde i at udvikle kvalitetssikringssystemerne frem mod institutionsakkrediteringen – også selvom, vi konstaterede, at ikke alle
uddannelsesinstitutionerne på nuværende tidspunkt
har udviklet et kvalitetssikringssystem, som er tilstrækkeligt velfungerende til, at de selv kan varetage
det fulde ansvar for den løbende kvalitetssikring af
deres uddannelser.
Vi observerede, at et skarpt ledelsesfokus på tydelig
kvalitetssikringssystem, god kvalitetskultur og god
intern kommunikation kan bringe også relativt unge
uddannelsesinstitutioner langt. Vi bemærkede herudover, at det er afgørende, at systemet følger den
enkelte uddannelsesinstitutions organisering, forstået på den måde at kvalitetssikring ikke behøver
foregå i særlige enheder.
Akkrediteringskriterierne lægger vægt på, hvad et
kvalitetssikringssystem skal kunne, frem for at stille
specifikke krav til bestemte måder at opbygge et
kvalitetssikringssystem, alt efter hvordan kvalitets-

sikringsarbejdet eksakt skal udføres. Det afgørende
er, at den konkrete organisering er bevidst og velfungerende, så systemerne kan viderebringe central
information til relevante aktører, og så uddannelsesinstitutionen løbende kan sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. Afgørelserne viser også, at organiseringen, uanset om den er central eller decentral,
skal gøre det muligt for underviserne og de studerende at blive inddraget i og få ejerskab til kvalitetssikringsarbejdet, for at systemet kan give mening i
alle uddannelsesinstitutionens led.
Vi noterede os med glæde, at der på tværs af en
række uddannelsesinstitutioner i den første runde af
institutionsakkrediteringer er kvalitetssikringssystemer, der fremstår tydelige, klart kommunikerede og
inkluderende for både undervisere og studerende.
Det velfungerende kvalitetssikringsarbejde udføres
typisk der, hvor alle ved og forstår, hvordan deres
del af systemet fungerer, hvilke mål de arbejder
mod, og hvordan deres dagligdag hænger sammen
med den samlede uddannelsesinstitution. Centrale
aspekter er i den forbindelse såvel gennemsigtige
systemer som en stærk kvalitetskultur, der blandt
andet er karakteriseret ved, at de centrale strategier
meningsfuldt lader sig oversætte til lokale, faglige tilgange, og at de lokale, faglige tilgange kan udøve
indflydelse på de centrale strategier.

Side 12

Observationerne fra institutionsakkrediteringerne
bestyrker
desuden
troen
på,
at
den
videregående uddannelsessektor er inde i
en god udviklingsproces, hvad angår fokus
på
uddannelseskvalitet
og
kvalitetssikring.
Akkrediteringsrådet har også er faret, at det nye
akkrediteringssystem har vist sin anvendelighed i
forhold til forskelligartede uddannelsesinstitutioner
– lige fra store flerfaglige uddannelsesinstitutioner
til mindre uddannelsesinstitutioner funderet på
et enkelt fagområde. Det er vores opfattelse, at
akkrediteringssystemet har vist sig tilstrækkeligt
fleksibelt og har været i stand til at vurdere den
enkelte uddannelsesinstitution på dens egne
præmisser, men hele tiden med fokus på at
uddannelsesinstitutionen har et system, der kan
sikre uddannelser af høj kvalitet.
Helt overordnet står det klart, at det i den videregående uddannelsessektor er af afgørende betydning, at der er en god studenterinddragelse, ikke
bare i det daglige kvalitetssikringsarbejde men
også i forbindelse med opbygning og udvikling af
kvalitetssikringssystemerne. De studerende udgør
uddannelsernes målgruppe, og de repræsenterer
værdifuldeindsigter og erfaringer med uddannelseskvaliteten, der i videst muligt omfang bør bringes i
spil.
Sammenfattende står det klart, at ledelsesfokus
fra alle ledelseslag i organisationen er afgørende
for, om det er lykkedes en institution at etablere et
velfungerende kvalitetssikringssystem. Samtidig har
det vist sig, at kvalitetsarbejdet skal tilrettelægges
og gennemføres på en måde, der giver mening i
institutionens organisering og i den kontekst, de
enkelte delelementer udføres i.
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Første institutionsakkreditering af
en maritim institution
I december 2015 behandlede rådet den første
maritime institution, Aarhus Maskinmesterskole. De
maritime institutioner kom ind under Uddannelsesog Forskningsministeriets ressort i oktober
2011 ved en ressortændring i forbindelse med
regeringsskiftet. Det nuværende råd har haft
begrænset kontakt til det maritime område, men i
2010 stiftede det daværende akkrediteringsråd dog
bekendtskab med området, da de behandlede en
række af de maritime institutioners udbud.
Det maritime uddannelsesområde er et nyt og
spændende område at beskæftige sig med, og
Akkrediteringsrådet glæder sig til de kommende
år ikke kun at se institutionsakkrediteringer af flere
maritime institutioner men også af kunstneriske
institutioner.

Rådet behandler følgende
institutionsakkrediteringer i 2016:
Erhvervsakademi Aarhus
(blev behandlet 14. januar 2016)
Erhvervsakademi Sjælland
University College Syddanmark
VIA University College
Aalborg Universitet

Rådet behandler følgende
institutionsakkrediteringer i 2017:
Fredericia Maskinmesterskole
Københavns Universitet
Professionshøjskolen Metropol
SIMAC
Aarhus Universitet
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VENDT

KEA HAR
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PERSPEKTIVET PÅ VIDENGRUNDLAGET

Inter view. En betinget positiv akkreditering har fået Københavns
Erhver vsakademi til at angribe arbejdet med sine uddannelsers
videngrundlag fra en ny vinkel.
Af Daniel Sebastian Larsen
Der er en større bevægelse i gang på Københavns
Erhvervsakademi (KEA). Det har der været, siden
processen omkring institutionsakkrediteringen blev
afsluttet i marts 2015 med en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsforløbet pegede særligt
på nogle kvalitetsmæssige svagheder i den måde,
KEA søgte at sikre deres uddannelserne videngrundlag på. Så nu arbejdes der intensivt på det
københavnske erhvervsakademi omkring sikringen af uddannelsernes videngrundlag, udvikling
af videngrundlaget i bred forstand og relationen
mellem uddannelserne og KEAs Forsknings- og
Innovationscenter.
”Det handler rigtig mig om at vende processen om.
Det er det, vi er i gang med nu. Den allerstørste
forskel er, at udviklingsinitiativet nu udspringer af
uddannelsesområderne, hvor det tidligere udsprang meget af vores Forsknings- og Innovationscenter. Det er en stor forskel, for det er et spørgsmål om, hvem der har definitionsretten. Hvem
definerer, hvad der er vigtigt at udvikle på? Den ret
ligger nu hos uddannelsesområderne, hvor den
før udsprang af Forsknings- og Innovationscentret,” siger Ingo Østerskov, rektor på København
Erhvervsakademi.
Trækker tråde tilbage til 2007
Skal man forstå forløbet omkring udvikling af
videngrundlaget, skal man ifølge Ingo Østerskov
et stykke tilbage i historikken. Forbi institutionsloven fra 2014, hvor erhvervsakademier og professionshøjskoler fik midler og nye forpligtigelser til
forsknings- og udviklingsaktiviteter, og helt tilbage
omkring 2007. Det var her, at handelsskolen BEC,
der udbød designuddannelser og senere gik sammen med institutionerne TEC, KTS og CPH West
om at danne KEA, oprettede sit videncenter for
bæredygtighed og design.
”Designbranchen flyttede sig enormt meget i de år
i forhold til viden om materialer og materialevalg,
produktionsmetoder, bæredygtighed og CSR.
Så vi syntes, at vi havde brug for en enhed,

der kunne katalysere den viden, der hele
tiden blev produceret på området, så det blev
gennemgående i uddannelserne. Vi syntes, at
det var det ansvarlige at gøre. Så på den måde
startede vores videngrundlagstænkning faktisk
allerede før KEA blev etableret,” fortæller Ingo
Østerskov, der selv var direktør på BEC, før han
skiftede job til stillingen som rektor for Københavns
Erhvervsakademi (KEA).
Under det samlede KEA-tag blev videncenteret
fra BEC ført videre som et forsknings- og
innovationscenter. Da KEA som de øvrige
erhvervsakademier i 2014 fik finanslovsmidler til
forsknings- og udviklingsaktiviteter, intensiverede
institutionen arbejdet med sit Forsknings- og
Innovationscenter som drivkraft i at løfte
videnniveauet.
”Vi gik hjem fra ministeriet med Frascatimanualen under armen og en check fra
finansloven, og så gav vi den maksimalt gas med
kapacitetsopbygningen,” fortæller Ingo Østerskov.
En række eksisterende enheder på
institutionen blev samlet under Forsknings- og
Innovationscentret og inden for kort tid havde KEA
også sat en god håndfuld ph.d.-projekter i gang
og indgik i forskningsmæssige samarbejde med
institutioner i Danmark og i udlandet.
”Grundlaget for al arbejdet var Frascati-manualen
og vores egen forestilling om, hvordan det her
skulle komme til værdi for uddannelserne. Og jeg
gik ærlig talt rundt og var virkelig stolt over, at KEA
kunne have forsknings- og vidensproduktion for
over 11 millioner kroner,” siger rektor.
Den rette kurs?
Kursen for arbejdet viste sig dog at pege i en
anden retning end det, som Akkrediteringsrådet
lagde op til, da rådet i starten af 2015 udgav et
notat med sit perspektiv på videngrundlaget på
erhvervsakademier og professionshøjskoler og
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Ingo Østerskov. Foto: KEA
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hvordan det burde hænge sammen med
kvalitetssikringsarbejdet.”

dem til at indgå i forandringerne - på en positiv
måde.”

”Hvor vi havde en dynamik, der udsprang af
Forsknings- og Innovationscentret og gik derfra
ud til uddannelserne, så var den vendt om i
Akkrediteringsrådets notat, så udgangspunktet var,
at man hele tiden kiggede fra uddannelsen og så
ud mod de vidensmuligheder, der måtte være. Det
var et andet afsæt, end vi havde organiseret os
til. Jeg kunne da godt have ønsket mig en anden
timing, så vi havde kendt Akkrediteringsrådet
notat om videngrundlaget i forbindelse med
institutionsakkreditering, inden vi kom ud fra
ministeriet med Frascati-manualen og en pæn
pose forskningspenge i hånden og klampede
speederen i bund, ” siger Ingo Østerskov.

Initiativet udspringer nu fra uddannelserne
I arbejdet frem mod den opfølgende
genakkreditering har KEA indført en række
ændringer. Perspektivet er vendt om, så initiativet
til udviklingsarbejde, forskningsprojekter og
kvalitetssikring nu i højere grad tager afsæt
fra uddannelserne. Det københavnske
erhvervsakademi er organiseret i en række
programområder, og hvert programområde har
nu defineret deres egne udviklingsplatforme, der
dækker de store udviklingstrends inden for de
pågældende brancher og også dækker de store
kernefag i uddannelserne. Hvert programområde
har nu arbejdet med at tydeliggøre inden for hvilke
faglige områder, deres viden og uddannelsernes
grundlag skal udvikles.

Selvransagelse efter betinget akkreditering
Da Akkrediteringsrådet fandt, at KEA ikke i
tilstrækkelig grad foretog en systematisk og
strategisk sikring af den enkelte uddannelses
videngrundlag, blev erhvervsakademiet tildelt en
betinget positiv institutionsakkreditering. Det skete
i marts 2015. Efter den afgørelse foretog rektor,
hvad han selv kalder ”en større antropologisk tur”
rundt i hele organisationen for at komme til bunds
i de udfordringer, som akkrediteringsprocessen
havde bragt op til overfladen.
”Vi måtte erkende, at der var nogle
uhensigtsmæssigheder, som vi var nødt til at
tage alvorligt. Diagnosen var, at Forsknings- og
Innovationscentret var blevet for stærk en motor.
Der var kommet mange stærke folk til, og de
satte et højt niveau. Men centret forskrækkede
også resten af organisationen ved at gå ud og
kræve meget på uddannelsesområdet – højere
vidensniveau, øget didaktisk bevidsthed i
uddannelserne, flere projekter der rakte op i
Frascati-manualen og områder, hvor de ikke
syntes, at viden var fornyet hurtigt nok. Det blev en
presbold på resten af organisationen,” siger KEAs
rektor og fortsætter:
”Det skete egentlig med åbne øjne og med
ledelsens samtykke, for ambitionen var også, at
nu skulle vi have hævet niveauet. Men man må
erkende, at undervisere og uddannelsesledelser
altså skal involveres ordentligt, hvis du vil have

”Jeg har internt sagt mange gange, at
udviklingsplatformene skal opfattes så seriøst og
så tungt, at de i virkeligheden bliver den bærende
kompetenceopbygning på KEA i fremtiden
– i højere grad end uddannelserne selv. For
uddannelserne kan vi løbende modulere på og
tilpasse, men det er på udviklingsplatformene,
at vi har den langsigtede strategiske indsats
– og det skal være med projekter, der rækker
op i Frascati-rammen. Vi har vendt bøtten, så
udviklingsplatformene er defineret logisk ud fra
uddannelserne og ud fra de træk, der fagligt
er i brancherne. Nu er vi i den proces, hvor
vi er ved at iklæde alle udviklingsplatformene
nogle projekter. Og det gør, at dynamikken ikke
opstår fra Forsknings- og Innovationscentret,
men i stedet sker ude på uddannelserne og
programområderne,” siger Ingo Østerskov.
Men når rektor på sin tur i dybden af
organisationen godt kunne genkende
akkrediteringsrapportens kritikpunkter, synes
det oplagt at spørge, om KEA selv ville
have fundet frem til problemerne, hvis ikke
akkrediteringsprocessen havde boret fingeren ned
i de ømme punkter. Ja, mener rektor.
”Vi ville have nået til den konklusion alligevel på et
eller andet tidspunkt, men at I kommer og peger
på det i en akkrediteringsproces fremmer vores
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fortolkning af det. Det tvinger os til at forholde os til
det og reagere på det,” siger Ingo Østerskov.
Stærkere fagmiljøer og bedre uddannelser
Et styrket strategisk arbejde med den nye viden,
som uddannelserne bygger på, vil ifølge manden i
rektorstolen få vidtrækkende, positiv konsekvenser
for hele institutionen på længere sigt. Og selve
det at kunne se længere frem i tiden er også
en konsekvens af det perspektivskifte, KEA har
gennemført, fortæller rektor.
”De udviklingsplatforme, som vi nu arbejder rigtig
meget med, dem tænker jeg i et mindst 7-årigt
perspektiv for kompetenceopbygning. Det er en
væsentligt længere horisont, end man har været
vant til at tænke i på et erhvervsakademi,” siger
KEA-rektoren og tilføjer:
”Nu skal man jo ikke tage glæderne på
forskud, men når vi har været igennem
akkrediteringsprocessen en gang mere og fået
vores akkreditering, så er vi også blevet langt
stærkere som institution. Vi har en strategi med
det, vi gør, vi operationaliserer det logisk i forhold
til strategien, og vi har fået ryddet op i en række
ting.”
Med det følger en række helt konkrete forbedringer,
mener Ingo Østerskov:
”Vi får et stærkere fagligt miljø, vi får hurtigere
ny viden ind i uddannelserne, og vi bliver i
stand til at redefinere uddannelsernes kernefag,
valgfag og mindre fag rigtig kvalificeret. Vi
bliver også en stærk samarbejdspartner for
universiteter og GTS’ere (Godkendte Teknologiske
Serviceinstitutter, der med afsæt i teknologien
arbejder for at skabe flere innovative virksomheder,
red.), fordi vi kommer op på et niveau, der er
interessant for dem, samtidig med at vi har den
kontakt til de små og mellemstore virksomheder,”
siger Ingo Østerskov, inden han runder af:
”Slutresultatet bliver vel i virkeligheden, at vi
får løftet vores uddannelser mere om fire-fem
år, end vi ellers ville have gjort, hvis vi blot var
blevet ved med at presse på, som vi gjorde inden
akkrediteringsprocessen begyndte.”
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Akkrediteringsrådets perspektiv på vurderingen af professions- og erhvervsrettede
uddannelsers videngrundlag
Med institutionsloven fra 2014 skulle professionshøjskoler og erhvervsakademier som noget nyt
”varetage praksisnære og anvendelsesorienterede
forsknings- og udviklingsaktiviteter, der har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger
på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som uddannelserne er rettet mod”. Den
nye opgave indebar, at institutionerne blev pålagt
en opgave med at opbygge egne forsknings- og
udviklingsaktivitet.
Med et notat har Akkrediteringsrådet præciseret de forventninger, som rådet i lyset af det nye
lovkrav har til videngrundlaget på professionshøjskoler og erhvervsakademier i forbindelse med
akkreditering.
Her lægger rådet blandt andet vægt på, at uddannelsesinstitutionen fortsat skal sikre uddannelsernes videngrundlag og det faglige miljø, underviserkompetencer og løbende faglig opdatering
inklusiv viden om centrale tendenser i erhvervet.
Samtidig forventes det i forbindelse med institutionsakkreditering, at uddannelsesinstitutionen har
forholdt sig strategisk, tydeligt og selvstændigt til
den nye forsknings- og udviklingsopgave, herunder hvordan indsatsen kan medvirke til at løfte
kvaliteten af uddannelserne. I Akkrediteringsrådets optik er det ikke et særskilt mål for professions- og erhvervsorienterede institutioner at
opbygge forskningsviden. Rådet lægger derimod
vægt på, at institutionens viden fra forsknings- og
udviklingsaktiviteter kan ses afspejlet i uddannelserne og deres videngrundlag.

Frascati-manualen
Frascati-manualen er udviklet af OECD og indeholder
alment og internationalt anerkendte definitioner på
forskning og udvikling. Manualen definerer forskning
og udvikling som skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden,
samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye
anvendelsesområder.
Fælles for al forsknings- og udviklingsaktivitet er, at det
skal indeholde et nyhedselement. Forskning og udvikling kan opdeles i henholdsvis grundforskning, anvendt
forskning samt udvikling.
Kilde: OECD og Uddannelses- og Forskningsministeriet
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STUDIETUR TIL SKOTLAND SEPTEMBER 2015
Akkrediteringsrådet var i september 2015 på
studietur til Skotland med det formål at indhente
inspiration fra det skotske kvalitetssikringssystem,
der har et stort fokus på udvikling og partnerskaber.
På studieturen besøgte rådet Edinburgh Napier
University og kvalitetssikringsinstitutionen QAA
Scotland.
På Edinburgh Napier University fik rådet et
indblik i universitetets generelle kvalitetsarbejde
og relationen til det eksterne kvalitetsarbejde
i Skotland. Repræsentanter fra universitetets
ledelse og studenterorganisation fortalte om de
forskellige kvalitetssystemer, som Edinburgh Napier
University arbejder under, og herudover fortalte de
også om det samarbejde, universitetet har med
studenterorganisationerne.
Edinburgh
Napier
University gennemførte i 2015 et Enhancement-Led
Institutional Review (ELIR) .
QAA Scotland fortalte om det skotske
kvalitetssystem, som er udviklet i partnerskab
mellem institutioner, studenter og Scottish
Founding Council. Grundlaget for systemet er,
set fra QAA Scotland, en samarbejdskultur
på tværs af aktører og institutioner og en høj
grad af offentlig tillid til institutionerne og den
grundlæggende uddannelseskvalitet. Et element
i denne samarbejdskultur er, at alle institutioner
fra nationalt hold tildeles maksimale kvoter af
skotske studerende. Dermed undgås institutionel
konkurrence om offentlig uddannelsesfinansiering.
Endvidere opleves det i en britisk kontekst, at det
nationale skotske fokus på uddannelse som et
offentligt gode, der bl.a. er fuldt offentligt finansieret
for skotter, giver institutionerne et fællesskab visa-vis de engelske institutioner, der i højere grad
fungerer på markedsvilkår.
Vi fik det generelle indtryk af det skotske
videregående uddannelsessystem, at det er
kendetegnet ved et stærkt samarbejde mellem
institutionerne og mellem institutionerne og
eksterne interessenter. Rådet kan få øje på mange

interessante perspektiver i dette stærke samarbejde
– ikke kun for det skotske, men også for det danske
videregående uddannelsessystem og for rådets
relation til de videregående uddannelsesinstitutioner
i Danmark.
Enhancement Themes
•
•
•

•

Koordineret af QAA Scotland og finansieret af
Scottish Founding Council
Nationalt partnerskab mellem institutioner, studerende og Scottish Founding Council
Sektoren drøfter tværgående problemstillinger og
identificerer og udvikler løsninger eller udviklingsmuligheder, der kan adressere disse
Enhancement Themes opleves som værdifuldt og
aktørerne vurderer, at samarbejdet giver positive
effekter på uddannelserne

Edinburgh Napier University
arbejder med
•
•
•

•
•
•

ELIR, som udføres af QAA: panel-baseret evaluering af institutionernes kvalitetsarbejde
Quality Code, der gælder for alle britiske universiteter
Rapporter til og kontrol af Scottish Founding Council, der på vegne af den skotske regering finansierer
store dele af al videregående uddannelse i Skotland
Nationale studentertilfredshedsmålinger via det
britiske National Student Survey
Fagområder på det britiske arbejdsmarked, som er
underlagt autorisation fra brancheorganisationerne
Partnerskab med universitetets studenterorganisation om blandt andet formelle samarbejdsfora og
fælles mål om uddannelseskvalitet
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Enhancement-Led Institutional Review
•
•

•
•

•
•

Startede i 2003 på alle skotske videregående uddannelsesinstitutioner
Hver cyklus indeholder udover ELIRs en række opfølgende aktiviteter både på den enkelte institution
og i sektoren
I forlængelse af hver ELIR skal institutionen et år
efter udarbejde en follow-up rapport
Institutioner, der har gennemført en ELIR, mødes i
tværgående sessioner og drøfter fælles problemstillinger
QAA Scotland udarbejder løbende opsamlinger og
gode råd på baggrund af gennemførte ELIR.
Med udgangen af nuværende ELIR-cyklus i 2016 vil
sektoren evaluere ELIR-konceptet
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AKKREDITERINGSRÅDETS MEDLEMMER I 2015
						

Per B. Christensen har været formand for Akkrediteringsrådet siden
januar 2014. Per B. Christensen er direktør på børne- og uddannelsesområdet i Næstved Kommune. Han er uddannet lærer og har i mange
år arbejdet i det kommunale system med børn, unge og uddannelse.
Ved siden af sine ansættelser har Per B. Christensen været medlem og
formand for forskellige bestyrelser, arbejdsgrupper og foreninger, som
har givet ham bred erfaring inden for uddannelsesområdet. Han har
blandt andet været formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, været medlem af bestyrelsen
for University College Sjælland og er medlem af et kontaktudvalg
vedrørende uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i Kommunernes
Landsforening. Per B. Christensen har været en stor kapacitet i forhold
til udviklingen af læreruddannelsen og var i en årrække formand for
følgegruppen for læreruddannelsen.

Ove Poulsen har været næstformand for Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Ove Poulsen er administrerende direktør for Lindø Offshore
Renewables Center, som udvikler og tester havvindmølleteknik. Han er
uddannet fysiker fra Aarhus Universitet og har haft både forsknings- og
ledelsesansættelser i universitetsverdenen, centraladministrationen og
det private erhvervsliv. Ove Poulsen var i en årrække rektor for Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Han har i de sidste mange år været medlem af
en lang række af bestyrelser, råd og komiteer inden for blandt andet
uddannelses- og forskningsverdenen.

Lise Lind har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014.
Lise Lind er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus og er nu
chefarkitekt i Metroselskabet, hvor hun er ansvarlig for udformningen
af metrostationerne på den nye cityring. Hun har tidligere været ansat
på forskellige tegnestuer og har i en årrække undervist på både Det
Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og på Arkitektskolen
Aarhus.
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Hanne Harmsen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar
2014. Hanne Harmsen er chef for talentområdet i Innovationsfonden.
Tidligere har hun været strategidirektør i Deloitte Consulting og før det
har hun varetaget flere lederstillinger på universitetsområdet. Blandt
andet var hun i en årrække vicedirektør for uddannelse på Københavns
Universitet. Herudover har Hanne Harmsen undervist på alle universitetsniveauer og har erfaring fra bestyrelsesarbejde og som medlem af
forskellige tænketanke.

Anna Sofie Vedersø Larsen har været medlem af Akkrediteringsrådet
siden juli 2015. Anna Sofie Vedersø Larsen er socialrådgiverstuderende
på Professionshøjskolen Metropol og er formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende. Indtil 2015 har Anna været
studenterpolitisk aktiv som blandt andet formand for De Studerendes
Råd ved Socialrådgiveruddannelse Metropol, politisk næstformand i
Studenterrådet ved Professionshøjskolen Metropol og studenterrepræsentant i Dansk Socialrådgiverforening Region Øst bestyrelse.

Søren Damgaard har været medlem af Akkrediteringsrådet siden
januar 2014. Søren Damgaard er afdelingsdirektør i IBM Danmark, hvor
han arbejder med outsourcing af IT-opgaver fra Danmark til Indien. Søren Damgaard er uddannet fysiker fra Aarhus Universitet og begyndte
sin karriere i forskerstillinger. Gennem sit arbejde i forskellige råd og
bestyrelser på uddannelsesområdet har han flere års erfaring med uddannelses- og forskningspolitiske spørgsmål.
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Stina Vrang Elias har været medlem af Akkrediteringsrådet siden 2011.
Stina Vrang Elias er administrerende direktør i tænketanken DEA, hvor
hun har uddannelse, forskning og innovation som sit fokus og omdrejningspunkt. I tidligere ansættelser har hun arbejdet med uddannelsesog universitetspolitik i Dansk Industri, samt gennemført evalueringer
af videregående uddannelser på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Stina Vrang Elias er uddannet cand.scient.adm fra RUC.

Bjørn Stensaker har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar
2014. Bjørn Stensaker er professor ved Institut for pædagogik på Universitetet i Oslo, hvor hans forskningsområder er kvalitet og ledelse på
højere uddannelsesinstitutioner. Han er uddannet cand. polit. i Political
Science fra Oslo Universitet og er ph.d. fra universitetet i Twente. Bjørn
Stensaker er internationalt en stor kapacitet inden for evaluering og
herunder akkreditering på det videregående uddannelsesområde.

Jakob Storch har været medlem af Akkrediteringsrådet siden 1.
november 2015. Jakob Storch er bygningskonstruktørstuderende på
Københavns Erhvervsakademi og er næstformand for De Studerendes
Råd på Københavns Erhvervsakademi. Jakob er desuden medlem af
uddannelsesrådet på Københavns Erhvervsakademi.
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Læs mere om Akkrediteringsrådets arbejde på
www.akkrediteringsraadet.dk

Akkrediteringsrådet
Bredgade 38
DK-1260 København K
Telefon: + 45 3392 6900
council@akkr.dk
www.akkrediteringsraadet.dk
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