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Forord
Det er en stor og særdeles vigtig rolle, som det
videregående uddannelsessystem udfylder i det
danske samfund, og det har i 2014 afspejlet sig
i et massivt og vedvarende fokus på området
i den offentlige debat. Nye initiativer er lagt
frem, Udvalget for Kvalitet og Relevans i de
Videregående Uddannelser har gransket hele
sektoren, og fra mange kanter har der været et
stigende fokus på uddannelsesområdet generelt
og på selve uddannelseskvaliteten i særdeleshed.
For Akkrediteringsrådet har 2014 i vid udstrækning
været centreret omkring forberedelse og
gennemførelse af institutionsakkrediteringer.
I december afgjorde rådet de første akkrediteringer
af hele uddannelsesinstitutioner. Den
begivenhed markerer en milepæl for ekstern
kvalitetssikring i Danmark og for udfoldelsen af
det nye akkrediteringssystem, der blev vedtaget i
sommeren 2013.
For rådets medlemmer gik der en lang række
forberedelser forud for de første afgørelser om
institutionsakkreditering.Et væsentligt fokus for
året har været at drøfte og præcisere krav og
pejlemærker for, hvor højt gærdet skal sættes ved
en institutionsakkreditering, samt at sikre, at vi
som råd bliver i stand til at vurdere institutionens
kvalitetssikring på systemniveau såvel som den
måde, hvorpå kvalitetspolitikker og –procedurer
reelt bliver udfoldet i praksis på institutionen. De
forberedende drøftelser har rådet internt haft
stor fokus på gennem året, ligesom det eksternt
blandt andet har mundet ud i et notat om det
vurderingssnit, som gør sig gældende ved rådets
vurdering af den enkelte uddannelsesinstitution.

Parallelt med arbejdet med institutionsakkreditering har rådet afgjort et reduceret
antal akkrediteringer af nye og eksisterende
uddannelser og udbud.
Fra rådets side er der gennem året desuden lagt
stor vægt på at indgå i dialog med forskellige
interessenter for at drøfte de overordnede linjer i
udfoldelsen af det nye akkrediteringssystem.
Med denne beretning giver Akkrediteringsrådet
et overblik over alle de afgørelser
om akkreditering af videregående
uddannelser, uddannelsesudbud og hele
uddannelsesinstitutioner, som rådet har truffet
i 2014. Afslutningsvist beskriver vi kort nogle af
rådets øvrige aktiviteter i det seneste år.

Per B. Christensen
Formand for Akkrediteringsrådet
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Akkrediteringer i 2014
I 2014 har Akkrediteringsrådet behandlet
og truffet afgørelse om akkreditering af i alt
fem uddannelsesinstitutioner samt 92 nye og
eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud.

og havde i de mellemliggende perioder ikke
været i stand til at rette op på de alvorlige
kvalitetsproblemer, der lå til grund for den betinget
positive akkreditering.

Institutionsakkrediteringer
I 2014 blev der iværksat otte institutionsakkrediteringer. Rådet traf afgørelse om de første
fem institutionsakkrediteringer i december 2014.
Tabel 1 viser afgørelserne fordelt på institutioner.
Ud af de fem uddannelsesinstitutioner har to fået
en positiv akkreditering, to har fået en betinget
positiv akkreditering og en har fået afslag på
akkreditering. De to institutioner som har fået
en betinget positiv akkreditering skal inden for
en periode på to år have rettet op på de kritiske
forhold som har ligget til grund for rådets afgørelse.
Den institution der har fået afslag på akkreditering
kan søge om institutionsakkreditering igen, når
institutionen vurderer, at den har fået rettet op på
de kritiske forhold, der lå til grund for afslaget.

Tabel 3, 4 og 5 giver et overblik over rådets
afgørelser om akkreditering af eksisterende
uddannelser og udbud fordelt på institution.

Rådet har i starten af 2015 truffet afgørelse
om yderlige to institutionsakkrediteringer og
vil færdiggøre 2014-runden i medio 2015. På
den baggrund vil rådet samle op på de første
institutionsakkrediteringer.
Eksisterende uddannelser og
uddannelsesudbud
Rådet har i 2014 truffet afgørelse om
akkreditering af 62 eksisterende uddannelser og
uddannelsesudbud. Tabel 2 viser afgørelserne
fordelt på uddannelsestype. Ud af de 62
eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud
har 48 (77 procent) fået positiv akkreditering,
mens 12 uddannelser/udbud (19 procent) har fået
en betinget positiv akkreditering. Sidstnævnte
uddannelser skal inden for en periode på et til to
år rette op på de kritiske forhold, som har ligget til
grund for rådets afgørelse.
Rådet gav afslag til to eksisterende universitetsuddannelser i 2014. Begge uddannelser havde
tidligere fået betinget positive akkrediteringer

2014 har været første år, hvor de fem
uddannelsesinstitutioner, der skulle igennem
institutionsakkreditering, ikke har fået eksisterende
uddannelser og udbud uddannelsesakkrediteret.
Rådet har dog truffet afgørelser om eksisterende
uddannelser og udbud fra de fem institutioner,
men hvor sagsbehandlingen var startet op i 2013.
Nye uddannelser og uddannelsesudbud
I 2014 har rådet truffet afgørelse om akkreditering
af 30 nye uddannelser og udbud. Tabel 6 giver
et overblik over rådets afgørelser vedrørende
nye uddannelser og udbud fordelt på
uddannelsestype.
Ud af de 30 nye uddannelser og udbud har 21
(70 procent) fået en positiv akkreditering, mens
9 (30 procent) har fået afslag. Tabel 7, 8, 9 og 10
viser rådets afgørelser vedr. ansøgninger om nye
uddannelser og udbud fordelt på institution.
2014 har været første år, hvor alle nye
ansøgninger om uddannelser og udbud har
været igennem en behandling i Det rådgivende
udvalg for vurdering af udbud af videregående
uddannelser (RUVU). Desuden var 2014 sidste år,
hvor rådet skulle akkreditere alle ansøgninger om
nye uddannelser og udbud, idet de institutioner
der har fået en positiv institutionsakkreditering
fremover selv vil kunne udbyde nye uddannelser
og udbud.
Endelig har akkrediteringsrådet i 2014 akkrediteret
to nye uddannelser fra Forsvaret. Begge
uddannelser fik positiv akkreditering.
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Tabel 1 Institutionsakkrediteringer, 2014
Uddannelsesinstitution

Akkreditering

Danmarks Teknisk Universitet

Positiv

Syddansk Universitet

Positiv

Copenhagen Business School

Betinget positiv

IT-Universitetet i København

Betinget positiv

University College Lillebælt

Afslag

Tabel 2 Afgørelser fordelt på uddannelsestype, eksisterende
uddannelser og uddannelsesudbud, 2014
Uddannelsestype

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkredtring

Afslag

I alt

Bachelor

16

0

1

17

Erhvervsakademiuddannelse

11

3

0

14

Kandidat

13

9

1

23

Master

2

0

0

2

Professionsbachelor

6

0

0

6

Professionsbachelor (overbygning)

0

0

0

0

Diplomuddannelse

0

0

0

0

I alt

48

12

2

62

Tabel 3 Afgørelser om eksisterende uddannelsesudbud udbudt af
erhvervsakademierne, 2014
Erhvervsakademi
Erhvervsakademiet Lillebælt

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkreditering

Afslag

I alt

1

0

0

1

Erhvervsakademi MidtVest

3

1

0

4

Erhvervsakademi Sjælland

1

0

0

1

Erhvervsakademi Aarhus

3

0

0

3

Erhvervsakademi SydVest

0

1

0

1

Copenhagen Business Academy

1

0

0

1

I alt

9

2

0

11
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Tabel 4 Afgørelser om eksisterende uddannelsesudbud udbudt af
professionshøjskolerne, 2014
Professionshøjskole

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkreditering

Afslag

I alt

Professionshøjskolen Metropol

2

0

0

2

University College Nordjylland

1

1

0

2

University College Capital

1

0

0

1

University College Sjælland

2

0

0

2

VIA University College

2

0

0

2

I alt

8

1

0

9
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Tabel 5 Afgørelser om eksisterende uddannelser udbudt af
universiteterne, 2014
Universitet

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkreditering

Afslag

I alt

Københavns Universitet

8

1

1

10

Aarhus Universitet

3

0

1

4

Syddansk Universitet

4

1

0

5

Roskilde Universitet

8

1

0

9

Aalborg Universitet

4

6

0

10

Danmarks Tekniske Universitet

3

0

0

3

IT-Universitetet i København

1

0

0

1

I alt

31

9

2

42

”
I december afgjorde rådet de

første akkrediteringer af hele
uddannelsesinstitutioner.
Den begivenhed markerer en milepæl for
ekstern kvalitetssikring i Danmark og for
udfoldelsen af det nye akkrediteringssystem
der blev vedtaget i sommeren 2013.

”
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Tabel 6 Afgørelser fordelt på uddannelsestype, nye uddannelser og
udbud, 2014
Uddannelsestype

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

Erhvervsakademi - nye udbud

3

1

4

Erhvervsakademi - nye uddannelser

0

0

0

Professionsbachelor - nye udbud

2

0

2

Professionsbachelor - nye uddannelser

1

0

1

Professionsbachelor (overbygning) - nye udbud

2

0

2

Professionsbachelor (overbygning) nye uddannelser

1

0

1

Bachelor

1

0

1

Kandidat

3

6

9

Akademi - nye udbud

4

2

6

Akademi - nye uddannelser

0

0

0

Diplom

1

0

1

Master

3

0

3

I alt

21

9

30

Tabel 7 Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud,
ansøgninger fra erhvervsakademierne, 2014
Erhvervsakademi
Erhvervsakademi Dania - nye udbud

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

0

2

2

Erhvervsakademi Dania - nye uddannelser

0

0

0

Erhvervsakademi Kolding - nye udbud

2

0

2

Erhvervsakademi Kolding - nye uddannelser

0

0

0

Erhvervsakademi Aarhus - nye udbud

0

1

1

Erhvervsakademi Aarhus - nye uddannelser

0

0

0

Erhvervsakademiet Lillebælt - nye udbud

2

0

2

Erhvervsakademiet Lillebælt - nye uddannelser

0

0

0

Københavns Erhvervsakademi - nye udbud

0

0

0

Københavns Erhvervsakademi - nye uddannelser

1

0

1

Erhvervsakademi MIdtVest - nye udbud

2

0

2

Erhvervsakademi MIdtVest - nye uddannelser

0

0

0

Erhvervsakademi Sydvest - nye udbud

1

0

1

Erhvervsakademi Sydvest - nye uddannelser

0

0

0

I alt

8

3

11
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Tabel 8 Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud,
ansøgninger fra professionshøjskolerne, 2014
Professionshøjskoler mv.

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

University College Nordjylland - nye udbud

2

0

2

University College Nordjylland - nye uddannelser

1

0

1

Via University College - nye udbud

1

0

1

Via University College - nye uddannelser

1

0

1

I alt

5

0

5

Tabel 9 Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud,
ansøgninger fra universiteterne, 2014
Universitet

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

Københavns Universitet

2

0

2

Aarhus Universitet

3

6

9

Syddansk Universitet

1

0

1

I alt

6

6

12

Tabel 10 Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud,
ansøgninger fra øvrige uddannelsesinstitutioner, 2014
Uddannelsesinstitution

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

Forsvarsakademiet - nye uddannelser

2

0

2

I alt

2

0

2
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Rådets øvrige aktiviteter i 2014
Forberedelse af rådets afgørelser om
institutionsakkreditering
Rådet har lagt vægt på, at afgørelserne om institutionsakkreditering skal træffes på et ordentligt og
gennemskueligt grundlag. Et væsentligt element
heri er, at det er klart for især akkrediteringspaneler, men også uddannelsesinstitutioner og akkrediteringsinstitutionen, hvilke forventninger rådet har
til en henholdsvis positiv akkreditering, betinget
positiv akkreditering og afslag på akkreditering.
På baggrund af rådets drøftelser om vurdering og
beslutning om tildeling af akkreditering til videregående uddannelsesinstitutioner, publicerede
rådet derfor et notat om vurdering af institutioners
kvalitetssikringssystem.
Notatet beskriver dels de rammer, som rådets
vurderinger og afgørelser foretages indenfor,
dels hvad rådet vil lægge vægt på i tildelingen af
henholdsvis positiv akkreditering, betinget positiv
akkreditering og afslag på akkreditering.
Både i forbindelse med afgørelserne om institutionsakkreditering og i den efterfølgende kommunikation til uddannelsesinstitutionerne, har rådet
baseret dets afgørelser på notatets indhold.

Desuden har rådet fastlagt en proces for behandlingen af institutionsakkrediteringer. Herunder at
det samlede råd mødes med akkrediteringspanelets formand og har mulighed for at drøfte akkrediteringsprocessen og akkrediteringsrapportens indstilling forud for afgørelserne. Desuden har rådet
lagt vægt på, at en vigtig del af behandlingen af
institutionsakkrediteringer er at sikre konsistensen
i rådets afgørelser. Derfor er processen tilrettelagt
således, at rådet drøfter alle de institutionsakkrediteringer, der er til behandling, inden rådet træffer
endelige afgørelse om den enkelte institutionsakkreditering.
Akkrediteringsrådets formands møder med
eksterne interessenter
Rådets formand har i 2014 holdt en række dialogmøder. Mødernes formål har først og fremmest
været, at den nye rådsformand mødte rådets
kerneinteressenter og indledte en dialog om de
gensidige forventninger til akkrediteringssystemet,
herunder særligt til det nye institutionsakkrediteringssystem.
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Akkrediteringsrådets medlemmer i 2014
						

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 strategidirektør i Deloitte Consulting. Tidligere
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.

Rasmus Markussen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden
november 2014. Rasmus studerer idéhistorie og nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet og er næstformand og uddannelsespolitisk
ordfører hos Danske Studerendes Fællesråd frem til februar 2015. Indtil
2013 var Rasmus studenterpolitisk aktiv på Aarhus Universitet i blandt
andet fagudvalg, Akademisk Råd og forskellige udvalg i Studenterrådet
samt formand for Fakultetsrådet ved Arts på Aarhus Universitet.

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.

Melanie Clivaz-Nielsen har været medlem af Akkrediteringsrådet
siden januar 2014. Melanie Clivaz-Nielsen er sygeplejerskestuderende
på Professionshøjskolen Metropol, og ved siden af studierne er hun
studenterpolitisk aktiv dels i forskellige lokale udvalg på sygeplejerskeuddannelsen, dels som repræsentant i forretningsudvalget i
Studenterrådet på Metropol samt som de studerendes repræsentant
i Metropols bestyrelse. Melanie har desuden været national næstformand i Sygeplejerskestuderendes Landssammenslutning fra juli 2013
til juli 2014.
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Akkrediteringsrådet

Læs mere om Akkrediteringsrådets arbejde på
www.akkrediteringsraadet.dk
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