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FORORD
2016 har været et spændende år for ledelsen,
studerende og ansatte på seks danske
videregående uddannelsesinstitutioner. Alle fik
de efter langstrakte og omfattende forberedelser
vurderet deres samlede kvalitetsarbejde af
internationale ekspertpaneler, afdækket i en
akkrediteringsrapport og til sidst afgjort af
Akkrediteringsrådet. I 2017 står otte institutioner
for tur.

I Akkrediteringsrådet lægger vi stor vægt på,
at institutionernes kvalitetsarbejde er ambitiøst
og stærkt forankret i både dagligdagen og
institutionens kultur. Det er vores mål, at en
godkendt institutionsakkreditering skal kunne
give samfundet tillid til, at der lokalt er styr på
kvaliteten af uddannelserne. Med afgørelserne i
2016 har vi set gode eksempler på institutioner,
der lever op til den forventning.

En institutionsakkreditering er en stor
mundfuld for selv den største og mest erfarne
uddannelsesinstitution. Eksperter skal vurdere,
om institutionens samlede kvalitetsarbejde er
tilstrækkeligt stærkt - både som system og i det
daglige arbejde. Institutionsakkrediteringer stiller
store krav til evnen og viljen til selv at holde styr på
uddannelseskvaliteten - og til løbende at udvikle
uddannelserne. Sigtet er, at en institution efter en
positiv institutionsakkreditering selv skal varetage
kvalitetssikringen af uddannelserne fuldt ud. Det er
et stort ansvar, men med institutionsakkreditering
viser institutionerne, at vi som samfund kan have
tillid til, at de arbejder seriøst og godt med at leve
op til dette ansvar.
Med afgørelserne i 2016 står det klart,
at uddannelsesinstitutionerne ikke ser
institutionsakkreditering som en ren
administrativ øvelse afkoblet fra den faktiske
uddannelsesaktivitet. I stedet har vi set frugtbare
interne drøftelser af, hvad der lokalt på den enkelte
institution forstås ved kvalitet, hvordan kvaliteten
skal udvikles, og hvordan kvalitetssvigt kan
undgås. Og vi ser institutionsakkreditering brugt
strategisk som en central del af udviklingen af den
enkelte institution.

Per B. Christensen
Formand for Akkrediteringsrådet

Side 5

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2016

AKKREDITERINGER I 2016
I 2016 har Akkrediteringsrådet behandlet og
truffet afgørelse om akkreditering af i alt seks
uddannelsesinstitutioner samt 87 nye og eksisterende
uddannelser og uddannelsesudbud.
Institutionsakkrediteringer
Tabel 1 viser afgørelserne om institutionsakkreditering
fordelt på uddannelsesinstitutioner.
Akkrediteringsrådet har i 2016 behandlet fire ordinære
institutionsakkrediteringer og to opfølgninger på
betinget positive akkrediteringer (begge fra 2014).
De to opfølgninger på tidligere betingede akkrediteringer
resulterede begge i positive institutionsakkrediteringer.
Af de fire ordinære institutionsakkrediteringer
fik to af uddannelsesinstitutionerne positiv
institutionsakkreditering og to andre institutioner
fik betinget positiv institutionsakkreditering. De
institutioner, som i 2016 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 to år.
De seks institutioner, rådet har behandlet i
2016, huser tilsammen 25 % af alle landets
studerende på erhvervsakademier, maritime
uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler og
universiteter (samlet bestand i 2015).
I 2017 forventer Akkrediteringsrådet at behandle
i alt otte institutionsakkrediteringer, hvoraf to er
opfølgninger på betinget positive akkrediteringer.
I 2018 forventer Akkrediteringsrådet at behandle
12 institutionsakkrediteringer, hvoraf to er
opfølgninger på betinget positive akkrediteringer.
Akkrediteringsrådet forventer i 2019 at have truffet
afgørelse om institutionsakkreditering af alle de
videregående uddannelsesinstitutioner, der ifølge
akkrediteringsloven skal institutionsakkrediteres.
Eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud
Rådet har i 2016 truffet afgørelse om akkreditering af
69 eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud.
Tabel 2 viser afgørelserne fordelt på uddannelsestype.

Ud af de 69 eksisterende uddannelser og
uddannelsesudbud har 65 (94 procent) fået positiv
akkreditering, mens tre uddannelser og udbud (4,5
procent) har fået en betinget positiv akkreditering,
og et enkelt uddannelsesudbud (1,5 procent) har
fået afslag på akkreditering. De tre uddannelser og
udbud, der har fået en betinget positiv akkreditering,
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 to år.
De 6 9 eksisterende uddannelser og
uddannelsesudbud, rådet har behandlet i
2016, huser tilsammen 7,2 % af alle landets
studerende på erhvervsakademier, maritime
uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler og
universiteter (samlet bestand i 2015). 12 % af de
studerende på de 69 eksisterende uddannelser og
uddannelsesudbud studerer på Fyn, 43 % studerer
i Jylland og 45 % studerer på Sjælland.
Tabel 3, 4 og 5 giver overblik over rådets afgørelser
om akkreditering af eksisterende uddannelser og
udbud fordelt på institutionstyper.
Nye uddannelser og uddannelsesudbud
I 2016 har rådet truffet afgørelse om akkreditering af
18 nye uddannelser og udbud. Tabel 6 giver overblik
over rådets afgørelser af nye uddannelser og udbud
fordelt på uddannelsestype.
Ud af de 18 nye uddannelser og udbud har 15
(84 procent) fået en positiv akkreditering, mens
3 (16 procent) har fået afslag. Tabel 7 og 8 viser
rådets afgørelser vedrørende ansøgninger om nye
uddannelser og udbud fordelt på institutionstyper.
Rådet kan konstatere, at institutionerne igen i 2016 har
søgt om mange nye udbud af akademiuddannelser.
15 ansøgninger ud af 18 (84 procent) var om
akademiuddannelser og udbud af disse. To helt
nye landsdækkende akademiuddannelser har fået en
positiv akkreditering, nemlig akademiuddannelserne
i byggekoordination og i byggeteknologi.
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Tabel 1 Institutionsakkrediteringer, 2016
Uddannelsesinstitution

Akkreditering

Copenhagen Business School

Positiv institutionsakkreditering

Erhvervsakademi Sjælland

Betinget positiv institutionsakkreditering

Erhvervsakademi Aarhus

Positiv institutionsakkreditering

IT-Universitetet i København

Positiv institutionsakkreditering

VIA University College

Positiv institutionsakkreditering

Aalborg Universitet

Betinget positiv institutionsakkreditering

De seks institutioner, rådet har behandlet i 2016, huser tilsammen 25 % af alle landets studerende
på erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler og universiteter
(samlet bestand i 2015).
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Tabel 2 Afgørelser fordelt på uddannelsestype, eksisterende
uddannelser og uddannelsesudbud, 2016
Uddannelsestype

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkredtering

Afslag

I alt

11

0

0

11

Erhvervsakademiuddannelse

13

2

1

16

Kandidatuddannelse

26

1

0

27

Bacheloruddannelse

Masteruddannelse

2

0

0

2

Professionsbacheloruddannelse

13

0

0

13

I alt

65

3

1

69

12 % af de studerende på de 69 eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud studerer
på Fyn (2.299 studerende), 43 % studerer i Jylland (8.572 studerende) og 45 % studerer
på Sjælland (8.973 studerende).
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Tabel 3 Afgørelser om eksisterende uddannelsesudbud udbudt af
erhvervsakademierne, 2016
Erhvervsakademi

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkreditering

Afslag

I alt

0

1

0

1

Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi Kolding

3

0

0

3

Erhvervsakademi MidtVest

2

0

0

2

Erhvervsakademi SydVest

2

0

0

2

Erhvervsakademi Aarhus

2

0

0

2

Erhvervsakademiet
Copenhagen Business Academy

3

1

0

4

Erhvervsakademiet Lillebælt

3

0

0

3

I alt

15

2

0

17

Tabel 4 Afgørelser om eksisterende uddannelsesudbud udbudt af
professionshøjskolerne, 2016
Professionshøjskole

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkreditering

Afslag

I alt

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

1

0

0

1

Professionshøjskolen Metropol

2

0

0

2

Professionshøjskolen UCC

1

0

0

1

University College Lillebælt

3

0

0

3

Professionshøjskolen University
College Nordjylland

2

0

1

3

Professionshøjskolen University
College Syddanmark

1

0

0

1

Professionshøjskolen VIA University
College

1

0

0

1

I alt

11

2

1

12

I alt

Tabel 5 Afgørelser om eksisterende uddannelser udbudt af
universiteterne, 2016
Universitet

Positiv akkreditering

Betinget positiv akkreditering

Afslag

IT-Universitetet i København

2

0

0

2

Københavns Universitet

10

0

0

10

Roskilde Universitet

9

1

0

10

Syddansk Universitet

1

0

0

1

Aalborg Universitet

4

0

0

4

Aarhus Universitet

13

0

0

13

I alt

39

1

0

40
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Tabel 6 Afgørelser fordelt på uddannelsestype, nye uddannelser og
udbud, 2016
Uddannelsestype

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

Akademiuddannelse - nye uddannelser

2

0

2

Akademiuddannelse - nye udbud

11

2

13

Erhvervsakademiuddannelse - nye udbud

1

0

1

Diplomuddannelse - nye udbud

1

0

1

Top-up uddannelse - nye udbud

0

1

1

I alt

15

3

18

Tabel 7 Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud,
ansøgninger fra erhvervsakademierne, 2016
Erhvervsakademi
Erhvervsakademi Dania - nye udbud

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

1

0

1

Erhvervsakademi MidtVest- nye udbud

4

3

3

Erhvervsakademi SydVest - nye udbud

4

0

4

Erhvervsakademiet Lillebælt - nye udbud

2

0

2

Københavns Erhvervsakademi (KEA) nye uddannelser

2

0

2

Københavns Erhvervsakademi (KEA) - nye udbud

4

0

4

I alt

13

3

16

Tabel 8 Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud,
ansøgninger fra professionshøjskolerne, 2016
Professionshøjskoler mv.

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

University College Nordjylland - nye udbud

2

0

2

University College Nordjylland - nye uddannelser

0

0

0

I alt

2

0

2
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FORNYET DATABASE OVER AFGØRELSER PÅ
AKKREDITERINGSRÅDETS HJEMMESIDE
I 2016 blev Akkrediteringsrådets afgørelser gjort
mere tilgængelige og gennemsigtige for alle
interesserede. Det skete med en ny database på
rådets hjemmeside i bestræbelserne på endnu
større åbenhed omkring akkrediteringsarbejdet.
Med over 1.800 akkrediteringer af uddannelser,
udbud og hele uddannelsesinstitutioner ligger
der en guldgrube af data og viden fra det
danske uddannelseslandskab indkapslet i
akkrediteringsrapporterne.
Akkrediteringsrådets afgørelser og de
enkelte rapporter har længe været frit
tilgængelige på rådets hjemmeside, og den
nye database giver meget bedre indblik,
detaljerede statistikmuligheder og meget større
anvendelsespotentialer end hidtil. Man kan for
eksempel lave fritekstsøgninger efter ord på tværs
af alle akkrediteringsrapporter, søge specifikt på alt
fra by til kriterievurderinger og se et danmarkskort
over, hvor de akkrediterede uddannelser, udbud og
institutioner hører til.
Dynamisk statistik over afgørelser
Mulighederne for at se statistik over rådets
afgørelser er i høj grad forbedret. Man kan
vælge at se dataene sorteret efter flere
scenarier: uddannelsestype, institutionstype
eller hvor i landet, akkrediteringen hører til.
Hvis man for eksempel vælger at se på alle
professionshøjskoler, vil de andre grafer
på siden rette sig til og vise, hvor mange
uddannelser af hvilken type, rådet har
akkrediteret på professionshøjskolerne gennem
tiden. Nederst på siden er der en liste over de
akkrediteringsrapporter, søgningen omfatter, og
denne liste tilpasser sig ligesom de nævnte grafer.
Kriterievurderinger er blevet let tilgængelige
Akkrediteringens afdækning af kvalitet, relevans
og kvalitetssikring foregår altid efter nogle
faste kriterier. Tidligere skulle man ind i den
enkelte akkrediteringsrapport for at se, hvordan

uddannelsen/udbuddet levede op til kriterierne.
Men med den nye database kan du få hurtigt
overblik over, hvordan de enkelte kriterier er
vurderet for hvert enkelt udbud, uddannelse eller
institution. Man kan ligeledes søge på tværs og for
eksempel få en oversigt over alle de uddannelser,
der har fået vurderingen ’tilfredsstillende’ i det
kriterie, der handler om relevans.
Gennem årene har de skiftende
akkrediteringssystemer haft forskellige sæt af
kriterier afhængig af, hvilke type uddannelse
eller udbud, der skulle akkrediteres. De
tidligere kriteriesæt er i databasen blevet
konverteret til at flugte med de nuværende
sæt af kriterier, da det fremmer overblikket og
sammenligningsmulighederne. Det er muligt at
læse nærmere om konverteringen fra tidligere til
nuværende kriteriesæt på rådets hjemmeside.
Nøgleord giver overblik
Som noget nyt kan man i databasen se
nøgleord for akkrediteringer fra og med 2011.
Nøgleordene giver et overblik over de områder,
hvor akkrediteringsforløbet har afdækket
svagheder i en uddannelses, udbuds eller
uddannelsesinstitutions sikring af kvaliteten.
Akkrediteringen og dens afgørelse vil altid være
en helhedsvurdering, så derfor giver nøgleordene
over de problematiske områder ikke
det fulde billede af den pågældende uddannelse,
men snarere en indikation af, hvilke udfordringer
de stod over for på akkrediteringstidspunktet.
For uddybning af udfordringerne henvises til
akkrediteringsrapporterne.
Akkrediteringsrådet håber, at den nye database vil
bidrage til større indsigt i uddannelsessektoren,
give gennemsigtige data for uddannelsernes
sikring af kvalitet og relevans og kunne bidrage til
udvikling.
Find databasen her:
akkrediteringsraadet.dk/database/
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AKKREDITERINGSRÅDETS MEDLEMMER I 2016
						

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 uddannelsesog 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 var medlem af Akkrediteringsrådet fra januar
2014 til december 2016. 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 uddannelses- og 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.

Gro Holde har været medlem af Akkrediteringsrådet siden november 2016. Gro Holde læser historie på Københavns Universitet (KU) og er medlem af forretningsudvalget i Studenterrådet
ved KU. Siden 2013 har Gro været studenterpolitisk aktiv i blandt
andet akademisk råd ved det humanistiske fakultet, HUM rådet og
Studenterrådet. Gro er næstformand for Københavns Universitets
Uddannelsesstrategiske råd og sidder desuden i Danske Studerendes Fællesråds uddannelsespolitiske udvalg.
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Læs mere om Akkrediteringsrådets arbejde på
www.akkrediteringsraadet.dk
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