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Forord
Akkrediteringsrådet er nu gået ind i sit fjerde år med
vurdering af kvalitet og relevans i det videregående
uddannelsessystem. Bagud ligger en periode med
opbygning af akkrediteringssystemet og akkreditering
af 758 uddannelser og udbud. Forud venter drøftelser
om, hvordan fremtidens akkrediteringssystem kan
udvikles. Det er derfor et godt tidspunkt at gøre status
over de erfaringer og den læring, som vi i Rådet har
fået.
Som
led
i
etableringen
af
et
dansk
akkrediteringssystem blev Rådet udpeget i foråret
2007. Baggrunden for etableringen var blandt
andet, at Danmark i 1999 tilsluttede sig Bolognadeklarationen og dermed forpligtede sig til, at
ekstern kvalitetssikring skal indgå i lovgivningen
for videregående uddannelser. I regeringens
Globaliseringsstrategi fra 2006 var det desuden en
ambition, at alle danske videregående uddannelser
skal leve op til internationale kvalitets-standarder og
være baseret på et klart behov for uddannelserne på
arbejdsmarkedet, hvilket et akkrediteringssystem
skulle bidrage til at sikre.

”Bagud
ligger en periode
med opbygning af

akkrediteringssystemet
og akkreditering af 758
uddannelser og udbud.
Forud venter drøftelser
om, hvordan fremtidens
akkrediteringssystem kan
udvikles.

Denmark og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA),
og de mange andre interessenter. I december 2007
blev de første uddannelser akkrediteret, og siden har
vi akkrediteret en lang række nye og eksisterende
uddannelser og udbud på videnskabsministeren, undervisningsministeren og kulturministerens område
samt enkelte andre uddannelser og udbud inden for
andre ministerområder.
Vi har lært og erfaret meget i processen, og vi har gjort
os nogle generelle iagttagelser med akkrediteringssystemet, som vi her i beretningen vil komme ind
på. Både for at gøre status over opstarten, og for at
give input til alle dem, som er interesserede i det
danske akkrediteringssystem - nu og i fremtiden, da vi
opfatter dialogen med interessenter som yderst vigtig.
I beretningen vil vi komme ind på tre overordnede
aspekter. For det første vil vi beskrive akkrediteringssystemet, for det andet vil vi fokusere på de
resultater og den effekt, som akkrediteringssystemet
har haft. Endelig vil vi komme ind på vores tanker og
overvejelser om fremtidens akkrediteringssystem for
videregående uddannelser i Danmark.
Målgruppen for beretningen er primært politikere,
medarbejdere i ministerier og organisationer med
interesse for kvalitetssikring af de videregående
uddannelser, samt medarbejdere og studerende ved
de videregående uddannelsesinstitutioner. Desuden
er beretningen tænkt som en vigtig del af vores
videreformidling af erfaring og læring til kommende
rådsmedlemmer.

”

Allerede på første rådsmøde i maj 2007 gik vi i
gang med den omfattende opgave, det har været
at opbygge et solidt, dansk akkrediteringskoncept.
Det er og har været et intensivt arbejde, som vi har
udført i samarbejde med de faglige operatører, ACE

Se en oversigt over Akkrediteringsinstitutionens historik i bilag 1

God læselyst.
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Akkrediteringssystemets funktion og rolle
Allerede
før
Akkrediteringsinstitutionen
blev
etableret,
spillede
ekstern
kvalitetssikring
en rolle inden for videregående uddannelse.
Evalueringscentret blev således oprettet i 1992 og
gennemførte indtil 1999 systematiske evalueringer
af samtlige videregående uddannelser i Danmark.
Fra 1999 blev Evalueringscentrets opgave med
ekstern kvalitetssikring overtaget af Danmarks
Evalueringsinstitut (EVA). EVA akkrediterede blandt
andet
professionsbacheloruddannelser,
lavede
akkrediteringer af institutioner, der ønskede at bruge
betegnelsen University College, samt auditerede
universiteter.
I 2007 blev Akkrediteringsinstitutionen etableret
med det formål at sikre og dokumentere kvalitet
og relevans af videregående uddannelser ved at
foretage en faglig vurdering af uddannelser og
uddannelsesudbud (herefter udbud) ud fra centralt
fastsatte kriterier. Dermed blev akkreditering med
klare konsekvenser en realitet for videregående
uddannelser og udbud på både videnskabsministeren,
undervisningsministeren og kulturministerens område

Akkrediteringsinstitutionen

- og efter aftale uddannelser og udbud fra andre
ministerområder.
Akkrediteringsinstitutionen består af Akkrediteringsrådet, et rådssekretariat, et ledelsessekretariat og
et fagligt sekretariat. Sekretariaterne er i praksis samlet som organisationen ACE Denmark.
Akkrediteringsinstitutionen kan derfor siges at have
to grene; Rådet og ACE Denmark.
Akkrediteringsrådet foretager de endelige afgørelser om akkreditering af uddannelser og udbud
på baggrund af akkrediteringsrapporter, der
bliver udarbejdet af to faglige operatører. Den
ene operatør er ACE Denmarks faglige sekretariat,
der udarbejder akkrediteringsrapporter inden for
videnskabsministerens område. Den anden operatør

Læs Lov om Akkrediteringsinstitutionen for
videregående uddannelser fra 2007 på
www.retsinformation.dk
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Akkrediteringssystemet

Hensigten med hele akkrediteringssystemet er at skabe de bedst mulige og de mest relevante uddannelser
gennem klare og konsistente standarder. Det har stor
betydning for de studerende, der bruger en årrække af
deres liv på en uddannelse, som gerne skulle kvalificere
dem til arbejdslivet. Dermed har det også en værdi for
de aftagere, der skal ansætte dimittenderne. I det hele
taget er uddannelseskvalitet og -relevans værdifuldt
for samfundet, der dels finansierer uddannelsessystemet, og dels er stærkt afhængigt af den viden og de
kompetencer, de studerende får gennem deres uddannelser.
Det er klart, at værdien i akkrediteringssystemet byg-

ger på, at systemet er troværdigt. Det handler først og
fremmest om, at systemet måler det, det skal måle –
kvalitet og relevans af videregående uddannelser og
udbud. Det handler også om, at alle uddannelser og
udbud skal behandles ud fra samme principper om
gennemsigtighed, konsistens og uafhængighed i de
faglige vurderinger. Desuden skal systemet løbende
effektiviseres inden for de eksisterende rammer, uden
at der gives køb på grundigheden i Rådets beslutningsgrundlag.
Hensigten med hele akkrediteringssystemet er at skabe de bedst mulige og de mest relevante uddannelser
gennem klare og konsistente standarder.
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Akkrediteringsrådets sammensætning og
arbejdsform
Rådet er bredt sammensat for at kunne sikre kvalitet og
relevans inden for hele det videregående uddannelsesområde. Rådets medlemmer skal tilsammen have viden
og erfaring inden for kvalitetssikring, videregående
uddannelse, forskning og arbejdsmarkedsforhold for
dimittender. Herudover skal Rådet have international
erfaring med akkreditering og en ligelig fordeling af
mænd og kvinder.
Rådsmedlemmerne udpeges af videnskabsministeren
for en fire-årig periode - undtagen studentermedlemmet, der udpeges for en et-årig periode. Til trods for at
studentermedlemmet sidder i Rådet for en kortere periode end de øvrige medlemmer, er det væsentligt, at
medlemmet er fuldt integreret i Rådet og dets arbejde.
Studentermedlemmet rådfører sig med relevante organisationer i sit bagland og bidrager med konkrete og
daglige erfaringer med, hvor vigtigt det er, at ens uddannelse har høj kvalitet og er relevant. Derfor er medlemmets perspektiv centralt for Rådets arbejde.
Alle medlemmer kan genudpeges én gang.

Se en detaljeret beskrivelse af Rådets sammensætning i bilag 2

Selvom rådsmedlemmerne er udpeget på baggrund
af deres særlige kompetencer, har Rådet lagt vægt på,
at alle rådsmedlemmer forholder sig til alle typer uddannelser og udbud, uanset hvilket ministerområde
uddannelsen eller udbuddet ligger inden for. Den arbejdsform har bidraget til at skabe et kollektivt ansvar
for alle afgørelser. På den måde er der samtidig skabt
en vigtig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af Rådets arbejde og en væsentlig mindre personafhængighed.
Den kollektive arbejdsform og det faktum, at Rådet
skal behandle et meget stort antal uddannelser og udbud, har krævet en løbende optimering af både Rådets forberedelse til rådsmøderne og af selve rådsmøderne. Eksempelvis har Rådet i samarbejde med de to
faglige operatører udviklet klare principper for, hvilke
akkrediteringsrapporter der kræver en særlig grundig
behandling. Rådet er derfor blevet stadig bedre til at
målrette drøftelser mod de mere principielle forhold,
såvel som at fokusere på de konkrete afgørelser.
Derudover er det en forudsætning for målrettetheden
i drøftelserne og effektiviteten i beslutningsprocesserne, at der er en grundlæggende tillid til det beslutningsgrundlag, som operatørerne leverer.

Side 8

”
Gennem kvalitetssikringen skabes
en begrundet tillid til operatørerne
og deres daglige arbejde.

”
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Tillid til de faglige operatører på baggrund af kvalitetssikring og dialog
Som en tværgående beslutningsinstans har Rådet et
særligt ansvar for troværdigheden af det samlede akkrediteringssystem, herunder at processer, procedurer og standarder anvendt af de faglige operatører i
forbindelse med udarbejdelsen af akkrediteringsrapporterne lever op til de europæiske standarder og retningslinger – The European Standards and Guidelines
for Quality Assurance (ESG). Et væsentligt element i Rådets varetagelse af dette ansvar er, at Rådet løbende
kvalitetssikrer operatørerne.
Konkret er kvalitetssikringen af operatørernes metodiske arbejde tilrettelagt som en systematisk og gennemsigtig proces, hvor Rådet med udgangspunkt i en
række prioriterede emner, og med et særligt tilrettelagt forløb for hvert emne, drøfter operatørernes arbejde. Gennem kvalitetssikringen skabes en begrundet tillid til operatørerne og deres daglige arbejde.
Udover selve kvalitetssikringen giver forløbene anledning til, at operatørerne får mulighed for at få indblik i
hinandens processer og metoder.
Forløbene er et udtryk for, at det daglige ansvar for
operatørernes metoder og procedurer er lagt ud til
operatørerne selv.

Af centrale emner i kvalitetssikringen kan eksempelvis
nævnes operatørernes anvendelse og træning af eksperter til akkrediteringspanelerne, samt det løbende
og systematiske arbejde med at skabe konsistens i Rådets beslutningsgrundlag.
Udover de systematiske og periodisk fastlagte kvalitetssikringsprocesser har Rådet en løbende dialog
med de faglige operatører. Denne ofte meget tætte
dialog med operatørerne var afgørende i akkrediteringssystemets etableringsfase, og den løbende dialog
og gensidige orientering er stadig vigtig, ikke mindst
fordi der er ganske væsentlige forskelle på akkrediteringskoncepterne ministerområderne imellem.
Relationen mellem Rådet og operatørerne har en forankring i den tætte dialog og i Rådets vished om operatørernes grundighed og konsistens i udarbejdelsen
af et beslutningsgrundlag. Men relationen bygger i høj
grad også på Rådets viden om, at begge operatører på
den ene side på professionel vis indarbejder de faglige eksperters vurderinger i akkrediteringsrapporterne
i så høj grad som muligt, og på den anden side arbejder på at præcisere dokumentationskrav og effektivisere processer i så vid udstrækning som muligt.
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International anerkendelse og internationalt
samarbejde

Rådet og ACE Denmark opnåede i efteråret 2010 fuldt
medlemskab i the European Association for Quality Assurance (ENQA) og blev optaget i the European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Det
samlede danske akkrediteringssystem har dermed et internationalt kvalitetsstempel, idet et internationalt panel allerede i 2005 konkluderede, at EVA lever op til ESG.

”Akkrediteringsinstitutionens
optagelse i EQAR var
en indfrielse af en
væsentlig målsætning
i Akkrediteringsloven,
der foreskriver, at
Akkrediteringsinstitutionen
skal leve op til europæiske
standarder.

”

Den internationale evaluering af Akkrediteringsinstitutionen i 2010 var institutionens første siden opstarten i
2007. Et uafhængigt internationalt panel foretog en evaluering af Akkrediteringsinstitutionens arbejde med akkreditering gennem de cirka tre år ud fra ESG.
Ligesom det var tilfældet med EVA’s internationale evaluering, byggede den dels på det internationale panels

samtaler med flere af institutionens kerneinteressenter,
dels på Akkrediteringsinstitutionens selvevalueringsrapport samt yderligere dokumentation. Konklusionen i
evalueringen var, at Akkrediteringsinstitutionen opfyldte de fleste evalueringskriterier på højt niveau.
Akkrediteringsinstitutionens optagelse i EQAR var en
indfrielse af en væsentlig målsætning i Akkrediteringsloven, der foreskriver, at Akkrediteringsinstitutionen
skal leve op til europæiske standarder. Optagelsen er en
foreløbig kulmination på tre års intensivt arbejde med
at opbygge et solidt akkrediteringskoncept.
EVA har befundet sig på kvalitetssikringsscenen i en
årrække og var i 2000 således også med til at etablere ENQA, som EVA’s daværende direktør desuden var
præsident for frem til 2005. EVA er i dag repræsenteret
i ENQA’s bestyrelse og er aktuelt i gang med en ny ekstern evaluering. Målet er fortsat fuldgyldigt medlemskab af ENQA, som det er forudsat i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA vil også
bruge evalueringen til at søge optagelse i EQAR.
Akkrediteringsinstitutionen og EVA er begge med i
European Consortium for Accreditation (ECA), som er et
netværk for europæiske akkrediteringsinstitutioner inden for det videregående uddannelsesområde.
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Løbende effektivisering af akkrediteringssystemet

Ansvaret for at sikre troværdigheden af det samlede akkrediteringssystem betyder, at Rådet har fokus på at opbygge et akkrediteringssystem, der er så ressourceeffektivt som muligt for alle parter inden for de lovmæssige
rammer. Rådet finder det derfor vigtigt, at operatørerne
løbende arbejder med at effektivisere akkrediteringsprocesserne.
Et eksempel på effektivisering er, at både ACE Denmark
og EVA regelmæssigt reviderer deres vejledninger. Formålet er at gøre kravene til dokumentation så klare som
muligt, således at institutionerne ikke udarbejder og
indsender overflødig dokumentation. Samtidig er det
selvfølgelig væsentligt, at operatørerne ud fra dokumentationen skal kunne udarbejde et solidt beslutningsgrundlag, der rent faktisk identificerer de udfordringer,
der måtte være på de enkelte uddannelser og udbud. Et
andet eksempel er, at begge operatører bruger nøgletal
i vurderingen af visse kriterier, hvorved statistisk materiale kan indgå som en del af dokumentationen.
En anden type af effektivisering er revisionen af akkrediteringsbekendtgørelsen på universitetsområdet i slutningen af 2009, hvor antallet af kriterier for relevans og
kvalitet af uddannelser blev reduceret fra ti til fem. Revisionen blev til på baggrund af et forslag, som Akkrediteringsinstitutionen forelagde videnskabsministeren efter

en uformel dialog med universiteterne, repræsentanter
for de studerende og andre relevante kerneinteressenter.

”

Et eksempel på effektivisering
er, at både ACE Denmark og EVA
regelmæssigt reviderer deres
vejledninger.

”

Desuden foretager de to faglige operatører løbende
brugerevalueringer, som spørger ind til præcisionen og
tydeligheden af kravene i vejledningerne.
ACE Denmark har derudover foretaget en mindre undersøgelse angående omfanget af den dokumentation,
som universiteterne udarbejder til hver akkreditering.
Undersøgelsen viste, at universiteterne i gennemsnit udarbejder 32 sider specifikt til hver akkrediteringsansøgning - hvilket skal ses i forhold til, at en uddannelse opnår
en godkendelse for seks år ved en positiv akkreditering.
Omfanget af dokumentation til hver akkreditering er et
emne, der løbende har været til debat - også i andre lande, hvor akkrediteringssystemer er blevet indført.
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Bred dialog med interessenter
Dialogen med interessenterne markerer, at Rådet fra
begyndelsen har erkendt, at en bred dialog med kerneinteressenter er væsentlig, når et nyt akkrediteringssystem skal indføres og opbygges. Ikke mindst fordi et
akkrediteringssystem uundgåeligt påvirker centrale
dele af selvstændige organisationers arbejde. Rådet har
derfor lagt stor vægt på at etablere konstruktive relationer til institutioner, ministerier, studenterorganisationer
og andre grupper af interessenter, så et godt grundlag
for en smidig og løbende dialog kunne opbygges.

”

Rådet har drøftet akkrediteringssystemet med en lang række af de enkelte interessenter og
har på den måde fået kendskab
til interessenternes synspunkter
og erfaringer med systemet.

”

Den brede dialog med interessenterne har antaget
mange former. Rådet har drøftet akkrediteringssystemet med en lang række af de enkelte interessenter og
har på den måde fået kendskab til interessenternes

synspunkter og erfaringer med systemet. Rådet har
samtidig afholdt konferencer og etableret dialogfora,
hvor repræsentanter for alle interessentgrupper er blevet samlet for at skabe rammer for fælles drøftelser om
akkrediteringssystemet og om kvalitet og kvalitetsudvikling på tværs af uddannelser.
De to faglige operatører varetager den daglige dialog
om de specifikke akkrediteringsprocesser og har et konstruktivt samarbejde med kontaktpersoner på institutionerne. Rådet selv har ikke kontakt med institutionerne
under udarbejdelsen af specifikke akkrediteringsrapporter, hvilket bidrager til at sikre Rådets nødvendige
uafhængighed i selve afgørelsesprocessen. Desuden
indgår operatørerne i netværk med kvalitetssikringsinstitutioner fra andre europæiske lande og har derigennem en international, faglig dialog.
Selvom både Rådet og operatørerne er i dialog med
interessenterne og lægger vægt på at opbygge konstruktive relationer, betyder det ikke, at der i alle sammenhænge har været tilslutning fra omgivelserne.
Tværtimod er akkrediteringssystemet blevet kritiseret
og debatteret i flere omgange. Men Rådet har hilst debatten velkommen og ser den som en nødvendig del af
den meget store opgave, det har været at implementere
et samlet akkrediteringssystem i Danmark.
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Øget fokus på kvalitet og relevans af uddannelser
og udbud
Det overordnede resultat af akkrediteringssystemets
indførelse er, at der er kommet et øget fokus på kvalitet og relevans på alle videregående uddannelser. På
tværs af uddannelsesområderne kan det således ses, at
akkreditering på det enkelte uddannelses- og udbudsniveau har været en anledning for institutionerne til at
få vurderet kvalitet og relevans, og til at rette op på de
forhold, hvor der skal ske kvalitetsforbedringer.
Derudover har akkreditering på universitetsområdet
været et incitament til at øge opmærksomheden på
uddannelse og undervisning i et miljø, der traditionelt
har et stort fokus på forskningsdelen.
Akkreditering har også været en anledning for institutionerne til at få deres kvalitetssikringssystemer
vurderet, da der på tværs af de forskellige kriterier på
ministerområderne er et fælles klart fokus på institutionernes interne kvalitetssikring. Det er væsentligt, fordi
opbygningen, vedligeholdelsen og udbygningen af
velfungerende kvalitetssikringssystemer konkret kan
ses som et udtryk for institutionernes evne til selvstændigt at varetage ansvaret for kvaliteten og relevansen

af deres uddannelser.

”

Det overordnede resultat
af akkrediteringssystemets
indførelse er, at der er kommet
et øget fokus på kvalitet og
relevans på alle videregående
uddannelser.

”

Opbygningen af solide og velfungerende kvalitetssikringssystemer er imidlertid en gradvis proces, og der
er forskel på, hvor langt de forskellige uddannelsesinstitutioner er, og hvilke udfordringer institutionerne
møder, når de skal opbygge et kvalitetssikringssystem.
Det kan eksempelvis være en udfordring for institutionerne at skabe et sammenhængende kvalitetssikringssystem, når de er relativt nyfusionerede, geografisk
adskilte, store og i nogle tilfælde fragmenterede med
mange lokale traditioner, og når afstanden mellem
den administrative og den faglige del af institutionen
er betydelig.
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Akkrediteringssystemet fanger kvalitets- og
relevansproblemer

Det øgede fokus på kvalitet og relevans går på tværs af
de tre ministerområder, som Rådet har erfaring med at
akkreditere uddannelser og udbud inden for. Overordnet er det Rådets vurdering, at der er mange gode, velfungerende uddannelser, og at institutionerne generelt
har en positiv tilgang til arbejdet med uddannelseskvalitet.

ministerområder. Der er nemlig stor forskel på Rådets erfaringsgrundlag områderne imellem. Det konkrete arbejde med akkreditering er begyndt på forskellige tidspunkter, uddannelsesområderne har forskellig størrelse
og indsatsen rettet mod henholdsvis nye og eksisterende uddannelser er forskelligt prioriteret på de tre områder.

På tværs af ministerområderne har Rådet imidlertid også behandlet uddannelser og udbud, hvis kvalitet og
relevans ikke levede op til de gældende minimumstandarder. Ved siden af de mange positive akkrediteringsresultater har en række eksisterende uddannelser og
udbud således fået betinget positiv akkreditering, og
institutionerne er blevet forpligtede til efterfølgende at
rette op på problematiske forhold, ligesom en række ansøgninger om akkreditering af nye uddannelser og udbud har fået afslag.

Rådet har i alt behandlet 758 uddannelser og udbud,
som fordeler sig således:

”

Overordnet er det Rådets vurdering, at der er mange gode velfungerende uddannelser, og at
institutionerne generelt har en
positiv tilgang til arbejdet med
uddannelseskvalitet.

”

Når det gøres op, hvilke forhold der især er problemer
med, er det dog vigtigt at skelne mellem de forskellige

Videnskabsministerens område:
276 eksisterende og 154 nye universitetsuddannelser
Undervisningsministerens område:
40 eksisterende udbud og 267 nye uddannelser og udbud
Kulturministerens område:
12 eksisterende uddannelser. Rådet har endnu ikke behandlet en ny uddannelse på kulturministerens område.
Økonomi- og Erhvervsministerens område:
7 eksisterende udbud

Se en detaljeret statistik over Rådets afgørelser i bilag 3
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Videnskabsministerens område
- 276 eksisterende universitetsuddannelser
- 154 nye universitetsuddannelser

På videnskabsministerens område viser tallene, at
ca. 86 % af de akkrediterede eksisterende uddannelser har fået en positiv akkreditering, og desuden
at ca. 14 % har fået en betinget positiv akkreditering. Inden for nye uddannelser har ca. 88 % fået en
positiv akkreditering, mens ca. 12 % har fået afslag.
Afslagene på ansøgninger om akkreditering af nye
uddannelser blev særligt givet i de første akkrediteringsrunder.
Ca. 5 % af alle akkrediterede eksisterende uddannelser har fået en positiv akkreditering med kortere
varighed. Rådet har fastsat en kortere varighed,
når det har været tvivlsomt, hvorvidt grundlaget
for den positive akkreditering af uddannelsen ville
være til stede i alle de seks år, som den normale turnusakkrediteringsperiode er fastsat til. Eksempelvis
har Rådet fastsat en kortere akkrediteringsperiode,
hvis der har været tvivl om, hvorvidt det forskningsmiljø, der er knyttet til en uddannelse, kan opretholdes i en seks-årig periode – f.eks. på grund af
forestående pensioneringer.
På de eksisterende uddannelser har det særligt
været udfordringer med uddannelsernes forskningsbasering, der har været udslagsgivende for
Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering.
Det har eksempelvis handlet om, at et eller flere af
uddannelsens centrale fag ikke har haft forskere
tilknyttet. For de studerende kan det betyde, at de
ikke undervises i den nyeste viden indenfor forskningsområdet, og at deres uddannelse dermed ikke
er på højeste niveau.
Herudover har Rådet i flere tilfælde set udfordringer
med uddannelsens faglige niveau og faglige tilret-

telæggelse. Typisk har der ikke har været tilstrækkelig overensstemmelse mellem uddannelsens
kompetenceprofil og uddannelsens faglige indhold.
Konkret betyder det, at de studerende på uddannelsen ikke er sikre på at opnå det faglige niveau og de
faglige kompetencer, som de ellers er blevet stillet i
udsigt.
Rådets første erfaringer med at genakkreditere universitetsuddannelser, der har fået betinget positiv
akkreditering, viser, at uddannelserne reelt retter op
på de problematiske forhold og således opnår en
positiv akkreditering i anden omgang.
Selvom langt de fleste af de eksisterende universitetsuddannelser, som Rådet har vurderet, har været
gode og velfungerende, springer det dog i øjnene,
at der for ca. en tredjedel af uddannelserne har været udfordringer med relevans. Således har det f.eks.
ikke i tilstrækkelig grad været dokumenteret, at der
er eller bliver behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet, eller at uddannelsen systematisk indsamler
viden om dimittender og aftagere. Det er selvfølgelig alvorligt set i lyset af, at uddannelserne skal svare
til samfundets nuværende eller fremtidige behov. I
mange tilfælde har relevansudfordringer ikke været
udslagsgivende i forhold til Rådets helhedsvurdering af uddannelsen i sig selv, men resultatet viser, at
relevanssikring generelt er et udviklingsområde for
mange af universiteternes kvalitetssikringssystemer.
Derudover viser tallene, at seks ud af otte universiteter har fået betinget positiv akkreditering på én eller
flere af deres uddannelser, og at uddannelser med
kvalitets- og relevansudfordringer dermed findes på
tværs af universiteterne.

Rammerne for akkreditering af videregående uddannelser under videnskabsministeren:
»
»

Akkreditering af eksisterende uddannelser ud fra 5 kriterier – brug af ekspertpanel
Akkreditering af nye uddannelser ud fra 5 kriterier – ingen brug af ekspertpanel

Videnskabsministeren kan undtagelsesvis træffe afgørelse om, at en uddannelse ikke kan godkendes på baggrund af akkreditering. Dette kan ske, hvis en uddannelse ikke opfylder lovgivningsmæssige krav, eller hvis det samfundsøkonomisk skønnes uhensigtsmæssigt at godkende
uddannelsen.
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Undervisningsministerens område
- 40 eksisterende udbud
- 267 nye uddannelser og udbud

På undervisningsministerens område viser tallene, at
ca. 73 % af nye uddannelser har fået en positiv akkreditering, og at ca. 27 % har fået et afslag. Inden for nye
udbud har ca. 76 % fået en positiv akkreditering, mens
ca. 24 % har fået et afslag. Endelig har ca. 83 % af de
akkrediterede eksisterende udbud fået en positiv akkreditering, mens ca. 17 % har fået en betinget positiv
akkreditering.
I forbindelse med ansøgninger om nye uddannelser
og udbud har Rådet typisk set, at udfordringer med
uddannelsens relevans og efterspørgsel har været udslagsgivende i forhold til et afslag. I flere ansøgninger
har der eksempelvis ikke været tilstrækkelig afdækning
af, hvilke kompetencer aftagerne efterspørger, eller det
har ikke været sandsynliggjort, at der er eller kommer
opbakning til uddannelsen på arbejdsmarkedet. Det er
kritisk for de studerende, som efter at have gennemført
uddannelsen ikke vil have opnået de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger. Herudover har Rådet set
udfordringer i retning af, at uddannelser ikke har en opbygning, der sikrer, at de studerende kan nå de kompetencer og det kompetenceniveau, som er efterspurgt
på arbejdsmarkedet.
Rådets erfaring med de eksisterende udbud er stadig
så forholdsvis begrænset, at det er vanskeligt at sige
noget om generelle problemer. På det nuværende
grundlag er det relevant at fremhæve de problemer,
der kan være med et udbuds videngrundlag. Det har
konkret drejet sig om, at en institution ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at viden fra forskning samt forsøgs- og udviklingsarbejde anvendes på det sted, hvor
uddannelsen udbydes. Det kan igen have den uheldige
konsekvens, at de studerende ikke får en tidssvarende

uddannelse.
Et andet problem er, at nogle institutioner ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at en anden hjørnesten i
professionsuddannelser, nemlig praktikken, fungerer
tilfredsstillende. En systematisk kvalitetssikring af praktikstederne er en væsentlig garant for, at de studerendes læring styrkes i det for professionsuddannelserne
helt centrale samspil mellem teori og praksis.

Rammerne for akkreditering, screening og
godkendelse af videregående uddannelser
og udbud under undervisningsministeren :
»
»
»

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud ud fra 17 kriterier – brug
af ekspertpanel
Akkreditering af nye uddannelser ud
fra 3 kriterier – brug af ekspertpanel
Akkreditering af nye udbud ud fra 7
kriterier – brug af ekspertpanel

Ministeren screener ansøgninger om nye uddannelser og udbud inden akkreditering.
Ministeren foretager endelig godkendelse af
nye uddannelser og udbud og eksisterende
udbud.
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Kulturministerens område
- 12 eksisterende uddannelser.
- Rådet har endnu ikke behandlet en ny uddannelse på kulturministerens område.

Det samlede antal af uddannelser på kulturministerens
område er væsentligt lavere end på de to andre ministerområder. Det afspejler sig i antallet af uddannelser,
Rådet har vurderet. Rådets erfaring med de kunstneriske uddannelser er derfor endnu ikke så stor.
De kunstneriske uddannelser, der hidtil er blevet behandlet, har alle fået positiv akkreditering. Men akkrediteringen har vist, at flere af uddannelserne er meget
konjunkturfølsomme, og at der derfor er mange af de
nyuddannede dimittender, som i perioder med økonomisk lavkonjunktur har vanskeligt ved at komme i arbejde efter endt uddannelse.

Rammerne for akkreditering, screening
og godkendelse af videregående uddannelser under kulturministeren :
»
»

Akkreditering af nye uddannelser
ud fra 10 kriterier – brug af ekspertpanel
Akkreditering af eksisterende uddannelser ud fra 13 kriterier – brug
af ekspertpanel

Ministeren screener ansøgninger om nye
uddannelser inden akkreditering.
Ministeren foretager endelig godkendelse
af nye og eksisterende uddannelser.
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Brugen af kvalifikationsrammen

På tværs af de tre ministerområder er der et arbejde
med at indarbejde kvalifikationsrammen, som er et af de
værktøjer, der kan bidrage til at sikre en vis grad af orientering mod arbejdsmarkedet. Helt konkret er intentionen med en kvalifikationsramme, at alle uddannelser beskriver deres mål og sigte med henblik på at give et klart
billede af, hvad de studerende kan forvente at lære på
uddannelsen og på hvilket niveau. Kvalifikationsrammen
er på den måde med til at sikre, at institutionerne konsekvent tænker niveau, kompetenceprofil og læringsudbytte ind i uddannelsers opbygning og tilrettelæggelse.
Samtidig er en systematisk brug af kvalifikationsrammen
et godt redskab til at kunne sammenligne uddannelser
på tværs, både i det samlede danske uddannelsesudbud
og internationalt.
Nogle institutioner og uddannelser har taget brugen af
kvalifikationsrammen mere til sig end andre.

”enHeltkvalifikationsramme,
konkret er intentionen med
at alle

uddannelser beskriver deres mål
og sigte med henblik på at give et
klart billede af, hvad de studerende kan forvente at lære på uddannelsen og på hvilket niveau.

”

Det fremgår eksempelvis, når man på tværs af akkrediteringsrapporter ser, hvordan læringsudbyttet beskrives
af de enkelte uddannelser. Her er der i nogle tilfælde lagt
meget arbejde i at tænke fagelementer sammen med
kvalifikationsrammen og kompetenceprofilen. I andre
tilfælde fremgår det, at det stadig er relativt nyt at indarbejde kvalifikationsrammens intentioner i forhold til den
konkrete uddannelse.
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Særligt om tværfaglige universitetsuddannelser

Rådet modtager stadig flere ansøgninger om akkreditering af tværfaglige uddannelser. Selv om det er
vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne udvikler og
udbyder uddannelser, som kan modsvare et samfundsmæssigt behov for tværfaglige kompetencer,
så har nogle af de tværfaglige uddannelser, som
akkrediteringsrådet har set på, også betydelige problemer. Det gælder eksempelvis problemer med at
bringe forskellige fagligheder sammen i en veldefineret uddannelsesstruktur og ikke mindst med at nå
det tilstræbte niveau i kvalifikationsrammen.
Det har været nogle universiteters opfattelse, at
tværfaglige uddannelser har sværere ved at opnå en
positiv akkreditering end andre uddannelser. Rådet
er derfor blevet kritiseret for en vis konservatisme i
sin tilgang til vurderingen af tværfaglige uddannelser. Rådet har været meget opmærksomt på kritikken
og iværksatte derfor en undersøgelse af erfaringerne
på baggrund af de første akkrediteringer af tværfag-

lige uddannelser. Undersøgelsen sammenlignede
procenten for positiv akkreditering af nye tværfaglige uddannelser og nye ikke-tværfaglige uddannelser
i perioden september 2007 til december 2008, hvor i
alt 66 nye uddannelser blev behandlet. Undersøgelsen viste, at 79 % af de nye ikke-tværfaglige uddannelser blev positivt akkrediteret, mens procentsatsen
for de nye tværfaglige uddannelser var 73. Der er
med andre ord kun en relativt marginal forskel i afgørelserne.
Rådet er dog fortsat opmærksomt på spørgsmålet
om tværfaglige uddannelser og har hæftet sig ved,
at der ofte refereres til tværfaglige uddannelser som
en relativt entydig størrelse. Rådet har imidlertid konstateret, at der eksisterer forskellige former for tværfaglighed. Med henblik på at kvalificere drøftelserne
yderligere har Rådet derfor anmodet ACE Denmark
om at iværksætte en mindre undersøgelse af tværfaglighed.
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Ekstern kvalitetssikring på universitetsområdet –
nu og i fremtiden

Akkrediteringssystemet på universitetsområdet har været genstand for løbende debat de seneste år. Senest har
videnskabsministeren været med til at sætte dagsordenen for debatten med sin udmelding om, at den planlagte redegørelse vedrørende Akkrediteringsinstitutionen
er blevet fremrykket til foråret 2011. Rådet hilser debatten velkommen og har valgt at bidrage med et fagligt
input på baggrund af erfaringerne med akkreditering i
praksis.
Helt konkret har Akkrediteringsrådet offentliggjort et
sæt anbefalinger til fremtidens akkrediteringssystem på
universitetsområdet. Her fremhæver Rådet, at et fremtidigt akkrediteringssystem bør fokusere på institutionsniveauet (i kombination med stikprøver) og være betydelig mindre detailorienteret end det nuværende.

”

Her fremhæver Rådet, at et
fremtidigt akkrediteringssystem
bør fokusere på institutionsniveauet (i kombination med stikprøver) og være betydelig mindre
detailorienteret end det nuværende.

”

Der er to væsentlige argumenter for et fokus på institutionsniveau. For det første har uddannelsesakkrediteringerne vist, at omkring 86 % af de eksisterende uddannelser allerede kan siges at være gode og velfungerende.
Det betyder ikke, at der ikke er et forbedringspotentiale
for de pågældende uddannelser, hvilket også fremgår af

akkrediteringsrapporterne. Men det betyder, at de lever op til den fastsatte minimumsstandard for kvalitet
og relevans. Derfor kan ekstern kvalitetssikring med
fordel rettes mod institutionsniveau.
For det andet er det vanskeligt yderligere at effektivisere de nuværende uddannelsesakkrediteringer væsentligt. Hvis man skal have solid og troværdig dokumentation og grundige og gennemsigtige processer,
så kan uddannelsesakkrediteringerne ikke gøres mere
”light” uden at det går ud over troværdigheden.
Derudover vil et fokus på institutionsniveau i langt højere grad placere det overordnede ansvar for kvaliteten og relevansen af uddannelser hos de aktører, der
praktisk og indholdsmæssigt har det daglige ansvar,
nemlig universiteterne. Det ligger også i naturlig forlængelse af en uafhængig evaluering af universitetsområdet i 2009. Den pegede blandt andet på, at der i
det nuværende akkrediteringssystem er en række elementer, der ikke stemmer overens med den øgede institutionelle autonomi, som blev sat på dagsordenen
med universitetsloven i 2003.
Et eventuelt skifte til institutionsakkrediteringer på
universitetsområdet har paralleller i andre nationale
akkrediteringssystemer som f.eks. det nederlandske
og det tyske. Som det fremhæves i ACE Denmarks
pjece Akkreditering og ekstern kvalitetssikring i internationalt perspektiv, omlægges forskellige nationale systemer for ekstern kvalitetssikring således med
jævne mellemrum. Internationalt ser man typisk også,
at institutionsakkrediteringer suppleres med diverse
uafhængige, tematiske analyser, evalueringer og undersøgelser med henblik på at belyse problemstillinger på tværs af universiteter og uddannelsesområder.
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Ét råd for alle videregående uddannelser

Folketinget vedtog med Akkrediteringsloven i 2007,
at et nyt akkrediteringssystem skulle være et helhedssystem for alle de videregående uddannelsesområder, og at det nye Råd gennem sine afgørelser skulle
gøre uddannelseskvalitet synlig og sammenlignelig
på tværs af områderne. I forbindelse med debatten
om akkreditering på universitetsområdet er det derfor væsentligt for Rådet at understrege sin stærke forpligtelse over for sin opgave i forhold til det samlede
system af videregående uddannelser.
Rådet kan også pege på, at flere problemfelter er fælles for hele området. Det gælder for eksempel det
store og støt voksende antal distinkte videregående
uddannelser. Mangfoldighed og udvikling er godt,
men markant og ukoordineret vækst af nye uddannelser vil ikke være godt. Ikke mindst når ressourcerne til uddannelserne er under konstant pres.
I den forbindelse kan Rådet dog også pege på, at
det nuværende akkrediteringssystem hverken er
indrettet til eller tænkt som en regulerende faktor i
forhold til et samlet uddannelseslandskab, hvor der
kommer mange nye uddannelser.

”I forbindelse
med debatten
om akkreditering på

universitetsområdet, er det
derfor væsentligt for Rådet
at understrege sin stærke
forpligtelse over for sin opgave
i forhold til det samlede system
af videregående uddannelser.

”

Hvorvidt et eventuelt fremtidigt system for ekstern
kvalitetssikring i højere grad skal kunne bidrage til
at håndtere problematikken, er et vigtigt og åbent
spørgsmål.
Under alle omstændigheder er det med tilfredshed,
at Rådet efter sine første fire år kan konstatere, at
ekstern kvalitetssikring er kommet for at blive. Det er
meget glædeligt, at der i dag er meget bred opbakning til en uafhængig ekstern institution, der sikrer
kvaliteten og relevansen af de videregående uddannelser. Styrkelse af kvalitet og relevans af uddannelser
er central for vores samfunds fortsatte udvikling.
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Bilag 1 Akkrediteringsinstitutionens historik
2007

Dato

2008

Aktivitet

27. marts 2007

”Lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående
uddannelser” vedtages
(Akkrediteringsloven)

1. april 2007

ACE Denmark oprettes som
statsinstitution

15. maj 2007

Medlemmerne af Akkrediteringsrådet udpeges af videnskabsministeren

31. maj 2007

Det første rådsmøde afholdes

22. august 2007

”Bekendtgørelse om kriterier
for universitetsuddannelsers
relevans og kvalitet og om
sagsgangen ved godkendelse
af universitetsuddannelser”
vedtages (akkrediteringsbekendtgørelsen for VTU)

1. september 2007

ACE Denmark etableres med et
rådssekretariat, et fagligt sekretariat og et ledelsessekretariat

1. september 2007

Jette Frederiksen tiltræder som
direktør i ACE Denmark

9. november 2007

De første nye VTU-uddannelser
behandles

20. december 2007

Akkrediteringsinstitutionen
bliver associeret medlem af
ENQA
(the European Association for
Quality Assurance in Higher
Education)

Dato

Aktivitet

1. april 2008

Akkrediteringsrådets åbningskonference afholdes

11. juni 2008

Første møde i dialogforum
”Aftagere” afholdes

27. juni 2008

”Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af
erhvervsakademiuddannelser
og professionsbacheloruddannelser mv.” vedtages (akkrediteringsbekendtgørelsen for UVM)

25. august 2008

Første møde i dialogforum
”Kvalitetsansvarlige” afholdes

17. september 2008

Første møde i dialogforum ”Uddannelsesledere” afholdes

21.-23. september 2008

Akkrediteringsrådets studietur
til England og den britiske
kvalitetssikringsinstitution The
Quality Assurance Agency for
Higher Education (QAA)

April 2008 til november 2008

Pilotfase med 37 eksisterende
VTU-uddannelser. Uddannelserne behandles på rådsmødet
d. 7. november 2008

12. november 2008

ACE Denmarks konference ”Erfaringer fra pilot- til turnusakkreditering” afholdes

1. december 2008

Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser under
Kulturministeriet” vedtages
(akkrediteringsbekendtgørelsen for KUM)

9. december 2008

De første nye UVM-uddannelser
og UVM-udbud behandles af
Akkrediteringsrådet
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2010-11

Aktivitet

Dato

Aktivitet

25. september 2009

Første møde i Dialogforum
(sammenlægning af de tre oprindelige dialogfora) afholdes

22. januar 2010

De første eksisterende UVMudbud behandles af Akkrediteringsrådet

December 2009-marts
2010

De første autorisationsgivende
uddannelser (ny uddannelse i psykologi på Syddansk
Universitet og ny uddannelse i
medicin på Aalborg Universitet) behandles af Akkrediteringsrådet

20. april 2010

Akkrediteringsrådets konference om kvalitetssikring af
danske videregående uddannelser afholdes

7. maj 2010

De første eksisterende KUMuddannelser behandles af
Akkrediteringsrådet

7. maj 2010

De første uddannelser/udbud
på andre ministerområder behandles af Akkrediteringsrådet
(de maritime professionsbacheloruddannelser)

Marts-juni 2010

Akkrediteringsinstitutionen
søger fuldt medlemskab af
ENQA og gennemfører i den
forbindelse en omfattende
selvevaluering

17.-18. juni 2010

ENQA’s internationale ekspertpanel besøger Akkrediteringsinstitutionen som led i en
ENQA’s evaluering af institutionen

2. september 2010

Akkrediteringsinstitutionen opnår fuldt medlemskab af ENQA

1. oktober 2010

Anette Dørge Jessen tiltræder
som ny direktør i ACE Denmark

18. november 2010

Akkrediteringsinstitutionen
bliver optaget i EQAR (the
European Quality Assurance
Register for Higher Education)

1. januar 2011

Akkrediteringsinstitutionen bliver optaget i ECA (the European
Consortium for Accreditation)

18. januar 2011

Akkrediteringsrådet fremlægger anbefalinger til et fremtidigt akkrediteringssystem på
universitetsområdet

14. december 2009

”Bekendtgørelse om kriterier
for universitetsuddannelsers
relevans og kvalitet og om
sagsgangen ved godkendelse
af universitetsuddannelser”
vedtages (ny akkrediteringsbekendtgørelse for VTU)
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Bilag 2 Akkrediteringsrådets sammensætning

Søren Barlebo Rasmussen, rådsformand, ledelseskonsulent.
Udpeget af videnskabsministeren efter drøftelse med
undervisningsministeren og
kulturministeren.
Rådsformand siden 15. maj
2007

Christian Thune, næstformand, tidligere direktør i Danmarks Evalueringsinstitut.
Udpeget af videnskabsministeren efter indstilling fra undervisningsministeren.
Næstformand siden 15. maj
2007.

Ivan Sørensen, tidl. styrelseschef i Undervisningsministeriet.
Udpeget af videnskabsministeren efter indstilling fra undervisningsministeren.
Rådsmedlem siden 15. maj
2007.

Lone Broberg, Vice President, Aalborg Industries A/S.
Udpeget af videnskabsministeren efter indstilling fra undervisningsministeren.
Rådsmedlem siden d. 9. juni
2010.

Steen Pade, direktør, Københavns Teater.
Udpeget af videnskabsministeren efter indstilling fra kulturministeren.
Rådsmedlem siden 15. maj
2007.

Berit Eika, professor, ph.d.,
Enhed for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet.
Udpeget af videnskabsministeren.
Rådsmedlem siden 4. januar
2010.
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Karin Röding, rektor, Märlardalens Högskola.
Udpeget af videnskabsministeren.
Rådsmedlem siden 15. maj
2007.
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Asger Lundorff Jensen,
professor, Institut for Basal
Husdyr- og Veterinærvidenskab, Københavns Universitet.
Udpeget af videnskabsministeren.
Rådsmedlem siden 15. maj
2007.

Casper Christiansen, studerende på Roskilde Universitet.
Udpeget efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelserne for uddannelsesinstitutioner med
videregående uddannelser under videnskabsministeren
og undervisningsministeren og fra de studerendes repræsentanter i skoleråd/konservatorieråd på videregående uddannelsesinstitutioner under kulturministeren.
Rådsmedlem siden 15. oktober 2010.

Tidligere medlemmer af Akkrediteringsrådet
Hanne Leth Andersen
Udpeget af videnskabsministeren.
Rådsmedlem fra 15. maj 2007 til 2. november 2009.
Var i perioden som rådsmedlem professor ved Det Humanistiske og Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet,
og er nu prorektor på Roskilde Universitet.
Rie Kjær Poulsen
Udpeget efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelserne for uddannelsesinstitutioner
med videregående uddannelser under videnskabsministeren og undervisningsministeren og fra de studerendes repræsentanter i skoleråd/konservatorieråd på
videregående uddannelsesinstitutioner under kulturministeren.
Rådsmedlem fra 15. maj 2007 til 14. oktober 2009.
Stud.mag., Københavns Universitet.

Kresten Bang Heinfelt
Udpeget efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelserne for uddannelsesinstitutioner
med videregående uddannelser under videnskabsministeren og undervisningsministeren og fra de studerendes repræsentanter i skoleråd/konservatorieråd på
videregående uddannelsesinstitutioner under kulturministeren.
Rådsmedlem fra 15. oktober 2009 til 14. oktober 2010.
Lærerstuderende, Professionshøjskolen Metropol.
Conni Edith Simonsen
Udpeget af videnskabsministeren efter indstilling fra
undervisningsministeren.
Rådsmedlem fra 15. maj 2007 til 1. april 2010.
Var i perioden som rådsmedlem direktør for Grundfos
A/S og er nu rektor for Ingeniørhøjskolen.
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Bilag 3 Akkrediteringsrådets afgørelsesstatistik per
1. april 2011

Kategori

Antal

Positiv
akkreditering

Positiv akkreditering
- kortere varighed

Betinget positiv
akkreditering

Afslag på akkreditering

Afslagsprocent

Nye VTU-uddannelser

154

135

0

0

19

Ca. 12 %

Eksisterende VTUuddannelser

276

221

15

40

0

0%

Nye UVM-uddannelser

56

41

0

0

15

Ca. 27 %

Nye UVM-udbud

211

160

0

0

51

Ca. 24 %

Eksisterende UVMudbud

40

33

0

7

0

0%

Eksisterende KUMuddannelser

12

12

0

0

0

0%

Nye uddannelser under andre ministerier

1

1

0

0

0

0%

Nye udbud under
andre ministerier

1

0

0

0

1

100 %

Eksisterende udbud
under andre ministerier

7

4

0

3

0

0%

Rådet har i alt akkrediteret: 758 uddannelser/udbud
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