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Positiv institutionsakkreditering af Rytmisk Musikkonservatorium 
 

Akkrediteringsrådet har 2. marts 2021 akkrediteret Rytmisk Musikkonservatorium 
(RMC) positivt, jf. akkrediteringslovens § 26 stk. 1.1 Rådet har truffet afgørelsen 
på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitu-
tion. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af RMC’s selvevalue-
ringsrapport, høringssvar og øvrig dokumentation. 
 
Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen ud fra en helhedsvurdering på grundlag 
af de kriterier, som fremgår af Bekendtgørelse om akkreditering af videregående 
uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under 
Kulturministeriet2, retningslinjerne i ”Vejledning om institutionsakkreditering – for 
videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet” af 1. april 2014 og 
Akkrediteringsrådets notat af 15. marts 2018 om vurdering af institutionernes kvali-
tetssikringssystemer. 
 
Akkrediteringsrådet har for det første vurderet, at RMC løbende gennemfører de 
indsatser, som uddybningspunkterne til de fem kriterier beskriver. I rapportens 
samlede vurdering og indstilling skriver akkrediteringspanelet, at RMC har udviklet 
et kvalitetssikringssystem, som understøtter realiseringen af RMC’s mission, visi-
on og strategi. Akkrediteringsrådet bemærker dog, at rådet ikke finder fuldt belæg 
for denne vurdering i rapporten. Akkrediteringspanelet har noteret nogle mindre, 
klart afgrænsede problemer, som RMC’s ledelse allerede er opmærksom på, og 
som efter Akkrediteringsrådets vurdering aktuelt adresseres på en tilfredsstillende 
måde af institutionen. 
 
For det andet har rådet vurderet, at der er god kvalitet i udmøntningen af kvalitets-
sikringsarbejdet. Det vil sige, at RMC’s indsats er velbeskrevet og bygger på en 
velfungerende og systematisk praksis. Institutionen har et udbygget informations-
system med relevante data for den enkelte uddannelse og fastlagte politikker for, 
hvornår og hvorledes ledelsen vil skride ind over for en uddannelse, der viser tegn 
på problemer. Ligeledes er der en god informationsudveksling, både vertikalt og 
horisontalt, som understøtter velbegrundede indsatser. RMC gennemfører løben-
de justeringer i sin kvalitetssikringspraksis, og der er et bredt engagement blandt 
institutionens ansatte og ledelse, som fører til udvikling og anvendelse af indvund-
ne erfaringer i fremtidige indsatser. 
 

                                                      
1 Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (akkredite-
ringsloven) med senere ændringer, jf. LBK nr. 173 af 2. marts 2018 
2 Bekendtgørelse nr. 339 af 6. april 2016 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 
godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet 
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Akkrediteringsrådet henviser i øvrigt til akkrediteringsrapporten for uddybende 
grundlag for rådets afgørelse. I rapporten har akkrediteringspanelet også givet en 
række anbefalinger til den videre udvikling af institutionens kvalitetssikringssy-
stem. 
 
Det følger af en positiv institutionsakkreditering, jf. akkrediteringslovens § 9, stk. 1, 
at det er muligt for uddannelsesinstitutionen at foretage justering af eksisterende 
uddannelser og uddannelsesudbud. Uddannelsesinstitutionen kan derudover op-
rette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og 
godkendt, jf. akkrediteringslovens §§ 18 og 21.  
 
Akkrediteringen er gældende til og med 2.marts 2027, jf. akkrediteringslovens § 9. 
 
Akkrediteringsrådet vil underrette ministeren om institutionens positive akkredite-
ring. 
 
I er velkomne til at kontakte Akkrediteringsrådet på e-mail: council@akkr.dk eller 
områdechef for rådsbetjening Henrik Pedersen, hvis I har spørgsmål eller behov 
for yderligere information. 
 

Med venlig hilsen 

 

   
Per B. Christensen 
Formand 
Akkrediteringsrådet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Kopi af akkrediteringsrapport 
 
Dette brev er også sendt til:  
Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet 



 

 

 

Institutions 
akkreditering 

2021 

AKKREDITERINGSRAPPORT 

RYTMISK MUSIK- 
KONSERVATORIUM  
INSTITUTIONSAKKREDITERING 

 
 



Institutionsakkreditering – Akkreditering af Rytmisk Musikkonservatorium 

© Danmarks Akkrediteringsinstitution 

Citat tilladt ved kildeangivelse 

 Rapporten kan downloades via hjemmesiden www.akkr.dk 



 

 

Indholdsfortegnelse 

Indledning ...................................................................................................................... 5 
Om institutionsakkreditering .................................................................................. 5 
Akkrediteringspanel og metode ............................................................................. 5 
Afgørelse ............................................................................................................... 5 

Samlet vurdering og indstilling ................................................................................... 6 

Baggrund ....................................................................................................................... 8 
Beskrivelse af akkrediteringspanelet .............................................................................. 8 
Institutionsportræt ........................................................................................................... 9 

Kriterium I og II: Kvalitetssikringspolitik og -strategi samt kvalitetsledelse 
og organisering ........................................................................................................... 13 
RMC’s strategi og politik for kvalitetssikring ................................................................. 13 

Diskussion og vurdering ...................................................................................... 14 
Kvalitetssikringssystemet .............................................................................................. 15 

Diskussion og vurdering ...................................................................................... 17 
Ledelse og organisering ............................................................................................... 18 

Diskussion og vurdering ...................................................................................... 20 
Uddannelsesgennemgange og kvalitetsrapporter ........................................................ 21 

Behandling af nøgletal ......................................................................................... 23 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 24 

Samlet vurdering af kriterium I og II .............................................................................. 25 

Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag .......................................................... 26 
RMC’s forsknings- og udviklingsstrategi ....................................................................... 26 

Diskussion og vurdering ...................................................................................... 27 
RMC’s vurdering af videnproduktionen ......................................................................... 27 

Diskussion og vurdering ...................................................................................... 28 
RMC’s vurdering af videnbase-ringen .......................................................................... 29 

Måltal for uddannelsernes videnbasering ............................................................ 29 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 33 

Kvalitetssikring af timelærernes kvalifikationer ............................................................. 33 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 34 

Samlet vurdering af kriterium III .................................................................................... 35 

Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold ................................................... 36 
Studienævnets sikring af uddannelsernes niveau og indhold ....................................... 36 

Diskussion og vurdering ...................................................................................... 37 
Sikring af undervisningens tilrettelæggelse .................................................................. 37 

Undervisnings- og arbejdsformer ........................................................................ 37 
Faggrupper .......................................................................................................... 37 

Undervisningsevaluering .............................................................................................. 38 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 40 
Eksempler på anvendelsen af undervisningsevalueringer .................................. 40 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 42 

Uddannelsesevaluering ................................................................................................ 43 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 43 



 

 

Sikring af undervisningens pædagogiske kvalitet ......................................................... 44 
Peer-to-peer-læring ............................................................................................. 44 
Pædagogisk opkvalificering af undervisere ......................................................... 44 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 45 

Evaluering af bedømmelsen ......................................................................................... 46 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 46 

Kvalitetssikring af optagelsesprøver ............................................................................. 46 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 48 

Mangfoldighed .............................................................................................................. 49 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 51 

Sikring af studiemiljø og fysiske faciliteter .................................................................... 51 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 53 

Sikring af dele af uddannelserne, der gennemføres uden for institutionen ................... 53 
Internationale uddannelser .................................................................................. 53 
Eksternt integreret modul ..................................................................................... 53 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 54 

Evaluering af uddannelser med eksterne eksperter ..................................................... 54 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 55 

Samlet vurdering af kriterium IV .................................................................................... 55 

Kriterium V: Uddannelsernes relevans ..................................................................... 57 
RMC’s procedurer for kvalitetssikring af uddannelsernes relevans .............................. 57 
Involvering af eksterne interessenter ............................................................................ 57 

Aftagerpanelet ..................................................................................................... 57 
Brancheseminar ................................................................................................... 58 
Aftagerundersøgelse ........................................................................................... 58 
Dimittendundersøgelse ........................................................................................ 59 
Udslusningsundersøgelse ................................................................................... 60 
Inddragelse af eksterne interessenter i udviklingen af nye 
uddannelsesforslag .............................................................................................. 60 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 61 

Monitorering af dimittendernes beskæftigelsessituation ............................................... 61 
Diskussion og vurdering ...................................................................................... 62 

Samlet vurdering af kriterium V ..................................................................................... 62 

Akkrediteringspanelets anbefalinger ........................................................................ 63 

Bilag ............................................................................................................................. 64 
I.  Metode ................................................................................................................. 64 
II.  De fem kriterier .................................................................................................... 66 
III.  Audit trails ............................................................................................................ 69 
IV.  Sagsbehandlingsnotat ......................................................................................... 70 
V.  Programmer for institutionsbesøg ........................................................................ 71 
VI.  Akkrediteringshistorik ........................................................................................... 73 
 
 



 

5 

Institutionsakkreditering – Rytmisk Musikkonservatorium 

Denne akkrediteringsrapport indeholder en analyse og vurdering af kvalitetssikringssystemet 
på den videregående uddannelsesinstitution Rytmisk Musikkonservatorium. 
Rapporten er en vurdering af, om uddannelsesinstitutionen har udviklet et system for kvali-
tetssikring, der er så velfungerende, at institutionen i den kommende akkrediteringsperiode 
selv kan foretage den løbende kvalitetssikring af sine uddannelser.  
En institutionsakkreditering omfatter ikke en selvstændig vurdering af relevansen og kvalite-
ten af de enkelte uddannelser på uddannelsesinstitutionen. Sigtet er at afdække, om instituti-
onen samlet set har etableret et kvalitetssikringssystem, der er i stand til løbende og syste-
matisk at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans. Delaspekter ved enkeltud-
dannelser kan dog indgå i vurderingen af, om kvalitetssikringssystemet også er velfunge-
rende i praksis. 

Om institutionsakkreditering 
En institutionsakkreditering er en vurdering af, om institutionens kvalitetssikringssystem er 
velbeskrevet og veldokumenteret og også fungerer i forbindelse med det daglige arbejde. 
Systemet skal sikre, at institutionen har et konstant fokus på kvaliteten, udvikler den løbende 
og reagerer, når der er problemer. Dette skal gøre sig gældende, både før og efter at institu-
tionsakkrediteringen har fundet sted.  
Velfungerende kvalitetssikringsarbejde er karakteriseret ved at være løbende og systematisk 
og leve op til de europæiske standarder på området (Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area). Kvalitetssikringsarbejdet skal rumme en 
klar arbejds- og ansvarsdeling samt være stærkt forankret på ledelsesniveau. Derudover skal 
institutionen have en inkluderende kvalitetskultur og fokusere kvalitetssikringsarbejdet på 
både de samlede uddannelser, den konkrete undervisning og de særlige problemstillinger, 
vilkår og behov, der er relevante for institutionen. 
Med dette afsæt vurderer denne akkrediteringsrapport, om institutionens kvalitetssikringssy-
stem lever op til de krav, som akkrediteringsloven stiller i forbindelse med institutionsakkredi-
tering – herunder særligt de fem kriterier, der fremgår af den tilhørende bekendtgørelse.  

Akkrediteringspanel og metode 
Til støtte for vurderingen af kvalitetssikringssystemet har Danmarks Akkrediteringsinstitution 
(AI) nedsat et akkrediteringspanel med deltagelse af en række eksperter. Medlemmerne af 
panelet har bl.a. kompetencer inden for ledelse og kvalitetssikring på institutionsniveau og 
viden om den videregående uddannelsessektor, om relevante arbejdsmarkedsforhold samt 
om kunst- og kulturlivets behov og om studenterforhold. 
Akkrediteringspanelet har læst dokumentationsmaterialet og sammen med medarbejdere fra 
AI besøgt institutionen for at vurdere dens kvalitetssikringssystem og -praksis.  
Rapportens bilag 1 gengiver hovedtrækkene i den metode, der er anvendt i forbindelse med 
akkrediteringen af institutionen. 

Afgørelse 
Det er Akkrediteringsrådet, der som fagligt uafhængig instans træffer afgørelse om akkredite-
ring af uddannelsesinstitutionen. Rådet afgør, om institutionens kvalitetssikringssystem be-
rettiger til positiv institutionsakkreditering, betinget positiv institutionsakkreditering eller afslag 
på institutionsakkreditering.  
Denne rapport og dens vurderinger danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse. 
  

Indledning 
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Institutionsakkreditering – Rytmisk Musikkonservatorium 

Rytmisk Musikkonservatoriums (RMC’s) vision er at være en pioner blandt uddannelses-, vi-
den- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik, som udvikler studerende og ansatte i et 
dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning. En stor del af ud-
dannelserne på RMC tager udgangspunkt i udviklingen af den studerendes kunstneriske vi-
sion gennem kunstnerisk udviklingsarbejde og peer-to-peer-læring, hvor de studerende giver 
hinanden kritik på deres kunstneriske udviklingsprojekter. Dette understøttes dels af de fast-
ansatte undervisere, der baserer deres undervisning på kunstnerisk udviklingsvirksomhed, 
og dels af et stort antal timelærere, som baserer undervisningen på viden fra praksis. Dele af 
RMC’s uddannelser er desuden baseret på forskning. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC har udviklet et kvalitetssikringssystem, som under-
støtter realiseringen af RMC’s mission, vision og strategi. Kvalitetssikringssystemet består af 
seks indsatsområder, som dækker de enkelte uddannelsers videngrundlag, niveau og ind-
hold samt relevans. Hvert indsatsområde indeholder konkrete delmål og procedurer, som 
sikrer målenes opfyldelse, og der er klare kriterier for opfølgning.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en stærk ledelsesmæssig forankring af kvalitetssik-
ringssystemet, og at ledelsen vurderer fremdriften og effekten af kvalitetssikringsarbejdet på 
baggrund af en årlig kvalitetsrapport. Kvalitetssikringsarbejdet dokumenteres løbende efter 
en række skabeloner, som beskriver analyser og handlinger på baggrund af relevante evalu-
eringer og nøgletal. De udfyldte skabeloner danner grundlag for en uddannelsesgennem-
gang mellem rektor og de uddannelsesansvarlige undervisere, som sikrer et samlet blik på 
den enkelte uddannelse. Panelet vurderer, at RMC følger systematisk op i de tilfælde, hvor 
uddannelserne ikke lever op til de fastsatte kriterier for opfølgning. Panelet lægger desuden 
vægt på, at RMC har haft tre gennemløb af kvalitetssikringssystemet, og at ledelsen foreta-
ger en løbende tilpasning og udvikling af kvalitetssikringssystemet på baggrund af en årlig 
analyse af kvalitetsrapporten.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC har fastsat ambitiøse måltal for videnbaseringen af 
uddannelsernes hovedfag, som anvendes i sikringen af uddannelsernes videngrundlag. De 
uddannelsesansvarlige undervisere foretager årligt en samlet analyse og vurdering af uddan-
nelsernes videnbasering på baggrund af en videnbaseringsrapport, der bl.a. viser, hvordan 
uddannelsernes hovedfag lever op til måltallene. Panelet vurderer, at der følges op på ud-
dannelser, der ikke lever op til måltallene for videnbasering, og at måltallene anvendes stra-
tegisk i forbindelse med bemandingen af uddannelserne og rekrutteringen af nye undervi-
sere. Panelet vurderer desuden, at der sker en løbende kvalitetssikring af, om videnprodukti-
onen på RMC bidrager til at sikre de enkelte uddannelsers niveau og indhold. FoU-lederen 
udarbejder en årlig videnproduktionsrapport, som giver en samlet status på årets FoU-pro-
jekter og danner grundlag for ledelsens og de uddannelsesansvarliges vurdering af, om vi-
denproduktionen bidrager til at sikre de enkelte uddannelsers niveau og indhold.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer videre, at RMC sikrer den pædagogiske tilrettelæggelse af 
undervisningen. Fastansatte undervisere, der skal varetage undervisning i faget kunstnerisk 
udviklingsarbejde, skal bestå en underviserprøve, som sikrer, at de har kvalifikationer til at 
varetage peer-to-peer-undervisningen. Desuden gennemføres løbende pædagogisk opkvali-
ficering gennem supervision og vejledning af studieadjunkter. Dette vil fremover også om-
fatte adjunkter. Panelet vurderer også, at RMC foretager en kvalifikationsvurdering af alle 
timelærere i forbindelse med ansættelsen, som sikrer deres faglige og pædagogiske kvalifi-
kationer. Panelet bemærker dog, at enkelte timelærere er ansat for længere perioder for at 

Samlet vurdering og indstilling 
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varetage undervisningen i fag, hvor de er hovedansvarlige for tilrettelæggelsen, og panelet 
anbefaler, at fokus på løbende vurdering og udvikling af undervisernes faglige og pædagogi-
ske kompetencer i disse tilfælde bør styrkes.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at studienævnet kvalitetssikrer studieordningernes niveau og 
indhold, og at revisioner af studieordninger forelægges konservatorierådet til endelig godken-
delse. RMC gennemfører systematiske evalueringer af alle fag, projekter og uddannelser. 
Procedurerne omfatter også evaluering af den individuelle faglige vejledning, som hovedsa-
gelig varetages af timelærere. De studerende og underviserne inddrages i behandlingen af 
resultaterne fra de skriftlige undervisningsevalueringer. RMC har også gennemført evaluerin-
ger af to bacheloruddannelser og to kandidatuddannelser med eksterne eksperter. Panelet 
vurderer, at resultaterne fra alle evalueringerne anvendes til at sikre uddannelsernes mål, 
indhold og tilrettelæggelse.  
 
Det er akkrediteringspanelets vurdering, at RMC sikrer, at optagelsesprøverne understøtter 
uddannelsernes mål for læringsudbytte, og at RMC gennemfører grundige og systematiske 
evalueringer, som anvendes i kvalitetssikringen af optagelsesprøverne. Evalueringerne om-
fatter årlige evalueringer blandt censorer og ansøgere samt nøgletal om ansøgere og optag, 
der danner grundlag for en intern faglig og praktisk evaluering af optagelsesprøverne. Pane-
let bemærker desuden, at RMC arbejder på at øge mangfoldigheden i optaget med hensyn til 
køn og kunstneriske udtryksformer.  
 
Det er også akkrediteringspanelets vurdering, at RMC sikrer studiemiljøet og de fysiske facili-
teter gennem evalueringer af introforløb, undervisningsmiljøvurderinger og frafaldsanalyser. 
RMC kvalitetssikrer desuden de dele af uddannelserne, der udbydes uden for RMC, herun-
der de to internationale uddannelser og det eksterne fagintegrerede modul på kandidatud-
dannelserne.  
 
Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at RMC inddrager eksterne interessenter i sikringen 
af uddannelsernes relevans i forhold til arbejdsmarkedet og kunst- og kulturlivet. Dette sker 
dels gennem aftagerpanelet, som inddrages løbende i uddannelsesnære og strategiske drøf-
telser, og dels gennem afholdelse af brancheseminarer med aftagere. Desuden gennemfører 
RMC aftager-, dimittend-, udslusnings- og beskæftigelsesundersøgelser. Det er panelets vur-
dering, at RMC anvender dialogen med eksterne interessenter og resultaterne af disse un-
dersøgelser til at tilpasse og udvikle uddannelserne i forhold til arbejdsmarkedet og kunst- og 
kulturlivets behov.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer samlet, at RMC på systematisk vis involverer studerende, un-
dervisere og aftagere gennem kvalitetssikringsarbejdet. Studerende og undervisere er re-
præsenteret i studienævnet, konservatorierådet og diversitetsudvalget, som involveres i en 
række af de evalueringer og undersøgelser, der fx danner grundlag for revisioner af studie-
ordninger og ændringer af procedurer for optagelsesprøver. Panelet fik gennem besøgene 
indtryk af en lyttende og agil institution med en klar kvalitetskultur, hvor der sker en konstant 
udvikling af uddannelserne på baggrund af dialogen med studerende, undervisere og afta-
gere. 
 
På den baggrund indstilles Rytmisk Musikkonservatorium til positiv institutionsakkreditering.  
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Beskrivelse af akkrediteringspanelet 
 
Formand: Anders Hultqvist, proprefekt ved Högskolan för scen och musik, Göteborgs univer-
sitet. Anders Hultqvist er professor i komposition og samtidsmusik ved Högskolan för scen 
och musik, hvor han også har været uddannelsesleder. Han er desuden viceprefekt for forsk-
ning og formand for forskningsrådet. Anders Hultqvist er professionel komponist 
og har komponeret musik inden for flere forskellige genrer. 
 
Bendik Hofseth, professor ved Institutt for rytmisk musik, Universitetet i Agder. Bendik Hof-
seth underviser og vejleder på Universitetet i Agder, hvor han har udviklet kandidatuddannel-
sen i Music Business and Management. Han har desuden deltaget i udformningen af fagpla-
ner for de udøvende uddannelser i rytmisk musik på Universitetet i Agder. Bendik Hofseth er 
professionel jazzmusiker og har tidligere været leder af the International Council of Music 
Creators (CIAM). 
 
Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF & VUC. Tue Sanderhage er tidligere institutchef 
på Institut for Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen Metropol og tidligere praktik-
vejleder, uddannelsesleder og udviklingsleder på Roskilde Pædagogseminarium. Han har 
medvirket ved institutionsakkrediteringerne af VIA University College, UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole og Arkitektskolen Aarhus. Tue Sanderhage er cand.mag. i pædago-
gik og kommunikation. 
 
Kristoffer Bramsen, administrerende direktør for Pumpehuset. Kristoffer Bramsen er også be-
styrelsesmedlem i Distortion og bestyrelsesmedlem i Live Art Danmark, der afholder festiva-
ler og events om kunstens rolle i samfundet. Kristoffer Bramsen er bachelor i music manage-
ment fra Rytmisk Musikkonservatorium. 
 
Ida Raselli, kandidatstuderende på Billedhuggerskolen på Det Kongelige Danske Kunstaka-
demi. Ida Raselli er tidligere medlem af skolerådet for Skolen for Kontekstuelle og Konceptu-
elle Praksisser på Kunstakademiet. Som kunstner arbejder Ida Raselli med installations- og 
performancekunst. Hun er desuden bachelor i sociologi fra Københavns Universitet. 
 
 

 
Følgende medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution har deltaget i akkredi-
teringen: 
Projektejer: Steffen Westergård Andersen, områdechef, område for universiteter og kunstne-
riske institutioner 
 
Projektleder: Jan Vernholm Groth, specialkonsulent 
 
Tobias Nordentoft Nielsen, akkrediteringskonsulent 
 
Liv Runadottir Gjogvara, projektmedarbejder. 

Baggrund 
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Institutionsportræt 
Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution 
under Kulturministeriet. Konservatoriet blev grundlagt i 1986 og ligger på Holmen i Køben-
havn. RMC udbyder den højeste uddannelse i Danmark inden for samtidsmusik, der bl.a. 
omfatter rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik. RMC bedriver også forskning og 
udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområder. Desuden er konservatoriet en kultur-
institution, som medvirker til at fremme musikkulturen i Danmark.1  
 
RMC udbyder uddannelser inden for musik, komposition, musikproduktion, music manage-
ment og musikpædagogik. I alt udbyder RMC fire bacheloruddannelser, tre kandidatuddan-
nelser og to solistuddannelser. Solistuddannelserne henvender sig til professionelle musi-
kere, der har afsluttet en rytmisk kandidatuddannelse eller har kvalifikationer på tilsvarende 
niveau, fx en kunstnerisk karriere på højt professionelt niveau.2 RMC udbyder desuden to in-
ternationale uddannelser i samarbejde med andre europæiske konservatorier: European 
Jazz Master3 og Nordic Master: The Composing Musician4.  
 
RMC gennemfører hvert år optagelsesprøver på bachelor- og solistuddannelserne og indstil-
lingsprøver til kandidatuddannelserne. Antallet af studiepladser på de enkelte uddannelser er 
fastsat af Kulturministeriet. I alt er der indskrevet 198 studerende på RMC.  
 
RMC har 15 fastansatte undervisere. Dertil kommer 63 timelærere, som er ansat til at vare-
tage længere undervisningsforløb, og 121 timelærere, som primært er ansat til at varetage 
den individuelle faglige vejledning af de studerede. Ledelsen og det teknisk-administrative 
personale består af 17 personer.5 
 
Organisation 
RMC ledes af rektor, som har det overordnede ansvar for institutionens virksomhed. Ledel-
sen på RMC består desuden af prorektor og sekretariatschefen. RMC er organiseret i tre en-
heder: sekretariatet, uddannelsesenheden og forsknings- og udviklingsenheden (se organi-
sationsdiagrammet på næste side). Sekretariatet ledes af sekretariatschefen og rummer en 
række tekniske og administrative funktioner, herunder studieadministrationen. Lederen af 
studieadministrationen har bl.a. det daglige ansvar for koordinering af kvalitetssikringssyste-
met. 
 
Uddannelsesenheden ledes af rektor, som blandt de fastansatte undervisere har udpeget fire 
uddannelsesansvarlige, der har det overordnede ansvar for uddannelserne. Desuden har 
rektor udpeget fagansvarlige blandt de fastansatte undervisere, som har ansvaret for udvik-
ling og planlægning af de faglige aktiviteter, der er knyttet til fagene.6 
 
Forsknings- og udviklingsenheden ledes af forsknings- og udviklingslederen, som er ansvar-
lig for konservatoriets videnproduktion inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirk-
somhed samt forskning. Forsknings- og udviklingslederen er også ansvarlig for underviser-
nes kompetenceudviklingsaktiviteter.7 

 
1 Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 5.  
2 https://rmc.dk/da/about/important-info-about-admission#.Xzp73jVJFaQ. 
3 https://rmc.dk/da/educations/music-performance-european-jazz-master#.XjqaIyPcCU. 
4 https://rmc.dk/da/educations/music-performance-nordic-master-composing-musician#.XjqbfyPcCUk. 
5 Indledende møde med RMC, 21. november 2019.  
6 Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 16-19. 
7 Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 18.  
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RMC har desuden nedsat et konservatorieråd og et studienævn (disse fremgår ikke af orga-
nisationsdiagrammet). Konservatorierådet består af rektor (formand), tre repræsentanter for 
underviserne, tre repræsentanter for de studerende og en repræsentant for det teknisk-admi-
nistrative personale. Konservatorierådet vedtager bl.a. regler for valg til institutionens kollegi-
ale organer, godkender studieordninger efter indstilling fra studienævnet og vedtager regler 
for mødepligt og bortvisning. Rektor skal desuden forelægge alle sager af væsentlig betyd-
ning for organisationen for konservatorierådet til udtalelse. 8 
 

 
(https://rmc.dk/sites/default/files/uploads/public/om_rmc/organisationsdiagram_-_2017_0.pdf). 
 
  

 
8 Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 16‐17.  
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Nøgletal 
Af de nedenstående tabeller fremgår nøgletal for optag, bestand og bruttoledighed på RMC.  
 
Tabel 1 viser optaget på de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner under Kultur-
ministeriet i 2018. RMC optog 82 studerende i 2018, svarende til 11,2 % af det samlede op-
tag blandt de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tabel 1. Optag 2018 

 Antal Andel 

Den Danske Filmskole 49 6,7 % 

Den Danske Scenekunstskole 51 7,0 % 

Det Jyske Musikkonservatorium 190 26,0 % 

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 191 26,2 % 

Det Kongelige Danske Kunstakademi  51 7,0 % 

Rytmisk Musikkonservatorium 82 11,2 % 

Syddansk Musikkonservatorium 116 15,9 % 

Total 989 100,0 % 

(Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus – 16.8.2019). 

Tabel 2 viser antallet af indskrevne studerende på RMC’s uddannelser i perioden 2015-18.  

Tabel 2. Bestand på RMC’s uddannelser 

 2015 2016 2017 2018 

Bachelor, musikproduktion  15 20 18 20 

Bachelor, komposition  26 24 27 32 

Bachelor, musiker  88 65 54 46 

Bachelor, music management 22 21 20 19 

Kandidat, music performance  36 49 41 35 

Kandidat, music creation - 13 21 25 

Kandidat, music education  12 3 4 7 

Solist, instrumental/vokal 9 9 7 8 

Solist, komposition 3 2 4 6 

Rytmisk Musikkonservatorium i alt* 211 206 196 198 

* Omfatter aktive studerende inden for og ud over normeret studietid. Inklusive indgående udvekslingsstuderende. Eksklusive 

udgående udvekslingsstuderende og studerende på orlov. (RMC 5.3.2020). 
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Tabel 3 viser bruttoledigheden for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelses-
institutioner under Kulturministeriet i perioden 2015-18. 

 

 

Tabel 3. Bruttoledighed for dimittender 

 2015 2016 2017  2018 

Den Danske Filmskole 14,0 % 12,9 % 12,4 % 12,6 % 

Den Danske Scenekunstskole 15,3 % 13,2 % 14,5 % 18,3 % 

Det Jyske Musikkonservatorium 7,1 % 7,4 % 6,3 % 5,4 % 

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 5,0 % 3,2 % 3,9 % 4,0 % 

Det Kongelige Danske Kunstakademi  23,2 % 19,8 % 17,8 % 16,4 % 

Rytmisk Musikkonservatorium 6,5 % 4,4 % 6,5 % 7,9 % 

Syddansk Musikkonservatorium 6,0 % 4,4 % 5,4 % 6,0 

(Kulturstatistik 2019). 
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Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
I og II er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurdering er foretaget 
på baggrund af RMC’s strategi og politik for 
kvalitetssikring samt de centrale procedurer 
i RMC’s kvalitetssikringssystem. Panelet 
har i vurderingen af kvalitetssikringssyste-
met haft særligt fokus på, hvordan de årlige 
uddannelsesgennemgange og kvalitetsrap-
porter anvendes til at identificere og følge op 
på kvalitetsudfordringer på de enkelte ud-
dannelser.  

RMC’s strategi og politik for 
kvalitetssikring 
RMC har vedtaget en strategi for rammeaf-
taleperioden 2019-22, som fastsætter mål 
inden for konservatoriets tre opgaveområ-
der, uddannelse, forskning og udvikling, 
samt inden for konservatoriets virke som 
kulturinstitution. Strategien er blevet til på 
baggrund af RMC’s omverdensanalyse og 
de fælles resultatmål, som er aftalt mellem 
de kunstneriske uddannelsesinstitutioners 
rektorer og Kulturministeriet. Formålet med 
strategien er at skabe forudsætningerne 
for, at RMC kan realisere sin mission og vi-
sion. (Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 655-656).  
 
 
RMC’s vision 
 
Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) er en pioner 
blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner in-
den for samtidsmusik. På RMC udvikler studerende 
og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspire-
rende dialog og nyskabende udforskning. RMC ud-
danner fremtidens innovatorer, som skaber musik og 
musikopleveler, der beriger og bevæger. Båret af dyb 
indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimit-
tender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i 
et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og 
globalt.  

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 655). 

RMC har desuden vedtaget en politik for 
kvalitetssikring, som er beskrevet i doku-
mentet Politik, organisering og indsatsom-
råder, version 3, fra 20. december 2019. 
Ifølge politikken er formålet med kvalitets-
sikringssystemet at realisere RMC’s mis-
sion, vision og strategi ved at sikre og ud-
vikle uddannelsernes kvalitet og relevans. 
Dette skal bl.a. ske gennem en koordineret 
og ledelsesforankret indsats, og ved at 
RMC holder sig opdateret om udviklingen 
på arbejdsmarkedet og i kunst- og kulturli-
vet. (Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 133-134). 
 
Konservatoriets nuværende kvalitetssik-
ringssystem er udviklet i perioden 2017 til 
2019 og bygger videre på de danske kon-
servatoriers koordinerede kvalitetssikrings-
system fra 2008 og RMC’s supplerende lo-
kale kvalitetssikringssystem fra 2011. Det 
nuværende kvalitetssikringssystem er ud-
viklet af en intern kvalitetsarbejdsgruppe på 
baggrund af diskussioner med undervisere 
og studerende. (Selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 20 og 135).  
 
På baggrund af erfaringerne med kvalitets-
sikring har RMC formuleret en række vær-
dier og principper for kvalitetssikringsarbej-
det, som er beskrevet i kvalitetssikringspoli-
tikken:  
 
 ”Kvalitetsarbejdet skal udføres etisk for-

svarligt – dvs. bygge på dialog og for-
trolighed – i forhold til både undervisere 
og studerende (fx i forbindelse med un-
dervisningsevaluering). 

 Der skal være tydelig og hurtig opfølg-
ning på kvalitetsarbejdet. 

 Kvalitetsarbejdet skal være dynamisk, 
have et fremadrettet udviklingsfokus og 
ikke bare have karakter af kontrol. 

 Kvalitetsarbejdet skal opleves som me-
ningsfyldt for de studerende og ansatte. 

Kriterium I og II: 
Kvalitetssikringspolitik og -strategi samt kvalitetsle-
delse og organisering 
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 Kvalitetsarbejdet skal integreres i eksi-
sterende forløb og det daglige arbejde. 

 Anvendte evalueringsmetoder skal af-
passes efter de konkrete omstændighe-
der for bedst muligt at undgå ”evalue-
ringslede”. 

 Der skal sættes fokus på at formidle og 
synliggøre kvalitetsarbejdet på og uden 
for RMC.” 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
134). 
 
Rationaler i RMC’s uddannelser og kva-
litetssikringsarbejde 
Akkrediteringspanelet var under besøgene 
optaget af RMC’s profil og nogle af de rati-
onaler, der ligger til grund for RMC’s stra-
tegi for og organisering af kvalitetssikrings-
arbejdet. Under besøgene fortalte ledelsen 
bl.a., at RMC har gennemført et strategisk 
skifte i 2011, hvor konservatoriet ændrede 
sit læringsparadigme fra den klassiske me-
sterlære til en læringsform, som i højere 
grad tager udgangspunkt i den enkelte stu-
derendes profil og i peer-to-peer-læring. 
Det nye læringsparadigme er understøttet 
af en ændret opfattelse af uddannelsernes 
videngrundlag, som har bevæget sig fra en 
kunstnerisk praksis, som havde til formål at 
reproducere feltet inden for rytmisk sam-
tidsmusik, til at udvikle feltet gennem kunst-
nerisk udviklingsvirksomhed (KUV). Som 
en konsekvens heraf har RMC indført faget 
kunstnerisk udviklingsarbejde som hoved-
fag på flere af bacheloruddannelserne. Un-
dervisningen er tilrettelagt af KUV-udø-
vende undervisere og afvikles i mindre 
grupper, hvor de studerende giver kritik af 
hinandens projekter. Samtidig anvender 
RMC et stort antal timelærere, som vejle-
der de studerende individuelt med hensyn 
til udviklingen af deres kunstneriske profil. 
 
I ledelsens refleksion over kvalitetssikrings-
systemet fremhæves det endvidere, at det 
er konservatoriets ideal, at alle mål for læ-
ringsudbytte og aktiviteter kan besvare re-
levansspørgsmålet ”På hvilken måde klæ-
der dette mål eller denne aktivitet den stu-
derende på til et langt liv med musikken – 
på arbejdsmarkedet og i kunst- og kulturli-
vet?” (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 

s. 48). Der er ifølge RMC tre forudsætnin-
ger for, at institutionen kan leve op til dette 
ideal, som er beskrevet i ledelsens selvre-
fleksion over kvalitetssikringssystemet:  
 
1) ”en evne og en systematisk tilgang til at 

lytte til sin omverdens vurderinger, øn-
sker og behov 

2) en evne og en systematisk tilgang til at 
lytte til de studerendes vurderinger, øn-
sker og behov  

3) didaktisk indsigt og værktøjer samt fag-
lige kompetencer, bredt set, til at om-
sætte disse vurderinger, ønsker og be-
hov til mål, faglige aktiviteter og rele-
vant udprøvning set i lyset af institutio-
nens strategiske prioriteringer.”  

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
48). 
 
Det fremgik desuden af besøgene, at RMC 
arbejder med at øge mangfoldigheden med 
hensyn til køn og kunstneriske udtryksfor-
mer. RMC har bl.a. fastsat mål for at øge 
mangfoldigheden i rammeaftalen med Kul-
turministeriet og har vedtaget en mangfol-
dighedspolitik (audit trail 1, s. 218 og 221-
222).  

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet konstaterer, at RMC 
har udviklet et kvalitetssikringssystem, som 
skal realisere RMC’s mission, vision og 
strategi. Panelet har på baggrund af det 
skriftlige dokumentationsmateriale og be-
søgene fået opfattelsen af, at kernen i 
RMC’s mission, vision og strategi er at ud-
danne kunstnere til et langt liv med musik-
ken på arbejdsmarkedet og i kunst- og kul-
turlivet. Dette rummer dels en målsætning 
om, at en stor del af uddannelsernes viden-
grundlag skal være baseret på kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed og dels en didaktisk 
målsætning om, at dele af undervisningen 
skal være baseret på peer-to-peer-læring, 
der tager udgangspunkt i den studerendes 
kunstneriske vision. Desuden bygger kvali-
tetssikringssystemet på nogle forudsætnin-
ger om at lytte systematisk til omverdenens 
og de studerendes vurderinger, ønsker og 
behov. 
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Det er akkrediteringspanelets vurdering, at 
kvalitetssikringssystemet er med til at reali-
sere og understøtte visionen og strategien. 
Dette sker bl.a. gennem en strategisk sats-
ning på at øge videnproduktionen og gen-
nem fastsættelsen af måltal, som anvendes 
i arbejdet med at sikre uddannelsernes vi-
denbasering. Det sker også gennem under-
visningsevalueringer og en systematisk 
inddragelse af de studerende i behandlin-
gen af evalueringerne. Endelig har RMC en 
systematisk dialog med aftagere og andre 
interessenter fra omverdenen.  
 
Det er på baggrund af besøgene akkredite-
ringspanelets opfattelse, at RMC fortsat ar-
bejder på at finde en række balancer i kva-
litetssikringsarbejdet, som bl.a. handler om 
forholdet mellem at være agil og strategisk 
i prioriteringerne af kvalitetssikringsarbejdet 
hhv. mellem at være tilpasningsorienteret 
og konsistent. RMC har også overvejelser 
vedr. evalueringer af den enkelte undervi-
sers bidrag til undervisningen og vedr. ar-
bejdet med at øge mangfoldigheden i opta-
get og videngrundlaget. Disse problemstil-
linger vil blive udfoldet i rapporten. Se des-
uden panelets anbefalinger sidst i rappor-
ten.  

Kvalitetssikringssystemet  
Kvalitetssikringssystemet på RMC er be-
skrevet i to dokumenter: Politik, organise-
ring og indsatsområder og Målemetoder og 
procedurer. Det første dokument beskriver 
kvalitetssikringssystemets indsatsområder, 
delmål, handlinger og kriterier for opfølg-
ning. Det andet dokument indeholder detal-
jerede beskrivelser af målemetoder og pro-
cedurer for de handlinger, som er beskre-
vet i politikken. Ifølge RMC giver denne ad-
skillelse af politik og procedurer mulighed 
for løbende at justere procedurerne uden at 
ændre politikken. (Selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 11).  
 
Indsatsområder, delmål og kriterier for 
opfølgning  
Kvalitetssikringssystemet indeholder seks 
indsatsområder, som fremgår af tekstbok-
sen. 

Indsatsområder  

1. Optagelse 
2. Uddannelse; fagligt indhold, progression, undervis-
ning og bedømmelse 
3. Studiemiljø, ressourcer og faciliteter 
4. Uddannelsernes kvalitet og relevans 
5. Rekruttering og kompetenceudvikling af undervi-
sere  
6. Uddannelsernes videngrundlag. 
 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 140). 

Hvert af de seks indsatsområder består af 
en række delmål med tilhørende handlin-
ger, der beskriver de procedurer, som skal 
sikre, at RMC arbejder på at realisere del-
målene. Til hvert delmål er der beskrevet 
kriterier for opfølgning, som skal sikre, at 
der følges op på kritiske forhold (selvevalu-
eringsrapporten inkl. bilag, s. 142-159).  
 
Flere af kriterierne for opfølgning har til-
knyttet grænseværdier – fx skal der følges 
op, hvis 35 % svarer ”Overvejende uenig” 
eller ”Helt uenig” på spørgsmål i den skrift-
lige undervisningsevaluering. Dette er kom-
bineret med, at der skal igangsættes hand-
ling, hvis evaluatorerne finder anledning til 
det på baggrund af evalueringsresultaterne 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
146). I andre tilfælde skal der laves en vur-
dering (rød, gul, grøn) baseret på en ana-
lyse af information fra kvalitetssikringssy-
stemet. I disse tilfælde er der ikke fastsat 
grænseværdier, men udelukkende tale om 
en faglig vurdering. Fx udarbejder RMC 
hvert år en intern faglig evaluering (rød, 
gul, grøn) af optagelsesprøverne med hen-
syn til deres relevans, gyldighed og pålide-
lighed. Hvis vurderingen er rød et år eller 
gul i flere år, skal der udarbejdes forslag til 
handlinger. (Selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 144).  
 
Under besøgene fortalte ledelsen, at RMC i 
en tidligere version af kvalitetssikringssy-
stemet har anvendt en 100-pointskala i kri-
terierne for opfølgning, som var gældende 
for kvalitetssikringsarbejdet indtil 2018/19. 
Pointskalaen var imidlertid både binær og 
arbitrær, og ledelsen har derfor valgt at er-
statte den med vurderingskategorierne rød, 
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gul, grøn, som anvendes i den gældende 
version af kvalitetssikringssystemet. 
 
RMC har desuden fra efteråret 2020 indført 
måltal for videnbasering af uddannelsernes 
hovedfag. Måltallene fastlægger, hvor stor 
en andel af undervisningen der skal vareta-
ges af undervisere, der baserer deres un-
dervisning på hhv. forskning, KUV og viden 
fra praksis. Ifølge måltallene skal eksem-
pelvis 75 % af hovedfagene på flere af ba-
cheloruddannelserne og 90 % af hovedfa-
gene på flere af kandidatuddannelserne 
være baseret på KUV. (Selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 33-34; audit trail 2, 
s. 15). 
 
Procedurer 
Procedurerne, som knytter sig til de enkelte 
delmål, er beskrevet detaljeret i dokumen-
tet Målemetoder og procedurer. Dokumen-
tet beskriver procedurerne for indsamling, 
analyse og anvendelse af informationer in-
den for de seks indsatsområder (se tekst-
boksen).  
 
I relation til indsatsområderne 1-3, der 
dækker optagelsesprøver, uddannelse og 
studiemiljø, er der beskrevet en række eva-
lueringer af bl.a. optagelsesprøverne, ud-
dannelserne, undervisningen, eksame-
nerne og undervisningsmiljøet. Indsatsom-
råderne beskriver også procedurer for ind-
samling af nøgletal vedr. ansøgere, optag 
og frafald. Disse nøgletal indsamles for 
hver enkelt uddannelse. (Selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 166-179). 
 
Under indsatsområde 2 er der beskrevet 
procedurer for evaluering af konservatori-
ets uddannelser med anvendelse af eks-
terne eksperter. I forbindelse med evalue-
ringen skal eksperterne analysere og vur-
dere uddannelsen ud fra syv fastlagte krite-
rier, der bl.a. dækker uddannelsens mål, 
indhold, tilrettelæggelse og faglige miljøer 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
170-172). Konceptet er blevet afprøvet før-
ste gang i 2019, og foreløbig er to bache-
loruddannelser og to kandidatuddannelser 
blevet evalueret efter konceptet.  
Inden for indsatsområde 4, der omhandler 
relevans, har RMC fastlagt procedurer for 

aftagerpanelet og et brancheseminar med 
aftagere, som gennemføres hvert andet år. 
Desuden er der beskrevet procedurer for 
aftagerundersøgelser hvert andet år, dimit-
tendundersøgelser hvert fjerde år, udslus-
ningsundersøgelser hvert andet år og år-
lige beskæftigelsesundersøgelser.  
 
Indsatsområderne 5 og 6 handler om re-
kruttering, kompetenceudvikling og uddan-
nelsernes videngrundlag. Procedurerne 
omfatter rekruttering og kompetenceudvik-
ling af undervisere samt årlige vurderinger 
af videnproduktionen og af uddannelsernes 
videnbasering, som bl.a. foretages på bag-
grund af måltal for videnbaseringen af ud-
dannelsernes hovedfag. (Selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 184-193).  
 
Skabeloner og uddannelsesgennem-
gange  
RMC har i studieåret 2018/2019 indført en 
række skabeloner, der skal sikre dokumen-
tation og opfølgning på de enkelte delmål i 
kvalitetssikringssystemet. Hver skabelon 
beskriver relevante indsatsområder og del-
mål samt handlinger og kriterier for opfølg-
ning. Det fremgår også, hvem der er an-
svarlig for udfyldelsen af skabelonen. Ska-
belonerne er opbygget, så der først skal fo-
retages en analyse af hver uddannelse på 
baggrund af kvantitative og/eller kvalitative 
data. På baggrund af analysen skal der fo-
retages en vurdering af de indsamlede data 
i forhold til kriterierne for opfølgning og be-
skrives forslag til handlinger i de tilfælde, 
hvor vurderingen af delmålet er rød eller 
har været gul i flere år (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 141).  
 
Ud over den opfølgning, der løbende skal-
igangsættes i det faglige miljø på baggrund 
af hver enkelt skabelon og med ledelsens 
godkendelse, udgør alle skabeloner et 
samlet grundlag for en årlig gennemgang 
af hver enkelt uddannelse. Uddannelses-
gennemgangen har sin egen skabelon, 
hvor analyser og besluttede handlinger, for 
de uddannelser, der ikke lever op til kriteri-
erne for opfølgning, er gengivet. Ved gen-
nemgangen vurderes den enkelte uddan-
nelse i sin helhed (rød, gul, grøn) i relation 
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til de seks indsatsområder, og der udarbej-
des en handlingsplan for hvert af indsats-
områderne. (Selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 180; audit trail 2, s. 23-58; hørings-
svar, s. 1).  
 
RMC har beskrevet de enkelte kvalitetssik-
ringsaktiviteter i et årshjul, der er vedlagt 
som bilag til kvalitetssikringspolitikken. Det 
fremgår af årshjulet, hvornår de enkelte ak-
tiviteter finder sted, hvem der er ansvarlig 
for dem, og hvilke skabeloner der skal an-
vendes til at beskrive analyser og opføl-
gende handlinger. (Selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 161-163).  
 
Kvalitetsrapporten  
Analyser og handlinger fra de årlige uddan-
nelsesgennemgange samles i en årlig kva-
litetsrapport, som dækker alle RMC’s ud-
dannelser. Kvalitetsrapporten gennemgår 
hvert af de seks indsatsområder med tilhø-
rende delmål, således at der for hvert del-
mål gives en status på årets kvalitetssik-
ringsaktiviteter. Efterfølgende opsamles 
årets analyser af kvalitetssikringsarbejdet 
samt besluttede handlinger vedr. indsats-
området på baggrund af de fastlagte krite-
rier for opfølgning. Gennemgangen af hvert 
indsatsområde afsluttes med en samlet 
analyse af indsatsområdet og en analyse af 
udviklingen af kvaliteten i et længere per-
spektiv med særligt fokus på effekten af 
kvalitetssikringsarbejdet (audit trail 1, s. 
342). Bagerst i kvalitetsrapporten er der 
indsat en oversigt over de handlinger, som 
er besluttet i forbindelse med årets kvali-
tetssikringsarbejde. Handlingerne er såle-
des en samlet gengivelse af de handlinger, 
som er dokumenteret i skabelonerne. Over-
sigten viser besluttede handlinger for de 
enkelte uddannelser og besluttede handlin-
ger, som gælder på tværs af uddannelser 
(audit trail 1, s. 361-367). Desuden indgår 
en oversigt over status på besluttede hand-
linger fra det forudgående års kvalitetsrap-
port. Oversigten viser, hvilke handlinger der 
er gennemført, og hvornår endnu ikke gen-
nemførte handlinger forventes gennemført 
(audit trail 1, s. 368-370). Som bilag til kva-
litetsrapporten er der vedlagt oversigter 
over analyser og besluttede handlinger for 

de enkelte uddannelser (audit trail 1, s. 
373-427). 
 
Oversigterne i kvalitetsrapporten danner 
grundlag for en årlig vurdering af fremdrif-
ten og effekten af de aftalte handlinger. 
Desuden gennemføres en årlig analyse af 
behovet for at foretage justeringer af kvali-
tetssikringssystemet og en vurdering af, om 
kvalitetssikringssystemet medvirker til at re-
alisere RMC’s mission, vision og strategi 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
194). Besluttede justeringer og en status 
herpå samles i en oversigt bagerst i kvali-
tetsrapporten (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 257-258). 
 
RMC har foreløbig udarbejdet kvalitetsrap-
porter for studieårene 2017/18, 2018/19 og 
2019/20.  
 
Under besøgene var akkrediteringspanelet 
interesseret i, hvordan ledelsen og medar-
bejderne på RMC oplever kvalitetssikrings-
arbejdet. De uddannelsesansvarlige og de 
fagansvarlige undervisere fortalte, at syste-
met er meget omfangsrigt, men at det sam-
tidig understøtter udvikling. De fortalte, at 
det er med til at give et helhedsperspektiv, 
hvor de fx inddrager information fra forskel-
lige evalueringer med censorer, studerende 
og aftagere i arbejdet med at udvikle stu-
dieordninger og fagbeskrivelser. Kvalitets-
sikringssystemet har også hjulpet til at 
knytte forbindelser mellem de faglige mil-
jøer på RMC. Arbejdet med at dokumen-
tere analyser og handlinger gennem skabe-
loner giver en evidens for de handlinger, 
der sættes i gang, og det er på den måde 
et kondensat af de mange initiativer, som 
tages i en kultur, der hele tiden har fokus 
på forandring. Ledelsen fortalte, at kvali-
tetssikringssystemet understøtter opsam-
ling og opfølgning. Ledelsen fortalte også, 
at der løbende er fokus på at forenkle kvali-
tetssikringssystemet. 

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC har 
et velbeskrevet kvalitetssikringssystem 
med klare processer og procedurer for kva-
litetssikringsarbejdet. Panelet vurderer, at 
de seks indsatsområder dækker de enkelte 
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uddannelsers videngrundlag, niveau og 
indhold samt relevans. Hvert indsatsom-
råde indeholder konkrete delmål, procedu-
rer, som skal sikre målenes opfyldelse, og 
kriterier for opfølgning.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at 
RMC har fastsat klare standarder for kvali-
tetssikringsarbejdet i form af kriterier for op-
følgning. I forbindelse med behandlingen af 
de fleste evalueringer har RMC fastsat, at 
der skal ske en opfølgning, hvis 35 % sva-
rer kritisk på evalueringernes spørgsmål. 
Dette gælder fx i forbindelse med undervis-
ningsevalueringer, uddannelsesevaluerin-
ger, undervisningsmiljøundersøgelsen og 
aftagerundersøgelsen. Panelet konstaterer 
desuden, at en række af kriterierne for op-
følgning også er baseret på et fagligt skøn, 
idet de faglige miljøer skal foretage en vur-
dering (rød, gul, grøn) af, hvordan uddan-
nelsen lever op til delmålene. Dette gælder 
fx i forbindelse med evaluering af optagel-
sesprøver og evaluering af bedømmelser. 
Panelet vurderer dog, at det faglige skøn 
altid sker på baggrund af data, fx censor-
evalueringer og ansøgerundersøgelser, og 
at det foretages på baggrund af nogle klare 
definitioner af fx optagelsesprøvernes og 
bedømmelsesformernes relevans, gyldig-
hed og pålidelighed.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at 
RMC har fastsat ambitiøse måltal for viden-
baseringen af uddannelsernes hovedfag. 
Eksempelvis skal 75 % af undervisningen 
på flere af bacheloruddannelsernes hoved-
fag og 90 % af undervisningen på flere af 
kandidatuddannelsernes hovedfag være 
baseret på KUV.  
 
Akkrediteringspanelet konstaterer, at kvali-
tetssikringsarbejdet dokumenteres på bag-
grund af en række skabeloner, der danner 
grundlag for en årlig uddannelsesgennem-
gang og rapporteres i en årlig kvalitetsrap-
port. Panelet bemærker, at de mange eva-
lueringer og skabeloner, som RMC’s kvali-
tetssikringssystem består af, giver indtryk 
af et dokumentationstungt kvalitetssikrings-
system. Under besøgene fik panelet dog 
indtryk af, at de uddannelsesansvarlige og 

de fagansvarlige undervisere oplever dem 
som nyttige i forhold til udviklingen af 
RMC’s uddannelser. Panelet finder det 
samtidig hensigtsmæssigt, at RMC lø-
bende vil arbejde på at forenkle kvalitets-
sikringssystemet.  

Ledelse og organisering  
I de følgende afsnit beskrives ledelsen og 
organiseringen på RMC med fokus på ar-
bejds- og ansvarsfordelingen i forhold til 
kvalitetssikringssystemet. 
 
Ledelsen  
Ledelsen består af rektor, prorektor og sek-
retariatschefen. Ledelsen har ansvaret for 
RMC’s strategi og kvalitetssikringspolitik 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
136). Ledelsen behandler en gang årligt 
kvalitetsrapporten og foretager i den forbin-
delse en evaluering af kvalitetssikringssy-
stemets fremdrift og effekt. Desuden be-
slutter ledelsen på baggrund af en årlig 
analyse af kvalitetssikringssystemet, om 
der skal foretages eventuelle justeringer af 
kvalitetssikringssystemet (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 194).  
 
Rektor er ansvarlig for RMC’s uddannelser 
og for de årlige uddannelsesgennemgange, 
som gennemføres for hver uddannelse. 
Rektor holder desuden en række en-til-en-
møder med de uddannelsesansvarlige og 
de fagansvarlige undervisere. Opfølgnin-
gen på den årlige kvalitetsrapports hand-
lingsplan er i vid udstrækning placeret på 
disse en-til-en-møder (audit trail 1, s. 13). 
Rektor gennemfører desuden årlige medar-
bejderudviklingssamtaler med alle fastan-
satte medarbejdere (selvevalueringsrap-
porten s. 186).  
 
Den samlede ledelse på RMC vedtager 
handlingsplaner for opfølgningen på en 
række af kvalitetspolitikkens delmål og har 
ansvaret for at prioritere ressourcer til op-
følgningsarbejdet. Ledelsen er bl.a. ansvar-
lig for videnbaseringen af konservatoriets 
uddannelser og iværksætter en årlig hand-
lingsplan på baggrund af en analyse af ud-
dannelsernes videngrundlag (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 193). Ledelsen 
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foretager også årligt en samlet evaluering 
af den faglige organisering på RMC på 
baggrund af en indstilling fra pædagogisk 
råd, som består af alle de fastansatte un-
dervisere. Ledelsen vedtager i den forbin-
delse opgave- og ansvarsbeskrivelser, nor-
meringer og bemanding for det kommende 
studieår (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 175-176). Ledelsen vurderer og prio-
riterer desuden årligt den samlede kompe-
tenceudvikling af medarbejderne i relation 
til konservatoriets mission og vision (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 185). 
  
Forsknings- og udviklingslederen 
Forsknings- og udviklingslederen er an-
svarlig for konservatoriets videnproduktion 
inden for kunstnerisk og pædagogisk udvik-
lingsvirksomhed samt forskning. Desuden 
er han leder af kompetenceudvikling for un-
dervisere og i den forbindelse ansvarlig for 
vejledning og supervision af studieadjunk-
ter (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
138). Forsknings- og udviklingslederen ud-
arbejder en årlig videnproduktionsrapport, 
der indeholder en opgørelse over gennem-
førte FoU-projekter. Han udarbejder desu-
den en samlet analyse og handlingsplan for 
det kommende års videnproduktion (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 189). 
Hvert fjerde år udvikler og reviderer forsk-
nings- og udviklingslederen konservatoriets 
FoU-strategi samordnet med udformningen 
af konservatoriets strategi (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 189). FoU-lederen 
holder desuden årlige FoU-samtaler med 
alle fastansatte undervisere, hvor man afta-
ler den årlige videnproduktion. Samtalerne 
koordineres i forhold til MUS-samtalerne 
med rektor (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 191).  
 
Lederen af studieadministrationen/kvali-
tetskoordinatoren 
Lederen af studieadministrationen har det 
daglige ansvar for studieadministrationen 
og er samtidig kvalitetskoordinator med an-
svaret for koordinering af kvalitetssikrings-
systemet (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 138). Lederen af studieadministratio-
nen udarbejder den årlige kvalitetsrapport. 
Hun udarbejder desuden nøgletal vedr. an-
søgere og optag og har ansvaret for den 

praktiske gennemførelse af en række af de 
evalueringer, som indgår i RMC’s kvalitets-
sikringssystem (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 166-194).  
 
RMC har nedsat et kvalitetsudvalg, som 
består af sekretariatschefen, kvalitetskoor-
dinatoren og uddannelseskoordinatoren. 
Kvalitetsudvalget foretager årligt en ana-
lyse af kvalitetsrapporten og en gennem-
gang af kvalitetssikringssystemet og fore-
slår på den baggrund eventuelle ændringer 
af systemet (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 194). 
 
Uddannelseskoordinatoren  
Uddannelseskoordinatoren refererer til sek-
retariatschefen og bistår de uddannelses-
ansvarlige og de fagansvarlige i kvalitets-
sikringsarbejdet (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 138). Det er fx uddannelses-
koordinatorens rolle at indkalde de uddan-
nelsesansvarlige til møder, og han udfylder 
en række af skabelonerne på baggrund af 
deres analyser og forslag til handlingspla-
ner (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
166-194). Uddannelseskoordinatoren udar-
bejder desuden en årlig rapport om uddan-
nelsernes videnbasering baseret på måltal, 
som danner udgangspunkt for de uddan-
nelsesansvarliges vurdering af videngrund-
laget på uddannelserne (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 33 og 192).  
 
Uddannelsesansvarlige og fagansvar-
lige undervisere 
RMC har fire uddannelsesansvarlige un-
dervisere, som er udpeget af rektor blandt 
de fastansatte undervisere. Det er prorek-
tor, som er uddannelsessvarlig for de tre 
bacheloruddannelser (musiker, komposi-
tion og musikproduktion). De øvrige uddan-
nelsesansvarlige har ansvaret for hhv. ba-
cheloruddannelsen i music management, 
kandidatuddannelserne og solistuddannel-
serne. Rektor har desuden udpeget fagan-
svarlige undervisere for hvert fag, som har 
ansvaret for udvikling og planlægning af de 
faglige aktiviteter, der er knyttet til fagene 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
136). De uddannelsesansvarlige undervi-
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sere holder som nævnt en årlig uddannel-
sesgennemgang med rektor på baggrund 
af udfyldte skabeloner med analyser og 
handlingsplaner. De er desuden ansvarlige 
for at gennemføre og følge op på evaluerin-
ger på deres uddannelser vedr. optagel-
sesprøver, undervisning, eksamener og ud-
dannelser (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 166-194). De uddannelsesansvar-
lige holder bl.a. dialogmøder med de stude-
rende om resultaterne fra den skriftlige un-
dervisningsevaluering og laver sammen 
med de fagansvarlige forslag til handlings-
planer på baggrund af evalueringerne 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
173-174). 
 
Studienævnet og konservatorierådet  
RMC har et studienævn med fire undervi-
serrepræsentanter og fire studenterrepræ-
sentanter. Formanden for studienævnet 
vælges blandt underviserne, og næstfor-
manden vælges blandt de studerende. Stu-
dienævnet er ansvarligt for undervisnin-
gens faglige niveau, tilrettelæggelse og 
gennemførelse efter de gældende bestem-
melser (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 137). Handlingsplaner med forslag til 
ændringer af studieordninger sendes til be-
handling i studienævnet (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 169).  
 
Konservatorierådet har ansvaret for at god-
kende studieordningerne på baggrund af 
en indstilling fra studienævnet. Konservato-
rierådet består af rektor (formand), tre re-
præsentanter for underviserne, tre repræ-
sentanter for de studerende og en repræ-
sentant for det teknisk-administrative per-
sonale. Sekretariatschefen og prorektor 
deltager i konservatorierådets møder uden 
stemmeret (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 137). Under konservatorierådet er 
der nedsat et diversitetsudvalg med repræ-
sentation af studerende og ansatte, som 
skal rådgive rektor med det formål at øge 
diversiteten på RMC’s uddannelser (audit 
trail 1, s. 218). 
 
Studienævnet og konservatorierådet orien-
teres om og kommenterer mange af de 
evalueringer og undersøgelser, som gen-

nemføres i forbindelse med kvalitetssik-
ringsarbejdet på RMC (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 166-194). Forslag til 
ændringer af kvalitetssikringssystemet fore-
lægges studienævnet og konservatorierå-
det, som kommer med en udtalelse til le-
delsen (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 194). 
 
Aftagerpanelet 
Aftagerpanelet for RMC består af syv afta-
gere, der rådgiver rektor om uddannelser-
nes kvalitet og relevans (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 136-137). Aftager-
panelet udarbejder årligt et notat med pa-
nelets anbefalinger vedr. uddannelsernes 
kvalitet og relevans – herunder de stude-
rendes beskæftigelse. Aftagerpanelet kom-
mer også med en udtalelse til ledelsen på 
baggrund af aftager-, dimittend-, udslus-
nings- og beskæftigelsesundersøgelserne. 
Dette uddybes under kriterium V. (Selveva-
lueringsrapporten inkl. bilag, s. 181-183). 

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet vurderer, at der er 
beskrevet en klar organisering og ansvars-
fordeling af kvalitetssikringsarbejdet på 
RMC, hvor ledelsen har ansvaret for det 
samlede kvalitetssikringssystem og uddan-
nelsernes videnbasering. Ledelsen foreta-
ger prioriteringer af ressourcer til kvalitets-
sikringsarbejdet og vurderer fremdriften og 
effekten af kvalitetssikringsarbejdet på bag-
grund af den årlige kvalitetsrapport.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at rektor 
har en central rolle i kvalitetssikringssyste-
met på RMC. Rektor er ansvarlig for ud-
dannelserne og gennemfører årlige uddan-
nelsesgennemgange med de uddannelses-
ansvarlige undervisere. De årlige uddan-
nelsesgennemgange er desuden under-
støttet af en række en-til-en-møder med de 
uddannelsesansvarlige og de fagansvarlige 
undervisere, som sikrer en løbende opfølg-
ning på kvalitetsudfordringer.  
 
Akkrediteringspanelet konstaterer, at FoU-
lederen er ansvarlig for RMC’s videnpro-
duktion og den strategiske udvikling af vi-
dengrundlaget, som sker i sammenhæng 
med udviklingen af RMC’s strategi. Panelet 
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bemærker i den forbindelse positivt, at der 
sker en koordinering mellem MUS- og FoU-
samtalerne med henblik på at sikre sam-
menhængen mellem undervisernes FoU-
projekter og FoU-strategien.  
 
Hvad angår uddannelsernes videnbasering 
konstaterer akkrediteringspanelet, at det er 
uddannelseskoordinatoren, som udarbejder 
en årlig rapport på baggrund af måltal for 
uddannelsernes videnbasering, der drøftes 
med de uddannelsesansvarlige undervi-
sere. Panelet konstaterer desuden, at ud-
dannelseskoordinatoren også har en cen-
tral rolle i forhold til at koordinere de uddan-
nelsesansvarliges arbejde med at beskrive 
analyser og handlingsplaner i skabelo-
nerne. Tilsvarende har lederen af studiead-
ministrationen en central rolle i forhold til 
den praktiske understøttelse af kvalitetssik-
ringsarbejdet, idet hun gennemfører evalu-
eringer og undersøgelser, der danner 
grundlag for de uddannelsesansvarliges 
analyser og handlingsplaner samt udarbej-
der den årlige kvalitetsrapport.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der sker 
en systematisk involvering af studerende 
og undervisere gennem dialogmøder og 
processer for undervisningsevaluering. Stu-
derende og undervisere er repræsenteret i 
studienævnet, konservatorierådet og diver-
sitetsudvalget, som involveres i en række 
af de evalueringer og undersøgelser, der fx 
danner grundlag for revisioner af studieord-
ninger. Panelet konstaterer også, at der er 
nedsat et pædagogisk råd med deltagelse 
af alle fastansatte undervisere, som rådgi-
ver rektor om den faglige organisering. Pa-
nelet vurderer desuden, at RMC er i lø-
bende kontakt med sin omverden gennem 
aftagerpanelet.  

Uddannelsesgennemgange og 
kvalitetsrapporter  
Som beskrevet ovenfor er de centrale ele-
menter i kvalitetssikringen af de samlede 
uddannelser de årlige uddannelsesgen-
nemgange og kvalitetsrapporterne. Akkre-
diteringspanelet har derfor i forbindelse 
med de udvalgte audit trails haft fokus på, 

hvordan RMC anvender de årlige uddan-
nelsesgennemgange og kvalitetsrappor-
terne i arbejdet med at identificere og følge 
op på kvalitetsudfordringer på de enkelte 
uddannelser. Panelet har i den forbindelse 
interesseret sig for, hvilke data der ligger til 
grund for uddannelsesgennemgangene, og 
hvordan der følges op i forhold til de fast-
satte kriterier for opfølgning. Som eksem-
pler på dette har panelet kigget på, hvor-
dan der følges op på undervisningsevalue-
ring og evaluering af optagelsesprøverne. 
Dette er udførligt beskrevet under kriterium 
IV. I det følgende er der fokus på, hvordan 
uddannelsesgennemgangene og kvalitets-
rapporterne sikrer kvaliteten af uddannel-
serne i deres helhed.  
 
RMC’s delmål, procedure og kriterier for 
opfølgning for de årlige uddannelsesgen-
nemgange fremgår af tekstboksen.  
 
 
Delmål 
RMC udbyder kunstneriske uddannelser af høj kva-
litet. 
 
Procedure 
Årlig intern gennemgang af de enkelte uddannelser 
med udgangspunkt i nøgletal og gennemførte evalu-
eringer og undersøgelser fra det forgangne år.  

 
Kriterium for opfølgning 
I forbindelse med gennemgang af konservatoriets 
uddannelser foretager rektor og uddannelsesan-
svarlige en analyse og vurdering (”rød”, ”gul”, ”grøn”) 
af uddannelsen ift. kvalitetssystemets seks indsats-
områder. Ved vurderingen ”rød” eller gentagen vur-
dering ”gul” igangsættes handling. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 151). 

Forud for uddannelsesgennemgangene 
modtager rektor og den uddannelsesan-
svarlige alle udfyldte skabeloner og nøgle-
tal for den pågældende uddannelse fra det 
seneste studieår (audit trail 1, s. 16-19). På 
baggrund af materialet foretager rektor og 
den uddannelsesansvarlige i fællesskab en 
analyse og vurdering af kvalitetssikringssy-
stemets seks indsatsområder. Uddannel-
sesgennemgangen fungerer således som 
en opsamling af det forudgående studieårs 
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kvalitetssikringsarbejde og leverer ind-
holdsdelen til den årlige kvalitetsrapport, 
som beskriver de kvalitetsudviklingsmæs-
sige analyser, der er foretaget i løbet af det 
forudgående studieår, samt hvilke handlin-
ger der er aftalt på den baggrund. Opfølg-
ningen på kvalitetsrapportens handlings-
plan placeres på det kommende års en-til-
en-møder mellem rektor og den uddannel-
sesansvarlige underviser. Der afholdes 
som udgangspunkt fem en-til-en-møder af 
en times varighed pr. semester mellem rek-
tor og hver uddannelsesansvarlig. Til hvert 
en-til-en-møde er der oprettet et løbende, 
additivt referat, som opsamler de drøftelser 
og beslutninger, der kommer ud af mø-
derne. (Audit trail 1, s. 5 og 13-14). 
 
RMC har gennemført uddannelsesgennem-
gange i 2018, 2019 og 2020. Fra 2019 er 
uddannelsesgennemgangen foretaget på 
baggrund af udfyldte skabeloner, og i 2020 
blev en-til-en-møderne føjet til for at under-
støtte den løbende opfølgning på beslutnin-
ger. 
 
Eksempler på analyser og opfølgning i 
uddannelsesgennemgange og kvalitets-
rapporter 
Akkrediteringspanelet har set udfyldte ska-
beloner for uddannelsesgennemgangene 
af bacheloruddannelsen i komposition og 
kandidatuddannelsen i music performance 
samt oversigter over skabeloner og data, 
som danner grundlag for uddannelsesgen-
nemgangene på de to uddannelser. Disse 
uddannelsesgennemgange beskrives sam-
men med kvalitetsrapporterne i det føl-
gende.  
 
De udfyldte skabeloner for uddannelses-
gennemgangene i 2019 indeholdt vurderin-
ger, refleksioner og beskrevne handlinger 
for de indsatsområder, der var vurderet un-
der 70, som var kriteriet for opfølgning på 
daværende tidspunkt. For bacheloruddan-
nelsen i komposition og kandidatuddannel-
sen i music performance gjaldt det fire af 
indsatsområderne. Refleksioner og hand-
linger var beskrevet kort på baggrund af de 
udfyldte skabeloner og nøgletal, der lå til 
grund for uddannelsesgennemgangene. 

Uddannelsesgennemgangene fra 2019 re-
fererede således til resultater fra bl.a. un-
dervisningsevalueringer, evalueringer af 
uddannelser med eksterne eksperter, ledig-
hedstal og tal for videnproduktionen. Refe-
rencerne til de bagvedliggende skabeloner 
og nøgletal var dog meget overordnede og 
gengav ikke alle vurderingerne i det bag-
vedliggende materiale. De beskrevne re-
fleksioner og analyser var kortfattede, men 
konkrete inden for hvert indsatsområde. 
(Audit trail 2, s. 20-22 og 44-46).  
 
I uddannelsesgennemgangene fra 2020 
gengives alle vurderinger og analyser, hvor 
der er igangsat handlinger, inden for hvert 
indsatsområde. De indeholder således 
langt flere konkrete analyser og tiltag end 
uddannelsesgennemgangene fra det fore-
gående år. Eksempelvis refereres analyser 
og vurderinger for den enkelte uddannelse 
på baggrund af evalueringer af optagelses-
prøver, undervisningsevalueringer af en-
kelte fag, undervisningsmiljøvurderinger, 
frafaldsopgørelser, anbefalinger fra aftager-
panelet, beskæftigelsesundersøgelsen og 
evalueringer af videnproduktionen og vi-
denbaseringen. Fra 2020 anvender RMC 
som nævnt vurderingskriterierne rød, gul 
og grøn. De udfyldte skabeloner for uddan-
nelsesgennemgangene viser, at alle seks 
indsatsområder er vurderet gule samlet set. 
Dette er udtryk for, at analyserne fra skabe-
lonerne viser, at der er forhold inden for 
hvert indsatsområde, der skal følges op på. 
(Audit trail 1, s. 23-43 og 47-58).  
 
Analyserne i uddannelsesgennemgangene 
følges op af konkrete handlinger, som også 
fremgår af oversigten over besluttede 
handlinger i kvalitetsrapporten for 2019/20. 
Kvalitetsrapporten indeholder i alt 102 be-
sluttede handlinger, hvoraf flere er imple-
menteret fra efterårssemesteret 2020, og 
andre iværksættes i løbet af studieåret 
2020/21. Mange af de besluttende handlin-
ger gælder for flere eller alle uddannelser. 
Kvalitetsrapporten indeholder også en 
oversigt over besluttede handlinger fra det 
foregående års kvalitetsrapport. Oversigten 
viser, at der i 2018/19 var 36 besluttede 
handlinger. Af disse er 28 gennemført, 
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mens 8 er i proces eller udskudt til 2021 el-
ler 2022. (Audit trail 1, s. 361-367).  
 
I kvalitetsudvalgets analyse af RMC’s kvali-
tetssikringssystem og kvalitetssikringsar-
bejde fra 2020 peger udvalget på en ten-
dens til, at der igangsættes omgående 
handling ved vurderingen ”Gul”, uden der 
sker en prioritering af handlingerne. Kvali-
tetsudvalget anbefaler i forlængelse heraf, 
at kriterierne for opfølgning og måden, de 
vurderes på, gennemgås med henblik på at 
drøfte, hvordan RMC systemmæssigt kan 
understøtte mulighederne for prioritering 
mest hensigtsmæssigt. (Audit trail 1, s. 
334). 
 
Under besøgene spurgte akkrediteringspa-
nelet også om, hvorfor alle indsatsområder 
bliver vurderet gule i uddannelsesgennem-
gangene, og hvordan der prioriteres mel-
lem indsatser, hvis der skal følges op på alt 
samtidig. Rektor fortalte, at han i uddannel-
sesgennemgangene har vurderet alle ind-
satsområder gule, fordi der er forhold, der 
skal arbejdes med inden for alle indsatsom-
råder på alle uddannelserne. Han forkla-
rede, at RMC er baseret på en udviklings-
orienteret kultur, hvor opfattelsen er, at al-
ting altid kan blive bedre. Samtidig fortalte 
han også, at prioritering er en hovedudfor-
dring, fordi kvalitetssikringssystemet gene-
rerer så mange nye handlinger fra år til år. 
Det bliver derfor i stigende grad en ledel-
sesmæssig opgave at prioritere mellem de 
mange handlinger, der sættes i gang. Pa-
nelet deler denne opfattelse og konstaterer 
samtidig, at delmål, der ikke lever op til kri-
terierne for opfølgning, følges op af rele-
vante indsatser.  

Behandling af nøgletal 
I uddannelsesgennemgangene benyttes 
data vedr. ansøgere, optag, frafald og be-
skæftigelse, og der rapporteres særskilt om 
disse områder af kvalitetssikringsarbejdet i 
uddannelsesgennemgangene fra 2020 (au-
dit trail 1, s. 16-19 og 20-58). RMC’s be-
handling af disse nøgletal gennemgås i det 
følgende.  
 

Nøgletal om ansøgere og optag behandles 
i forbindelse med de årlige evalueringer af 
optagelsesprøverne og indgår i uddannel-
sesgennemgangene. Det fremgår bl.a., at 
flere uddannelser oplever, at der er meget 
få kvindelige ansøgere til uddannelserne. 
RMC har på den baggrund fastsat konkrete 
mål for at øge antallet af kvindelige ansø-
gere og udarbejdet et opmærksomhedspa-
pir til bedømmere i forbindelse med ad-
gangsprøverne. Disse tiltag beskrives i rap-
portens afsnit om mangfoldighed under kri-
terium IV.  
 
Frafaldet på den enkelte uddannelse be-
handles årligt af den uddannelsesansvar-
lige i en skabelon, der indeholder den ud-
dannelsesansvarliges analyse og evt. for-
slag til handlingsplan for at nedbringe fra-
faldet på den enkelte uddannelse. Analy-
sen af frafald foretages dels på baggrund 
af nøgletal om frafald fra RMC’s årsrapport, 
hvor frafaldet er opgjort samlet for hhv. ba-
chelor- og kandidatuddannelser, og dels på 
baggrund af en oversigt over udmeldelses-
blanketter (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 178 og 652). Det fremgår af krite-
riet for opfølgning, at der altid skal følges 
op på ethvert frafald med analyse og evt. 
handling (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 150). RMC’s nøgletal viser, at frafal-
det på bacheloruddannelserne er faldet fra 
17,5 % i 2017 til 0 % i 2019. På kandidat-
uddannelserne er frafaldet faldet fra 12,9 % 
til 3,1 % i samme periode (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 652). I de uddannel-
sesansvarliges analyser, som også er gen-
givet i de årlige uddannelsesgennemgange 
fra 2020, er det derfor beskrevet, at frafal-
det ikke giver anledning til opfølgning (audit 
trail 1, s. 36 og 52).  
 
Nøgletal for beskæftigelse indhentes gen-
nem Danmarks Statistik, der hvert år udar-
bejder en beskæftigelsesundersøgelse, 
som omfatter alle uddannelser under Kul-
turministeriet. Beskæftigelsesundersøgel-
sen indeholder opgørelser af bruttoledighe-
den blandt dimittender fordelt på uddannel-
sesinstitutionerne under Kulturministeriet 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
642). Ifølge kriteriet for opfølgning skal der 
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igangsættes handling, hvis dimittendernes 
ledighedsprocent ligger markant højere, og 
hvis indkomsten ligger markant lavere, i 
sammenligning med dimittender fra de øv-
rige kunstneriske uddannelsesinstitutioner 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
153-154; supplerende dokumentation, s. 
213). Den seneste beskæftigelsesundersø-
gelse viser, at RMC’s uddannelser havde 
en samlet bruttoledighed på mellem 4,4 % 
og 7,9 % i perioden 2016-2018. I 2018 lå 
bruttoledigheden på 7,9 %, hvilket var lidt 
højere end på de øvrige konservatorier, 
hvor den lå på 4-6 %, men samtidig mar-
kant lavere end de øvrige uddannelsesin-
stitutioner under Kulturministeriet, hvor le-
digheden lå på 12,6-25,3 % (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 642). I kvali-
tetsrapporten for 2019/20 vurderer ledel-
sen, at beskæftigelsessituationen overord-
net set er tilfredsstillende set i lyset af ar-
bejdsmarkedets karakter, som i høj grad er 
baseret på freelanceansættelser (audit trail 
1, s. 356). RMC’s behandling af og opfølg-
ning på beskæftigelsesundersøgelsen be-
handles yderligere under kriterium V.  

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC an-
vender de årlige uddannelsesgennem-
gange i kvalitetssikringen af de enkelte ud-
dannelser. Grundlaget for uddannelsesgen-
nemgangene består af alle udfyldte skabe-
loner med analyser og handlingsplaner for 
den enkelte uddannelse. Panelet vurderer, 
at der er en tydelig sammenhæng mellem 
analyser, vurderinger og handlingsplaner i 
skabelonerne og uddannelsesgennemgan-
gene. Panelet vurderer således, at der føl-
ges systematisk op på de delmål, hvor ud-
dannelserne ikke lever op til de fastsatte 
kriterier for opfølgning. Det gælder fx i for-
bindelse med opfølgningen på nøgletal, 
men det gælder også for de øvrige dele af 
kvalitetssikringssystemets indsatsområder.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kvalitets-
rapporterne giver en grundig status for 
hvert indsatsområde og giver et overblik 
over besluttede handlinger på de enkelte 
uddannelser. Baseret på en analyse af kva-
litetsrapporterne vurderer panelet, at der 

følges op på langt de fleste, også ikke 
presserende, besluttede handlinger, fra år 
til år. Panelet konstaterer imidlertid, at ho-
vedparten af handlingerne er besluttet og 
iværksat forud for uddannelsesgennem-
gangene, og at uddannelsesgennemgan-
gene derfor får karakter af et samlet kvali-
tetstjek og en status på uddannelserne, 
snarere end at være et redskab til strate-
gisk udvikling. Panelet bemærker i forlæn-
gelse heraf, at RMC er en agil institution, 
der handler hurtigt og lokalt på de fleste 
identificerede problemer, før de når til ud-
dannelsesgennemgangen med rektor. Pa-
nelet ser dette som en styrke. Samtidig pe-
ger panelet på, at der igangsættes mange 
handlinger samtidig, og at antallet af igang-
satte handlinger er vokset betydeligt fra år 
til år. Derfor anbefaler panelet, at RMC 
med fordel kan prioritere tydeligere mellem 
de handlinger, som iværksættes fra år til år, 
og samtidig tydeliggøre grundlaget for at 
prioritere mellem forskellige handlinger for 
at styrke handlingernes strategiske op-
hæng. Panelet vurderer, at der systematisk 
gennemføres relevante handlinger, hvor 
der er kvalitetsudfordringer. Men samtidig 
gennemføres der fra år til år et stadig sti-
gende antal indsatser på baggrund af an-
dre, mindre påtrængende besluttede hand-
linger. Panelet noterer, at RMC selv har fo-
kus på denne problemstilling og arbejder 
på at udvikle kvalitetssikringssystemet, så 
det i højere grad kan understøtte en priori-
tering af indsatserne. 
 
Akkrediteringspanelet konstaterer desuden, 
at rektor i forbindelse med den seneste ud-
dannelsesgennemgang har vurderet alle 
indsatsområder gule, fordi analyserne un-
der hvert indsatsområde beskriver forhold, 
der skal følges op på. Panelet har gennem 
besøgene fået indtryk af en lyttende kvali-
tetskultur, hvor uddannelserne er i konstant 
udvikling på baggrund af evalueringer og 
dialog med studerende, undervisere og af-
tagere. Panelet ser på den ene side dette 
som en styrke, men bemærker også, at det 
rummer en risiko for en udmattelse blandt 
medarbejderne i forhold til de mange nye 
tiltag. Panelet kan samtidig konstatere, at 
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RMC har fokus på at styrke prioriteringen 
mellem de mange indsatser og dermed ty-
deligere fastlægge en balance mellem agili-
tet og strategi. 

Samlet vurdering af kriterium I 
og II 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
I og II er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet baserer sin vurdering 
på, at RMC’s kvalitetssikringssystem er vel-
beskrevet, velorganiseret og velgennemført 
i praksis. Systemets indsatsområder dæk-
ker alle relevante aspekter af de enkelte 
uddannelsers videngrundlag, niveau og 
indhold samt relevans. Indsatsområderne 
består af konkrete delmål med tilhørende 
handlinger og klare kriterier for opfølgning. 
Kvalitetssikringsarbejdet dokumenteres i en 
række skabeloner, som beskriver analyser 
og handlinger på baggrund af relevante 
evalueringer og nøgletal, som indsamles 
gennem kvalitetssikringsarbejdet. Den år-
lige uddannelsesgennemgang mellem rek-
tor og de uddannelsesansvarlige undervi-
sere sikrer et samlet blik på den enkelte 
uddannelse, og alle besluttede handlinger 
beskrives i kvalitetsrapporten, som også gi-
ver en samlet status på hvert indsatsom-
råde på tværs af uddannelserne.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der føl-
ges systematisk op på de delmål, hvor ud-
dannelserne ikke lever op til de fastsatte 
kriterier. Panelet lægger desuden vægt på, 
at RMC har haft tre gennemløb af syste-
met, og at ledelsen foretager en løbende 
tilpasning og udvikling af systemet på bag-
grund af en årlig analyse af kvalitetsrappor-
ten.  
 
Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at 
kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såle-
des, at det fremmer udvikling og vedlige-
holdelse af en inkluderende kvalitetskultur, 
der understøtter og fremmer uddannelser-
nes kvalitet og relevans. Dette sker gen-
nem en systematisk involvering af stude-

rende, undervisere og aftagere i den lø-
bende kvalitetssikring og -udvikling af ud-
dannelserne. 
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Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
III er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelets vurdering er bl.a. 
baseret på RMC’s årlige vurderinger af vi-
denproduktionen og uddannelsernes viden-
basering, som sikrer, at uddannelserne er 
tilknyttet relevante faglige miljøer. I den for-
bindelse har panelet haft fokus på, hvordan 
måltal for videnbaseringen af uddannelser-
nes hovedfag indgår i arbejdet med at sikre 
uddannelsernes videnbasering. Endelig har 
panelet haft fokus på, hvordan RMC arbej-
der med at sikre timelærernes faglige kvali-
fikationer.  

RMC’s forsknings- og udvik-
lingsstrategi 
Akkrediteringspanelet har været interesse-
ret i RMC’s strategiske og praktiske ar-
bejde med at sikre, at relevant og opdateret 
viden lægges til grund for uddannelserne 
og inddrages aktivt i den løbende undervis-
ning. Panelet har i den forbindelse set på 
FoU-strategien, herunder hvordan den an-
vendes i planlægningen af årets FoU-aktivi-
teter.  
 
RMC har vedtaget en strategi og hand-
lingsplan for forskning og udvikling (FoU) 
2019-22, som giver en status på RMC’s vi-
denproduktion og beskriver en række ge-
nerelle og faglige indsatsområder. FoU-
strategien udvikles og revideres hvert 
fjerde år samordnet med udformningen af 
konservatoriets strategi og rammeaftale 
med Kulturministeriet (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 189). 
 
Det fremgår af strategien, at KUV er en 
central videndimension på RMC, og at flere 
af de fastansatte undervisere gennemfører 
KUV-projekter, der publiceres internatio-
nalt. Det fremgår desuden, at tre af RMC’s 
fastansatte lærere har gennemført en for-
skeruddannelse, og at flere af RMC’s fag-
områder er baseret på og/eller informeret 

af forskning. Det gælder især de musikpæ-
dagogiske fagområder og uddannelser 
samt music management. Endvidere frem-
går det, at pædagogisk udviklingsvirksom-
hed (PUV) indtager en mere beskeden rolle 
i videnproduktionen. (Supplerende doku-
mentation, s. 14). 
 
De generelle indsatsområder i FoU-strate-
gien omfatter bl.a. kvalitetssikring af FoU-
produktionen (supplerende dokumentation, 
s. 16-17). RMC har i den forbindelse udar-
bejdet et sæt kriterier, der skal sikre kvalite-
ten af de kunstneriske udviklingsprojekter, 
de såkaldte SITRE-kriterier (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 575-580). Det 
fremgår også, at kvaliteten af konservatori-
ets videnproduktion skal styrkes gennem 
øget diversitet i de musikalske udtryksfor-
mer, der danner det kunstneriske grundlag 
for FoU-projekterne, samt gennem tilstræbt 
ligelig kønsfordeling ved rekruttering af for-
skere og studerende (supplerende doku-
mentation, s. 20). 
 
FoU-strategien udarbejdes som nævnt pa-
rallelt med rammeaftalen med Kulturmini-
steriet, og FoU-målene herfra refereres 
også i strategien. Det fremgår bl.a., at RMC 
i rammeaftalen har fastsat som mål, at mel-
lem syv og ti videnprojekter årligt skal for-
midles på internationale konferencer eller 
publiceres på engelsksprogede peer-re-
viewede platforme. RMC har desuden fast-
sat mål om at gennemføre to større, tvær-
disciplinære KUV-projekter og tre videnpro-
jekter om ny teknologi i samarbejde med 
eksterne aktører. Endelig har RMC fastsat 
et mål om årligt at gennemføre et nyt, 
større forskningsprojekt med fokus på mu-
sik og læring. (Supplerende dokumentation, 
s. 26-30). 
 
Planlægning af årets videnproduktion 
FoU-strategien anvendes i forbindelse med 
planlægningen af årets FoU-aktiviteter. 
Dette sker i en dialog mellem FoU-lederen 

Kriterium III: 
Uddannelsernes videngrundlag 
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og rektor, hvor faglige fokusområder i hen-
hold til FoU-strategien udpeges. FoU-lede-
ren indhenter årligt input til aktuelle behov 
for ny viden i det kommende under-
visningsår hos de uddannelsesansvarlige. 
FoU-lederen gennemfører desuden årlige 
FoU-samtaler med samtlige fastansatte un-
dervisere i FoU-stillinger. I forbindelse med 
FoU-samtaler aftales den enkelte undervi-
sers videnproduktion for det kommende un-
dervisningsår under hensyn til de videnbe-
hov, som de uddannelsesansvarlige har af-
dækket i forbindelse med de årlige vurde-
ringer af videnproduktionen og videnbaser-
ingen (se nedenfor) samt den aktuelle FoU-
strategi. Samtaleforløbet koordineres med 
de fastansatte underviseres MUS-forløb 
med rektor, således at såvel underviserens 
ideer til FoU og evt. kompetenceudviklings-
behov kan inddrages i aftaler vedr. det fag-
lige projektindhold. FoU-lederen udarbejder 
på den baggrund et samlet notat vedr. det 
kommende års FoU-arbejde og opretter i 
den forbindelse en FoU-log, der følger pro-
cessen for hvert enkelt projekt. (Selvevalu-
eringsrapporten inkl. bilag, s. 185 og 190). 
 
Under besøgene fortalte rektor og FoU-le-
deren, at de forsøger at balancere de stra-
tegiske målsætninger for videnproduktion 
med undervisernes egne ønsker om FoU-
projekter. Rektor og FoU-lederen fortalte, 
at de gennem FoU-samtalerne og MUS-
samtalerne lytter til den enkelte undervisers 
ønsker om FoU-projekter, som de forsøger 
at koble til institutionens strategiske priori-
teringer og vurderinger af behovet for ny vi-
den.  

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at FoU-
strategien for 2019-22 fastsætter konkrete 
mål for at øge FoU-produktionen inden for 
KUV og forskning inden for det musikpæ-
dagogiske område. Panelet vurderer, at 
FoU-strategien anvendes i planlægningen 
af årets FoU-produktion. Planlægningen 
sker bl.a. på baggrund af dialog med de 
uddannelsesansvarlige undervisere, der 
har indsigt i uddannelsernes behov for ny 
viden gennem deres årlige vurderinger af 
videnproduktionen og videnbaseringen, 

som behandles i de næste afsnit. Desuden 
vurderer panelet, at RMC sikrer, at undervi-
serne har faglige kvalifikationer, som er op-
daterede og løbende udvikles. Dette sker 
dels gennem undervisernes deltagelse i 
FoU-projekter og dels gennem de årlige 
FoU-samtaler mellem alle fastansatte un-
dervisere og FoU-lederen, hvor den enkelte 
undervisers videnproduktion for det kom-
mende undervisningsår aftales.  

RMC’s vurdering af videnpro-
duktionen 
Akkrediteringspanelet har i forbindelse med 
audit trailen om videngrundlag haft fokus 
på, hvordan RMC anvender de årlige vur-
deringer af videnproduktionen og videnba-
seringen i sikringen af uddannelsernes vi-
dengrundlag. I dette afsnit behandles sik-
ringen af videnproduktionen, mens RMC’s 
sikring af videnbaseringen behandles i det 
efterfølgende afsnit. 
 
RMC’s delmål, procedurer og kriterier for 
opfølgning for vurdering af videnproduktio-
nen fremgår af tekstboksen nedenfor. 
 
 
Delmål 
RMC skaber viden af høj kvalitet, som bidrager til 
udvikling af samtidsmusik, og som bidrager til at 
sikre uddannelsernes niveau, kvalitet, relevans og 
løbende udvikling. 
 
Procedure 
FoU-lederen udarbejder årligt en videnproduktions-
rapport med en oversigt over årets FoU-projekter, 
der vurderes af uddannelsesansvarlige og ledelsen. 

 
Kriterium for opfølgning 
Hvis uddannelsesansvarlige og ledelsen i forbin-
delse med behandling af vidensproduktionsrappor-
ten vurderer, at årets vidensproduktion ikke i til-
strækkeligt omfang bidrager til at sikre uddannel-
sernes niveau, kvalitet, relevans og løbende udvik-
ling, iværksættes uddannelsesspecifik analyse og 
handlingsplan. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 156-157). 

FoU-lederen udarbejder og fremlægger år-
ligt en videnproduktionsrapport for ledelsen 
og de uddannelsesansvarlige, som vurde-
rer, i hvilket omfang årets videnproduktion 
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bidrager til at sikre den enkelte uddannel-
ses niveau, kvalitet, relevans og løbende 
udvikling (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 189).  
 
Videnproduktionsrapporten indeholder en 
oversigt over hvert projekt, som inkluderer 
projektets titel, abstract, FoU-kategori 
(forskning/KUV/PUV), publiceringssted og 
peer-review-type. Desuden fremgår det af 
oversigten, hvilke fag og uddannelser pro-
jektet primært knytter sig til. Rapporterne 
indeholder derudover FoU-lederens be-
mærkninger til årets videnproduktion. (Au-
dit trail 2, s. 108-125) 
 
Vurderingen af årets videnproduktionen 
sker efter en fast skabelon, hvor ledelsen 
og de uddannelsesansvarlige vurderer vi-
denproduktionen i relation til den enkelte 
uddannelse. På den baggrund udarbejder 
FoU-lederen en samlet analyse og hand-
lingsplan. (Selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 189; audit trail 2, s. 117). 
 
Akkrediteringspanelet har set udfyldte ska-
beloner fra 2018 og 2019, som indeholder 
de uddannelsesansvarliges og ledelsens 
vurderinger af videnproduktionen samt 
FoU-lederens analyse og forslag til hand-
lingsplan. I det følgende gives et eksempel 
på en vurdering og analyse af videnproduk-
tionsrapporten for bacheloruddannelsen i 
musik (musiker).  
 
Vurdering af videnproduktionen på ba-
cheloruddannelsen i musik (musiker) 
På bacheloruddannelsen i musik (musiker) 
vurderede den uddannelsesansvarlige og 
ledelsen i 2019, at fagene musikpædagogik 
og læring samt kultur og branchestudier var 
godt dækket af ny, forskningsbaseret vi-
den. Med hensyn til faget kunstnerisk ud-
viklingsarbejde blev det vurderet tilfredsstil-
lende, at der var mange større KUV-projek-
ter i gang og at fire større KUV-projekter 
var i internationalt peer review. Der blev 
dog efterspurgt større diversitet i videnpro-
duktionen, særligt med hensyn til kunstneri-
ske udtryksformer. Det fremgik, at der blev 
udviklet meget ny KUV-viden inden for ny-
ere improvisationsmusik (jazz), men at der 

blev savnet ny viden fra pop, rock, elektro-
nika og sangskrivning som kompositions-
metode. Det blev desuden nævnt i hand-
lingsplanen, at ambitionen om større diver-
sitet i FoU-produktionen er indskrevet i 
FoU-strategien for 2019-22 (audit trail 2, s. 
118-119). 
 
Akkrediteringspanelet spurgte under andet 
besøg ind til relationen mellem den mang-
lende diversitet i FoU-produktionen og ud-
dannelsernes videnbehov. Den uddannel-
sesansvarlige for bacheloruddannelsen i 
musik (musiker) fortalte, at RMC har ansat 
to kvindelige forskere, heraf en rock-kunst-
ner, som bidrager til større såvel genre-
mæssig som kønsmæssig diversitet. Ledel-
sen fortalte desuden, at hovedfaget kunst-
nerisk udviklingsarbejde i høj grad er base-
ret på de studerendes egne projekter, og at 
de fastansatte undervisere i faget primært 
skal give de studerende indsigt i KUV-ba-
serede metoder. Der er derfor ikke en for-
ventning om, at underviserne skal dække 
alle kunstneriske udtryksformer, da de først 
og fremmest skal bidrage med metoder og 
refleksioner, som skal sætte den stude-
rende i stand til at reflektere over egne og 
andres kunstneriske processer og resulta-
ter. Ved siden af dette vælger de stude-
rende vejledere blandt de timelærere, som 
kan understøtte deres kunstneriske udvik-
ling. Diversiteten med hensyn til kunstneri-
ske udtryksformer sikres dermed primært 
gennem timelærere, mens niveauet sikres, 
ved at de fastansatte undervisere inddrager 
deres KUV-projekter i undervisningen. 
Samtidig udtrykte ledelsen et ønske om at 
øge diversiteten gennem fremtidige FoU-
projekter.  

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC 
sikrer videnproduktionen på konservatoriet 
i relation til uddannelsernes videnbehov. 
Den årlige videnproduktionsrapport danner 
grundlag for ledelsens og de uddannelses-
ansvarliges vurderinger af, om videnpro-
duktionen bidrager til at sikre uddannelser-
nes niveau og indhold, herunder om der er 
behov for ny viden.  
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Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC har 
truffet et strategisk valg om at gøre KUV til 
det primære videngrundlag på flere af ud-
dannelserne. Den KUV-baserede undervis-
ning er baseret på metoder, som skal gøre 
den studerende i stand til at reflektere over 
egne og andres kunstneriske processer og 
resultater. Dertil kommer, at RMC har an-
sat et stort antal timelærere, som skal sikre 
diversiteten med hensyn til de kunstneriske 
udtryksformer, som de studerende arbejder 
med. Kvalitetssikringen af timelærernes 
faglige kvalifikationer behandles senere i 
dette kapitel.  

RMC’s vurdering af videnbase-
ringen 
I dette afsnit behandles RMC’s procedurer 
og praksis for sikring af uddannelsernes vi-
denbasering. RMC’s delmål, procedurer og 
kriterium for opfølgning på videnbaseringen 
er beskrevet i tekstboksen herunder.  
 
 
Delmål 
RMC’s uddannelser baserer sig løbende på ny vi-
den, som er relevant på det givne uddannelsesni-
veau, således at der gives et solidt grundlag for op-
nåelse af uddannelsernes mål for læringsudbytte. 
 
Procedure 
Uddannelseskoordinatoren udarbejder en årlig rap-
port om uddannelsernes videnbasering, som dan-
ner grundlag for de uddannelsesansvarliges ana-
lyse og vurdering af videnbaseringen på de enkelte 
uddannelser.  
 
Kriterium for opfølgning 
I forbindelse med behandling af videnbaseringsrap-
porten foretager de uddannelsesansvarlige en ana-
lyse og vurdering (”rød,”, ”gul”, ”grøn”) af, 1) om 
konservatoriets uddannelser er tilknyttet relevante 
faglige miljøer, og 2) om uddannelserne løbende 
baserer sig på ny viden, som er relevant på det 
givne uddannelsesniveau. Ved vurderingen ”rød” 
eller gentagen vurdering ”gul” igangsættes analyse 
og evt. handling. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 156-157). 

Uddannelseskoordinatoren forbereder 
hvert år en rapport om de enkelte uddan-
nelsers videnbasering, der behandles i 

kredsen af uddannelsesansvarlige. Rap-
porten om videnbasering består af to del-
rapporter: 
 
1. Intracurriculær videnbasering, som vi-

ser en opgørelse over videnbasering på 
uddannelsernes hovedfag fordelt på tre 
videnkategorier: forskning (FOR), 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed 
(KUV) og viden fra praksis (VFP). 

2. Ekstracurriculær videnbasering, som 
dækker over aktiviteter i interne og eks-
terne faglige praksis-, udviklings- og 
forskningsmiljøer, der ikke er tilrettelagt 
som undervisning, og som ikke er obli-
gatoriske for de studerende. Aktivite-
terne omfatter fx artist talks, symposier, 
workshops og konferencer. Desuden 
indgår samarbejdsprojekter med andre 
kunstneriske uddannelsesinstitutioner 
eller andre eksterne partnere i opgørel-
sen. (Selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 192; audit trail 2, s. 41-46). 

 
På baggrund af rapporterne foretager de 
uddannelsesansvarlige en samlet vurdering 
af, om de uddannelser, som de har ansva-
ret for, er tilknyttet relevante faglige miljøer, 
og om uddannelserne løbende baserer sig 
på ny viden, som er relevant for det givne 
uddannelsesniveau. De uddannelsesan-
svarliges analyser og forslag til handlinger 
for de enkelte uddannelser beskrives efter 
en skabelon. (Selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 193).  

Måltal for uddannelsernes videnbase-
ring 
På baggrund af vurderingerne af uddannel-
sernes videnbasering besluttede rektor og 
de uddannelsesansvarlige i 2019 at fast-
sætte måltal for den intracurriculære viden-
basering (audit trail 2, s. 21). Måltallene 
omfatter uddannelsernes hovedfag og ud-
gør en del af kriteriet for opfølgning i forbin-
delse med de uddannelsesansvarliges vur-
dering af videngrundlaget fra efterårsseme-
steret 2020. Der er ikke fastsat måltal for 
de understøttende fag på uddannelserne. 
(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 33-
34; audit trail 2, s. 15-16).  
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Måltallene for de enkelte uddannelsers ho-
vedfag er vist i skemaet på næste side og 
dækker over den procentuelle andel af un-
dervisningen i det pågældende fag, som 
skal varetages af forskere, KUV-undervi-
sere eller timelærere med viden fra faglig 
praksis (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 33-34). 
 
Som det fremgår af skemaet, er måltallene 
fastsat til 75 % på bachelorniveau, 90 % på 
kandidatniveau, og 100 % på solistniveau. 
Videnbaseringen af de enkelte fag udreg-
nes som et gennemsnit af al den undervis-
ning, der er gennemført i det pågældende 
studieår i det pågældende fag. (Selvevalu-
eringsrapporten inkl. bilag, s. 33-34; audit 
trail 2, s. 15-16). 
 
Akkrediteringspanelet har været interesse-
ret i indholdet i videnbaseringsrapporterne. 
Panelet har i den forbindelse set videnba-
seringsrapporterne fra 2017/18 og 2018/19, 
som indeholder oversigter over, hvordan 
hovedfagene på de enkelte uddannelser er 
dækket i forhold til forskning, KUV og prak-
sis (den intracurriculære videnbasering). 
Desuden indeholder de oversigter over 
koncerter, konferencer, symposier og artist 
talks, som undervisere har deltaget i det 
seneste år, samt ekstracurriculære aktivite-
ter, som de studerende har deltaget i (audit 
trail 1, s. 29-31 og 41-44).  
 
Akkrediteringspanelet har også set flere ek-
sempler på de uddannelsesansvarliges 
vurderinger og analyser af videnbaseringen 
på de enkelte uddannelser, som foretages 
på baggrund af rapporterne. I det følgende 
gives nogle eksempler på, hvordan viden-
baseringen vurderes og analyseres på ba-
cheloruddannelserne i music management 
og musiker. Herefter behandles brugen af 
måltal for videnbaseringen, som anvendes 
første gang i efteråret 2020.  
 
 
 
 
 

Vurdering af videnbaseringen på bache-
loruddannelsen i music management 
Af den uddannelsesansvarliges vurdering 
af videnbaseringen på bacheloruddannel-
sen i music management i 2017/18 fremgik 
det, at uddannelsen havde en sårbarhed i 
forhold til videnbaseringen, fordi der på ud-
dannelsen kun var ansat en enkelt undervi-
ser pr. fag. Desuden beskrev den uddan-
nelsesansvarlige, at der manglede specifik 
musikbranchefaglig viden på uddannelsen. 
Det blev foreslået i handlingsplanen, at der 
blev inddraget gæsteundervisere i de fag, 
som enten skulle være 100 % baseret på 
forskning, eller hvor underviseren ikke 
havde musikbranchefaglig viden (selveva-
lueringsrapporten inkl. bilag, s. 678). Af 
kvalitetsrapporten for 2018/19 fremgik det 
også, at der var behov for at udvikle viden 
om branchestudieområdet (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 250).  
 
Under andet besøg fortalte den uddannel-
sesansvarlige underviser, at han som rela-
tivt nyansat underviser i branchestudier 
skal sikre, at området bliver dækket til-
strækkeligt fremover. Dette er desuden be-
skrevet i kvalitetsrapporten for 2019/20, 
hvor det fremgår, at en underviser snarest 
muligt vil påbegynde videnprojekter inden 
for branchestudieområdet i samarbejde 
med eksterne parter (audit trail 1, s. 367).  
 
Vurdering af videnbaseringen på bache-
loruddannelsen i musik (musiker) 
På bacheloruddannelsen blev videnbaser-
ingen vurderet gul i 2018/19, fordi der 
manglede ekstracurriculært indhold på en-
treprenørskabsområdet, og fordi der blev 
savnet flere kvindelige undervisere. Desu-
den blev det nævnt, at der skulle arbejdes 
med en strategi for kuratering, som kunne 
sikre, at uddannelsens fagområder blev 
mere ligeligt repræsenteret i de ekstracurri-
culære aktiviteter. I handlingsplanen anbe-
falede den uddannelsesansvarlige undervi-
ser at udvikle ekstracurriculære mentorord-
ninger og undervisningsforløb, hvor de stu-
derende kunne få karriererådgivning og 
indblik i det entreprenørielle fagområde.  
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Note: Skemaet er gengivet fra selvevalueringsrapporten og viser måltal for hovedfagene på RMC’s uddannelser: BMusM (ba-

cheloruddannelsen musiker), BMusK (bacheloruddannelsen i komposition), BMusMPro (bacheloruddannelsen i musikproduk-

tion), BA MM (bacheloruddannelsen i music management), Ka-Music-Performance (kandidatuddannelsen i music performance), 

Ka-Music Creation (kandidatuddannelsen i music creation), Ka-Music Education (kandidatuddannelsen i music education) og 

SOL (solistuddannelserne). (Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 34). 
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Desuden anbefalede den uddannelsesan-
svarlige underviser at udvikle en strategi for 
kuratering af ekstracurriculære aktiviteter, 
som dels skulle sikre, at fagområderne på 
uddannelsen blev mere ligeligt repræsente-
ret, og dels skulle sikre diversiteten med 
hensyn til køn og kunstneriske udtryksfor-
mer. (Audit trail 2, s. 18). 
 
Af kvalitetsrapporten for 2020/21 fremgår 
det, at ledelsen på baggrund af de uddan-
nelsesansvarliges anbefalinger har taget 
initiativ til, at der udvikles en sammenhæn-
gende strategi, der skal sikre, at den 
ekstracurriculære videnbasering har den 
fornødne bredde set i relation til fagområ-
der, køn og udtryksformer. Udviklingsarbej-
det ledes af eventkoordinatoren i samar-
bejde med de uddannelsesansvarlige og 
med inddragelse af de studerende. Strate-
gien skal foreligge med virkning fra studie-
året 2020/21 (audit trail 1, s. 367). 
 
Anvendelsen af måltal for videnbasering 
Som nævnt er der indført måltal for fage-
nes videnbasering på de enkelte uddannel-
ser, som anvendes første gang i rapporten 
om intracurriculær videnbasering fra efter-
årssemesteret 2020. Langt hovedparten af 
fagene lever op til måltallene for hhv. forsk-
ning, KUV og praksis. Der er dog tre fag, 
der ikke lever op til de fastsatte måltal i ef-
terårssemesteret 2020. Det drejer sig om 
faget musikproduktion og bachelorprojektet 
på bacheloruddannelsen i musikproduktion. 
Desuden lever faget musiksociologi, som 
indgår i bacheloruddannelsen i music ma-
nagement heller ikke op til måltallene. 
Dette skyldes, at faget i efterårssemesteret 
2020 blev varetaget af en barselsvikar, 
som er journalist og musikkritiker, hvorfor 
faget i det givne semester ikke levede op til 
minimumskravet for forskningsdækning på 
75 %. (Audit trail 2, s. 15-16). 
 
I musikproduktion blev 28 ud af 79 under-
visningstimer varetaget af en timelærer 
uden KUV-kompetence, hvilket gav en 
dækning på 65 % (audit trail 2, s. 15). Un-
der andet besøg forklarede rektor, at det 
skyldes, at en underviser i løbet af det 
givne semester var blevet flyttet til andre 

undervisningsopgaver, hvorfor KUV-dæk-
ningen på faget var lidt under måltallet. Det 
er forventningen, at faget vil opfylde mini-
mumskravet på 75 % KUV-dækning i det 
kommende semester.  
 
På bachelorprojektet på bacheloruddannel-
sen i musikproduktion, hvor minimum 75 % 
af undervisningen skal være dækket af en 
underviser med KUV-kompetence, var der 
ingen undervisere med KUV-kompetencer i 
det pågældende semester. Det fremgår, at 
en timelærer har varetaget undervisningen, 
og at det er forventningen, at undervisnin-
gen igen vil blive varetaget af en underviser 
med KUV-kompetencer i det kommende 
semester (audit trail 2, s. 15). Rektor be-
kræftede dette under andet besøg og for-
klarede, at der også her er tale om et bar-
selsvikariat. Rektor fortalte, at han frem-
over vil have en skærpet opmærksomhed 
på, hvordan barselsvikariater påvirker mål-
tallene. 
 
Under akkrediteringspanelets besøg for-
talte rektor desuden, at måltallene er blevet 
brugt strategisk til at udvikle videngrundla-
get på uddannelserne. Fx er der blevet an-
sat nye undervisere for at sikre, at uddan-
nelserne lever op til måltallene. Måltallene 
anvendes også i forbindelse med fordelin-
gen af undervisere til de enkelte fag, som 
betegnes time-fag-fordelingen. Under an-
det besøg fortalte rektor, at time-fag-forde-
lingen tager udgangspunkt i MUS-samta-
lerne, hvor de fastansatte undervisere bl.a. 
afgiver ønsker vedr. deres undervisnings-
opgaver, som samtidig tager højde for un-
dervisernes FoU-forpligtelser. På baggrund 
af undervisernes ønsker har rektor en dia-
log med uddannelseskoordinatoren og de 
uddannelsesansvarlige om, hvordan de 
fastansatte undervisere skal fordeles på de 
forskellige uddannelser og fag. Samtidig 
etableres et overblik over, hvilke kompeten-
cer der skal dækkes via timelærere. Efter 
allokeringen af de fastansatte undervisere 
gennemføres en ansættelsesrunde, hvor 
timelærere ansættes til det kommende års 
undervisning.  
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Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC 
sikrer, at uddannelserne er tilknyttet rele-
vante faglige miljøer. Dette sker gennem 
de uddannelsesansvarliges analyser og 
vurderinger af uddannelsernes videnbase-
ring, som foretages på baggrund af en årlig 
rapport om uddannelsernes videnbasering.  
Rapporten om videnbasering indeholder en 
oversigt over videnbaseringen af uddannel-
sernes hovedfag og de faglige miljøers del-
tagelse i videnaktiviteter. Panelet vurderer, 
at der følges op på udfordringer med viden-
baseringen på de enkelte uddannelser. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der er 
fastsat ambitiøse måltal for videnbaserin-
gen af uddannelsernes hovedfag, og at der 
følges op med hensyn til de fag, som ikke 
opfylder måltallene. Panelet vurderer, at 
RMC i kraft af måltallene sikrer, at de stu-
derende på de enkelte uddannelser har 
kontakt til det relevante videngrundlag in-
den for især KUV, som udgør det primære 
videngrundlag for flere af uddannelserne. 
På bacheloruddannelsen i music manage-
ment og på kandidatuddannelsen i music 
education består en stor del af videngrund-
laget af forskning. Desuden bidrager et 
stort antal timelærere især med viden fra 
praksis. Endelig er de studerendes delta-
gelse i ekstracurriculære aktiviteter også 
med til at sikre, at de får kontakt til det rele-
vante videngrundlag.  
 
Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at 
måltallene for videnbasering anvendes i 
forbindelse med rekrutteringen og time-fag-
fordelingen, hvor underviserne allokeres til 
uddannelserne. Time-fag-fordelingen sker i 
tæt dialog mellem rektor og de uddannel-
sesansvarlige og på baggrund af MUS- og 
FoU-samtalerne, hvor undervisning og 
forskningsforpligtigelser koordineres. Pane-
let vurderer, at processerne for time-fag-
fordelingen bidrager til at sikre uddannel-
sernes tilknytning til relevante faglige mil-
jøer, idet der foregår en tæt faglig dialog 
mellem rektor og de uddannelsesansvar-

lige, som sikrer, at undervisningen i de en-
kelte fag varetages af undervisere, som 
dækker fagenes videngrundlag. 

Kvalitetssikring af timelærernes 
kvalifikationer   
Akkrediteringspanelet har i forbindelse med 
audit trailet om videngrundlag også haft fo-
kus på, hvordan timelærernes kvalifikatio-
ner er omfattet af kvalitetssikringsarbejdet 
på RMC.  
 
RMC anvender to slags timelærere, som 
især bidrager med viden fra praksis. En-
kelte timelærere bidrager dog også med vi-
den fra forskning. Den ene slags timelæ-
rere er ansat på kontrakt til at varetage un-
dervisning og vejledning i længere perio-
der. Den anden slags timelærere, som 
RMC kalder eksterne eksperter eller kur-
susundervisere, er ansat til at varetage un-
dervisning i et begrænset antal timer i pro-
jektuger og/eller for at varetage individuel 
faglig vejledning.  
 
RMC har fastsat procedurer for kvalifikati-
onsvurdering af de timelærere, som er an-
ført i tekstboksen. 
 

Procedurer for kvalifikationsvurdering af time-
lærere 

 Alle timelærere ansat på baggrund af stillings-
opslag kvalifikationsvurderes af en af de uddan-
nelsesansvarlige eller en fagansvarlig. 

 Alle kontraktansatte timelærere ansat uden op-
slag kvalifikationsvurderes af en af de uddan-
nelsesansvarlige via en kvalifikationsudtalelse. 

 Alle øvrige timelærere kvalifikationsvurderes af 
den relevante fagansvarlige eller uddannelses-
koordinatoren i forbindelse med tilrettelæggel-
sen af de specifikke undervisningsforløb. 
 

(Selvevalueringsrapporten, s. 154). 

RMC’s procedurer skal bl.a. sikre, at der 
sker en faglig bedømmelse af timelærerne, 
som er ansat for længere perioder, i forbin-
delse med ansættelsen. Timelærere, der 
ansættes på baggrund af stillingsopslag, 
bedømmes af en uddannelses- eller fagan-
svarlig på baggrund af såvel faglige som 
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undervisningsmæssige kvalifikationer. 
Timelærere, der ansættes uden stillingsop-
slag, kvalifikationsvurderes af en af de ud-
dannelsesansvarlige via en kvalifikations-
udtalelse (audit trail 2, s. 130). I forbindelse 
med projektugeundervisningen indgår den 
fagansvarlige aftaler med de eksterne ek-
sperter, som kvalifikationsvurderes af den 
relevante fagansvarlige eller af uddannel-
seskoordinatoren i forbindelse med tilrette-
læggelsen af de specifikke undervisnings-
forløb (audit trail 2, s. 131).  
 
De timelærere, som er ansat for kortere pe-
rioder, står primært for den individuelle vej-
ledning. De studerende har mulighed for 
selv at ønske eksterne eksperter fra hele 
verden, der kan vejlede dem inden for den 
kunstneriske profil, som de arbejder på at 
udvikle. Alle studerende drøfter ved seme-
sterstart ønsker til individuel vejledning 
med en intern vejleder, og indsender heref-
ter prioriterede lærerønsker til studieadmi-
nistrationen. Uddannelseskoordinatoren fo-
retager et generelt kvalifikationstjek af 
samtlige ønskede vejledere med henblik på 
godkendelse. Relevante fagansvarlige fore-
tager herefter et fagspecifikt kvalifikations-
tjek af de ønskede vejledere inden for de-
res fag/fagområde med henblik på godken-
delse. (Audit trail 2, s. 130-132).  
 
Alle timelærernes undervisning er omfattet 
af procedurerne for undervisningsevalue-
ring, som er beskrevet under kriterium IV. 
(Audit trail 2, s. 132). 
 
Eksempler på hvordan timelærerne er 
omfattet af kvalitetssikringsarbejdet på 
RMC 
Akkrediteringspanelet har set, at de fagan-
svarlige for kompositionsfaget på baggrund 
af undervisningsevalueringer har besluttet 
at holde en semesterintroduktion for time-
lærere, hvor de gennemgår studieordning, 
rammeplan, undervisningsformat og be-
dømmelseskriterier. Dette følges op af et 
møde midt i semesteret for at kvalitetssikre 
sammenhængen mellem modulbeskrivel-
sen og undervisningsforløbet. Desuden ar-
bejder den fagansvarlige på at udvikle en 
manual for timelærere omkring fagets ind-

hold, forløb og bedømmelse, som skal an-
vendes fra forårssemesteret 2021 (audit 
trail 1, s. 72-73 og 363). Panelet har ikke 
set andre eksempler på, hvordan timelæ-
rerne er knyttet til de faglige miljøer på 
RMC. RMC oplyser dog, at timelærere, 
som er ansat for længere perioder, er til-
knyttet faggrupperne, hvor de indgår i en 
løbende dialog om tilrettelæggelsen af fa-
gene sammen med de fastansatte undervi-
sere (høringssvar, s. 2).  
 
Akkrediteringspanelet mødtes under andet 
besøg med en gruppe timelærere, som er 
ansvarlige for tilrettelæggelsen af undervis-
ningen på bl.a. music management, speci-
aliseringsfag og valgfag. Flere af timelæ-
rerne, som underviser på bacheloruddan-
nelsen i music management, er forskere 
med ansættelse på et universitet. De ind-
drager derfor viden fra deres forskning i un-
dervisningen. Andre timelærere har pri-
mært viden fra musikbranchen, som de ind-
drager i undervisningen. Timelærerne for-
talte, at de modtager en rammeplan fra 
RMC, som beskriver fagets tilrettelæg-
gelse, og at de har stor frihed til selv at ud-
fylde indholdet i fagene inden for ramme-
planen. Timelærerne gav udtryk for, at de 
kun i begrænset omfang har en løbende di-
alog med de faglige miljøer på RMC, og at 
der kun i begrænset omfang sker en lø-
bende sikring af deres faglige og pædago-
giske kvalifikationer. 

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der sker 
en systematik kvalifikationsvurdering af 
timelærere i forbindelse med ansættelsen, 
og at deres undervisning er omfattet af pro-
cedurerne for undervisningsevaluering. 
Timelærere, som er ansat for længere peri-
oder, er desuden tilknyttet faggrupperne, 
hvor de indgår i en løbende dialog om tilret-
telæggelsen af fagene sammen med de 
fastansatte undervisere. Panelet konstate-
rer imidlertid, at timelærerne i nogle tilfælde 
er ansat for længere perioder for at vare-
tage undervisningen i fag, hvor de er ho-
vedansvarlige for tilrettelæggelsen, uden at 
der sker en løbende vurdering og udvikling 
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af deres faglige og pædagogiske kompe-
tencer. På den baggrund anbefaler panelet, 
at RMC vurderer muligheder for at fast-
lægge en tættere monitorering af udviklin-
gen i de faglige og pædagogiske kvalifikati-
oner blandt denne gruppe af længereva-
rende ansatte timelærere.  

Samlet vurdering af kriterium III 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
III er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC 
sikrer, at uddannelserne er tilknyttet rele-
vante faglige miljøer. Dette sker gennem 
de uddannelsesansvarliges analyser og 
vurderinger af uddannelsernes videnbase-
ring, som foretages på baggrund af en årlig 
rapport om uddannelsernes videnbasering.  
Panelet vurderer, at RMC har fastsat ambi-
tiøse måltal for videnbaseringen af uddan-
nelsernes hovedfag, og at der følges op på 
de fag, som ikke opfylder måltallene. Pane-
let vurderer desuden, at måltallene sikrer, 
at de studerende på de enkelte uddannel-
ser har kontakt til det relevante videngrund-
lag inden for forskning, KUV og praksis.  
 
Akkrediteringspanelet bemærker dog, at 
enkelte timelærere er ansat for længere pe-
rioder for at varetage undervisningen i fag, 
hvor de er hovedansvarlige for tilrettelæg-
gelsen, og panelet anbefaler, at fokus på 
løbende vurdering og udvikling af undervi-
serens faglige og pædagogiske kompeten-
cer i disse tilfælde bør styrkes.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at 
RMC systematisk sikrer videnproduktionen 
på RMC i relation til uddannelsernes viden-
behov. Den årlige videnproduktionsrapport 
danner grundlag for ledelsens og de ud-
dannelsesansvarliges vurderinger af, om 
videnproduktionen bidrager til at sikre ud-
dannelsernes niveau og indhold. 
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Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
IV er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelets vurdering er baseret 
på RMC’s arbejde med at kvalitetssikre ud-
dannelsernes niveau og indhold. Panelet 
har særligt haft fokus på undervisningseva-
luering og kvalitetssikring af optagelsesprø-
verne, herunder hvordan RMC arbejder 
med at sikre mangfoldigheden i forbindelse 
med optagelsesprøverne. Panelets vurde-
ring er desuden baseret på RMC’s sikring af 
den pædagogiske tilrettelæggelse af under-
visningen, kvalitetssikringen af studiemiljø 
og fysiske faciliteter samt kvalitetssikringen 
af de dele af uddannelserne, der gennemfø-
res uden for RMC. Endelig indgår evaluerin-
ger af konservatoriets uddannelser med 
eksterne eksperter i vurderingen af RMC’s 
arbejde med at kvalitetssikre uddannelser-
nes niveau og indhold.  

Studienævnets sikring af ud-
dannelsernes niveau og ind-
hold 
Studienævnet har ansvaret for at sikre stu-
dieordningernes niveau og indhold. Studie-
nævnet gennemfører bl.a. et årligt gennem-
syn af studieordningerne sammen med de 
uddannelsesansvarlige og de fagansvarlige 
undervisere. De foretager i den forbindelse 
en analyse og vurdering (rød, gul, grøn) af 
det faglige indhold, uddannelsernes pro-
gression og struktur samt undervisningsfor-
merne. Ved vurderingen ”Rød” eller genta-
gen vurdering ”Gul” igangsættes handling. 
Analysen og vurderingen foretages på bag-
grund af erfaringer fra undervisningen og 
eksamener. (Selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 145-146).  
 
Studienævnet orienteres løbende om 
mange af de evalueringer og undersøgel-
ser, som gennemføres i forbindelse med 
kvalitetssikringsarbejdet på RMC. Det gæl-

der fx resultater fra uddannelsesevaluerin-
ger, undervisningsevalueringer og censor-
evalueringer, der indgår som grundlag for 
det årlige gennemsyn af studieordningerne 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
169, 174 og 177).  
 
Det fremgår af kvalitetsrapporterne fra 
2018/19 og 2019/20, at studienævnet har 
gennemført det årlige gennemsyn af alle 
uddannelserne på RMC’s uddannelser (au-
dit trail 1, s. 304 og 345). Studienævnets 
analyse og vurdering i forbindelse med det 
årlige gennemsyn af studieordningen ind-
går desuden som en del af grundlaget for 
den årlige uddannelsesgennemgang mel-
lem den uddannelsesansvarlige underviser 
og rektor.  
 
I de tilfælde, hvor de uddannelsesansvarli-
ges analyser og handlingsplaner indehol-
der forslag til ændringer af studieordninger, 
behandler studienævnet ændringsforsla-
gene, som efterfølgende sendes til godken-
delse i konservatorierådet. I forbindelse 
med ændringer af studieordninger vurderer 
studienævnet efter en skabelon, om studie-
ordningen for den enkelte uddannelse lever 
op til den danske kvalifikationsramme for 
videregående kunstneriske uddannelser. 
Hvis det konstateres, at en studieordning 
ikke lever op til typebeskrivelsen, igang-
sættes handling (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 144-145).  
 
Under første besøg mødte akkrediterings-
panelet studenter- og underviserrepræsen-
tanter fra studienævnet og konservatorierå-
det. Panelet fik gennem samtalerne indtryk 
af, at de fleste evalueringer behandles af 
de uddannelsesansvarlige og de fagan-
svarlige undervisere, hvoraf flere er repræ-
senteret i studienævnet og konservatorierå-
det. Deres analyser og handlingsplaner fo-
relægges studienævnet, men de fleste 
handlinger besluttes i regi af de uddannel-

Kriterium IV: 
Uddannelsernes niveau og indhold 
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sesansvarlige og de fagansvarlige undervi-
sere. Studienævnet og konservatorierådet 
involveres primært, når der foretages revi-
sioner af studieordninger. 

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at studie-
nævnet sikrer uddannelsernes niveau og 
indhold i forbindelse med revisioner af stu-
dieordninger og årlige gennemsyn af stu-
dieordningerne. Dette sker systematisk og 
på grundlag af de evalueringer, som gen-
nemføres i forbindelse med kvalitetssik-
ringsarbejdet. Det er dog panelets vurde-
ring, at hovedparten af kvalitetssikringsar-
bejdet vedr. sikring af uddannelsernes ind-
hold finder sted blandt de uddannelsesan-
svarlige undervisere med inddragelse af de 
fagansvarlige undervisere, fx i forbindelse 
med opfølgningen på undervisningsevalue-
ringer. Panelet noterer samtidig, at flere af 
de uddannelsesansvarlige og de fagan-
svarlige undervisere også er repræsenteret 
i studienævnet og konservatorierådet.  

Sikring af undervisningens til-
rettelæggelse 
RMC gennemfører en række evalueringer, 
som inddrages i kvalitetssikringen af under-
visningens tilrettelæggelse. Det gælder 
bl.a. undervisningsevalueringer, uddannel-
sesevalueringer, censorevalueringer og 
studiemiljøvurderinger. RMC’s delmål, pro-
cedurer og opfølgning på disse dele af kva-
litetssikringsarbejdet behandles i de føl-
gende afsnit. Forud for gennemgangen af 
de enkelte procedurer introduceres de un-
dervisnings- og arbejdsformer, som anven-
des på RMC. Desuden præsenteres fag-
grupperne, som står for tilrettelæggelsen af 
undervisningen på de enkelte fag.  

Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen på RMC’s uddannelser be-
står af skemalagt undervisning i form af 
holdundervisning eller forelæsninger. Des-
uden består en stor del af uddannelserne 
af projektuger og individuel faglig vejled-
ning. Undervisningen er typisk tilrettelagt 
som gruppeundervisning på mindre hold 

med fem-ni studerende. Den skemalagte 
undervisning og projektugerne afvikles for-
trinsvis på hold inden for en årgang; dog af-
vikles undervisningen i nogle tilfælde på 
hold, der sammensættes på tværs af år-
gange og/eller uddannelser. (Supplerende 
dokumentation, s. 1). 
 
Undervisnings- og arbejdsformerne er angi-
vet for hvert enkelt fag i studieordningernes 
fagbeskrivelser. Inden et studieår påbegyn-
des, udformes der for hvert fag eller projekt 
en rammeplan, som oplyser de studerende 
om fagets tilrettelæggelse, normering 
(timetal), lokaler og udstyr samt holdstør-
relse (supplerende dokumentation, s. 2).  

Faggrupper  
Faggrupperne står for den konkrete tilrette-
læggelse af undervisningen i de enkelte 
fag. Faggrupperne består af fastansatte un-
dervisere og timelærere. Dog indgår time-
lærere, der er ansat som eksterne eksper-
ter til at varetage undervisning i projektuger 
eller individuel faglig vejledning for et be-
grænset antal timer, ikke i faggrupperne. 
Hver faggruppe har en fagansvarlig, der er 
udpeget af rektor blandt de fastansatte un-
dervisere. Den fagansvarlige underviser 
har ansvar for udvikling, planlægning og 
evaluering af de faglige aktiviteter i faget. 
Den fagansvarlige har desuden ansvaret 
for at holde møder i faggruppen efter behov 
(Audit trail 1, s. 126).  
 
Akkrediteringspanelet har set en oversigt 
over faggrupperne fordelt på uddannelser 
og fag. Oversigten viser, at de fleste fag-
grupper består af en blanding af fastan-
satte lærere og timelærere. En undtagelse 
er bacheloruddannelsen i music manage-
ment, hvor der kun er én underviser i hver 
enkelt faggruppe, hvoraf de fleste er time-
lærere (audit trail 2, s. 129). Faggruppen 
for faget kunstnerisk udviklingsarbejde og 
bachelorprojektet er den største faggruppe, 
som i efteråret 2020 bestod af syv fastan-
satte undervisere og to timelærere på års-
kontrakt. Ud over faggruppen var der dette 
semester tilknyttet 39 eksterne eksperter 
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som timelærere i forbindelse med projekt-
uger og som individuelle faglige vejledere 
(audit trail 2, s. 126). Faggruppen mødes 
en gang ugentligt til et frokostmøde for at 
videndele, drøfte fælles rammer og krav 
samt planlægge fælles aktiviteter og te-
maer (audit trail 2, s. 126). 

Undervisningsevaluering 
I de følgende afsnit beskrives RMC’s pro-
cedurer og praksis for undervisningsevalu-
ering. Akkrediteringspanelet har i forbin-
delse med audit trailet om uddannelses-
gennemgange særligt haft fokus på, hvor-
dan RMC gennemfører evalueringer af un-
dervisningen, og hvordan der følges op på 
evalueringerne med inddragelse af stude-
rende og undervisere. Undervisningsevalu-
eringen på RMC består dels af evaluerin-
ger af undervisningen i de enkelte fag, dels 
af evalueringer af kortere projekter og kur-
ser, som bl.a. omfatter bachelor- og kandi-
datprojektet samt et kursus i innovation og 
entreprenørskab (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 173). Den individuelle faglige 
vejledning vil desuden blive evalueret fra 
og med efterårssemesteret 2020 (audit trail 
2, s. 132). RMC’s delmål, procedurer og 
kriterium for opfølgning i forbindelse med 
undervisningsevaluering fremgår af tekst-
boksen.  
Delmål 
Kvaliteten af undervisningen forbedres gennem lø-
bende og systematisk udviklingsarbejde. 

 
Procedurer 
 Skriftlig evaluering af fortløbende undervisning, 

kortere projekter og kurser samt individuel vej-
ledning.  

 Dialogmøder med alle studerende og uddannel-
sesansvarlige undervisere på baggrund af eva-
lueringsresultater.  

 
Kriterium for opfølgning 
Hvis 35 % eller flere af de studerende er ”overve-
jende uenige” eller ”helt uenige” i den skriftlige un-
dervisningsevaluerings udsagn, og/eller hvis evalu-
atorerne finder anledning til det på baggrund af egne 
vurderinger af det samlede materiale og genstands-
feltet, igangsættes handling. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 146). 

Evalueringen af den fortløbende undervis-
ning i de enkelte fag gennemføres altid 
skriftligt, mens evalueringen af undervisnin-
gen i forbindelse med kortere projekter og 
kurser gennemføres enten skriftligt eller 
mundtligt. Ved mundtlig evaluering skal 
den projekt- eller kursusansvarlige aflevere 
en skriftlig tilbagemelding til kvalitetskoordi-
natoren. I forbindelse med de skriftlige eva-
lueringer udsender studieadministrationen 
et spørgeskema, som indeholder spørgs-
mål om de studerendes faglige udbytte af 
undervisningen og undervisningens rele-
vans i forhold til den studerendes faglige 
profil. Desuden spørges de studerende om 
undervisningens faglige niveau, tilrettelæg-
gelse og læringsmiljø samt om deres eget 
engagement. Der er desuden mulighed for 
fritekstbesvarelser i den skriftlige evalue-
ring.  
 
Studieadministrationen udarbejder på bag-
grund af de udfyldte spørgeskemaer en 
rapport, som sendes til de uddannelsesan-
svarlige og de projekt- eller kursusansvar-
lige undervisere. Studieadministrationen 
udarbejder desuden rapporter for de en-
kelte valgfag, som sendes til de ansvarlige 
for valgfagene. (Selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 172-173; audit trail 1, s. 4). 
 
I slutningen af hvert efterårssemester gen-
nemfører de uddannelsesansvarlige et obli-
gatorisk dialogmøde for alle studerende på 
semestret. På dialogmødet præsenterer 
den uddannelsesansvarlige en grafisk 
fremstilling af evalueringer fra det indevæ-
rende og det forudgående semester vedr. 
de enkelte fag samt sine opmærksomheds-
punkter på baggrund af fritekstbesvarel-
serne. Som opfølgning på dialogmødet ud-
arbejder de uddannelsesansvarlige og de 
studerende i fællesskab et konkluderende 
referat efter en skabelon med tilbagemel-
dinger til de enkelte fagansvarlige undervi-
sere. Herefter holder de fagansvarlige un-
dervisere møde med de fastansatte under-
visere og timelærerne inden for fagområ-
det, hvor de drøfter resultaterne af under-
visningsevalueringen. Den valgfagsansvar-
lige behandler de rapporter, der udarbejdes 
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for hvert af de individuelle valgfag. (Selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 173-
174; audit trail 1, s. 5).  
 
På baggrund af drøftelserne med stude-
rende og undervisere udarbejder de uddan-
nelsesansvarlige og de fagansvarlige i fæl-
lesskab udkast til handlingsplaner. Der ud-
arbejdes en handlingsplan pr. uddannelse 
og evt. pr. årgang efter en skabelon udfor-
met til formålet. De uddannelsesansvarlige 
har ansvaret for at udarbejde endelige 
handlingsplaner, som sendes til ledelsen til 
orientering. På det første studienævns-
møde i forårssemesteret giver en repræ-
sentant for de uddannelsesansvarlige en 
redegørelse til studienævnet vedr. årets 
undervisningsevaluering og fremlægger 
handlingsplanen. De uddannelsesansvar-
lige undervisere og ledelsen er herefter an-
svarlige for, at der iværksættes eventuelle 
udviklingsprojekter. Igangsætning og op-
følgning på handlingsplanens projekter pla-
ceres desuden på det kommende års en-til-
en-møder mellem rektor og de uddannel-
sesansvarlige og de fagansvarlige undervi-
sere (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 173-174; audit trail 1, s. 6).  
 
I forbindelse med uddannelsesgennemgan-
gen gør rektor og den uddannelsesansvar-
lige underviser status over de igangsatte 
udviklingsprojekter på den enkelte uddan-
nelse. Dette sker på baggrund af de ud-
fyldte skabeloner fra årets undervisnings-
evaluering med referat fra dialogmøde, til-
bagemelding fra de fagansvarlige samt de 
uddannelsesansvarliges handlingsplan 
(Audit trail 1, s. 7). Uddrag af handlingspla-
nerne fra undervisningsevalueringerne for-
midles til de studerende gennem plakater, 
der viser igangsatte initiativer på de enkelte 
uddannelser (audit trail 1, s. 291-292). 
 
Den individuelle faglige vejledning, hvoraf 
størstedelen varetages af eksterne timelæ-
rere, er hidtil ikke blevet evalueret. Den in-
dividuelle faglige vejledning vil imidlertid 
blive evalueret som en del af den skriftlige 
undervisningsevaluering fra og med efter-
årssemesteret 2020. Dermed vil evaluerin-
gen af den individuelle faglige vejledning 

indgå i det samlede materiale ved de dia-
logmøder med de studerende, som indgår i 
den årlige undervisningsevaluering. (Audit 
trail 2, s. 132). 
 
Under besøgene fortalte de uddannelses-
ansvarlige og de fagsansvarlige, at de af-
sætter mange ressourcer til at evaluere un-
dervisningen og drøfte evalueringsresulta-
terne på det årlige evalueringsseminar, og 
de gav en række eksempler på, hvordan de 
bruger resultaterne i udviklingen af uddan-
nelserne. De studerende fortalte, at under-
viserne generelt er meget lydhøre over for 
deres tilbagemeldinger på undervisningen. 
De studerende gav imidlertid også udtryk 
for, at der kan være udfordringer med den 
enkelte undervisers tilrettelæggelse og va-
retagelse af undervisningen, som kan være 
vanskelige at håndtere, fordi der i den 
skriftlige evaluering og på evalueringssemi-
naret kun er mulighed for at evaluere un-
dervisningen og ikke den enkelte undervi-
sers varetagelse af undervisningen. Det 
fremgik desuden, at det ikke er de uddan-
nelsesansvarliges ansvar at tage sig af kri-
tik af underviserne, da de har en kollegare-
lation til underviserne. Der er dog mulighed 
for, at den studerende kan tale med rektor 
vedr. udfordringer med en konkret undervi-
sers varetagelse af undervisningen. De stu-
derende bekræftede under besøgene, at 
de kunne henvende sig til rektor med kritik 
af den enkelte underviser, men de fortalte 
samtidig, at der kunne være barrierer for at 
gå direkte til rektor.  
 
Akkrediteringspanelet var interesseret i, 
hvordan ledelsen på RMC håndterer pro-
blemstillinger vedr. kritik af underviserne, 
og spurgte derfor ind til, hvordan rektor rea-
gerede på kritik af en underviser fra de stu-
derende. Rektor fortalte, at der havde væ-
ret enkelte tilfælde, hvor de studerende var 
kommet til ham med kritik af en underviser. 
Han havde i disse tilfælde fremlagt kritikken 
for underviseren og i nogle tilfælde havde 
han også foranstaltet et møde mellem de 
studerende og den pågældende underviser 
med henblik på at finde løsninger på udfor-
dringerne. Desuden fortalte han, at RMC 



 

40 

Institutionsakkreditering – Rytmisk Musikkonservatorium 

bevidst har valgt en evalueringsmodel, hvor 
det er undervisningen, og ikke den enkelte 
underviser, der evalueres, fordi det har væ-
ret en forudsætning for at få underviserne 
til at tage ejerskab til evalueringerne. RMC 
har som tidligere nævnt gennemgået en 
forandring fra mesterlære til peer-to-peer-
undervisning, og ledelsen har i den forbin-
delse vurderet, at det har været vigtigt, at 
undervisningsevalueringerne først og frem-
mest havde fokus på undervisningen og 
ikke på den enkelte underviser. Ifølge le-
delsen er det vurderingen, at kvalitetskultu-
ren nu er udviklet til et niveau, hvor det i 
den nærmeste fremtid og med opbakning 
fra underviserne vil være muligt at indføre 
evalueringsspørgsmål, der omhandler de 
studerendes vurdering af underviserens 
opgavevaretagelse. Ledelsen fortalte desu-
den om et nyt tiltag, hvor de studerende in-
formeres om, at de kan gå til studievejle-
derne, som kan rådgive dem om deres mu-
ligheder med hensyn til at viderebringe kri-
tikken af en underviser i kvalitetssikringssy-
stemet.  

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC har 
velbeskrevne procedurer, som sikrer, at 
alle fag og projekter på RMC bliver evalue-
ret og behandlet både skriftligt og mundt-
ligt. Procedurerne omfatter også den indivi-
duelle faglige vejledning, som vil blive eva-
lueret fra efterårssemesteret 2020. Det er 
panelets vurdering, at der sker en systema-
tisk involvering af de studerende gennem 
dialogmøder, som sikrer, at nuancer og ud-
fordringer, som opleves af det enkelte hold 
eller af den enkelte studerende, bliver be-
handlet. Fagansvarlige og fastansatte un-
dervisere involveres også i behandlingen af 
svarene fra den skriftlige spørgeskemaun-
dersøgelse og evalueringsseminaret, og de 
uddannelsesansvarlige undervisere er an-
svarlige for handlingsplanerne, som er be-
skrevet på fag- og uddannelsesniveau. Le-
delsen orienteres om analyser og hand-
lingsplaner på baggrund af evalueringerne 
og er sammen med de uddannelsesansvar-
lige ansvarlig for opfølgningen på hand-
lingsplanerne.  

Akkrediteringspanelet noterer, at undervis-
ningsevalueringerne kun spørger om un-
dervisningens tilrettelæggelse og ikke om 
den enkelte undervisers faglige og pæda-
gogiske kvalifikationer. Dette skal også ses 
i lyset af, at undervisningen i et fag ofte va-
retages af flere fastansatte og af timelæ-
rere, hvorfor det kan være vanskeligt at 
henføre en kritik af undervisningens tilrette-
læggelse til den enkelte underviser. Pane-
let har hørt eksempler på, at de studerende 
kender og har benyttet muligheden for at 
gå til rektor, som har taget hånd om kritik af 
en underviser. Panelet bemærker imidler-
tid, at de studerende på RMC befinder sig i 
en udsat position i forhold til at kritisere de-
res undervisere og eventuelt gå til rektor, 
fordi der er tale om et lille miljø, hvor de 
studerende er afhængige af en tæt og vel-
fungerende relation til deres undervisere. 
Panelet noterer i forlængelse heraf, at 
RMC arbejder på at udvikle sine evalue-
ringsmetoder, så de fremover kan rumme 
evalueringer af den enkelte undervisers op-
gavevaretagelse. Panelet bemærker desu-
den positivt, at der er iværksat et nyt initia-
tiv, hvor de studerende kan gå til studievej-
lederen og få rådgivning, hvis de har kritik 
af en underviser.  

Eksempler på anvendelsen af undervis-
ningsevalueringer 
Akkrediteringspanelet har været interesse-
ret i, hvordan RMC analyserer og følger op 
på undervisningsevalueringerne af de en-
kelte fag og uddannelser i praksis. Panelet 
har set eksempler på resultater og behand-
ling af undervisningsevalueringer på ud-
valgte fag på bacheloruddannelsen i kom-
position og på kandidatuddannelsen i mu-
sic performance. I det følgende beskrives 
nogle eksempler på behandlingen af under-
visningsevalueringerne på disse uddannel-
ser. 
 
Undervisningsevaluering af faget kunst-
nerisk udviklingsarbejde  
Faget kunstnerisk udviklingsarbejde udgør 
hovedfaget på mellem 12,5 og 20 ECTS-
point på hvert af de første fem semestre af 
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bacheloruddannelsen i komposition (sup-
plerende dokumentation, s. 2-3). Faget er 
tilrettelagt som holdundervisning, hvor de 
studerende giver kritik af hinandens projek-
ter. I den skriftlige evaluering af faget fra 
2018 svarede 80 % af de studerende, at de 
var overvejende uenige eller helt uenige i, 
at tilrettelæggelsen af undervisningen var 
velfungerende. I alt 5 ud af 9 studerende 
havde besvaret spørgeskemaet (audit trail 
1, s. 451-452). På det opfølgende dialog-
møde, hvor evalueringens resultater blev 
drøftet, deltog otte studerende. Her gav de 
studerende bl.a. udtryk for, at de savnede 
tydeligere undervisningsrammer, herunder 
et tydeligere fagligt indhold og en tydeligere 
progression. Dette blev drøftet af de fagan-
svarlige undervisere og nævnes i den ud-
dannelsesansvarliges handlingsplan fra 
samme år (audit trail 1, s. 97-98). I forbin-
delse med uddannelsesgennemgangen i 
2019 blev det aftalt, at en nyansat profes-
sor i kunstnerisk udviklingsarbejde skulle 
udarbejde et udkast til ny faglig progression 
i dialog med faggruppen. (Audit trail 1, s. 
60-62).  
 
I foråret 2020 forelagde faggruppen for fa-
get kunstnerisk udviklingsarbejde et forslag 
til ændring af fagbeskrivelsen for studie-
nævnet. Den reviderede fagbeskrivelse in-
deholder et samlet forslag til en opbygning 
af fagets forløb fra 1.-5. semester med en 
større variation i undervisnings- og eksa-
mensformerne (audit trail 1, s. 66-67). Det 
fremgår af følgebrevet til studienævnet, at 
det efter endelig godkendelse desuden på-
tænkes at gennemføre et forløb blandt un-
derviserne inden for fagområdet med fokus 
på faglig sparring og udvikling af fælles fag-
lig forståelse inden for rammerne af den 
ændrede fagbeskrivelse (audit trail 1, s. 
65).  
 
I uddannelsesgennemgangen med rektor 
fra 2020 næves det også, at den fagan-
svarlige for kunstnerisk udviklingsarbejde 
har peget på et behov for at tydeliggøre 
progressionen i faget. Af uddannelsesgen-
nemgangens handlingsplan og af kvalitets-
rapporten for 2019/20 fremgår det, at den 
nye progression for faget, efter behandlin-
gen i studienævnet og konservatorierådet, 

er implementeret i studieordningen for stu-
derende, der påbegynder uddannelsen i 
2020 eller senere. (Audit trail 1, s. 25 og 
361). 
 
Undervisningsevaluering af faget kom-
position 
Faget komposition udgør 5 ECTS-point på 
de første fire semestre af bacheloruddan-
nelsen i komposition (supplerende doku-
mentation, s. 3). Ved undervisningsevalue-
ringen i 2018 tilkendegav 50 %, at de var 
overvejende uenige eller helt uenige i, at til-
rettelæggelsen af undervisningen var vel-
fungerende (audit trail 1, s. 102). På det år-
lige dialogmøde efterlyste de studerende 
tydeligere struktur i faget, bl.a. i form af 
pensum og semesterplaner (audit trail 1, s. 
102). Det fremgår af de fagansvarlige tilba-
gemeldinger på evalueringerne og den ud-
dannelsesansvarliges handlingsplan, at de 
studerendes ønske om tydeligere struktur i 
faget ville blive imødekommet gennem en 
allerede truffet beslutning om at indføre te-
matiserede moduler fra efterårssemesteret 
2019, som havde til formål at tydeliggøre 
fagligheden (audit trail 1, s. 67-68 og 104). 
I modulbeskrivelsen for forårssemesteret 
2020 er tilrettelæggelsen af faget beskre-
vet, hvad angår anbefalede faglige forud-
sætninger, mål, indhold, undervisnings- og 
arbejdsformer samt bedømmelsesgrund-
lag. Desuden indgår en læse-/lytteliste med 
referencer. Modulbeskrivelsen udsendes til 
de studerende inden semesterstart og præ-
senteres for dem i forbindelse med intro-
ugen. (Audit trail 1, s. 68 og 73-74). 
 
Uddannelsesgennemgangen med rektor fra 
2020 beskriver også behovet for at skærpe 
modulbeskrivelserne gennem en tættere di-
alog mellem den fagansvarlige og undervi-
serne. Af handlingsplanen og kvalitetsrap-
porten fremgår det, at modulbeskrivelserne 
med virkning fra efterårssemesteret 2020 
er blevet tydeliggjort for så vidt angår for-
mål, mål og indhold. (Audit trail 1, s. 31 og 
363). 
 
Undervisningsevaluering af faget music 
performance  
Faget music performance er normeret til 15 
ECTS-point og indgår på 1. og 2. semester 
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på kandidatuddannelsen i music perfor-
mance. I forbindelse med undervisnings-
evalueringen af music performance i 2018 
svarede 17 % af de studerende, at de var 
overvejende uenige i, at læringsmiljøet i 
undervisningen var velfungerende (audit 
trail 1, s. 149). På dialogmødet gav de stu-
derende bl.a. udtryk for, at de savnede fag-
lige input fra andre medstuderende og vej-
ledere end dem på deres hold (audit trail 1, 
s. 148). På baggrund af tilbagemeldingen 
skrev den uddannelsesansvarlige i hand-
lingsplanen, at uddannelsen planlagde pro-
jektuger, som samlede hele årgangen, og 
ville gennemføre en rotation blandt vejle-
derne, således at de studerende på et hold 
mødte andre vejledere end deres hoved-
vejleder. Desuden planlagde de enkelte un-
dervisningssessioner, hvor holdundervis-
ningen blev samlæst med andre hold på 
music performance. (Audit trail 1, s. 75-76 
og 153). 
 
Som opfølgning på handlingsplanen blev 
der i løbet af studieåret 2018/19 afholdt tre 
værk- og performancefremlæggelser på 
tværs af kandidatuddannelserne music per-
formance og music creation. De tre fælles 
værk- og performancefremlæggelser er 
desuden skrevet ind i rammeplanen for mu-
sic performance i studieåret 2019/20 (audit 
trail 1, s. 76-78). Fra forårssemesteret 2019 
tog den uddannelsesansvarlige desuden 
initiativ til fælles undervisningssessioner, 
hvor underviserne lavede nogle fælles op-
læg for hele årgangen på tværs af kandi-
datuddannelserne music performance og 
music creation (audit trail 1, s. 78-79).  
 
Problemstillingen er også gengivet i uddan-
nelsesgennemgangen med rektor fra 2020, 
hvor det fremgår, at der ses et behov for 
mere samlæsning for at give de studerende 
adgang til en bredere faglig palet og stimu-
lere fællesskabsfølelsen på årgangen. Af 
uddannelsesgennemgangen og kvalitets-
rapporten for 2019/20 fremgår det, at der er 
planlagt flere samlæste sessioner på tværs 
af årgangen og på tværs af uddannelserne 
music creation og music performance med 
virkning fra studieåret 2020/21. (Audit trail 
1, s. 49 og 364). 

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet vurderer på bag-
grund af ovenstående eksempler, at der 
sker en systematisk opfølgning på under-
visningsevalueringer i de tilfælde, hvor 35 
% eller flere af de studerende er overve-
jende uenige eller helt uenige i den skrift-
lige undervisningsevaluerings udsagn. Pa-
nelet har desuden set en række øvrige ek-
sempler på undervisningsevalueringer og 
udfyldte skabeloner, som dokumenterer en 
systematisk behandling og opfølgning på 
evalueringerne – også i de tilfælde, hvor 
andelen af kritiske svar ligger under det 
fastsatte kriterium for opfølgning.  
 
Akkrediteringspanelet noterer, at svarpro-
centen på flere af de skriftlige undervis-
ningsevalueringer ligger på omkring 50-60, 
og at svarprocenten dækker over få re-
spondenter. Panelet bemærker imidlertid 
positivt, at dette kompenseres af de stude-
rendes deltagelse i dialogmøderne, som er 
obligatoriske. 
 
Evalueringerne viser bl.a., at de stude-
rende efterspørger tydeligere fagligt ind-
hold på flere af fagene. Dette var også no-
get, som flere studerende fortalte til akkre-
diteringspanelet under besøgene. Fx sav-
nede nogle studerende et pensum og let-
tere adgang til relevant litteratur. Panelet 
konstaterer på baggrund af opfølgningen 
på evalueringerne af fagene kunstnerisk 
udviklingsarbejde og komposition, at RMC 
har arbejdet med at tydeliggøre faglighe-
den, bl.a. gennem nye fag- og modulbeskri-
velser. Panelet er desuden opmærksomt 
på, at faget kunstnerisk udviklingsarbejde 
er baseret på, at de studerende selv i vidt 
omfang er med til at definere det faglige 
indhold, idet undervisningen tager ud-
gangspunkt i deres visioner og projekter, 
som de fremlægger for hinanden. Dette for-
drer, ifølge panelet, at underviserne lø-
bende tydeliggør forventningerne til peer-
to-peer-undervisningen over for de stude-
rende. 
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Evalueringerne viser også, at nogle stude-
rende efterspørger mere fælles undervis-
ning og flere fælles aktiviteter – særligt på 
kandidatuddannelserne. Dette blev også 
bekræftet på akkrediteringspanelets møder 
med de studerende under besøgene. Pa-
nelet konstaterer, at RMC arbejder med 
denne problemstilling og har iværksat en 
række fællesskabsorienterede aktiviteter, 
men panelet bemærker samtidig, at RMC 
fortsat kan arbejde med dette for dels at 
undgå tendenser til individualisering blandt 
de studerende og dels at skabe rum for, at 
de studerende kan inspirere hinanden på 
tværs af hold og uddannelser.  

Uddannelsesevaluering  
Ud over undervisningsevalueringer af de 
enkelte fag gennemfører RMC også en år-
lig uddannelsesevaluering blandt stude-
rende på sidste år af deres uddannelse. 
Evalueringen gennemføres som en skriftlig 
spørgeskemaundersøgelse af hver enkelt 
uddannelse og har fokus på de studeren-
des oplevelse af uddannelsens progres-
sion, struktur og formål samt deres ople-
velse af RMC som uddannelsessted (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 169).  
 
 
Kriterium for opfølgning på uddannelsesevalue-
ring 
 
Hvis 35 % eller flere af de studerende svarer ”i min-
dre grad” eller ”slet ikke” til et eller flere af den skrift-
lige uddannelsesevaluerings udsagn, og/eller hvis 
evaluatorerne finder anledning til det på baggrund af 
egne vurderinger af det samlede materiale og gen-
standsfeltet. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 145). 

De uddannelsesansvarliges analyse og 
handlingsplan beskrives efter en skabelon 
for hver uddannelse. I skabelonen er der 
indsat kolonner til kommentarer fra hhv. ud-
dannelsesansvarlige, fagansvarlige og stu-
denterrepræsentanter (supplerende doku-
mentation, s. 102). Den udfyldte skabelon 
sendes til ledelsen, som har ansvaret for at 
prioritere ressourcer til opfølgning på hand-
lingsplanen. Eventuelle ændringsforslag til 

studieordningen sendes til behandling i stu-
dienævnet med efterfølgende godkendelse 
i konservatorierådet (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 169). 
 
Akkrediteringspanelet har set uddannelses-
evalueringer fra 2019 af bacheloruddannel-
sen i musik (musiker) og bacheloruddan-
nelsen i music management. Evaluerin-
gerne har en svarprocent på hhv. 64 og 43, 
hvilket dækker over, at hhv. 9 og 3 respon-
denter har besvaret undersøgelsen (sup-
plerende dokumentation, s. 93 og 98). I det 
følgende beskrives resultaterne og opfølg-
ningen på evalueringen af bacheloruddan-
nelsen i musik (musiker).  
 
Uddannelsesevaluering af bachelorud-
dannelsen i musik (musiker) 
I evalueringen af bacheloruddannelsen i 
musik (musiker) svarede 50 % af de stude-
rende eksempelvis, at de i mindre grad har 
oplevet en hensigtsmæssig sammensæt-
ning af fag på uddannelsen (supplerende 
dokumentation, s. 99). I de åbne svar blev 
der bl.a. efterlyst større mangfoldighed 
blandt underviserne, som ifølge en stude-
rende havde en overvægt af jazzlærere, 
mens en anden havde oplevelsen af, at det 
til tider var de studerende, der bar undervi-
seropgaven og efterlyste, at der i højere 
grad blev taget udgangspunkt i de faglige 
og kulturelle traditioner i undervisningen 
(supplerende dokumentation, s. 100).  
 
Af den uddannelsesansvarliges analyse og 
handlingsplan fra samme år fremgik det 
bl.a., at der allerede var iværksat en række 
initiativer i form af indførelsen af tematise-
rede moduler for at tydeliggøre faglighe-
den. I faget kunstnerisk udviklingsarbejde 
var der desuden blevet ansat to nye profi-
ler, der øgede mangfoldigheden blandt un-
derviserne. Der blev derfor ikke iværksat 
nye initiativer på baggrund af uddannelses-
evalueringen (supplerende dokumentation, 
s. 102-103).  

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC 
gennemfører studenterevalueringer af alle 
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uddannelser, og at disse anvendes i kvali-
tetssikringen af uddannelsers mål, indhold 
og tilrettelæggelse. Panelet har set eksem-
pler på uddannelsesevalueringer, analyser 
og handlingsplaner, som viser, at resulta-
terne fra uddannelsesevalueringerne drøf-
tes systematisk. Panelet noterer, at den ud-
dannelsesansvarlige for bacheloruddannel-
sen i musik (musiker) i sin analyse peger 
på allerede igangsatte initiativer, som 
adresserer de udfordringer, der peges på i 
uddannelsesevalueringen. Panelet bemær-
ker desuden, at der i evalueringen gives 
udtryk for, at der er en overvægt af jazzlæ-
rere, og at der savnes større mangfoldig-
hed blandt underviserne. Panelet er op-
mærksomt på, at underviserne ikke kan for-
ventes at dække alle genrer og musikalske 
udtryksformer, og at RMC har tilrettelagt 
uddannelserne, således at de betoner me-
todiske kompetencer og peer-to-peer-læ-
ring, kombineret med en udstrakt brug af 
timelærere inden for de forskellige musikal-
ske genrer.  

Sikring af undervisningens pæ-
dagogiske kvalitet 
Akkrediteringspanelet har været interesse-
ret i, hvordan RMC’s kvalitetssikringssy-
stem understøtter peer-to-peer-læringen, 
som er det pædagogiske læringsparadigme 
i faget kunstnerisk udviklingsarbejde. Pane-
let har også set på, hvordan RMC løbende 
sikrer den pædagogiske opkvalificering af 
de fastansatte underviserne. Disse aspek-
ter af RMC’s sikring af undervisningens 
pædagogiske kvalitet behandles i de føl-
gende afsnit.  

Peer-to-peer-læring 
RMC gennemførte i 2011 et strategisk 
skifte, som har betydet, at læringsparadig-
met i højere grad har taget udgangspunkt i 
den studerendes profil og peer-to-peer-læ-
ring. RMC beskriver læringsparadigmet på 
følgende måde: ”det faglige indhold i un-
dervisningen udvikles og forhandles i 
spændingsfeltet mellem den studerendes 
kunstneriske vision og den faglige perspek-
tivering og inspiration, underviserne stiller 

til rådighed”. RMC skriver, at et flertal af de 
fastansatte undervisere er rekrutteret med 
henblik på at kunne virke inden for RMC’s 
læringsparadigme med peer-to-peer-læring 
og skal gennemføre en underviserprøve, 
som dokumenterer dette. (Selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 43).  
 
Under andet besøg spurgte akkrediterings-
panelet ind til betydningen af peer-to-peer-
læring, som ledelsen definerede i modsæt-
ning til traditionel mesterlære. I peer-to-
peer-læringen er det den studerendes 
kunstneriske vision, der er i centrum, og 
underviserens rolle er at facilitere en sam-
tale, som tager udgangspunkt i den stude-
rendes kunstneriske vision. Peer-to-peer-
læringen finder sted i faget kunstnerisk ud-
viklingsarbejde, der udgør hovedfaget på 
flere af bacheloruddannelserne. Her er de 
studerende inddelt i mindre hold, hvor de 
fremlægger deres projekter og giver kritik 
på hinandens projekter.  
 
Akkrediteringspanelet var interesseret i, 
hvordan RMC’s kvalitetssikringssystem un-
derstøtter det strategiske skifte med et øget 
fokus på peer-to-peer-læringen. Under be-
søget fortalte rektor, at alle undervisere, 
der er ansat til at undervise i faget kunstne-
risk udviklingsarbejde, skal gennemføre en 
underviserprøve, hvor de skal demon-
strere, at de kan gennemføre en samtale, 
som tager udgangspunkt i udviklingen af 
den studerendes kunstneriske visioner. 
Desuden sikrer undervisningsevaluerin-
gerne, at de uddannelsesansvarlige og le-
delsen får en løbende tilbagemelding på 
deres tilrettelæggelse af peer-to-peer-un-
dervisningen. 

Pædagogisk opkvalificering af undervi-
sere 
RMC har fastsat en række procedurer for 
kompetenceudvikling af underviserne. 
Nogle af disse er beskrevet i tekstboksen 
nedenfor.  
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Delmål  
RMC sikrer gennem en systematisk kompetenceud-
viklingsindsats, at undervisernes kvalifikationer lø-
bende er opdaterede, således at underviserne til en-
hver tid kan understøtte opnåelse af uddannelsernes 
mål for læringsudbytte samt de eventuelle uddannel-
sesmæssige indsatsområder, der er fastsat i konser-
vatoriets strategi. 

Procedurer  
 Ledelsen vurderer en gang årligt det samlede 

kompetenceudviklingsbehov set i relation til 
konservatoriets mission, vision og strategi. 

 Rektor gennemfører årligt medarbejderudvik-
lingssamtaler (MUS) med alle fastansatte un-
dervisere. 

 En gang årligt prioriterer ledelsen det samlede 
kompetenceudviklingsbehov  

 Pædagogisk supervision og vejledning tilbydes 
til studieadjunkter  

 Uddannelsesansvarlig foretager en skriftlig vur-
dering af en studieadjunkts undervisningsmæs-
sige kvalifikationer senest seks måneder inden 
udløbet af det sjette ansættelsesår. 

Kriterium for opfølgning 
Hvis ledelsen – på baggrund af den årlige undervis-
ningsevaluering – vurderer, at der er behov for 
kompetenceudvikling på fagniveau, igangsættes 
handling. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 155-156).  

Ledelsen prioriterer årligt det samlede kom-
petenceudviklingsbehov på baggrund af en 
vurdering af det samlede kompetenceud-
viklingsbehov og MUS-samtalerne. Ledel-
sens vurdering og prioritering af det sam-
lede kompetenceudviklingsbehov foretages 
ud fra en skabelon, og lederen for kompe-
tenceudvikling af undervisere er herefter 
ansvarlig for at organisere og koordinere 
kompetenceudviklingsaktiviteterne for un-
derviserne (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 185). 
 
Studieadjunkter er omfattet af pædagogisk 
supervision og vejledning. Supervisionen 
og vejledningen består dels af to årlige ob-
servationer af studieadjunktens undervis-
ning med efterfølgende samtale og dels af 
et årligt fælles kursus i pædagogik for alle 
studieadjunkter. Der tildeles 15 arbejdsti-
mer pr. år til dette, og vejledningen vareta-
ges af en lektor eller professor, som tilrette-
lægger forløbet. Vejlederen skal aflevere 

en årlig skriftlig redegørelse om vejled-
ningsforløbet til den relevante uddannel-
sesansvarlige. Senest seks måneder inden 
udløbet af sjette ansættelsesår giver den 
uddannelsesansvarlige en skriftlig vurde-
ring af studieadjunktens undervisnings-
mæssige kvalifikationer på grundlag af vej-
lederens årlige skriftlige redegørelse samt 
diverse evalueringer (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 187).  
 
RMC’s kvalitetssikringssystem indeholder 
aktuelt ikke mål eller procedurer for pæda-
gogisk opkvalificering af undervisere ud 
over studieadjunkter. Undervisernes øn-
sker og behov for pædagogisk kompeten-
ceudvikling kan dog tages op i forbindelse 
med den årlige MUS-samtale med rektor 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
185). Ifølge kriterierne for opfølgning sker 
dette, hvis ledelsen på baggrund af den år-
lige undervisningsevaluering vurderer, at 
der er behov for kompetenceudvikling på 
fagniveau (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 156).  
 
Af ledelsens vurdering af kompetencebeho-
vet i 2020 fremgår det, at der er behov for 
at understøtte og udvikle adjunkternes pæ-
dagogiske kompetencer. Endvidere vurde-
rer ledelsen, at der er brug for generelt at 
styrke den pædagogiske refleksion blandt 
underviserne. I handlingsplanen er det be-
skrevet, at der fra studieåret 2020/21 indfø-
res pædagogisk supervision for adjunkter 
og et kursusforløb i pædagogik og læring 
for medlemmerne af pædagogisk råd, som 
omfatter alle de fastansatte undervisere. 
(Audit trail 1, s. 42).  
 
Under første besøg fortalte de uddannel-
sesansvarlige og de fagansvarlige undervi-
sere, at den løbende opkvalificering af un-
derviserne primært finder sted i forbindelse 
med faggruppemøder, hvor underviserne 
drøfter pædagogik og didaktik i relation til 
undervisningen i de enkelte fag.  

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der sker 
en kvalifikationsvurdering af de fastansatte 
underviseres pædagogiske kompetencer i 
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forbindelse med ansættelsen. RMC gen-
nemfører i den forbindelse en underviser-
prøve for at sikre, at underviserne er kvalifi-
cerede til at gennemføre peer-to-peer-un-
dervisningen. Studieadjunkter er omfattet 
af pædagogisk supervision og vejledning, 
og fremover vil adjunkter også være omfat-
tet af pædagogisk supervision. Behovet for 
pædagogisk opkvalificering tages desuden 
op i forbindelse med MUS-samtalerne på 
baggrund af undervisningsevalueringerne.  

Evaluering af bedømmelsen 
Efter afvikling af vinter- og sommereksame-
ner gennemfører RMC en evaluering af be-
dømmelsen. RMC’s delmål, procedurer og 
kriterium for opfølgning på evaluering af ek-
samener er vist i tekstboksen herunder.  
 
 
Delmål  
Bedømmelsesformer på RMC skal have høj validitet, 
det vil sige høj relevans og gyldighed samt en høj 
grad af pålidelighed. 

 
Procedurer  
 Censorevaluering af eksamener  
 Intern evaluering på RMC af prøveformer og be-

dømmelser 
 
Kriterium for opfølgning 
I forbindelse med årlig intern evaluering af prøvefor-
mer og bedømmelser foretager uddannelsesansvar-
lige en analyse og vurdering (”rød”, ”gul”, ”grøn”) af 
prøveformer og bedømmelser ift. relevans, gyldig-
hed og pålidelighed. Ved vurderingen ”rød” eller gen-
tagen vurdering ”gul” igangsættes handling. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 146-147). 

Efter afvikling af eksamenerne udsender 
kvalitetskoordinatoren et evalueringsskema 
til alle deltagende interne og eksterne cen-
sorer. Censorevalueringen fokuserer på 
censorernes vurdering af prøvernes form 
og indhold samt på censorernes generelle 
indtryk af de studerendes faglige niveau set 
i forhold til uddannelsens mål for lærings-
udbytte. På baggrund af censorevaluerin-
gerne foretager de uddannelsesansvarlige 
og de fagansvarlige en årlig evaluering af 
prøveformer og bedømmelser, hvad angår 
relevans, gyldighed og validitet. De uddan-

nelsesansvarlige og de fagansvarlige udar-
bejder et notat efter en fast skabelon med 
uddannelsesspecifik analyse og handlings-
plan, som sendes til ledelsen til orientering. 
Hvis handlingsplanen indebærer forslag til 
ændringer af studieordninger, sender ud-
dannelseskoordinatoren dette til behand-
ling i studienævnet, som efterfølgende sen-
der forslag om ændringer til godkendelse i 
konservatorierådet. (Selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 175). 
 
De uddannelsesansvarliges analyse og 
handlingsplan indgår i de årlige uddannel-
sesgennemgange, og besluttede handlin-
ger rapporteres i kvalitetsrapporten (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 16-19 
og 346-348).  

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC 
gennemfører en systematisk evaluering af 
alle eksamenerne. Evalueringen foretages 
af de uddannelsesansvarlige og de fagan-
svarlige undervisere på baggrund af et 
spørgeskema, som udsendes til censo-
rerne efter eksamenerne. Analyser og op-
følgende handlinger indgår i uddannelses-
gennemgangene og beskrives i kvalitets-
rapporten.  

Kvalitetssikring af optagelses-
prøver 
Akkrediteringspanelet har i audit trailet om 
uddannelsesgennemgange haft et særligt 
fokus på, hvordan RMC kvalitetssikrer op-
tagelsesprøverne. I den forbindelse har pa-
nelet også interesseret sig for, hvordan 
RMC arbejder med at sikre mangfoldighe-
den i forbindelse med optagelsesprøverne.  
 
Uddannelserne på RMC har et begrænset 
antal studiepladser, som er fastsat af Kul-
turministeriet. RMC gennemfører hvert år 
optagelsesprøver på bachelor- og solistud-
dannelserne og indstillingsprøver til kandi-
datuddannelserne. Optagelsesprøverne er 
beskrevet på konservatoriets hjemmeside 
hvad angår deres indhold/form, varighed, 
bedømmelse, sammensætning af prøvepa-
nel og tilrettelæggelse (audit trail 1, s. 177).  
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Det er RMC’s mål at tiltrække de bedst 
kvalificerede ansøgere til uddannelserne 
gennem konservatoriets optagelsesprøver 
og en målrettet rekrutteringsstrategi (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 22). 
RMC’s delmål, procedurer og kriterier for 
opfølgning vedr. optagelsesprøverne er be-
skrevet i tekstboksen nedenfor.  
 
 
Delmål 
 RMC markedsfører sig på en måde, som sikrer, 

at konservatoriet når ud til de rette ansøgere. 
 RMC optager de ansøgere, som er bedst kvali-

ficerede set i forhold til uddannelsens mål for 
læringsudbytte. Derfor skal optagelsesprøverne 
have: 1) høj validitet, det vil sige høj relevans og 
gyldighed samt en høj grad af pålidelighed, 2) 
høj kvalitet ift. ansøgningsproces, prøveforløb 
og praktisk afvikling. 

 
Procedurer 
 Censorevaluering af optagelsesprøver 
 Ansøgerundersøgelse 
 Statistik og nøgletal vedr. ansøgere og optag 
 Intern evaluering af optagelsesprøver 
 Udarbejdelse af strategi for optagsannoncering 
 

Kriterier for opfølgning 
 I forbindelse med intern faglig evaluering af op-

tagelsesprøver foretager uddannelsesansvar-
lige en analyse og vurdering (”rød”, ”gul”, ”grøn”) 
af optagelsesprøverne ift. relevans, gyldighed 
og pålidelighed. Ved vurderingen ”rød” eller 
gentagen vurdering ”gul” igangsættes handling. 

 Ved markant forringelse i ansøgnings- og opta-
gelsesniveau beskrevet i censorevalueringer, 
statistik og nøgletal igangsættes analyse og evt. 
handling. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 143-144). 

RMC gennemfører en gang om året evalu-
eringer af optagelsesprøverne blandt cen-
sorer og ansøgere. Censorevalueringen fo-
kuserer på ansøgernes faglige niveau, prø-
vernes indhold og form samt bedømmel-
sesformerne. Desuden forholder censor-
evalueringen sig til repræsentation i forhold 
til ansøgerprofiler og -segmenter. Evalue-
ringen blandt ansøgerne indeholder 
spørgsmål om konservatoriets information 
vedr. optagelsesprøverne og uddannel-

serne, ansøgningsprocessen, prøveforlø-
bet og den praktiske afvikling af prøverne. 
(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
166). 
 
Kvalitetskoordinatoren udarbejder rapporter 
på baggrund af de to undersøgelser samt 
nøgletal vedr. ansøgere og optag til RMC’s 
årsrapport. Nøgletallene indeholder oplys-
ninger om antal ansøgere og optagne for-
delt på køn, geografi og MGK-baggrund. 
Nøgletallene behandles på et årligt møde 
mellem musikkonservatoriernes rektorer. 
Studienævnet og konservatorierådet på 
RMC modtager desuden nøgletallene til 
orientering. (Selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 166-168).  
 
RMC gennemfører hvert år en intern evalu-
ering af optagelsesprøverne, som består 
dels af en praktisk evaluering og dels af en 
faglig evaluering. Den praktiske evaluering 
omfatter den praktiske afvikling, ansøg-
ningsprocedurer og hjemmesideinforma-
tion. Evalueringen gennemføres på bag-
grund af censorevalueringen og ansøger-
undersøgelsen og med deltagelse af de ud-
dannelsesansvarlige undervisere, uddan-
nelseskoordinatoren, lederen af studiead-
ministrationen/kvalitetskoordinatoren, stu-
diekoordinatoren, den tekniske servicele-
der, den lydtekniske koordinator og kom-
munikationsmedarbejderen. Kvalitetskoor-
dinatoren udarbejder et referat fra mødet, 
der beskriver eventuelle uddannelsesspeci-
fikke udviklingsprojekter, herunder hvilke 
medarbejdere der er ansvarlige for projek-
terne. (Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 167). 
 
Den faglige evaluering af optagelsesprø-
verne gennemføres på et møde med de 
uddannelsesansvarlige undervisere og ud-
dannelseskoordinatoren. På mødet evalue-
rer de prøvernes relevans, gyldighed og 
pålidelighed samt ansøgnings- og optagel-
sesniveauet med udgangspunkt i censor-
evalueringen, ansøgerundersøgelsen og 
nøgletallene for ansøgere og optag (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 167). 
Kriterier for prøvernes relevans, gyldighed 
og pålidelighed er defineret i dokumentet 
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om kvalitetssikringssystemet på RMC. Kri-
terierne for prøvernes relevans handler fx 
om, hvorvidt optagelsesprøvens form og 
indhold giver mulighed for at vurdere viden, 
færdigheder og kompetencer, som er rele-
vante i forhold til uddannelsens mål for læ-
ringsudbytte (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 143).  
 
På baggrund af evalueringsmødet med de 
uddannelsesansvarlige undervisere udfyl-
der uddannelseskoordinatoren en skabelon 
med de uddannelsesansvarliges vurderin-
ger af optagelses- og indstillingsprøverne. I 
skabelonen beskrives uddannelsesspeci-
fikke udviklingsprojekter, ansvarshavende 
medarbejdere og frister for opfølgning. I 
forbindelse med uddannelsesgennemgan-
gen gør rektor og den uddannelsesansvar-
lige underviser status over de igangsatte 
udviklingsprojekter på den enkelte uddan-
nelse. Dette sker på baggrund af de ud-
fyldte skabeloner fra evalueringen af årets 
optagelsesprøver og nøgletal vedr. ansø-
gere og optag. (Audit trail 1, s. 8-9). 
 
Ledelsen og de uddannelsesansvarlige un-
dervisere drøfter med udgangspunkt i eva-
lueringerne og nøgletallene, hvilke ansø-
gerprofiler og -segmenter konservatoriet 
ønsker at tiltrække næste år set i relation til 
konservatoriets mission, vision, strategi og 
uddannelsesudbud samt arbejdsmarkedet. 
På baggrund af drøftelserne udarbejder 
konservatoriets kommunikationsmedarbej-
der en strategi for optagsannoncering vedr. 
næste års optagelses- og indstillingsprø-
ver, som er tilpasset de enkelte uddannel-
ser. (Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 168). 
 
Eksempler på evalueringer af optagel-
ses- og indstillingsprøver 
Akkrediteringspanelet har været interesse-
ret i, hvordan resultaterne fra evaluerin-
gerne af optagelses- og indstillingsprø-
verne behandles og følges op. Panelet har 
desuden haft fokus på, hvordan RMC ar-
bejder med at sikre mangfoldighed i forbin-
delse med optagelsesprøverne. Panelet 
har for at belyse disse spørgsmål set nær-

mere på evalueringerne af optagelsesprø-
verne på bacheloruddannelsen i komposi-
tion og indstillingsprøven på kandidatud-
dannelsen i music performance.  
 
Den faglige evaluering af optagelses- og 
indstillingsprøverne af begge uddannelser 
viste både i 2019 og 2020, at der ikke var 
behov for at ændre optagelsesprøvernes 
form og indhold (audit trail 1, s. 164 og 
167). Det fremgik eksempelvis af de ud-
dannelsesansvarliges vurdering af optagel-
sesprøverne på bacheloruddannelsen i 
komposition i 2019, at der var et stabilt højt 
ansøgertal til uddannelsen samt et stabilt 
højt karakterniveau blandt de optagne, hvil-
ket ikke gav anledning til opfølgning (audit 
trail 1, s. 177).  
 
I forbindelse med den praktiske evaluering 
af optagelsesprøverne i 2019 fremgik det 
bl.a., at ansøgernes oplevelse af venteti-
den på svar efter prøver generelt blev ople-
vet som lang. Det fremgik også, at uddan-
nelsesbeskrivelserne for bl.a. bachelorud-
dannelsen i komposition blev oplevet som 
uklare. Af handlingsplanen fra 2020 frem-
går det, at det overvejes at udsende svar til 
ansøgere allerede i februar og her etablere 
en buffer i form af en udvidet venteliste. 
Endvidere fremgår det, at den uddannel-
sesansvarlige i forbindelse med den årlige 
gennemgang uddannelsesbeskrivelserne 
skal have særligt fokus på tydelighed, hvad 
angår beskrivelsen af uddannelsernes sær-
lige profil, og hvilke studerende de retter 
sig imod. (audit trail 1, s. 182-183) 
 
Problemstillingerne vedr. lange ventetider 
på svar efter prøverne og uklare uddannel-
sesbeskrivelser er også behandlet i uddan-
nelsesgennemgangen og kvalitetsrappor-
ten, hvor de beskrevne tiltag nævnes som 
besluttede handlinger (audit trail 1, s. 23-24 
og 361).  

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC har 
grundige og systematiske procedurer for 
evalueringer af optagelsesprøverne. RMC 
gennemfører en gang om året evalueringer 
af optagelsesprøverne blandt censorer og 
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ansøgere. Evalueringerne danner sammen 
med nøgletal om ansøgere og optag grund-
lag for en faglig og en praktisk evaluering 
af optagelsesprøverne. Evalueringerne an-
vendes desuden i udarbejdelsen af en stra-
tegi for næste års optagsannoncering.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC 
sikrer, at optagelsesprøverne understøtter 
uddannelsernes mål for læringsudbytte. 
Dette sker bl.a. gennem evalueringernes 
fokus på, om optagelsesprøvernes form og 
indhold giver mulighed for at vurdere viden, 
færdigheder og kompetencer, som er rele-
vante i forhold til uddannelsernes mål for 
læringsudbytte. Panelet har desuden set 
eksempler på, at der sker en systematisk 
evaluering af såvel den faglige som den 
praktiske del af optagelsesprøverne, og at 
RMC følger op på identificerede problemer 
i forbindelse med optagelsesprøverne.  

Mangfoldighed  
Som nævnt har akkrediteringspanelet også 
været interesseret i, hvordan RMC arbejder 
med at sikre mangfoldighed i forbindelse 
med optagelsesprocedurerne. Panelet er 
opmærksomt på, at mangfoldighed ikke 
indgår i kravene til institutionsakkreditering, 
men har alligevel haft fokus på det, fordi 
RMC selv identificerer mangfoldighed som 
et væsentligt kvalitetsparamenter og en ud-
fordring i forbindelse med kvalitetssikrings-
arbejdet.  
 
Af RMC’s omverdensanalyse fra 2018 
fremgik det, at cirka hver fjerde optagne på 
RMC var kvinde, hvilket procentuelt stort 
set svarede til andelen af kvindelige ansø-
gere. Samtidig viste omverdensanalysen, 
at der var en underrepræsentation af især 
kvindelige instrumentalister og musikprodu-
cere, mens kønsbalancen inden for kompo-
sition og music management var mere lige-
lig. RMC har på baggrund af omverdens-
analysen analyseret sig frem til, at der er 
behov for at arbejde i to spor i relation til 
mangfoldighed: køn og kunstneriske ud-
tryksformer. RMC vurderer, at begge 

aspekter er kritiske i forhold til at kunne op-
fylde konservatoriets vision om at være pio-
ner på sit område. (Audit trail 1, s. 216).  
 
RMC har indarbejdet målsætningerne om 
at øge mangfoldigheden i sin strategi og i 
rammeaftalen med Kulturministeriet for pe-
rioden 2019-22. I rammeaftalen står der, at 
RMC skal udarbejde en mangfoldighedspo-
litik, og der er fastsat mål for at øge ande-
len af kvindelige ansøgere til 30 % frem 
mod 2022. I rammeaftalen er der også fast-
sat mål om at gennemføre opsøgende pro-
jekter med fokus på bredden i udtryksfor-
mer inden for samtidsmusik og køn (audit 
trail, s. 216). I forlængelse af rammeaftalen 
har RMC udarbejdet en mangfoldighedspo-
litik, som blev godkendt af konservatorierå-
det i januar 2019. Mangfoldighedspolitikken 
revideres årligt og godkendes af konserva-
torierådet efter indstilling fra diversitetsud-
valget (audit trail 1, s. 218 og 221-222).  
 
Diversitetsudvalget blev nedsat i 2017 og 
udarbejdede i 2018 et opmærksomhedspa-
pir til bedømmere ved optagelsesprøver på 
RMC (audit trail 1, s. 217). Formålet med 
opmærksomhedspapiret er ”at rette be-
dømmernes opmærksomhed på øvrige for-
hold, der knytter sig til ansøgeren eller om-
stændigheder omkring prøven, som under-
bevidst eller utilsigtet kan have indflydelse 
på vurderingen såvel i positiv, som i nega-
tiv retning. Disse forhold kan fx vedrøre an-
søgers sociale og geografiske baggrund, 
etnicitet, hudfarve, køn eller alder” (audit 
trail 1, s. 218 og 222). 
 
Arbejdet med mangfoldighed i praksis 
RMC’s ledelse har siden 2017 årligt rappor-
teret til konservatorierådet om kønsbalan-
cen blandt ansøgere og optagne på kon-
servatoriets uddannelser. Rapporteringen 
viser, at der er en svag stigning i antallet af 
kvindelige ansøgere og optagne, således 
at der både i 2019 og 2020 var omkring 30 
% af ansøgerne, som var kvinder. I 2019 
var 40 % af de optagne studerende kvin-
der, mens lidt under 36 % af de optagne 
var kvinder i 2020 (audit trail 1, s. 217).  
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Mangfoldighed behandles desuden i forbin-
delse med ledelsens og de uddannelsesan-
svarliges årlige evaluering og strategi vedr. 
markedsføring og optagelsesannoncering. I 
2019 konstaterer den uddannelsesansvar-
lige for bacheloruddannelsen i musik (musi-
ker) eksempelvis, at der ikke er særlig 
mange kvindelige instrumentalistansøgere 
til uddannelsen (audit trail 1, s. 172). Året 
efter, i 2020, bemærker den uddannelses-
ansvarlige på tre af bacheloruddannel-
serne, at der fortsat er et stort undertal af 
kvindelige ansøgere. Det fremgår, at RMC 
ved en tidligere lejlighed har igangsat et 
opsøgende arbejde for at øge antallet af 
kvindelige instrumentalistansøgere på ud-
dannelsen. Det foreslås i den forbindelse, 
at man med fordel kan inddrage nuvæ-
rende og tidligere kvindelige studerende el-
ler alumner (audit trail 1, s. 186-191). Også 
på kandidatuddannelsen i music perfor-
mance nævnes det, at kønsbalancen er 
skæv, og at der skal tiltrækkes flere kvinde-
lige ansøgere (audit trail 1, s. 210). 
 
RMC har i audit trail-materialet beskrevet 
en række nye tiltag, som skal styrke arbej-
det med mangfoldighed fra efteråret 2020:  
 
 RMC har udarbejdet konkrete mål for 

mangfoldighed, som gælder fra oktober 
2020. Målene omfatter udarbejdelse af 
censorbeskikkelser, sammensætning af 
censorpaneler ved optagelsesprøver, 
sammensætning af censorpaneler ved 
eksamener og sammensætning af ud-
bud af tematiserede moduler, valgfag 
og projektuger. Desuden vil RMC til-
stræbe, at der ved nedsættelse af di-
verse udvalg og paneler samt rekrutte-
ring af medarbejdere opnås en mere re-
præsentativ sammensætning for så vidt 
angår køn og udtryksformer. (Audit trail 
1, s. 226-228). 

 Konservatoriet vil fra oktober 2020 ud-
arbejde en årlig diversitetsrapport, hvor 
der skal afrapporteres en række nøgle-
tal vedr. diversitet med hensyn til køn 
og udtryksformer. Rapporten skal drøf-
tes i diversitetsudvalget og forelægges 
for konservatorierådet til udtalelse (au-
dit trail 1, s. 227-228). 

 Diversitetsudvalget skal udarbejde et 
katalog over redskaber, der kan inddra-
ges i arbejdet med at tiltrække og fast-
holde grupper i samfundet, der er un-
derrepræsenteret blandt studerende og 
ansatte på RMC. Det kan fx være men-
torordninger, karriere- og kompetence-
udviklingsforløb, barselsaftaler mv. (Au-
dit trail 1, s. 224). 

 Diversitetsudvalget skal udarbejde en 
handleplan for diversitet på RMC hvert 
andet år og første gang i 2021. Hand-
lingsplanen skal afrapporteres årligt til 
konservatorierådet og rektor på bag-
grund af udvalgte data og nøgletal. (Au-
dit trail 1, s. 224). 

 
RMC vil desuden inddrage mangfoldighed 
som kvalitetsparameter i en kommende re-
videret version af kvalitetssikringssystemet 
(audit trail 1, s. 220). 
 
Under besøgene spurgte akkrediteringspa-
nelet ind til RMC’s arbejde med mangfol-
dighed. De studerende på en uddannelse 
fortalte bl.a., at bedømmelsespanelerne til 
optagelsesprøverne i flere tilfælde har be-
stået af mænd fra musikbranchen. Det var 
dog deres opfattelse, at der er kommet 
flere kvinder i bedømmelsespanelerne. 
Blandt de uddannelsesansvarlige var der 
en erkendelse af, at den manglende mang-
foldighed blandt de fastansatte undervisere 
er en stor udfordring for RMC, og at der vil 
være fokus på at øge mangfoldigheden i 
forbindelse med den fremtidige rekruttering 
af undervisere.  
 
Akkrediteringspanelet spurgte også ledel-
sen, hvorfor der kun er fastsat mål og ind-
samles nøgletal med hensyn til køn, men 
ikke med hensyn til kunstneriske udtryks-
former, som udgør den anden del af mang-
foldigheden. Ledelsen fortalte, at det er 
vanskeligt at afgrænse de kunstneriske ud-
tryksformer med henblik på at fastsætte 
mål og indsamle nøgletal om dem. Ledel-
sen fortalte imidlertid, at den har fokus på 
at øge mangfoldigheden i optaget gennem 
dialog med relevante miljøer. Fx har man 
anvendt studerende fra RMC til at skabe 
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kontakt til urbanmiljøerne for at øge rekrut-
teringen herfra, hvilket ifølge ledelsen er 
lykkedes.  

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet er som nævnt op-
mærksomt på, at mangfoldighed ikke ind-
går i kravene til institutionsakkreditering og 
ikke er en del af RMC’s nuværende kvali-
tetssikringssystem. Panelet konstaterer, at 
RMC i de seneste år har haft fokus på at 
øge mangfoldigheden i relation til køn og 
kunstneriske udtryksformer i forbindelse 
med optagelsesprøverne. RMC har såle-
des i rammeaftalen med Kulturministeriet 
vedtaget en mangfoldighedspolitik og fast-
sat mål for at øge andelen af kvindelige an-
søgere.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC’s 
ledelse og de uddannelsesansvarlige un-
dervisere følger systematisk op på kønsfor-
delingen på baggrund af optagelsestal for 
den enkelte uddannelse. RMC har nedsat 
et diversitetsudvalg, der foreløbig har udar-
bejdet et opmærksomhedspapir til bedøm-
merne, og udvalget skal fremover komme 
med konkrete forslag til at øge diversiteten, 
som skal følges op i en handlingsplan hvert 
andet år. RMC har desuden fastsat en 
række mål, der fremover skal sikre diversi-
tet i forbindelse med sammensætningen af 
censorpaneler ved optagelsesprøver og ek-
samener samt ved rekruttering af medar-
bejdere. Panelet bemærker dog, at RMC 
ikke har fastsat konkrete mål for at øge 
mangfoldigheden inden for kunstneriske 
udtryksformer, fx for antallet af kvindelige 
instrumentalister. På baggrund af besø-
gene er det tydeligt for panelet, at der er en 
bred institutionel erkendelse af, at arbejdet 
med mangfoldighed er vigtigt. Dette gælder 
blandt både de studerende, underviserne 
og ledelsen. Panelet vurderer derfor, at 
RMC med de igangsatte initiativer, samt en 
yderligere operationalisering og konkretise-
ring af initiativerne, vil kunne løfte denne 
indsats fremover.  

Sikring af studiemiljø og fysi-
ske faciliteter 
Det er konservatoriets mål at udbyde de fa-
ciliteter og fysiske rammer, som man kan 
forvente af et moderne musikkonservato-
rium på højt internationalt niveau, og som 
bedst muligt understøtter de studerendes 
muligheder for at udvikle deres kunstneri-
ske og faglige profil. Konservatoriet lægger 
samtidig vægt på at skabe et dynamisk og 
inkluderende studiemiljø og gode rammer, 
som understøtter de studerendes psykiske 
trivsel på konservatoriet. Desuden ønsker 
RMC at skabe et godt internationalt studie-
miljø. (Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 24-25). 
 
RMC’s delmål og procedurer for sikring af 
studiemiljøet er vist i tekstboksen herunder.  
 
 
Delmål 
 Ved studiestart får de studerende – herunder in-

ternationale studerende – en fyldestgørende in-
troduktion til RMC, til uddannelsen og til livet 
som studerende for at skabe et optimalt ud-
gangspunkt for et sundt og trygt studiemiljø. 

 RMC tilbyder fysiske rammer, som understøtter 
de studerendes muligheder for at udvikle deres 
kunstneriske/faglige profil og et dynamisk og in-
kluderende studiemiljø. 

 RMC tilbyder rammer, som understøtter de stu-
derendes psykiske trivsel på konservatoriet. 

 
Procedurer 
 Evaluering af introforløb 
 Undervisningsmiljøvurdering hvert tredje år, 

som bl.a. forholder sig til de studerendes ople-
velse af det fysiske og psykiske undervisnings-
miljø 

 Uddannelsesevaluering blandt kommende di-
mittender, der bl.a. forholder sig til RMC som 
uddannelsessted 

 Oversigt over frafald på baggrund af udmeldel-
sesblanketter. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 148-150). 

Der er fastsat kriterier for opfølgning for de 
enkelte procedurer. Procedurerne beskrives 
kort i de følgende afsnit sammen med ud-
valgte kriterier for opfølgning.  
 
Efter afviklingen af introforløbet i august 
gennemfører studieadministrationen en 
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skriftlig spørgeskemaevaluering blandt de 
studerende samt medvirkende lærere og 
teknisk-administrativt personale. Spørge-
skemaundersøgelsen har fokus på indhold, 
form, praktisk gennemførelse samt fagligt 
og socialt udbytte. Evalueringsrapporten 
sendes til de uddannelsesansvarlige, som 
behandler evalueringen med inddragelse af 
relevante fagansvarlige undervisere. Ud-
dannelseskoordinatoren udarbejder på den 
baggrund et notat efter en fast skabelon, 
som indeholder en uddannelsesspecifik 
analyse og handlingsplan, som sendes til 
ledelsen til orientering (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 177). 
 
Undervisningsmiljøvurderingen gennemfø-
res blandt de studerende hvert tredje år. 
Undersøgelsen gennemføres som en skrift-
lig spørgeskemaundersøgelse, der fokuse-
rer på de studerendes oplevelse af konser-
vatoriets fysiske, psykiske og æstetiske un-
dervisningsmiljø, studieadministrationen, 
udlånet og studievejledningsudbuddet samt 
de studerendes oplevelse af studiemiljøet, 
herunder deres oplevelse af det internatio-
nale studiemiljø (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 177). Undervisningsmiljøvur-
deringen behandles af lederen af studiead-
ministrationen, den tekniske serviceleder 
og studienævnet, som sender kommenta-
rer til konservatorierådet. På den baggrund 
udarbejder konservatorierådet en analyse 
og handlingsplan efter en fast skabelon og 
sender den til ledelsen, som beslutter og 
iværksætter opfølgning (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 177). Ifølge kriteri-
erne for opfølgning skal der følges op, hvis 
mere end 35 % er utilfredse eller meget 
utilfredse med enten de fysiske rammer el-
ler det psykiske undervisningsmiljø (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 149). 
 
Som tidligere beskrevet indeholder uddan-
nelsesevalueringerne blandt kommende di-
mittender også spørgsmål om de studeren-
des oplevelse af RMC som uddannelses-
sted (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 169).  
 

Frafaldet på de enkelte uddannelser be-
handles årligt af den uddannelsesansvar-
lige på baggrund af en oversigt over udmel-
delsesblanketter. Ifølge kriteriet for opfølg-
ning skal der følges op på ethvert frafald 
med analyse og handling. Frafaldet på 
RMC’s uddannelser har været lavt i de se-
neste tre år, og RMC har derfor ikke iværk-
sat initiativer for at nedbringe frafaldet (se 
desuden under kriterium I og II, hvor 
RMC’s arbejde med frafald er uddybet). 
 
De udfyldte skabeloner, som viser behand-
lingen af evalueringerne af introforløbet, 
undervisningsmiljøvurderingen, uddannel-
sesevalueringerne og frafaldet på de en-
kelte uddannelser, indgår i de årlige uddan-
nelsesgennemgange (audit trail 1, s. 16-
19). Opfølgningen er beskrevet i kvalitets-
rapporten, hvor analysen og besluttede 
handlinger fremgår af indsatsområde 3 om 
studiemiljø, ressourcer og faciliteter (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 353).  
 
Opfølgning på undervisningsmiljøvurde-
ringen 
I kvalitetsrapporten for 2019/20 står der 
bl.a., at årets undervisningsmiljøvurdering 
identificerer et stort behov for et mere syn-
ligt studievejledningstilbud på RMC, og le-
delsen har derfor besluttet at udarbejde en 
samlet vejledningsmodel, der dækker be-
hovene for faktuel studievejledning og triv-
selsunderstøttende indsatser, som forven-
tes implementeret fra efterårssemesteret 
2021. Undervisningsmiljøvurderingen pe-
ger desuden på et ønske om mere tværgå-
ende samarbejde og samlæsning på RMC. 
Konservatoriet har som opfølgning udviklet 
en række fællesskabsskabende aktiviteter 
på RMC, herunder en ny projektplan med 
flere tværgående projekter end tidligere, en 
uddannelsesspecifik hyttetur, hvor de stu-
derende fremlægger resultater af deres ar-
bejde for hinanden i en mindre formel 
ramme, samt indførelse af studiegrupper 
på bacheloruddannelserne, hvor de stude-
rende finder sammen på tværs af uddan-
nelser og årgange med udgangspunkt i 
særlige interesser. Undervisningsmiljøvur-
deringen peger desuden på et behov for 
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større mangfoldighed på RMC, som diver-
sitetsudvalget skal arbejde med. (Selveva-
lueringsrapporten inkl. bilag, s. 353).  

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC har 
beskrevet en række mål og procedurer, der 
skal sikre studiemiljøet og de fysiske facili-
teter. Procedurerne omfatter bl.a. evalue-
ring af introforløb, en undervisningsmiljø-
vurdering hvert tredje år og frafaldsanaly-
ser. Panelet vurderer, at RMC indsamler 
relevant information om studiemiljøet og de 
fysiske rammer, som behandles i de årlige 
uddannelsesgennemgange og i kvalitets-
rapporten, hvor der gennemføres en ana-
lyse og opfølgning på identificerede proble-
mer. 

Sikring af dele af uddannel-
serne, der gennemføres uden 
for institutionen  
I det følgende beskrives kvalitetssikringen 
af de dele af uddannelserne, der gennem-
føres uden for RMC. Først beskrives kvali-
tetssikringen af RMC’s to internationale ud-
dannelser, og dernæst beskrives kvalitets-
sikringen af det eksterne fagintegrerede 
modul på kandidatuddannelserne.  

Internationale uddannelser 
RMC udbyder to internationale uddannel-
ser, som samlæses med kandidatuddan-
nelsen i music performance:  
 
 European Jazz Master  
 Nordic Master: The Composing Musi-

cian.  
 

De to internationale uddannelser udbydes i 
samarbejde med andre europæiske kon-
servatorier og er tilrettelagt således, at den 
studerende gennemfører 1. og 4. semester 
på konservatorierne i deres hjemlande, 
mens 2. og 3. semester gennemføres på 
partnerinstitutionerne (supplerende doku-
mentation, s. 218). Uddannelserne er på de 
semestre, der gennemføres på hjeminstitu-
tionerne, underlagt de lokale kvalitetssik-
ringssystemer i partnerinstitutionernes 

hjemlande. RMC har indgået samarbejdsaf-
taler med partnerinstitutionerne for de to 
uddannelser, som beskriver kvalitetssikrin-
gen af uddannelserne. Samarbejdsafta-
lerne beskriver, at der for hver af de to ud-
dannelser er nedsat en styregruppe med 
repræsentanter fra alle partnerinstitutio-
nerne. Styregrupperne mødes to gange år-
ligt og er ansvarlige for koordination og ud-
vikling af uddannelserne. Styregrupperne 
monitorerer bl.a. uddannelserne hvert se-
mester på baggrund af undervisningsevalu-
eringer af fælles intensive moduler og af de 
studerendes udvikling fagligt, socialt og 
netværksmæssigt. Desuden gennemføres 
en årlig uddannelsesevaluering med fokus 
på uddannelsernes mål for læringsudbytte. 
Evalueringerne behandles på styregrupper-
nes møder, og der skrives referater fra mø-
derne, som videreformidles til de relevante 
fagansvarlige på partnerinstitutionerne. 
(Supplerende dokumentation, s. 218-220). 

Eksternt integreret modul 
På kandidatuddannelserne i music perfor-
mance, music creation og music education 
består 3. semester af et eksternt integreret 
modul på 30 ECTS-point. Formålet med 
modulet er at udvikle den studerendes 
selvstændige kunstneriske udtryk eller pæ-
dagogiske praksis i en ekstern professionel 
kontekst. I henhold til studieordningen skal 
den studerende udforme en samlet studie-
handlingsplan for modulet i tæt samarbejde 
med en vejleder fra RMC, som også skal 
godkende studiehandlingsplanen. Studie-
handlingsplanen skal omfatte individuelle 
faglige mål, som såvel emnemæssigt som 
indholdsmæssigt skal understøtte fagbe-
skrivelsens mål for læringsudbytte. Den 
skal desuden indeholde de planlagte aktivi-
teter i form af en arbejdsplan med angi-
velse af fordeling af arbejdstid samt doku-
menterede aftaler med eksterne samar-
bejdspartnere og/eller eksterne undervi-
sere. Studiehandlingsplanen udarbejdes ef-
ter en fast skabelon med henblik på at 
sikre, at der tages stilling til alle de rele-
vante spørgsmål. (Supplerende dokumen-
tation, s. 220-221). 
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Det eksternt integrerede modul er omfattet 
af RMC’s procedurer for skriftlig undervis-
ningsevaluering af kortere kurser og projek-
ter, som behandles på dialogmøderne med 
de studerende (supplerende dokumenta-
tion, s. 221). Evalueringer af det eksternt 
integrerede modul indgår således også i de 
uddannelsesansvarliges analyser og hand-
lingsplaner, som danner grundlag for de år-
lige uddannelsesgennemgange med rektor.  

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC 
sikrer de dele af uddannelserne, der gen-
nemføres uden for institutionen. RMC har 
indgået samarbejdsaftaler med partnerinsti-
tutionerne for de to internationale uddan-
nelser, som beskriver kvalitetssikringen af 
uddannelserne. Uddannelserne er bl.a. om-
fattet af undervisnings- og uddannelses-
evalueringer, som anvendes i forbindelse 
med styregruppernes koordination og ud-
vikling af uddannelserne.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer også, at der 
sker en kvalitetssikring af det eksterne inte-
grerede modul. Der udarbejdes en studie-
handlingsplan, som skal godkendes af en 
vejleder, der sikrer, at det faglige indhold i 
modulet understøtter fagbeskrivelsens mål 
for læringsudbytte. Det eksterne integre-
rede modul er desuden omfattet af RMC’s 
procedurer for undervisningsevaluering. 

Evaluering af uddannelser med 
eksterne eksperter 
RMC har siden 2019 gennemført en årlig 
evaluering af en eller flere af konservatori-
ets uddannelser for at indhente nye og ud-
fordrende vinkler på uddannelsernes mål, 
indhold og tilrettelæggelse (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 170). Evalue-
ringerne gennemføres i en fast rotation, så-
ledes at RMC’s uddannelser bliver evalue-
ret hvert fjerde år (supplerende dokumenta-
tion, s. 213).  
 
Evalueringerne gennemføres af to peer re-
viewere, hvoraf den ene skal være fagkyn-
dig inden for musik, mens den anden skal 

være fagkyndig inden for en anden kunst-
art. Ledelsen vælger, hvilke uddannelser 
der ønskes belyst i årets evaluering, og 
den uddannelsesansvarlige underviser 
kommer med forslag til peer reviewerne. 
RMC har fastsat kriterier for udvælgelse af 
peer reviewerne, hvoraf det fremgår at de 
skal opfylde habilitetskrav og have tilknyt-
ning til en relevant udenlandsk eller dansk 
videregående kunstnerisk uddannelse med 
funktion som uddannelsesleder eller tilsva-
rende. Grundlaget for peer reviewernes 
vurdering er studieordninger, rammeplaner, 
årsplaner, projekt- og kursusplaner samt 
semesterbedømmelser af de studerendes 
eksamener. Peer reviewerne har også mu-
lighed for at indhente supplerende materi-
ale. Den uddannelsesansvarlige underviser 
og uddannelseskoordinatoren afholder et 
introduktionsmøde for peer reviewerne, og 
RMC tilrettelægger et besøg, hvor de mø-
des med studerende, undervisere, uddan-
nelsesansvarlige og fagansvarlige undervi-
sere, uddannelseskoordinatoren og rektor. 
(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
170-171).  
 
Peer reviewerne udarbejder en rapport 
med anbefalinger på baggrund af det skrift-
lige materiale og besøget. I forbindelse 
med evalueringen skal eksperterne analy-
sere og vurdere uddannelsen (rød, gul, 
grøn) ud fra syv fastlagte kriterier, der dæk-
ker uddannelsens formål, mål for lærings-
udbytte, faglige indhold, struktur og pro-
gression, tilrettelæggelse, prøver og faglige 
miljøer. Peer reviewernes vurderinger er 
baseret på en analyse af hvert af de syv 
kriterier, som beskrives i rapporten (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 689-
703). 
 
 

Kriterium for opfølgning på peer review 

I forbindelse med peer review af konservatoriets ud-
dannelser foretager peer reviewerne en analyse og 
vurdering (”rød”, ”gul”, ”grøn”) af uddannelserne i 
henhold til fastlagte kriterier. Ved vurderingen ”rød” 
eller gentagen vurdering ”gul” igangsættes handling. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 146). 
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Der holdes et afsluttende møde mellem re-
view-teamet og relevante uddannelsesan-
svarlige undervisere samt uddannelsesko-
ordinatoren. Peer reviewernes rapport og 
referatet fra det afsluttende møde sendes 
til de relevante uddannelsesansvarlige un-
dervisere, som efter en skabelon tager stil-
ling til eventuelle ændringer og justeringer 
på uddannelserne på baggrund af rappor-
ternes anbefalinger. (Selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 171-172). 
 
RMC har gennemført et peer review af ba-
cheloruddannelsen i musik (musiker) og 
kandidatuddannelsen i music performance i 
2019. I 2020 gennemførte RMC et peer re-
view af bacheloruddannelsen i komposition 
og kandidatuddannelsen i music creation 
(audit trail 1, s. 345 og 349). I det følgende 
gives et eksempel på, hvordan evaluerin-
gerne er blevet gennemført og fulgt op. 
 
Peer review af bacheloruddannelsen i 
musik (musiker)  
Akkrediteringspanelet har set evaluerings-
rapporterne, som peer reviewerne har ud-
arbejdet for bacheloruddannelsen i musik 
(musiker), der blev evalueret i 2019. I eva-
lueringsrapporterne vurderer de to peer re-
viewere uddannelserne i forhold til de syv 
kriterier og kommer med deres anbefalin-
ger. Peer reviewerne vurderer generelt ud-
dannelserne meget positivt. To at de syv 
kriterier vurderes dog kritisk af peer re-
viewerne. Kritikken handler dels om, at de 
studerende ikke altid oplever en klar sam-
menhæng i uddannelsen, og at den indivi-
dualiserede kultur, hvor der tages udgangs-
punkt i den studerendes egne projekter, 
kan være med til at forstærke denne ople-
velse af manglende sammenhæng. Desu-
den vurderes den manglende diversitet i de 
faglige miljøer som en udfordring i forhold 
til at sikre bredden og dybden i videngrund-
laget (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 689-691).  
 
I kvalitetsrapporten for 2019/20 næves en 
række punkter, der følger op på eksperter-
nes bemærkninger og anbefalinger. Bl.a. 
nævnes det, at indførelsen af tematiserede 
moduler, hvor hovedparten af undervisnin-

gen varetages af nyansatte timelærere, åb-
ner for at inddrage flere forskellige kunstne-
riske udtryksformer og sikrer en bedre 
kønsbalance i undervisergruppen. De revi-
derede studieordninger indeholder desu-
den mere gruppebaseret undervisning. 
Hertil kommer, at der fremover gennemfø-
res flere fællesprojekter på tværs af uddan-
nelser på bachelorniveau. I forhold til at 
skabe tydeligere faglighed nævnes, at der 
er indført en række tematiserede moduler i 
den nye studieordning med skriftlige mo-
dulbeskrivelser. Desuden beskrives arbej-
det med at skabe en tydeligere faglighed 
og sammenhæng i faget kunstnerisk udvik-
lingsarbejde. (Selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 234).  

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC 
gennemfører regelmæssige evalueringer af 
uddannelserne med eksterne eksperter. 
Evalueringerne gennemføres efter en fast 
rotation, således at den enkelte uddan-
nelse evalueres hvert fjerde år. Evaluerin-
gerne foretages på baggrund af syv vurde-
ringskriterier, der sikrer et fokus på uddan-
nelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse.  
 
RMC har foreløbig evalueret fire uddannel-
ser med eksterne eksperter. Akkredite-
ringspanelet konstaterer på baggrund af 
evalueringerne af bacheloruddannelsen i 
musik (musiker) og kandidatuddannelsen i 
music performance, at de eksterne eksper-
ter peger på en række udfordringer, som 
akkrediteringspanelet også er stødt på un-
der sine besøg. Udfordringerne handler om 
manglende diversitet, individualiseret tilret-
telæggelse og faglig fragmentering. Pane-
let vurderer, at RMC er bevidst om disse 
udfordringer og i færd med at håndtere 
dem gennem deres kvalitetssikringsar-
bejde.  

Samlet vurdering af kriterium IV 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
IV er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at studie-
nævnet kvalitetssikrer studieordningernes 
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niveau og indhold. RMC gennemfører eva-
lueringer af alle fag, projekter og uddannel-
ser. Procedurerne omfatter også evaluering 
af den individuelle faglige vejledning, som 
hovedsagelig varetages af timelærere. De 
studerende og underviserne inddrages 
desuden i behandlingen af resultaterne fra 
de skriftlige undervisningsevalueringer. 
RMC gennemfører også regelmæssige vur-
deringer af uddannelser med eksterne ek-
sperter og gennemfører interne evaluerin-
ger af alle eksamenerne baseret på cen-
sorevalueringer. Panelet vurderer, at resul-
taterne fra alle evalueringerne anvendes til 
at sikre uddannelsernes mål, indhold og til-
rettelæggelse.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer også, at 
RMC sikrer den pædagogiske tilrettelæg-
gelse af undervisningen. Dette sker gen-
nem kvalifikationsvurderinger af de fastan-
satte undervisere, der skal varetage under-
visning i kunstnerisk udviklingsarbejde. 
Disse undervisere skal bestå en undervi-
serprøve, som sikrer, at de kan varetage 
peer-to-peer-undervisningen. Desuden 
gennemføres supervision og vejledning af 
studieadjunkter og fremover også af ad-
junkter.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC 
sikrer, at optagelsesprøverne understøtter 
uddannelsernes mål for læringsudbytte, og 
at RMC gennemfører grundige og systema-
tiske evalueringer, som anvendes i kvali-
tetssikringen af optagelsesprøverne. Evalu-
eringerne omfatter årlige evalueringer 
blandt censorer og ansøgere samt nøgletal 
om ansøgere og optag, der danner grund-
lag for en intern faglig og praktisk evalue-
ring af optagelsesprøverne. Panelet be-
mærker desuden, at RMC arbejder på at 
øge mangfoldigheden i optaget med hen-
syn til køn og kunstneriske udtryksformer 
og forventer, at dette arbejde i de kom-
mende år vil blive yderlige operationaliseret 
og konkretiseret.  
 
Endelig er det akkrediteringspanelets vur-
dering, at RMC sikrer studiemiljøet og de 
fysiske faciliteter gennem evalueringer af 

introforløb, undervisningsmiljøvurderinger 
og frafaldsanalyser. RMC kvalitetssikrer 
også de dele af uddannelserne, der udby-
des uden for RMC, herunder de to interna-
tionale specialiseringer.  
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Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
V er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelets vurdering er foreta-
get på baggrund af RMC’s arbejde med at 
involvere aftagere og øvrige interessenter i 
kvalitetssikringen af uddannelsernes rele-
vans. Dette sker dels gennem aftagerpane-
let og brancheseminarer og dels gennem 
en række undersøgelser, som RMC lø-
bende gennemfører. Desuden indgår moni-
toreringen af dimittendernes beskæftigel-
sessituation i vurderingen af RMC’s ar-
bejde med at sikre uddannelsernes rele-
vans.  

RMC’s procedurer for kvalitets-
sikring af uddannelsernes rele-
vans 
RMC har som målsætning at udbyde kunst-
neriske uddannelser af høj kvalitet, som 
klæder de studerende på til et bæredygtigt 
arbejdsliv på arbejdsmarkedet og i kunst- 
og kulturlivet (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 25). RMC har beskrevet en 
række procedurer, som skal understøtte 
denne målsætning. Disse er vist i tekstbok-
sen.  
 
 
Delmål 
RMC klæder de studerende på til et bæredygtigt ar-
bejdsliv på arbejdsmarkedet og i kunst- og kulturli-
vet.  
 
Procedurer 
 Uddannelsernes kvalitet og relevans – herun-

der de studerendes beskæftigelse – drøftes i 
aftagerpanelet med henblik på evt. opfølgning. 

 Hvert andet år afholdes et brancheseminar, 
hvor aftagerpanelet og repræsentanter fra ud-
valgte dele af konservatoriets forskellige ar-
bejdsmarkeder deltager. 

 Hvert andet år i en aftalt rotation udarbejder 
RMC en aftagerundersøgelse for de enkelte 
uddannelser. Aftagerundersøgelsen kan evt. 
laves i samarbejde med andre konservatorier.  

 Hvert fjerde år udarbejder institutionen en di-
mittendundersøgelse.  

 Hvert andet år gennemfører institutionen en 
udslusningsundersøgelse for de seneste to di-
mittendårgange. 

 Danmarks Statistik udarbejder hvert år i okto-
ber en beskæftigelsesundersøgelse, som be-
handles på RMC. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 152-153). 

Der er fastsat kriterier for opfølgningen for 
alle procedurerne. I de følgende afsnit gen-
nemgås de enkelte procedurer, der skal 
sikre uddannelsernes relevans gennem in-
volvering af eksterne interessenter.  

Involvering af eksterne interes-
senter 
Akkrediteringspanelet har set på, hvordan 
RMC inddrager eksterne interessenter i 
kvalitetssikringen af uddannelsernes rele-
vans. I den forbindelse har panelet særligt 
været interesseret i aftagerpanelets rolle i 
kvalitetssikringsarbejdet på RMC.  

Aftagerpanelet 
Aftagerpanelet består af syv aftagere, som 
mødes minimum fire gange om året. Afta-
gerpanelets opgave er at rådgive rektor om 
uddannelsernes kvalitet og relevans for 
samfundet samt at deltage i udviklingen af 
eksisterende og nye uddannelser. Det er 
rektors ansvar at udvælge de uddannelser 
og uddannelsestematikker, der drøftes i af-
tagerpanelet. Én gang om året samler afta-
gerpanelets referent panelets anbefalinger 
om uddannelsernes relevans – herunder 
den aktuelle beskæftigelsessituation – i et 
notat til ledelsen. Som opfølgning på dette 
foretager ledelsen efter en skabelon en 
analyse og beskriver en handlingsplan for 
de enkelte uddannelser, som sendes vi-
dere til kredsen af uddannelsesansvarlige 
undervisere til behandling og evt. opfølg-
ning (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 181).  
 

Kriterium V: 
Uddannelsernes relevans 
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De udfyldte skabeloner med aftagerpane-
lets anbefalinger og ledelsens behandling 
af dem indgår desuden i de årlige uddan-
nelsesgennemgange med deltagelse af 
rektor og de uddannelsesansvarlige under-
visere. Besluttede handlinger på baggrund 
af dialogen med aftagerpanelet beskrives 
desuden i kvalitetsrapporten (audit trail 1, 
s. 16-19 og 366). 
 
Akkrediteringspanelet mødtes under første 
besøg med repræsentanter fra aftagerpa-
nelet, som fortalte, at de primært er invol-
veret i strategiske drøftelser om uddannel-
sernes relevans, og at de har en rådgi-
vende rolle i forhold til rektor. De fortalte, at 
de bl.a. har drøftet RMC’s vision og kvali-
tetssikringssystem. Aftagerpanelet forhol-
der sig bl.a. til aftager-, dimittend-, udslus-
nings- og beskæftigelsesundersøgelserne, 
som beskrives nedenfor. Aftagerpanelet 
deltager ligeledes i brancheseminaret og 
har også forholdt sig meget konkret til ind-
holdet af RMC’s uddannelser. Medlem-
merne af aftagerpanelet gav udtryk for, at 
de oplever RMC som meget lydhør over for 
deres forslag.  

Brancheseminar 
Hvert andet år afholder RMC et branchese-
minar, hvor repræsentanter fra udvalgte 
dele af konservatoriets forskellige arbejds-
markeder deltager. Formålet med branche-
seminaret er at kvalificere aftagerpanelets 
rådgivning af rektor om uddannelsernes re-
levans. På baggrund af seminaret udarbej-
des der en rapport, som efterfølgende be-
handles af ledelsen, der udarbejder en 
handlingsplan efter en fast skabelon (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 181).  
 
Brancheseminar 2017 
Akkrediteringspanelet har set et program 
for et brancheseminar, som blev afholdt i 
2017 samt en rapport, som er blevet udar-
bejdet på baggrund af seminaret. Det frem-
går af programmet, at deltagerne var ind-
delt i fire referencegrupper, der skulle for-
holde sig til hhv.: 
 
 Det udøvende arbejdsmarked 

 Det skabende arbejdsmarked 
 Det musikpædagogiske arbejdsmarked 
 Arbejdsmarkedet for music manage-

ment. 
 
I hver referencegruppe var der tre-fem re-
præsentanter fra det pågældende arbejds-
marked samt repræsentanter fra aftagerpa-
nelet og de uddannelsesansvarlige under-
visere. Under mødet drøftede de bl.a. den 
lokale og globale udvikling i musikforbruget 
i et fem-ti-års perspektiv. Desuden blev det 
drøftet, hvad fremtidens dimittender skulle 
kunne i lyset af dette spørgsmål. (Selveva-
lueringsrapporten inkl. bilag, s. 705-710). 
 
I kvalitetsrapporten for 2017/18 er der be-
skrevet en række input fra branchesemina-
ret i forhold til den enkelte uddannelse med 
tilknyttede refleksioner og handlinger. Det 
fremgår bl.a., at der på baggrund af inputtet 
om, at der er brug for at styrke entreprenør-
skabet i uddannelserne, er indført et selv-
stændigt fag om entreprenørskab på ba-
cheloruddannelserne musiker, komposition 
og musikproduktion (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 215).  

Aftagerundersøgelse 
Hvert andet år udarbejder konservatoriet 
en aftagerundersøgelse for de enkelte ud-
dannelser i en aftalt rotation. Aftagerunder-
søgelsen har til formål at give et billede af 
aftagernes vurdering af dimittenderne samt 
en indikation af deres forventninger til det 
fremtidige behov på arbejdsmarkedet. Re-
sultaterne af undersøgelsen behandles af 
konservatorierådet, aftagerpanelet og le-
delsen, som udarbejder en handlingsplan 
efter en skabelon. Hvis handlingsplanen in-
debærer forslag til udvikling af uddannel-
serne, sender ledelsen disse til videre be-
handling i kredsen af uddannelsesansvar-
lige undervisere med inddragelse af rele-
vante fagansvarlige undervisere. (Selveva-
lueringsrapporten inkl. bilag, s. 182). 
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Kriterium for opfølgning på aftagerundersøgel-
sen 
 
Ved behandling i K-rådet, aftagerpanelet og ledelse 
igangsættes handling, hvis 35 % eller flere af afta-
gerne vurderer, at dimittendernes kompetencer er 
utilfredsstillende eller derunder, og/eller hvis evalua-
torerne finder anledning til det på baggrund af egne 
vurderinger af det samlede materiale og genstands-
feltet. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 153). 

Akkrediteringspanelet konstaterer, at der 
ifølge kvalitetsrapporten for 2018/19 er 
gennemført en aftagerundersøgelse for ba-
cheloruddannelsen i music management i 
2019. Undersøgelsen har bl.a. dannet 
grundlag for en justering af uddannelsens 
studieordning. Det fremgår desuden, at der 
i 2020 er gennemført en aftagerundersø-
gelse blandt aftagere fra det ska-
bende/udøvende arbejdsmarked i forbin-
delse med afholdelsen af en branchedag. 
(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
316 og 320).  

Dimittendundersøgelse 
Hvert fjerde år udarbejder konservatoriet 
en dimittendundersøgelse. Dimittendunder-
søgelsen behandles af konservatorierådet, 
aftagerpanelet og ledelsen, som udarbejder 
en handlingsplan efter en skabelon. Hvis 
handlingsplanen indebærer forslag til ud-
vikling af uddannelserne, sender ledelsen 
disse til videre behandling i kredsen af ud-
dannelsesansvarlige undervisere med ind-
dragelse af relevante fagansvarlige under-
visere. (Selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 182).  
 
 
Kriterium for opfølgning på dimittendundersø-
gelsen 
 
Ved behandling i konservatorierådet, aftagerpanelet 
og ledelsen igangsættes handling ved difference på 
0,5 eller mere (i forhold til den benyttede skala fra 1-
5, hvor 1 er lavest og 5 højest) mellem dimittender-
nes vurdering af, hvor vigtig en kvalifikation er på ar-
bejdsmarkedet, og deres vurdering af, i hvor høj 
grad de har opnået denne kvalifikation i løbet af de-
res uddannelse, eller hvis dimittendernes vurdering 
af, hvorvidt de har opnået studieordningens mål, er 

under 2 på den benyttede skala fra 1-5, hvor 1 er la-
vest og 5 højest, og/eller hvis evaluatoren finder an-
ledning til det på baggrund af egne vurderinger af 
det samlede materiale og genstandsfeltet. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 153). 

Dimittendundersøgelsen fra 2017 
Akkrediteringspanelet har set den seneste 
dimittendundersøgelse, som er fra 2017. 
Undersøgelsen er udarbejdet af Rambøll 
og foretaget blandt dimittender fra fem 
kunstneriske institutioner i perioden 2013-
16. Dimittendundersøgelsen indeholder en 
særskilt rapport om RMC, hvor svarene fra 
dimittenderne fra de enkelte uddannelser 
fremgår. I undersøgelsen har dimittenderne 
svaret på en række spørgsmål om deres 
beskæftigelse, samt i hvilket omfang de i 
løbet af deres uddannelse har nået studie-
ordningernes mål, og hvordan disse mat-
cher behovet i deres arbejde. I alt har 65,2 
% af dimittenderne fra RMC besvaret un-
dersøgelsen helt eller delvist. Undersøgel-
sen tegner overordnet et billede af et sam-
mensat arbejdsmarked med en høj grad af 
freelanceansættelser. Undersøgelsen viser 
desuden, at der generelt er god overens-
stemmelse mellem de kompetencer, dimit-
tenderne vurderer, at de har fået via deres 
uddannelse på RMC, og de kompetencer, 
de oplever, er efterspurgt i deres arbejde. 
(Supplerende dokumentation, s. 141-142).  
 
Af kvalitetsrapporten for 2017/18 fremgår 
det, at der på baggrund af dimittendunder-
søgelsen samt konservatorierådets og afta-
gerpanelets kommentarer til den er vedta-
get en række indsatser. Bl.a. fremgår det, 
at aftagerpanelet i forbindelse med be-
handlingen af dimittendundersøgelsen har 
peget på, at der er flere dimittender, der 
bedriver både faglig ledelse og teamle-
delse. På den baggrund har RMC igangsat 
en gennemgang af konservatoriets uddan-
nelser for at se på, om de studerende bliver 
klædt godt nok på til dette. Der er desuden 
en efterspørgsel efter øget viden om ar-
bejdsmarkedet, som ledelsen bemærker, 
allerede er vedtaget gennem indførelsen af 
det nye fag i entreprenørskab. (Selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 217). 
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Udslusningsundersøgelse 
RMC foretager hvert andet år en udslus-
ningsundersøgelse om overgangen fra stu-
dieliv til arbejdsliv. Udslusningsundersøgel-
sen består af et spørgeskema, der sendes 
til personer, der er dimitteret fra institutio-
nen de seneste to år. Udslusningsundersø-
gelsen behandles af konservatorierådet, af-
tagerpanelet og ledelsen, som udarbejder 
en handlingsplan efter en skabelon. Hvis 
handlingsplanen indebærer forslag til ud-
vikling af uddannelserne, sender ledelsen 
disse til videre behandling i kredsen af 
uddannelsesansvarlige undervisere med 
inddragelse af relevante fagansvarlige un-
dervisere. (Selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 182).  
 
 
Kriterium for opfølgning på udslusningsunder-
søgelsen 
 
Ved behandling i konservatorierådet, aftagerpanelet 
og ledelsen igangsættes handling, hvis mindre end 
80% af de nye dimittender har arbejdet inden for de-
res uddannelses traditionelle område eller uden for 
deres uddannelses traditionelle område, men med 
anvendelse af generelle kompetencer fra deres ud-
dannelse, og/eller hvis evaluatorerne finder anled-
ning til det på baggrund af egne vurderinger af det 
samlede materiale og genstandsfeltet.  

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 153). 

Udslusningsundersøgelsen fra 2019 
Akkrediteringspanelet har set et eksempel 
på den seneste udslusningsundersøgelse, 
som blev gennemført i 2019. Den omfatter 
alle dimittender fra sommeren 2018 – i alt 
61 dimittender, hvoraf 25 (41 %) besvarede 
spørgeskemaet. I udslusningsundersøgel-
sen blev de bl.a. spurgt om, i hvilken grad 
undervisningen på RMC har hjulpet dem i 
overgangen fra studie til arbejdsliv, og i 
hvilken grad de via uddannelsen har fået 
færdigheder i at skabe og styrke beskæfti-
gelsen inden for deres fagområde. (Supple-
rende dokumentation, s. 156-187). 
 
Akkrediteringspanelet har også set udfyldte 
skabeloner, hvor konservatorierådet, afta-
gerpanelet og ledelsen behandler resulta-

terne af udslusningsundersøgelsen. Kon-
servatorierådet skriver fx, at der er behov 
for at styrke fokus i uddannelserne på at 
omsætte det kunstneriske arbejde til en 
professionel tilværelse efter endt uddan-
nelse, og anbefaler en øget integration af 
eksisterende karrierefremmende tiltag, der 
samtidig understøtter og skaber synergi 
med RMC’s strategiske indsatser (supple-
rende dokumentation, s. 194). 
 
Aftagerpanelet anbefaler på baggrund af 
udslusningsundersøgelsen, at RMC finder 
en ny metode til at belyse, hvilke behov de 
studerende har for at støtte overgangen til 
arbejdslivet yderligere. Bl.a. skriver aftager-
panelet, at RMC uddanner til et freelance-
arbejdsmarked, hvor det tager længere tid 
at etablere sig. RMC skal derfor have fokus 
på at give de studerende et stærkt net-
værk, både internt i løbet af studietiden og 
eksternt. (Supplerende dokumentation, s. 
195).  
 
Ledelsen bemærker, at der, jf. kriteriet for 
opfølgning, ikke er grundlag for handling, 
men henviser samtidig til, at rammeaftalen 
med Kulturministeriet indeholder en række 
indsatser, der har til formål at styrke dimit-
tendernes beskæftigelse, herunder en re-
form af det musikpædagogiske område, 
nye obligatoriske tværdisciplinære elemen-
ter og praktikelementer på bacheloruddan-
nelserne samt nye obligatoriske liveperfor-
mance-elementer i såvel bachelor- som 
kandidatuddannelserne. (Supplerende do-
kumentation, s. 196). 
 
I kvalitetsrapporten for 2018/19 er der be-
skrevet indsatser, som skal styrke dimitten-
dernes beskæftigelsesmuligheder på tværs 
af alle RMC’s uddannelser. Det fremgår 
bl.a., at der skal udvikles en model for kar-
rierevejledning, der klæder de studerende 
bedre på til at komme ind på arbejdsmarke-
det. (Audit trail 1, s. 317-319).  

Inddragelse af eksterne interessenter i 
udviklingen af nye uddannelsesforslag 
Akkrediteringspanelet har ud over oven-
nævnte procedurer også set på, hvordan 
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RMC inddrager eksterne interessenter i ud-
vikling og vurdering af nye uddannelsesfor-
slag. Processerne følger Kulturministeriets 
vejledning om prækvalifikation af nye ud-
dannelser, hvor ansøgeren skal påvise, at 
der er et behov for den ansøgte uddan-
nelse i det danske samfund, herunder om 
der sigtes mod et aktuelt behov på arbejds-
markedet eller kunst- og kulturlivet, eller 
om der sigtes mod et fremtidigt behov (sup-
plerende dokumentation, s. 268). 
 
Akkrediteringspanelet har set et eksempel 
på en prækvalifikationsansøgning til Kultur-
ministeriet i forbindelse med RMC’s ansøg-
ning om at udbyde kandidatuddannelsen i 
music creation i 2016. Det fremgår, at RMC 
har inddraget en række interessenter fra 
bl.a. pladeselskaber og spillesteder i udvik-
lingen af uddannelsen (supplerende doku-
mentation, s. 345). 

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC  
inddrager eksterne interessenter i kvalitets-
sikringen og udviklingen af uddannelserne. 
Dette sker bl.a. gennem aftagerpanelet. 
Akkrediteringspanelet fik under første be-
søg et indtryk af, at aftagerpanelet er et 
vigtigt forum, som anvendes både strate-
gisk og i forhold til udviklingen af de enkelte 
uddannelser. Panelet bemærker endvidere 
positivt, at RMC jævnligt inddrager en bre-
dere kreds af aftagere gennem branchese-
minarer, hvor aftagere af dimittender fra 
alle RMC’s uddannelsesområder deltager. 
Panelet vurderer også, at RMC anvender 
viden fra dimittend- og udslusningsunder-
søgelserne, som gennemføres hhv. hvert 
fjerde og hvert andet år, i kvalitetssikringen 
af uddannelserne. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der sker 
en systematisk behandling af aftager-, di-
mittend- og udslusningsundersøgelserne i 
konservatorierådet, aftagerpanelet og le-
delsen, som vedtager handlingsplaner på 
baggrund af behandlingen af undersøgel-
serne. Panelet vurderer desuden, at RMC 
følger systematisk op på udfordringer, som 

identificeres på baggrund af undersøgel-
serne.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer endelig, at 
RMC sikrer, at relevante eksterne interes-
senter inddrages i udviklingen og vurderin-
gen af nye uddannelsesforslag.  

Monitorering af dimittendernes 
beskæftigelsessituation 
Danmarks Statistik udarbejder hvert år i ok-
tober en beskæftigelsesundersøgelse, der 
omfatter dimittender fra alle uddannelser 
under Kulturministeriet. Beskæftigelsesun-
dersøgelsen behandles, ligesom de andre 
undersøgelser, af konservatorierådet, afta-
gerpanelet og ledelsen, som udarbejder en 
handlingsplan efter en skabelon. Hvis 
handlingsplanen indebærer forslag til ud-
vikling af uddannelserne, sender ledelsen 
disse til videre behandling i kredsen af 
uddannelsesansvarlige undervisere med 
inddragelse af relevante fagansvarlige un-
dervisere. (Selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 183).  
 
 
Kriterium for opfølgning på beskæftigelsesun-
dersøgelsen 
 

Ved behandling i konservatorierådet, aftagerpanelet 
og ledelsen igangsættes handling, hvis dimittender-
nes ledighedsprocent ligger markant højere og hvis 
indkomsten ligger markant lavere i sammenligning 
med dimittender fra de øvrige kunstneriske uddan-
nelsesinstitutioner for samtidskunst, eller ved mar-
kant faldende indkomst eller stigende ledighedstal, 
der ikke opfylder fastsatte mål i konservatoriets ram-
meaftale med Kulturministeriet, og/eller hvis evalua-
torerne finder anledning til det på baggrund af egne 
vurderinger af det samlede materiale og genstands-
feltet. 

(Selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 153-154; supple-

rende dokumentation, s. 213). 

Beskæftigelsesundersøgelsen fra 2019 
Akkrediteringspanelet har set beskæftigel-
sesundersøgelsen fra 2019, hvor dimitten-
dernes bruttoledighed ligger mellem 4,4 % 
og 7,9 % i perioden 2016-18. Ledigheden 
ligger generelt på niveau med ledigheden 
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på de øvrige musikkonservatorier, og mar-
kant under ledigheden på de øvrige kunst-
neriske institutioner under Kulturministeriet 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
642).  
 
Beskæftigelsesundersøgelsen er blevet be-
handlet i konservatorierådet, aftagerpanelet 
og ledelsen. Det fremgår, at konservatorie-
rådet og aftagerpanelet peger på behov for 
yderligere afdækning af de bagvedliggende 
årsager til dimittendledigheden samt på be-
hov for at udvikle nye tiltag, der kan styrke 
dimittendernes beskæftigelsesmuligheder 
på arbejdsmarkedet (audit trail 1, s. 56). 
Ifølge ledelsens handlingsplan skal der 
bl.a. nedsættes en intern task force for at 
afdække ledighedsudfordringer. Ledelsen 
vil desuden tage initiativ til at udvikle en ny 
model for karriererådgivning, som skal im-
plementeres i 2020/21. (Audit trail 1, s. 56 
og 366). 
 
I kvalitetsrapporten for 2019/20 vurderet le-
delsen, at beskæftigelsessituationen over-
ordnet set er tilfredsstillende i lyset af ar-
bejdsmarkedets karakter, som i høj grad er 
baseret på freelanceansættelser. Derud-
over skriver ledelsen, at der er igangsat 
flere tiltag på baggrund af bl.a. udslus-
ningsundersøgelsen, som det endnu er for 
tidligt til at vurdere effekterne af, men ledel-
sen forventer, at de mange tiltag vil styrke 
de studerendes muligheder for at komme 
hurtigere ind på arbejdsmarkedet efter endt 
uddannelse. (Audit trail 1, s. 356). 

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC sy-
stematisk monitorerer dimittendernes be-
skæftigelsessituation, og at der sker en 
grundig behandling og opfølgning på be-
skæftigelsesundersøgelsen i konservatorie-
rådet, aftagerpanelet og ledelsen. Panelet 
bemærker positivt, at RMC arbejder målret-
tet på at undersøge arbejdsmarkedet for di-
mittenderne og på at udvikle uddannel-
serne, så de styrker de studerendes mulig-
heder for at finde beskæftigelse på arbejds-
markedet og i kunst- og kulturlivet. 

Samlet vurdering af kriterium V 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
V er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RMC 
inddrager eksterne interessenter i kvalitets-
sikringen og udviklingen af uddannelserne. 
Dette sker gennem en løbende dialog med 
aftagerpanelet og gennem branchesemina-
rer med aftagerne. Desuden gennemfører 
RMC aftager-, dimittend- og udslusnings-
undersøgelser, som indgår i arbejdet med 
at sikre uddannelsernes relevans. Endelig 
monitorerer RMC dimittendernes beskæfti-
gelsessituation gennem den årlige beskæf-
tigelsesundersøgelse. Panelet vurderer, at 
der sker en systematisk behandling af og 
opfølgning på alle undersøgelserne med 
henblik på at sikre uddannelsernes rele-
vans i forhold til arbejdsmarkedet og kunst- 
og kulturlivet.  
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Akkrediteringspanelet anbefaler, at RMC:  
 
 Tydeligere prioriterer mellem opføl-

gende handlinger  
RMC følger tydeligt og hurtigt op på ud-
fordringer, som identificeres gennem 
kvalitetssikringsarbejdet, men samtidig 
genererer kvalitetssikringsarbejdet 
mange nye forslag til supplerende 
handlinger fra år til år. Akkrediterings-
panelet finder derfor, at RMC med for-
del kan prioritere tydeligere mellem de 
handlinger, som iværksættes fra år til 
år, og samtidig tydeliggøre grundlaget 
for at prioritere mellem forskellige hand-
linger for at styrke handlingernes strate-
giske ophæng.  

 
 Udvikler evalueringsformerne i fag 

med mange undervisere 
Undervisningsevalueringerne har fokus 
på undervisningen, som i flere tilfælde 
varetages af en større gruppe fastan-
satte undervisere og timelærere. Akkre-
diteringspanelet anbefaler, at RMC fort-
sætter sine overvejelser om, hvordan 
der kan udvikles evalueringer, som kan 
tage højde for dette, herunder mulighe-
den for med tiden at udvikle evalue-
ringsformer, som kan rumme evaluerin-
ger af den enkelte undervisers vareta-
gelse af undervisningen. 
 

 Udvikler den løbende kvalitetssikring 
af timelærernes faglige og pædago-
giske kvalifikationer 
Akkrediteringspanelet anbefaler, at 
RMC udvider kvalitetssikringen af den 
gruppe af timelærere, som er ansat for 
længere perioder. Dette kunne fx ske, 
ved at RMC etablerer en mekanisme til 
at følge op på udviklingen i timelærer-
nes faglige og pædagogiske kvalifikati-
oner.  
 
 

 
 
 Forenkler kvalitetssikringssystemet 

RMC gennemfører mange årlige evalu-
eringer, som analyseres og dokumente-
res på baggrund af skabeloner. Akkre-
diteringspanelet anbefaler, at RMC lø-
bende tager de mange evalueringer og 
skabeloner op til vurdering for at undgå 
evalueringstræthed.  
 

 Fortsætter arbejdet med at øge 
mangfoldigheden  
Akkrediteringspanelet anbefaler, at 
RMC fortsat arbejder på at øge mang-
foldigheden i forhold til bl.a. køn og 
kunstneriske udtryksformer. Dette kan 
eksempelvis ske gennem fastsættelse 
af tydeligere og mere operationelle mål 
for at øge mangfoldigheden i forbin-
delse med optaget af studerende og i 
forbindelse med udviklingen af uddan-
nelsernes videngrundlag. Derudover 
anbefaler panelet, at RMC følger op på, 
om målene for at øge mangfoldigheden 
nås over tid. 
 

 Samler og formidler de studerendes 
resultater  
Den enkelte studerende gennemfører i 
løbet af sin uddannelse på RMC en 
række projekter, som er baseret på 
KUV og/eller forskning. Akkrediterings-
panelet anbefaler, at disse projekter 
samles og formidles for at tydeliggøre 
den enkelte studerendes resultater og 
for at inspirere andre studerende og an-
satte på RMC til at udvikle ny viden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Akkrediteringspanelets anbefalinger 



 

64 

Institutionsakkreditering – Rytmisk Musikkonservatorium 

Bilag 

I. Metode 
Institutionsakkrediteringernes formål er at styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde 
med at udvikle uddannelser med stadig højere faglig kvalitet og stadig større rele-
vans. Den enkelte institution kan selv tilrettelægge kvalitetssikringsarbejdet, så længe 
arbejdet lever op til de fem kriterier for kvalitet og relevans, som er fastlagt i akkredi-
teringsbekendtgørelsen.  
 
Dette afsnit beskriver den metode, der er anvendt i forbindelse med institutionsakkre-
diteringen, og som danner grundlag for vurderingerne i rapporten.  

Vejledningen og bekendtgørelsens kriterier  
Akkrediteringsloven og bekendtgørelsens kriterier9 danner ramme for vurderingen af 
uddannelsesinstitutionens arbejde med at sikre og udvikle kvalitet og relevans. 
 
Kriterierne angiver forventningerne til institutionens politikker, strategier og procedu-
rer og til kvalitetssikringsarbejdet i praksis. Loven og bekendtgørelsen følger de euro-
pæiske standarder for kvalitetssikring af videregående uddannelser (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). De fem 
kriterier er beskrevet nærmere i Vejledning om institutionsakkreditering for videregå-
ende uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. 
 
Kriterierne I og II handler om de overordnede rammer for institutionens kvalitetssik-
ringsarbejde. Institutionen skal i forbindelse med kriterium I dokumentere sin kvali-
tetssikringspolitik og -strategi samt de procedurer og processer, der understøtter poli-
tikken. I forbindelse med kriterium II behandles kvalitetssikringsarbejdets forankring 
på ledelsesniveau, organiseringen og ansvarsfordelingen i forbindelse med kvalitets-
sikringsarbejdet samt ledelsesinformationen og kvalitetskulturen.  
 
Kriterierne III, IV og V handler om, hvorvidt institutionen i praksis sikrer, at alle uddan-
nelserne har et videngrundlag, har det rette faglige indhold, niveau og pædagogiske 
kvalitet samt er relevante i forhold til arbejdsmarkedet og kunst- og kulturlivet. Fokus 
er på, hvordan institutionen løbende og systematisk arbejder med kvalitetssikring af 
dens uddannelser, og hvordan institutionen ser og tænker kvalitetssikringsarbejdet i 
en sammenhæng. 
 
Dokumentationen for opfyldelsen af de fem kriterier skal samtidig belyse sammen-
hængen mellem de forskellige dele af kvalitetssikringssystemet og systemets foran-
kring på de forskellige ledelsesniveauer og i kvalitetskulturen. 

Proces og dokumentation  
AI har nedsat et akkrediteringspanel til at vurdere institutionens kvalitetssikringsar-
bejde. Medlemmerne af panelet har bl.a. kompetencer inden for ledelse og kvalitets-
sikring på institutionsniveau og viden om den videregående uddannelsessektor, om 
relevante arbejdsmarkedsforhold samt kunst- og kulturlivets behov og indsigt i stu-
denterperspektivet. 

 
9 LOV nr. 601 af 12.6.2013 og BEK nr. 745 af 24.6.2013. 
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Institutionen har dokumenteret sit kvalitetssikringssystem gennem en selvevalue-
ringsrapport, nøgletal, materiale til audit trails og de oplysninger, som akkrediterings-
panelet har indhentet i forbindelse med to besøg på institutionen. Disse kilder har til-
sammen dannet grundlag for vurderingen af institutionens kvalitetssikringssystem. 
I selvevalueringsrapporten har institutionen beskrevet, dokumenteret og eksemplifice-
ret kvalitetssikringssystemet og institutionens kvalitetssikringspraksis. Med selvevalu-
eringsrapporten som baggrund har akkrediteringspanelet besøgt institutionen ad to 
omgange. Under det første besøg mødte panelet institutionens ledelse og repræsen-
tanter for undervisere, studerende, aftagere og stabsmedarbejdere. Her fik panelet 
uddybet og valideret informationerne i institutionens selvevalueringsrapport, og cen-
trale problemstillinger blev drøftet. Efter en dialog med uddannelsesinstitutionen har 
panelet dernæst udvalgt en række områder, som man er gået særligt i dybden med i 
form af såkaldte audit trails. Målet har været at belyse kvalitetssikringsarbejdet i prak-
sis inden for centrale områder. Under det andet besøg på institutionen mødtes pane-
let med ledelsen, undervisere, studerende, aftagere og andre, som har kunnet belyse 
de valgte audit trails. 
 
Audit trails er stikprøvebaserede eksempler, der går på tværs af en række uddannel-
ser eller fagområder eller går i dybden med kvalitetssikringen af en enkelt uddan-
nelse eller en gruppe uddannelser. Formålet med audit trails er at få konkretiseret, 
hvordan uddannelsesinstitutionens kvalitetssikringssystem fungerer i praksis. Fokus 
har ligget både på det velfungerende kvalitetssikringsarbejde og på udfordringer, som 
kvalitetssikringsarbejdet skal håndtere. De udvalgte audit trails har også belyst, om 
institutionens kvalitetssikringsarbejde er løbende og systematisk, og om der er sam-
menhæng mellem mål, midler og opfølgning på uddannelsernes kvalitet og relevans. 
Dokumentationsmaterialet til audit trailene har været eksisterende materiale som fx 
referater fra møder i studienævn eller uddannelsesudvalg, uddannelsesevalueringer 
eller censorrapporter. 
 
På baggrund af en analyse af det samlede dokumentationsmateriale har akkredite-
ringspanelet vurderet kvalitetssikringssystemet og den måde, hvorpå institutionen har 
udmøntet det i praksis. Panelet har i analysen forholdt sig til alle kriterierne og deres 
uddybningspunkter. For kriterierne III, IV og V har panelet udvalgt et antal centrale 
områder, som er nærmere belyst i akkrediteringsrapporten. De uddybningspunkter, 
som ikke er eksplicit behandlet under de tre kriterier i akkrediteringsrapporten, har 
også været en del af panelets analyse og samlede vurdering af, om institutionen le-
ver op til alle kriterierne og deres uddybningspunkter.  
 
AI har med afsæt i akkrediteringspanelets vurderinger udarbejdet et udkast til en ak-
krediteringsrapport, som er blevet sendt i høring på institutionen. Høringsversionen af 
akkrediteringsrapporten indeholdt panelets vurderinger af hvert af de fem kriterier og 
desuden en samlet indstilling. Efter høringen på institutionen er den endelige akkredi-
teringsrapport blevet udarbejdet og overleveret til Akkrediteringsrådet, som på bag-
grund af rapporten træffer afgørelse om akkreditering af uddannelsesinstitutionen. 
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II. De fem kriterier 
 

Kriterium I: Kvalitetssikringspolitik og -strategi 

Institutionen har en kvalitetssikringspolitik og -strategi for løbende sikring og udvikling af uddannelser-
nes kvalitet og relevans. 

Uddybning: 

Institutionens kvalitetssikringspolitik og -strategi skal være offentligt tilgængelig og skal: 

 

 fastsætte konkrete og ambitiøse mål for institutionens samlede kvalitetssikring og -udvikling, 

 beskrive de processer og procedurer, der skal understøtte, at de fastsatte mål opnås, og sikre, at relevante 
problemstillinger og udfordringer løbende indfanges og håndteres, 

 omfatte alle institutionens videregående uddannelser, uanset placering og tilrettelæggelsesform, og dække 
alle områder, der er relevante for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans, jf. kriterierne III-
V. 

 

 
 

Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering 

Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelsesniveau og organiseres og gennemføres således, at det 
fremmer udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur, der understøtter og fremmer 

uddannelsernes kvalitet og relevans. 

Uddybning: 

Kvalitetssikringsarbejdet skal gennemføres i overensstemmelse med institutionens kvalitetssikringspolitik og -
strategi og skal: 

 

 omfatte alle ledelsesniveauer og basere sig på en klar ansvars- og arbejdsfordeling, 

 løbende involvere undervisere og studerende samt inddrage øvrige relevante interne og eksterne aktører og 
interessenter, 

 gennemføres løbende, systematisk og målrettet, 

 basere sig på løbende indsamling, analyse og anvendelse af relevante informationer om uddannelserne, fx 
informationer om optagelsesprocedurer, antal ansøgere og optagne, undervisningsaktivitet, frafald, beskæfti-
gelse, gennemførelsestid og internationalisering, 

 basere sig på klare beskrivelser af, hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold, der kræver handling, 
samt procedurer for opfølgning herpå, 

 omfatte systematiske vurderinger af udviklingsbehov og -muligheder. 
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Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag 

Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et 
videngrundlag, der svarer til gradstypebeskrivelsen for de videregående kunstneriske uddannelser – og, 

hvor relevant, diplomgraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser – og giver 
et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål for læringsudbytte. 

Uddybning: 

Videngrundlag omfatter institutionens strategiske og praktiske arbejde med at sikre, at relevant og opdateret vi-
den lægges til grund for uddannelserne og inddrages aktivt i den løbende undervisning. Institutionen skal sikre: 

 

 at uddannelserne er tilknyttet relevante faglige miljøer og løbende baserer sig på ny viden, som er relevant 
for uddannelser på det givne niveau, og som er tilvejebragt i henhold til lovgivningens bestemmelser om ud-
dannelsernes videngrundlag, 

 at underviserne har faglige kvalifikationer, som er opdaterede og løbende udvikles, 

 at underviserne deltager i eller har aktiv kontakt med relevante kunstneriske praksis- og udviklingsmiljøer 
eller forskningsmiljøer, jf. uddannelsernes lovbestemte videngrundlag, og løbende inddrager viden og erfa-
ringer herfra i undervisningen, 

 at de studerende har aktiv kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relate-
ret hertil. 

 

 
 

Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold 

Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelserne har det rette niveau samt et fagligt indhold og 
en pædagogisk kvalitet, som understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål for 
læringsudbytte. 

Uddybning:  

Institutionen skal sikre: 

 

 at uddannelserne til stadighed har et niveau, der svarer til beskrivelsen af bachelor-, kandidat- og master-
grad fra videregående kunstneriske uddannelser samt diplomgraden i den danske kvalifikationsramme for 
videregående uddannelser, 

 at uddannelsernes indhold afspejler uddannelsernes mål for læringsudbytte, samt at undervisningens tilrette-
læggelse og pædagogiske kvalitet understøtter de studerendes læring og opnåelse af målene, 

 at procedurer for optag af studerende understøtter uddannelsernes mål for læringsudbytte, samt at der gen-
nemføres løbende og regelmæssige evalueringer af procedurer for optag, og at resultaterne herfra finder 
systematisk anvendelse, 

 at der gennemføres løbende og regelmæssige studenterevalueringer af uddannelser og undervisning, og at 
resultaterne herfra finder systematisk anvendelse, 

 at dele af uddannelserne, der gennemføres uden for institutionen, herunder fx praktik, og uddannelsesdele, 
der gennemføres i udlandet, omfattes af systematisk kvalitetssikringsarbejde, 

 at faciliteter og ressourcer på uddannelsesstederne understøtter undervisningen og de studerendes gen-
nemførelse af uddannelserne, 

 at der gennemføres regelmæssige evalueringer af uddannelserne, og at resultaterne herfra inddrages i den 
videre udvikling af uddannelsernes mål for læringsudbytte, indhold og tilrettelæggelse. 
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Kriterium V: Uddannelsernes relevans 

Institutionen har en praksis, som sikrer, at såvel nye som eksisterende uddannelser afspejler arbejds-
markedets samt kunst- og kulturlivets behov og løbende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og 
ændrede behov inden for arbejdsmarkedet samt kunst- og kulturlivet. 

 

Uddybning: 

Institutionen skal sikre 

 

 at uddannelserne afspejler arbejdsmarkedets samt kunst- og kulturlivets behov, og at de studerende opnår 
relevante kompetencer, 

 at relevante eksterne interessenter, herunder aftagersiden og dimittender fra uddannelserne, løbende og 
systematisk inddrages i dialog om uddannelserne, herunder disses mål for læringsudbytte, indhold og resul-
tater, og at resultaterne herfra anvendes ved tilpasning af uddannelserne, 

 at centrale eksterne interessenter, herunder aftagersiden, inddrages i udvikling og vurdering af nye uddan-
nelsesforslag, 

 at dimittendernes beskæftigelsessituation og udviklingen på arbejdsmarkedet samt i kunst- og kulturlivet lø-
bende monitoreres, og at resultaterne herfra systematisk vurderes med henblik på nærmere fastlæggelse af, 
hvornår beskæftigelsessituationen giver anledning til særskilte initiativer. 
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III. Audit trails 
 
Akkrediteringspanelet har valgt følgende audit trails i forbindelse med institutionsakkrediterin-
gen af Rytmisk Musikkonservatorium: 
 
1. Uddannelsesgennemgange med fokus på undervisningsevaluering og evaluering 

af optagelsesprøver 
Formålet med dette audit trail var at belyse, hvordan RMC anvender de årlige uddannel-
sesgennemgange i kvalitetssikringsarbejdet. Audit trailet havde et særligt fokus på, hvor-
dan undervisningsevaluering og evaluering af optagelsesprøver bliver behandlet og ind-
går i uddannelsesgennemgangene. Dette audit trail havde desuden fokus på, hvordan 
RMC arbejder med at sikre mangfoldighed i forbindelse med optagelsesprøverne. Til at 
belyse dette audit trail var følgende uddannelser udvalgt:  

a. Bacheloruddannelsen i komposition 
b. Kandidatuddannelsen i music performance.  

 
2. Sikring af videngrundlag  

Formålet med dette audit trail var at belyse, hvordan RMC kvalitetssikrer uddannelsernes 
videngrundlag gennem arbejdet med videnproduktion, videnbasering og bemanding af 
uddannelser. Dette audit trail havde også fokus på, hvordan timelærerne indgår i uddan-
nelsernes videngrundlag. Til at belyse dette audit trail var følgende uddannelser udvalgt:  

a. Bacheloruddannelsen til musiker 
b. Bacheloruddannelsen i music management  
c. Kandidatuddannelsen i music education. 
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IV. Sagsbehandlingsnotat 
 

Sagsbehandlingens forløb 

31. december 2019 Selvevalueringsrapporten modtaget. 

 11. marts 2020  Modtaget supplerende dokumentation ang. undervisnings- og arbejdsformer 
samt kandidatuddannelsen i music creation. Desuden indhentet RMC’s FoU-
strategi fra RMC’s hjemmeside.  

23. juni 2020 Modtaget supplerende dokumentation ang. videnproduktion og videnbasering. 

8.-9. september 2020 Modtaget supplerende dokumentation ang. undervisningsevaluering, uddan-
nelsesevaluering, dimittendundersøgelse og udslusningsundersøgelse samt 
uddybning vedr. registrering af videnbasering. 

24. september 2020  Modtaget supplerende dokumentation ang. mangfoldighedspolitik, kommisso-
rium for diversitetsråd, opmærksomhedspapir til bedømmere ved optagelses-
prøver på RMC og kriterier for bedømmelse ved optagelsesprøven. 

24.-25. september 2020 Akkrediteringspanelets første besøg på RMC 

30. oktober 2020  Audit trails modtaget 

1.-3. december 2020 Akkrediteringspanelets andet besøg på RMC 

17. december 2020  Modtaget supplerende dokumentation ang. kvalitetssikring af eksterne uddan-
nelseselementer, peer review af uddannelser, involvering af eksterne interes-
senter i udviklingen af nye uddannelser og kriterium for opfølgning på dimit-
tendledighed. 

18. januar 2021 Akkrediteringsrapport sendt i høring på RMC. 

8. februar 2021 Høringssvar for akkrediteringsrapport modtaget.  

2. marts 2021 Behandlet af Akkrediteringsrådet på rådsmøde.  

Bemærkninger:  På grund af situationen med corona blev første besøg udskudt fra 28.-29. april 
til 24.-25. september 2020. Andet besøg er tilsvarende blevet udskudt fra 23.-
25. september til 1.-3. december 2020 og er blevet afholdt som virtuelt besøg. 
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V. Programmer for institutionsbesøg 
 
Første besøg på RMC 
 
24. september  
Tidspunkt  Møde 
9.00 -10.15  Rektor, sekretariatschef, uddannelseskoordinator, leder af 

studieadministrationen/kvalitetskoordinator og forsknings- 
og udviklingsleder 

10.15-10.30 Opsamling i akkrediteringspanelet 
10.30-11.30 Studerende fra studienævnet og konservatorierådet 
11.30-12.30 Frokost og opsamling i akkrediteringspanelet 
12.30-13.45 Uddannelsesansvarlige og fagansvarlige undervisere 
13.45-14.00 Opsamling i akkrediteringspanelet 
14.00-14.30 Rundvisning ved studerende 
14.30-14.45 Opsamling i akkrediteringspanelet  
14.45-15.30 Medlemmer af aftagerpanelet 
15.30-16.30 Opsamling i akkrediteringspanelet 

 
25. september  
Tidspunkt  Møde 
9.00-10.15 Rektor, sekretariatschef, uddannelseskoordinator, leder af 

studieadministrationen/kvalitetskoordinator og forsknings- 
og udviklingsleder 

10.15-12.00 Opsamling i akkrediteringspanelet  
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Andet besøg på RMC 
 
1. december 
 

TIDSPUNKT AUDIT TRAIL INTERVIEWGRUPPE 
09.00-11.00 Akkrediteringspanelets formøde   
11.00-11.45 Audit trail 1 Tre studerende fra hver de to ud-

dannelser, der har deltaget i evalu-
eringsseminaret for de udvalgte 
fag 

11.45-12.45 Frokost   
12.45-13.30 Audit trail 1 Fagansvarlige og øvrige undervi-

sere fra de udvalgte fag (seks del-
tagere) 

13.30-14.00 Pause  
14.00-15.00 Audit trail 1 Uddannelsesansvarlige og rektor 
15.00-16.30 Panelets opsamling på audit trail 1   

 
2. december 
 

TIDSPUNKT AUDIT TRAIL INTERVIEWGRUPPE 
09.00-10.00 Akkrediteringspanelets formøde   
10.00-10.45 Audit trail 2 To studerende fra hver af de tre 

uddannelser 
10.45-11.15 Pause  
11.15-12.00 Audit trail 2 To timelærere fra hver af de tre ud-

dannelser 
12.00-13.00 Frokost  
13.00-13.45 Audit trail 2 Én fagansvarlig og én anden un-

derviser fra hver af de tre uddan-
nelser 

13.45-14.15 Pause  
14.15-15.15 Audit trail 2 Uddannelsesansvarlige, FoU-leder 

og uddannelseskoordinator 
15.15-16.30 Panelets opsamling på audit trail 2   

 
3. december 
 

TIDSPUNKT AUDIT TRAIL INTERVIEWGRUPPE 
09.00-10.00 Akkrediteringspanelets formøde  
10.00-11.30 Audit trail 1 og 2 Rektorat og ledelse samt kvalitets-

koordinator, uddannelseskoordina-
tor og leder for FoU 
 

11.30-11.45 Kort opsamling i panelet  
11.45-13.00 Frokost  
13.00-16.00 Panelets afsluttende møde  
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VI. Akkrediteringshistorik 
 
 
Tabellen viser en oversigt over akkrediterede uddannelser på RMC. I alt har RMC fået akkre-
diteret syv eksisterende uddannelser, som alle blev positivt akkrediteret i 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Derudover udbyder RMC kandidatuddannelsen i music creation som en forsøgsuddannelse 
med dispensation fra Kulturministeriet. Uddannelsen er derfor ikke blevet akkrediteret (sup-
plerende dokumentation, s. 9).  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Akkrediterede uddannelser på RMC 

 Afgørelse 2012 

Bacheloruddannelsen i music management  Positiv 

Bacheloruddannelsen i musik (musikproduktion) Positiv  

Bacheloruddannelsen i musik (musiker) Positiv 

Bacheloruddannelsen i musik (komposition) Positiv 

Kandidatuddannelsen til musik- og bevægelseslærer*  Positiv  

Kandidatuddannelsen til musiker (music performance) Positiv 

Kandidatuddannelsen til musiklærer (music education) Positiv 

* Uddannelsen er nedlagt. Kilde: Akkrediteringsrådet.  
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