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Positiv institutionsakkreditering af Roskilde Universitet 
 
Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 24. november 2022 behandlet akkrediterin-
gen af Roskilde Universitet.   
 
Rådet traf på rådsmødet 5. december 2019 afgørelse om betinget positiv akkre-
ditering for Roskilde Universitet(RUC).   
 
I har haft en frist på tre år til at rette op på de forhold, der var udslagsgivende for 
rådets betinget positive akkreditering og har inden den aftalte frist indsendt do-
kumentation for ændringer af disse. Danmarks Akkrediteringsinstitution har ud-
arbejdet en supplerende akkrediteringsrapport, som er vedlagt. 
 
Rådet har akkrediteret Roskilde Universitet positivt, jf. akkrediteringslovens1 § 
10, stk. 2. Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af vedlagte supplerende ak-
krediteringsrapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Akkrediteringsrappor-
ten er udarbejdet på baggrund af RUC’s selvevalueringsrapport, høringssvar og 
øvrig dokumentation. 
 
Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen ud fra en helhedsvurdering på grundlag 
af de kriterier, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen2, retningslinjerne i 
”Vejledning om institutionsakkreditering” af 1. juli 2013 og Akkrediteringsrådets 
notat af 15. marts 2018 om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer. 
 
Akkrediteringsrådet har for det første vurderet, at RUC løbende gennemfører de 
indsatser, som uddybningspunkter til de fem kriterier beskriver.  
 
Akkrediteringspanelet har noteret nogle mindre, klart afgrænsede problemer, som 
RUC’s ledelse allerede er opmærksom på, og som efter Akkrediteringsrådets vur-
dering 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 RUC’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 hvordan 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. RUC gennemfører også 
                                                             
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. 205 af 13. marts 2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner 
og godkendelse af videregående uddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) 
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løbende justeringer i sin kvalitetssikringspraksis, og der er et bredt engagement 
blandt institutionens ansatte og ledelse, som fører til udvikling og anvendelse af 
indvundne erfaringer i fremtidige indsatser. 
 
Rådet er opmærksomt på, at der inden for RUC’s i øvrigt velfungerende kvalitets-
sikringssystem på enkelte punkter stadig kan være indsatser, som det endnu ikke 
er muligt at se resultaterne af, eller indsatser, som fortsat er under indfasning. 
Rådet noterer, at akkrediteringspanelet i disse tilfælde har vurderet, at de valgte 
indsatser er formålstjenlige, og forventer at implementeringen af dem vil sikre, at 
indsatserne fører til opfyldelse af de definerede mål. 
 
Akkrediteringsrådet henviser i øvrigt til den supplerende akkrediteringsrapport for 
en uddybning af grundlaget for rådets afgørelse. I rapporten har akkrediteringspa-
nelet også givet en række anbefalinger til den videre udvikling af institutionens 
kvalitetssikringssystem. 
 
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 24. november 2028, jf. akkrediteringslo-
vens § 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 

 
Birthe Friis Mortensen 
Forperson 
Akkrediteringsrådet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Kopi af akkrediteringsrapport 
 
Dette brev er også sendt til:  
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet 
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Genakkreditering – Roskilde Universitet 

Denne genakkrediteringsrapport indeholder en analyse og vurdering af dele af kvalitetssik-
ringssystemet på Roskilde Universitet. 
 
Genakkrediteringsrapporten er en opfølgning på den betinget positive institutionsakkredite-
ring, som Roskilde Universitet modtog i 2019. Rapporten er en vurdering af, om uddannel-
sesinstitutionen har udviklet et system for kvalitetssikring, der er så velfungerende, at institu-
tionen i den kommende akkrediteringsperiode selv kan foretage den løbende kvalitetssikring 
af sine uddannelser. Genakkrediteringsrapporten forholder sig alene til de forhold, som har 
medført den betinget positive akkreditering. For at vise, hvilke forhold der vurderes i genak-
krediteringen, indledes behandlingen af de enkelte kriterier med en opsummering af kritik-
punkterne i den oprindelige akkreditering. 

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.   
 
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. 
 
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 genakkrediteringsrapport, om institutionens kvalitetssik-
ringssystem lever op til de krav, som akkrediteringsloven stiller i forbindelse med institutions-
akkreditering – med fokus på om institutionen har rettet op på de problemer, der blev påpe-
get i den oprindelige akkreditering. 

Akkrediteringspanel og metode 
Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har nedsat et akkrediteringspanel med deltagelse af 
en række eksperter, som har foretaget de faglige vurderinger af institutionens kvalitetssik-
ringssystem og -praksis. Medlemmerne af panelet har bl.a. kompetencer inden for ledelse og 
kvalitetssikring på institutionsniveau og viden om den videregående uddannelsessektor, om 
relevante arbejdsmarkedsforhold og om studenterforhold. Akkrediteringspanelet har læst do-
kumentationsmaterialet og sammen med medarbejdere fra AI besøgt institutionen for at vur-
dere dens kvalitetssikringssystem og -praksis. Rapportens bilag 1 gengiver hovedtrækkene i 
den metode, der er anvendt i forbindelse med genakkrediteringen af institutionen. 

Indledning 
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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 eller afslag på institutionsakkreditering.  
 
Denne rapport og dens vurderinger danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse. 
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Genakkreditering – Roskilde Universitet 

Ved den oprindelige akkreditering i 2019 vurderede akkrediteringspanelet, at Roskilde Uni-
versitet (RUC) ikke i tilstrækkelig grad analyserede og fulgte op på de kvalitetsudfordringer, 
som blev identificeret gennem kvalitetssikringssystemet. Dette gjaldt udfordringer med stort 
frafald og høj dimittendledighed og udfordringer med forskningsbaseringen. Panelet fandt i 
2019 en række eksempler på, at kvalitetsudfordringerne ikke blev analyseret eller fulgt op af 
konkrete tiltag i handleplanerne (den oprindelige akkrediteringsrapport, s. 7).  
 
Ved akkrediteringen i 2019 vurderede akkrediteringspanelet desuden, at RUC ikke i tilstræk-
kelig grad kvalitetssikrede kombinationskandidatuddannelserne, som består af to fag. Ende-
lig vurderede panelet, at der var nogle mangler i RUC’s retningslinjer og praksis for interne 
uddannelsesevalueringer med eksterne eksperter, som gennemføres hvert sjette år (den op-
rindelige akkrediteringsrapport, s. 7-8). 
 
Akkrediteringspanelet vurderer ved genakkrediteringen, at RUC har videreført og styrket de 
centrale elementer fra det oprindelige kvalitetssikringssystem. De centrale elementer består 
af et monitoreringssystem og et afrapporteringssystem. Monitoreringssystemet indeholder 
nøgletal for de enkelte uddannelser, der skal følges op, hvis de overskrider RUC’s standar-
der. Afrapporteringssystemet indeholder studielederrapporter, uddannelsesrapporter på insti-
tutniveau og en samlet RUC-uddannelsesrapport. I afrapporteringssystemet gøres der status 
over årets kvalitetssikringsarbejde for hver enkelt uddannelse, og opfølgende indsatser på 
identificerede kvalitetsudfordringer beskrives i de tilknyttede handleplaner.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC siden 2019 har arbejdet med at sikre en systematisk 
opfølgning på kvalitetsudfordringer, bl.a. gennem udviklingen af nye skabeloner for studiele-
derrapporter og handleplaner og ved at styrke processerne i forbindelse med afrapporterin-
gen. Panelet har set en række eksempler på, at der nu følges mere systematisk op på ud-
dannelser, der har udfordringer med frafald og dimittendledighed, i rapporterne og handlepla-
nerne. RUC har siden 2019 også gennemført en række nye analyser af frafald og dimittend-
ledighed, som anvendes i det løbende kvalitetssikringsarbejde. Panelet vurderer, at analy-
serne af frafald og ledighed drøftes bredt på RUC og anvendes i studielederrapporter og ud-
dannelsesrapporter samt af universitetsledelsen som grundlag for at iværksætte tiltag i hand-
leplanerne. Panelet vurderer, at universitetsledelsen på flere punkter har styrket sine mulig-
heder for at få information om og sikre opfølgning på kvalitetssikringsarbejdet. Det sker gen-
nem de nye analyser og formelle aftaledokumenter med institutledelserne, og organisatorisk 
understøttes det af uddannelsesstrategisk ledelsesforum, som spiller en vigtig rolle i forhold 
til videndeling og implementering af strategiske indsatser på tværs af RUC’s fire institutter.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer ligeledes, at RUC har iværksat flere tiltag, som sikrer et sy-
stematisk fokus på forskningsbaseringen. RUC har indført en standard for STÅ/VIP-ratioer i 
2021, som, sammen med RUC’s standard for VIP/DVIP-ratioer, anvendes til at identificere 
uddannelser, der har udfordringer med forskningsbaseringen. RUC har desuden revideret sin 
procedure for allokering af forskningsaktive undervisere, så det tydeligt fremgår, hvordan ud-
dannelser, der ikke overholder RUC’s standarder for forskningsbasering, indgår i institutter-
nes allokeringsark eller det mødemateriale, som anvendes i forbindelse med institutternes 
allokeringsprocesser. Panelet har set en række eksempler på, at universitetsledelsen og in-
stitutledelserne prioriterer uddannelser, der har udfordringer med forskningsbaseringen. 

Samlet vurdering og indstilling 
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Dette sker bl.a. gennem ansættelsesstrategier, rekruttering og løbende tilpasning af alloke-
ringsprocesserne, så de sikrer en bedre balance i allokeringen af aktive forskere til de en-
kelte uddannelser. 
 
RUC har siden den oprindelige akkreditering gennemført en kandidatreform, som betyder, at 
kombinationskandidatuddannelserne fra sommeren 2022 erstattes af nogle nye, sammen-
hængende kandidatuddannelser. Akkrediteringspanelet bemærker, at RUC har prioriteret 
ikke at implementere nye evalueringsprocedurer for de samlede kombinationskandidatud-
dannelser, som havde sidste optag i 2021 og er under udfasning. Panelet vurderer derfor, at 
RUC fortsat ikke i tilstrækkelig grad kvalitetssikrer kombinationskandidatuddannelserne, der 
er under udfasning. Panelet vurderer, at RUC som ved den oprindelige akkreditering udar-
bejder studielederrapporter for de enkelte kombinationsfag, men at der stadig ikke er fundet 
en løsning på problemet med at kvalitetssikre kombinationskandidatuddannelserne i deres 
helhed. Panelet konstaterer samtidig, at dette problem vil gælde i en afgrænset periode, indtil 
kombinationskandidatuddannelserne er fuldt udfaset. Med hensyn til de nye kandidatuddan-
nelser vurderer panelet, at RUC har haft en grundig udviklingsproces med inddragelse af 
bl.a. underviserne, de studerende og de eksterne interessenter, der skal sikre, at de udgør 
forskningsbaserede og sammenhængende uddannelser med tydelige profiler i forhold til ar-
bejdsmarkedet. Panelet vurderer desuden, at de nye kandidatuddannelser vil være omfattet 
af RUC’s gældende kvalitetssikringssystem, og at universitetsledelsen vil følge op på de nye 
kandidatuddannelser, hvis de har systematiske kvalitetsudfordringer. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer endelig, at RUC har revideret sine retningslinjer for interne 
uddannelsesevalueringer med eksterne eksperter, så de imødekommer panelets kritik fra 
2019. RUC sikrer, at bachelorfagmodulerne er omfattet af evalueringerne, og at eksperterne 
forholder sig til tværfagligheden og helheden i såvel bachelor- som kandidatuddannelserne. 
På baggrund af nyere gennemførte evalueringer vurderer panelet, at RUC har udviklet et so-
lidt koncept for uddannelsesevalueringer med eksterne eksperter, som bidrager til kvalitets-
sikring og -udvikling af uddannelserne. 
 
Det er akkrediteringspanelets oplevelse, at der siden den oprindelige akkreditering er kom-
met en mere systematisk og transparent kvalitetskultur på RUC. Under sit besøg mødte pa-
nelet studerende, undervisere, studieledere, prodekaner, administrative medarbejdere og 
universitetsledelsen, som alle udviste et stort engagement i forhold til RUC’s uddannelser og 
den pædagogiske model (PPL), som kendetegner RUC. Panelet var i den forbindelse impo-
neret over, i hvor høj grad de alle bidrager til og tager ansvar for den fortsatte udvikling af 
RUC’s uddannelser.  
 
På den baggrund indstilles RUC til positiv institutionsakkreditering. 
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Beskrivelse af akkrediteringspanelet 
Det akkrediteringspanel, som har haft det faglige ansvar for at vurdere RUC’s kvalitetssik-
ringssystem i genakkrediteringen, består af disse medlemmer: 
 
Formand: Stephen Hwang, professor i fysik og rektor for Högskolan i Halmstad. Stephen 
Hwang har tidligere været rektor for Linnéuniversitetet og dekan ved Karlstads universitet. 
Han har også været formand for ekspertgruppen for kvalitetsspørgsmål under Sveriges uni-
versitets- och högskoleförbund.  
 
Inge Mærkedahl, tidligere direktør i Uddannelses- og Forskningsministeriet, bl.a. for Styrel-
sen for Forskning og Innovation. Inge Mærkedahl er uddannet cand.phil. i samfundsfag og 
har bl.a. også været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør for Arbejdsmar-
kedsstyrelsen samt forskningschef på SFI (nu VIVE). 
 
Moira von Wright, professor i pædagogik og tidligere rektor for Åbo Akademi. Moira von 
Wright har også tidligere været rektor for Södertörns högskola samt prorektor og professor i 
pædagogik på Örebro universitet. 
 
Steen Steensen, professor og institutleder ved Institutt for journalistikk og mediefag på Oslo 
Metropolitan University. Steen Steensen har bl.a. medvirket ved institutionsakkrediteringen af 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 
 
Lene Werner Kristensen, studerende på kandidatuddannelsen i geografi på Aalborg Univer-
sitet. Lene Werner Kristensen er medlem af studienævnet og institutrådet for Build – Institut 
for Byggeri, By og Miljø. Hun er desuden medlem af akademisk råd og studiemiljørådet på 
Aalborg Universitet. 
  

Baggrund 

 

Følgende medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har deltaget i akkredite-
ringen: 
 
Projektejer: Steffen Westergård Andersen, områdechef, område for universiteter og kunst-
neriske uddannelser 
 
Projektleder: Jan Vernholm Groth, chefkonsulent 
 
Dea Busk Larsen, akkrediteringskonsulent 
 
Beate Bill, bachelorfuldmægtig 
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Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
II er tilfredsstillende opfyldt.  
 
Akkrediteringspanelet har ikke vurderet kri-
terium I i forbindelse med genakkrediterin-
gen. Panelet vurderede i 2019, at RUC 
havde en kvalitetssikringspolitik, der inde-
holdt ambitiøse og konkrete mål for RUC’s 
kvalitetssikringsarbejde samt beskrev cen-
trale processer og procedurer for kvalitets-
sikring af RUC’s uddannelser.  

Kritikpunkter i den oprindelige 
akkrediteringsrapport 
I den oprindelige akkreditering vurderede 
akkrediteringspanelet, at RUC ikke i til-
strækkelig grad analyserede og fulgte op 
på de kvalitetsudfordringer, som blev iden-
tificeret gennem kvalitetssikringssystemet. 
Dette gjaldt udfordringer med stort frafald 
og høj dimittendledighed og udfordringer 
med forskningsbaseringen. Panelet fandt i 
2019 en række eksempler på, at kvalitets-
udfordringerne ikke blev analyseret eller 
fulgt op af konkrete tiltag i handleplanerne. 
Der var også flere eksempler på tiltag, som 
fremgik af handleplanerne, men som ikke 
blev fulgt op i statussen på handleplanerne 
det følgende år, og det var derfor uklart for 
panelet, om der var blevet fulgt op på kvali-
tetsudfordringerne (den oprindelige akkre-
diteringsrapport, s. 7).  

RUC’s organisering  
RUC’s organisering af kvalitetssikringsar-
bejdet er tilrettelagt efter de samme princip-
per som ved den oprindelige akkreditering. 
I de følgende afsnit beskrives RUC’s orga-
nisering og uddannelser med fokus på de 
ændringer, som RUC har foretaget siden 
2019.  
 
Kvalitetssikringssystemet er forankret hos 
rektor, som har ansvaret for at implemen-
tere RUC’s strategi og kvalitetssikringsind-
satser. RUC vedtog i 2020 en ny strategi, 
”RUC 2030: Interconnected”, som beskriver 

RUC’s strategiske målsætninger inden for 
fire områder:  
 
 Banebrydende tværfaglig forskning 
 Problemorienterede og kritisk nødven-

dige uddannelser 
 Miljømæssig, økonomisk og social bæ-

redygtighed 
 Medskaber af samfundsforandring. 
(Supplerende selvevalueringsrapport inkl. 
bilag, s. 7 og 29). 
 
Universitetsledelsen består foruden rektor 
af prorektor, universitetsdirektøren og fire 
dekaner (tidligere institutledere). Universi-
tetsledelsen drøfter bl.a. monitoreringssy-
stemet med nøgletal og RUC’s uddannel-
sesrapport, som gør status over årets kvali-
tetssikringsarbejde, og beslutter på den 
baggrund strategiske indsatser for det kom-
mende studieår.  

Dekanerne er ansvarlige for institutternes 
uddannelser og skal bl.a. sikre uddannel-
sernes forskningsbasering gennem de år-
lige allokeringsprocesser på institutterne. 
RUC har siden 2019 oprettet et dekanfo-
rum, der har til formål at styrke det forsk-
ningsstrategiske arbejde og løfte forsk-
ningsdagsordenen i universitetsledelsen.  
 
Prodekanerne (tidligere viceinstitutledere) 
er ansvarlige for det løbende arbejde med 
kvalitetssikring af institutternes uddannel-
ser, som de gør status over i en årlig ud-
dannelsesrapport for hvert institut.  
 
Uddannelsesstrategisk ledelsesforum 
(ULF) er også et nyt forum, som blev ned-
sat af universitetsledelsen i 2019. ULF be-
står af rektor, prodekanerne og vicedirektø-
ren for Uddannelse og Studerende (US), 
som er RUC’s studieadministration. ULF 
har til formål at kvalificere den uddannel-
sesstrategiske udvikling og skabe forbin-
delse mellem strategiske beslutninger og 
implementeringen af dem (supplerende 
selvevalueringsrapport inkl. bilag, s. 7).  

Kriterium II: kvalitetsledelse og organisering 
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Det fremgik af akkrediteringspanelets be-
søg, at ULF forbereder sager til universi-
tetsledelsen, og at forummet spiller en cen-
tral rolle med hensyn til videndeling og im-
plementering af strategiske beslutninger på 
tværs af de fire institutter:   
 
 Institut for Kommunikation og Humani-

stisk videnskab (IKH)  
 Institut for Mennesker og Teknologi 

(IMT) 
 Institut for Natur og Miljø (INM)  
 Institut for Samfundsvidenskab og Er-

hverv (ISE). 
 
Under hvert af de fire institutter er der ned-
sat et varierende antal studienævn, som er 
ansvarlige for uddannelsernes faglige ind-
hold og tilrettelæggelse. Studienævnene 
består af undervisere og studerende fra ud-
dannelserne. 
 

Studielederne har ansvaret for at analysere 
og følge op på kvalitetssikringsarbejdet på 
de enkelte uddannelser i en årlig studiele-
derrapport. Studielederrapporterne indehol-
der en handleplan, som skal godkendes i 
studienævnet. Studielederfunktionen går 
på skift blandt de fastansatte undervisere. 
 
RUC har siden 2019 nedsat et studiemiljø-
bånd, som er ansvarligt for at implementere 
RUC’s studiemiljøstrategi og arbejde med 
studiemiljøindsatser på tværs af institut-
terne. RUC har desuden et employability-
bånd, som koordinerer indsatser på tværs 
af institutterne for at få RUC’s dimittender i 
beskæftigelse. De to tværgående bånd sik-
rer, at medarbejdere mødes på tværs af de 
fire institutter for at videndele og drøfte 
tværgående indsatser med hensyn til stu-
diemiljø og employability. Båndene består 
af en dekan, prodekanerne, udvalgte stu-
dieledere og medarbejdere fra US.  

Governancestruktur for kvalitetssikring af uddannelser 

 

 (Supplerende selvevalueringsrapport inkl. bilag, s. 11). 
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US har ansvaret for den administrative un-
derstøttelse af kvalitetssikringssystemet, 
herunder for de nøgletal, som indgår i mo-
nitoreringssystemet, og for at gennemføre 
centrale analyser, som indgår i kvalitetssik-
ringsarbejdet. US udarbejder og vedligehol-
der også skabeloner og koordinerer pro-
cessen for monitorerings- og afrapporte-
ringssystemet (supplerende selvevalue-
ringsrapport inkl. bilag, s. 10-11 og 57).  
 
RUC’s uddannelser 
RUC’s uddannelser er kendetegnet ved 
tværfaglighed og projektarbejde i grupper. 
RUC udbyder 7 bacheloruddannelser, og 
indtil sommeren 2021 udbød RUC i alt 16 
fagintegrerede kandidatuddannelser og 32 
kandidatfag, som kunne tages i forskellige 
faste kombinationer, som bestod af to fag 
(fag 1 og fag 2) – også kaldet kombinati-
onskandidatuddannelser. Det gav mulighed 
for at tage i alt 166 forskellige kombinati-
onskandidatuddannelser.  
 
I 2020 gennemførte RUC en kandidatre-
form, som betyder, at kombinationskandi-
datuddannelserne udfases og erstattes af 
28 nye sammenhængende kandidatuddan-
nelser, som udbydes fra sommeren 2022. 
Derudover planlægger RUC at udbyde 
yderligere 2 nye kandidatuddannelser fra 
vinteren 2023. De fagintegrerede kandidat-
uddannelser og kombinationskandidatud-
dannelserne eksisterer dog fortsat, indtil de 
studerende, som er indskrevet på dem, har 
færdiggjort deres uddannelser (supple-
rende selvevalueringsrapport inkl. bilag, s. 
9).  
 
RUC udbyder derudover seks masterud-
dannelser og en diplomuddannelse.  

Monitorerings- og afrapporteringssy-
stem 
RUC’s kvalitetssikringssystem består som 
nævnt af et monitoreringssystem med nøg-
letal og et afrapporteringssystem med år-
lige studielederrapporter, uddannelsesrap-
porter på institutniveau og en samlet RUC-
uddannelsesrapport. Dertil kommer interne 
uddannelsesevalueringer af uddannelserne 

med eksterne eksperter, som gennemføres 
hvert sjette år. Disse hovedelementer i kva-
litetssikringssystemet uddybes i det føl-
gende. Herefter beskrives RUC’s nye tiltag 
med hensyn til analyser og opfølgning på 
kvalitetsudfordringer.  
 
Monitoreringssystemet indeholder bl.a. 
nøgletal for frafald og dimittendledighed 
samt VIP/DVIP- og STÅ/VIP-ratioer. Uni-
versitetsledelsen modtager årligt en moni-
toreringsoversigt med nøgletallene, som er 
opgjort for de enkelte uddannelser for de 
seneste tre år. Det fremgår af oversigten 
med rødt eller gult, hvis nøgletallene ikke 
overholder RUC’s standarder og grænse-
værdier. Røde nøgletal betyder, at forkla-
ring og tiltag skal beskrives i afrapporte-
ringssystemet, mens gule nøgletal skal 
sikre, at universitetsledelsen på et tidligt 
tidspunkt er opmærksom på nøgletallet. 
Derudover kan universitetsledelsen udtage 
en uddannelse til skærpet monitorering, 
hvis det samme nøgletal for uddannelsen 
er rødt tre år i træk. Ved skærpet monitore-
ring overvejer universitetsledelsen, om der 
er behov for grundlæggende ændringer el-
ler en eventuel lukning af uddannelsen (au-
dit trail 1, s. 33; supplerende dokumenta-
tion, s. 143). 

 
I studielederrapporterne skal der bl.a. rede-
gøres for de nøgletal, der er markeret med 
rødt i monitoreringsoversigten. Studieleder-
rapporterne er hidtil blevet udarbejdet for 
hver enkelt bacheloruddannelse, for hver 
fagintegreret kandidatuddannelse og for 
hver kombinationskandidatuddannelse, 
hvor faget er fag 1. Rapporterne drøftes 
med instituttets prodekan, og studienævnet 
drøfter og godkender handleplanen. Deka-
nen, som har ansvaret for instituttets ud-
dannelser, skal herefter godkende den 
samlede studielederrapport, inklusive 
handleplanen. Hvert sjette år erstattes den 
årlige studielederrapport af en intern ud-
dannelsesevaluering med eksterne eksper-
ter, som studielederen er ansvarlig for at 
gennemføre. De interne uddannelsesevalu-
eringer indeholder også en handleplan, 
som skal godkendes i studienævnet.  
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I institutternes uddannelsesrapporter gør 
prodekanerne status over kvalitetssikrings-
arbejdet på hvert institut og udarbejder en 
samlet handleplan for instituttet. Uddannel-
sesrapporterne indeholder nøgletal og re-
degørelser for de uddannelser, der er røde 
i monitoreringsoversigten. Uddannelses-
rapporterne forelægges instituttets studie-
nævn og dekanen til godkendelse. Herefter 
forelægges uddannelsesrapporten for rek-
tor og universitetsledelsen. 

RUC-uddannelsesrapporten udarbejdes år-
ligt på baggrund af institutternes uddannel-
sesrapporter. Rapporten behandles af uni-
versitetsledelsen, som beslutter de strategi-
ske indsatser for det kommende studieår.  

Analyser og opfølgning på kva-
litetsudfordringer  
Akkrediteringspanelet vurderede i 2019, at 
RUC ikke i tilstrækkelig grad analyserede 
og fulgte op på de kvalitetsudfordringer, 
som blev identificeret gennem kvalitetssik-
ringssystemet, og at der ikke blev fulgt op 
på udfordringerne fra år til år. Panelet har i 
forbindelse med genakkrediteringen derfor 
interesseret sig for RUC’s tiltag for at styrke 
analyser og opfølgning på kvalitetsudfor-
dringer. De væsentligste nye tiltag består i:  
 
 Nye skabeloner for studielederrapporter 

og handleplaner, der skal sikre syste-
matisk opfølgning på kvalitetsudfordrin-
ger på uddannelsesniveau 

 Aftaledokumenter mellem rektor og in-
stitutledelserne, der skal sikre opfølg-
ningen på kvalitetsudfordringer på insti-
tutniveau 

 Nye analyser, der skal understøtte ar-
bejdet med studieleder- og uddannel-
sesrapporterne.  

 
Disse tiltag udfoldes i det følgende og ek-
semplificeres herefter med RUC’s analyser 
og opfølgning på frafald. 

Nye skabeloner for studielederrapporter 
og handleplaner 
For at styrke opfølgningen på handlepla-
nerne har RUC ændret skabelonerne for 
studielederrapporterne og handleplanerne, 
så det tydeligt fremgår, hvilke udfordringer 
der som minimum skal beskrives indsatser 
for i handleplanerne. RUC har desuden 
indført et skema med opfølgning på sidste 
års handleplan i skabelonen for studiele-
derrapporten. 
 
Skabelonen for studielederrapporten præ-
udfyldes af US og sendes til studielederen, 
så det fremgår, hvilke nøgletal studielede-
ren som minimum skal gøre rede for og be-
skrive opfølgning på baggrund af. Det er 
også specificeret i skabelonen, at der for 
hvert udvalgt uddannelsesnøgletal skal 
være én eller flere handlinger i handlepla-
nen, som adresserer problematikken (sup-
plerende selvevalueringsrapport inkl. bilag, 
s. 12).  
 
Handleplanen skal for hver problemstilling 
beskrive formål, succeskriterier, indsatser, 
mål, tidsplan og ansvarsfordeling. Handle-
planen kan indeholde indsatser, som dæk-
ker en flerårig periode, og den skal udar-
bejdes i dialog med prodekanen for bl.a. at 
afklare, hvilke handlinger der skal beskri-
ves på hhv. uddannelses- og institutniveau 
(audit trail 1, s. 561).  
 
Skemaet med opfølgning på sidste års 
handleplan indeholder handleplanen fra 
sidste års studielederrapport, som indsæt-
tes af medarbejdere fra US. Studielederen 
skal for hver af indsatserne i skemaet be-
skrive, om indsatserne er gennemført, del-
vist gennemført eller ikke gennemført, og 
om de har haft den forventede effekt. Stu-
dielederen skal desuden forklare, hvis ind-
satserne er delvist gennemført eller ikke 
gennemført (audit trail 1, s. 557).  
 
Medarbejdere fra US har for at understøtte 
processen holdt oplæg for studienævnene 
og studielederne på de fire institutter og gi-
vet sparring på deres arbejde med studiele-
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derrapporterne og handleplanerne. Prode-
kanerne har på deres faste møder med stu-
dielederne desuden styrket opmærksomhe-
den på opfølgning på kvalitetsproblemer og 
indsatser (supplerende selvevalueringsrap-
port inkl. bilag, s. 13). 
 
Under besøget fremhævede repræsentan-
ter fra universitetsledelsen og ULF, at sy-
stematikken i kvalitetssikringsarbejdet er 
blevet forbedret, og at der nu arbejdes 
mere med analyser og opfølgning på kvali-
tetsudfordringer i afrapporteringssystemet. 
De fremhævede især de nye skabeloner og 
de processer, som understøtter studiele-
dernes arbejde med studielederrapporterne 
og handleplanerne. Studielederne og pro-
dekanerne fortalte også, at dialogen mel-
lem dem om handleplanerne er blevet 
bedre, og at de løbende forholder sig til 
status på handleplanerne. Studielederne 
forklarede også, at de får handleplanerne 
retur fra prodekanerne, hvis de er uambiti-
øse eller urealistiske. De fortalte desuden, 
at studielederne mødes i studielederforum, 
hvor de drøfter kvalitetssikringsspørgsmål 
på tværs af uddannelser og institutter. Rek-
tor deltager også i studielederforums mø-
der og får derigennem viden om studiele-
dernes udfordringer i forbindelse med kvali-
tetssikringsarbejdet. 
 
Akkrediteringspanelet spurgte ind til, hvor-
dan de nye skabeloner og processer påvir-
ker kulturen på RUC. Repræsentanter fra 
ULF fortalte, at de oplever, at de nye ska-
beloner og arbejdet med handleplanerne 
understøtter en i forvejen stærk dialogisk 
kultur på RUC, hvor der løbende tales om 
uddannelseskvalitet blandt studielederne 
og underviserne. Dette blev også bekræftet 
på møderne med underviserne, hvor de 
fortalte, at studielederne sætter punkter fra 
studielederrapporterne på dagsordenen til 
møder blandt underviserne med henblik på 
at få deres synspunkter og input i relation til 
handleplanerne.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC si-
den 2019 har arbejdet med at sikre en sy-
stematisk opfølgning på handleplanerne 

gennem udviklingen af nye skabeloner for 
studielederrapporter og handleplaner. Des-
uden sikrer skemaet med opfølgning på 
sidste års handleplan, at arbejdet med 
handleplanerne følges op fra år til år. Pane-
let bemærker også den vigtige rolle, som 
medarbejdere fra US har med hensyn til 
oplæg og sparring på studielederrapporter 
og handleplaner.  

Aftaledokument mellem rektor og insti-
tutledelserne 
RUC har som noget nyt også indført et af-
taledokument mellem rektor og hver insti-
tutledelse med henblik på at styrke opfølg-
ningen på de fire institutter. Aftaledoku-
mentet indgås årligt for hvert af de fire insti-
tutter på baggrund af rektors årlige møder 
med de respektive dekaner og prodekaner 
om institutternes uddannelsesrapporter. Af-
taledokumentet beskriver de primære kvali-
tetsudfordringer på instituttet, og hvis det 
på baggrund af møderne vurderes, at der 
er behov for at konkretisere uddannelses-
rapporternes handleplaner, skal dette 
fremgå af aftaledokumentet. Dokumentet 
indeholder desuden en opfølgning på de 
aftaler, som blev indgået sidste år (supple-
rende selvevalueringsrapport inkl. bilag, s. 
13 og 48-49).  
 
Akkrediteringspanelet spurgte under besø-
get ind til formålet med aftaledokumentet, 
og rektor forklarede, at det er en yderligere 
formalisering og understøttelse af møderne 
med institutledelserne.  
 
Det er akkrediteringspanelets vurdering, at 
aftaledokumentet understreger den tydelig-
gørelse af roller og ansvar, som RUC har 
skabt med de mange nye tiltag siden den 
oprindelige akkreditering.  

Nye analyser  
RUC er siden 2019 begyndt at gennemføre 
flere centrale analyser, der skal indgå som 
grundlag for at iværksætte tiltag i studiele-
derrapporternes og uddannelsesrapporter-
nes handleplaner. Analyserne omfatter op-
tagelsesanalyser, frafaldsanalyser, exit-sur-



 

15 

Genakkreditering – Roskilde Universitet 

veys, studiemiljøvurderinger og dimittend-
undersøgelser. Disse analyser beskrives i 
det følgende. 
 
Optagelsesanalyser udarbejdes hvert år og 
indeholder bl.a. oplysninger om de optag-
nes køn, alder og region samt fordelinger 
med hensyn til, hvilken kvote de optagne er 
kommet ind på, deres karaktergennemsnit 
samt adgangsgrundlag. Optagelsesanaly-
sen bruges bl.a. til at tilrettelægge studie-
start, undervisning og fremtidig rekruttering. 
 
Frafaldsanalyser gennemføres hvert andet  
år og består af en registerbaseret analyse 
på institutionsniveau. Den seneste frafalds-
analyse blev gennemført i februar 2021 og 
viser frafaldet på hvert af de fire institutter 
på hhv. bachelor- og kandidatdelen samt 
på de enkelte bacheloruddannelser og de 
enkelte kandidatfag. Analysen viser, hvor-
når de studerende falder fra i løbet af deres 
uddannelsesforløb, og hvem der falder fra, 
fordelt på bl.a. køn, karakterer fra gymna-
siet, socioøkonomisk baggrund, og første- 
og andenprioritetsansøgere. 
 
Exit-surveys gennemføres årligt blandt ud-
meldte studerende på de enkelte uddannel-
ser. I exit-surveyene bliver de studerende 
spurgt om de væsentligste årsager til, at de 
ønsker at melde sig ud af RUC. De bliver 
desuden bedt om at vurdere undervisnings- 
og arbejdsformerne samt introforløbet på 
uddannelsen. Exit-surveys gennemføres 
for de enkelte uddannelser, og besvarel-
serne samles i en samlet exit-survey for 
hele universitetet.  
 
Studiemiljøvurderinger udarbejdes frem-
over hvert andet år frem for hvert tredje år. 
Studiemiljøvurderingerne indeholder oplys-
ninger om studiemiljøet på RUC og på de 
enkelte institutter og uddannelser. 
 
Dimittendundersøgelser gennemføres hvert 
andet år og består af en registerbaseret di-
mittendanalyse og en spørgeskemaunder-
søgelse blandt RUC’s dimittender. Den se-
neste dimittendanalyse er gennemført i 
april 2021 og viser dimittendledigheden og 

dimittendernes overgang til arbejdsmarke-
det for de enkelte kandidatfag.  
 
US har ansvaret for at udarbejde analy-
serne og for at sende dem til de fora, der 
behandler dem. I den forbindelse tydeliggør 
US formålet med analyserne og udarbejder 
indstillinger, som kræver opfølgning (sup-
plerende selvevalueringsrapport inkl. bilag, 
s. 15). 
 
Analyserne behandles i ULF og i studie-
nævnene på de fire institutter. De sendes 
desuden til studielederne og institutledel-
serne, som anvender dem i arbejdet med 
studieleder- og uddannelsesrapporterne. 
Desuden sendes de til de tværgående 
bånd, hvor det er relevant (supplerende 
selvevalueringsrapport inkl. bilag, s. 15-16). 
En gang om året orienteres bestyrelsen 
desuden om udviklingen i RUC’s strategi-
ske nøgletal (supplerende dokumentation, 
s. 99).  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC si-
den 2019 har gennemført flere nye analy-
ser, som dækker relevante kvalitetsaspek-
ter. Analyserne videreformidles til relevante 
aktører på RUC, med henblik på at de kan 
anvendes i det løbende kvalitetssikringsar-
bejde.  
 
Akkrediteringspanelet har i forbindelse med 
genakkrediteringen interesseret sig for, 
hvordan RUC har brugt de nye analyser og 
skabeloner til at følge op på kvalitetsudfor-
dringer. I det følgende eksemplificeres 
dette med afsæt i RUC’s arbejde med at 
nedbringe frafaldet. Eksempler på, hvordan 
RUC arbejder med at følge op på udfordrin-
ger med forskningsbasering og dimittendle-
dighed er behandles i rapportens øvrige 
kapitler.  

Analyser af og opfølgning på frafald  
Ifølge RUC’s frafaldsanalyse fra 2021 fal-
der 30 % af de studerende på bachelorud-
dannelserne fra inden for normeret tid plus 
et år. På kandidatuddannelserne ligger fra-
faldet på 17 %. Frafaldet på bachelor- og 
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kandidatuddannelserne har ligget på et no-
genlunde uændret niveau de seneste år. 
Halvdelen af frafaldet på bachelor- og kan-
didatuddannelserne sker inden for det før-
ste år (audit trail 1, s. 46-47).  
 
Det samlede førsteårsfrafald på RUC’s ba-
cheloruddannelser var på 14,4 % i 2020. Til 
sammenligning var førsteårsfrafaldet på de 
øvrige universiteters bacheloruddannelser 
på 15,2 %. På kandidatuddannelserne var 
førsteårsfrafaldet på 11 %, mens det var på 
5,1 % på de øvrige universiteter det pågæl-
dende år (supplerende dokumentation, s. 
110-111).  
 
Frafaldsårsagerne belyses i de samlede 
exit-surveys fra 2019 og 2020. Undersøgel-
serne er baseret på hhv. 342 og 367 be-
svarelser og viser de væsentligste årsager 
til, at de studerende ønsker at melde sig ud 
af RUC. De studerende har mulighed for at 
angive i alt tre årsager til deres udmel-
delse. De fem væsentligst årsager, som 
angives i 2020-undersøgelsen er:  
 
1. Jeg oplever ikke at det faglige indhold 

er, som jeg ønskede/forventede (39 %). 
2. Personlige forhold (37 %). 
3. Projektarbejdsformen (25 %). 
4. Jeg har ikke kendskab til mine jobmu-

ligheder (24 %). 
5. At mine valg af fag først sker senere i 

uddannelsesforløbet (23 %). 
(Supplerende dokumentation, s. 112). 
 
RUC har fastsat en standard med grænse-
værdier for førsteårsfrafaldet, som anven-
des i monitoreringssystemet, hvor en ud-
dannelse får en rød markering og skal be-
skrive opfølgende tiltag i studielederrappor-
ten:  
 
 Hvis landsgennemsnittet for frafald på 

hovedområdet er mindre eller lig med 6 
% og uddannelsens førsteårsfrafald lig-
ger over landsgennemsnittet + 2 pro-
centpoint eller  

 Hvis landsgennemsnittet for frafald på 
hovedområdet er over 6 % og uddan-
nelsens førsteårsfrafald ligger over 

landsgennemsnittet på hovedområdet + 
33 %. 

(Audit trail 1, s. 35-36).  
 
Monitoreringsoversigten fra 2022 viser, at 3 
bacheloruddannelser, 11 fagintegrerede 
kandidatuddannelser og 16 kandidatfag har 
fået en rød markering i et eller flere år, fordi 
de overskrider RUC’s grænseværdier for 
førsteårsfrafald (audit trail 1, s. 22-26 og 
318).  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC 
indsamler viden om frafald og frafaldsårsa-
ger på de enkelte uddannelser og samlet 
for RUC. Dette giver universitetsledelsen 
mulighed for at følge frafaldet på de enkelte 
uddannelser og se på, om der er mønstre i 
frafaldsårsagerne, som skal adresseres 
gennem tværgående indsatser.  
 
Akkrediteringspanelet har i forbindelse med 
genakkrediteringen udvalgt fire uddannel-
ser med stort førsteårsfrafald med henblik 
på at belyse, hvordan de har arbejdet med 
at nedbringe frafaldet. Panelet har i den 
forbindelse set på, hvordan frafaldet er ble-
vet analyseret og fulgt op på i afrapporte-
ringssystemet i de seneste to år. De fire 
uddannelsers arbejde med frafald beskri-
ves i det følgende.  
 
Global Studies  
Kombinationskandidatuddannelsen med 
Global Studies havde et førsteårsfrafald på 
mellem 11,4 og 14,8 % i perioden 2019-21. 
Global Studies er et stort kombinationsfag, 
som havde en bestand på 175 studerende i 
2021 (audit trail 1, s. 24).  
 
Ifølge studielederrapporterne fra de to se-
neste år viser frafaldsdata, at en stor del af 
de studerende, som falder fra, har gennem-
ført få eller ingen studieaktiviteter på ud-
dannelsen (audit trail 1, s. 1451 og 1506).  
 
En exit-survey baseret på 28 studerende 
fra uddannelsen viser, at de væsentligste 
årsager til, at de har meldt sig ud, har væ-
ret, at uddannelsen ikke har været noget 
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for dem, at det faglige indhold ikke har væ-
ret som forventet, og beliggenheden/trans-
porten til RUC (audit trail 1, s. 1466).  
 
Af studielederrapporten fra 2020 fremgår 
det, at der skal være fokus på at gøre det 
klart for kommende studerende, hvad ud-
dannelsen handler om, og hvad der kræves 
af dem (audit trail 1, s. 1482). I handlepla-
nen er det beskrevet, at der skal udsendes 
præstudiestartsbreve til de kommende stu-
derende for at få flere studerende til at del-
tage i studiestartsaktiviteter og for at for-
ventningsafstemme med de kommende 
studerende. Studielederen og studienæv-
net skal desuden gennemføre en systema-
tisk evaluering af første semester på ud-
dannelsen for at få en bedre forståelse af, 
hvorfor de studerende falder fra (audit trail 
1, s. 1497).  
 
Det fremgår af studielederrapporten fra 
2021, at der er udsendt præstudiestarts-
breve og videoer til alle kommende stude-
rende, og at der er en oplevelse af, at de 
studerende er bedre forberedt inden studie-
start. Der er også gennemført en systema-
tisk evaluering af Global Studies’ studeren-
des første semester, som anvendes af stu-
dienævnet i arbejdet med at forbedre stu-
diemiljøet på uddannelsen. Det fremgår, at 
det er studienævnets mål at sætte gang i 
flere studiemiljøfremmende initiativer og 
forbedre kommunikationen til de stude-
rende om faglige og sociale events. Dette 
arbejde skal bl.a. understøttes af instituttets 
studiemiljøtutorer (audit trail 1, s. 1514-
1515). 
 
Plan, by og proces  
Kombinationskandidatuddannelsen med 
plan, by og proces havde et førsteårsfrafald 
på 6,4-14,3 % i 2019-21. Plan, by og pro-
ces er et større kombinationsfag, som 
havde en bestand på 85 studerende i 2021 
(audit trail 1, s. 25). 
 
I studielederrapporterne fra 2020 og 2021 
nævnes det, at der er tale om små popula-
tioner, hvorfor det kan være vanskeligt at 
sige noget om årsagerne til frafaldet. Fx 

dækker frafaldet i 2019 og 2020 over hhv. 
tre og fem personer. I studielederrapporten 
fra 2020 nævnes det dog, at studielederen 
har kendskab til, at de studerende i en pro-
jektgruppe er faldet fra, og der refereres til 
en exit-survey, som viser, at en del af fra-
faldet motiveres med, at de studerende er 
trætte af projektarbejdsformen (audit trail 1, 
s. 840-842 og 870).  
 
Under besøget fortalte de studerende, at 
de bl.a. har valgt at gå på RUC på grund af 
projektarbejdet, og at de er glade for denne 
arbejdsform, men at det også kan være ud-
fordrende at samarbejde i grupper. De for-
talte, at de på bacheloruddannelserne bli-
ver introduceret til projektarbejdsformen, 
herunder gruppedynamik og konflikthåndte-
ring. På kandidatuddannelserne har de stu-
derende ikke oplevet den samme introduk-
tion, og de fortalte, at projektarbejdsformen 
især kan være en udfordring for stude-
rende, der har en bacheloruddannelse fra 
et andet universitet og derfor ikke har for-
udgående erfaring med arbejdsformen. 
 
I handleplanen til studielederrapporten fra 
2021 er det beskrevet, at alle studerende 
skal introduceres til projektarbejde og grup-
pedynamik i forbindelse med semesterop-
start. Studielederen skal i samarbejde med 
lærergruppen og relevante tutorer igang-
sætte en mentorordning, som skal sikre er-
faringsudveksling mellem studerende, som 
har taget deres bachelor på RUC, og stu-
derende, som har taget deres bachelor på 
andre uddannelsesinstitutioner. Studielede-
ren skal desuden uddele en bog om pro-
jektarbejde til de studerende (audit trail 1, 
s. 881-882). 
 
Dansk  
Kombinationskandidatuddannelsen med 
dansk havde et førsteårsfrafald på 14,6 % i 
2019 og 15 % i 2020. Frafaldet er imidlertid 
faldet til 2,6 % i 2021. Dansk er et større 
kombinationsfag, som havde en bestand 
på 81 studerende i 2021 (audit trail 1, s. 
24).  
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I studielederrapporten fra 2020 er der gen-
nemført en frafaldsanalyse, som viser, at 
frafaldet dækker over personer, som enten 
ikke har deltaget i studieaktiviteter på 
dansk eller tidsmæssigt er faldet fra mens 
de var aktive på det andet fag (fag 2). Det 
fremgår, at danskfaget ikke kan foretage 
sig noget i forhold til den del af frafaldet, 
som sker, mens de studerende er aktive på 
deres andet fag (audit trail 1, s. 1228). 
 
IKH’s uddannelsesrapport fra 2020 beskri-
ver også, at en stor del af frafaldet på insti-
tuttets uddannelser enten skyldes, at de 
studerende aldrig møder op til undervisnin-
gen, eller at de tidsmæssigt falder fra på 
deres andet fag. Af handleplanen fremgår 
det, at prodekanen og institutsekretariatet 
skal analysere frafaldet på kombinations-
kandidatuddannelserne yderligere (audit 
trail 1, s. 1096 og 1113). 
 
Opfølgningen på sidste års handleplan i 
IKH’s uddannelsesrapport fra 2021 viser, at 
analysen af frafaldet er gennemført i 2020, 
og at den er blevet præsenteret og drøftet 
på instituttets uddannelsesudvalgsmøde. 
Analysen viser, at en stor del af frafaldet 
sker på fag 2. Det fremgår videre, at denne 
problemstilling vil forsvinde med udfasnin-
gen af kombinationskandidatuddannel-
serne (audit trail 1, s. 1139 og 1154). 
 
Under besøget fortalte undervisere fra ud-
dannelsen, at de havde været med til at 
drøfte undersøgelsen, men at der ikke var 
grundlag for at iværksætte tiltag, fordi fra-
faldet sker på det andet fag, som kan ligge 
under et andet studienævn. Prodekanen 
fortalte, at det generelt er vanskeligt at se 
et mønster i frafaldet og derfor ofte vanske-
ligt at gøre noget ved. 
 
Miljøbiologi  
Kombinationskandidatuddannelsen med 
miljøbiologi har et førsteårsfrafald, som er 
faldet fra 28,6 % i 2019 til 10 % i 2021. Mil-
jøbiologi er en lille uddannelse, som havde 
en bestand på 19 studerende i 2021 (audit 
trail 1, s. 24). 
 

Ifølge studielederrapporten dækker frafal-
det på 28,6 % i 2019 over to personer, 
hvoraf den ene aldrig har været studieaktiv 
på uddannelsen, og der er derfor ikke plan-
lagt tiltag for at nedbringe frafaldet (audit 
trail 1, s. 535).  
 
I handleplanen til INM’s uddannelsesrap-
port fra 2020 beskrives det, at der skal ind-
føres en studiestartsprøve på alle RUC’s 
kandidatuddannelser for at sortere stude-
rende, der ikke er studieaktive, fra. Det 
fremgår af opfølgningen på handleplanen 
det efterfølgende år, at det ikke er oplagt, i 
hvilket uddannelseselement på kombinati-
onskandidatuddannelserne der skal indfø-
res studiestartsprøver. Indsatsen overføres 
i stedet til den nye handleplan, hvor det 
fremgår, at prodekanen i samarbejde med 
studielederne og sekretariatet skal identifi-
cere et centralt uddannelseselement på in-
stituttets fem nye kandidatuddannelser, 
hvor der skal indføres en studiestartsprøve 
(audit trail 1, s. 456, 486 og 493). 
 
Akkrediteringspanelets diskussion og 
vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC si-
den 2019 har gennemført analyser af frafal-
det, som anvendes i det løbende kvalitets-
sikringsarbejde. Analyserne omfatter dels 
en registerbaseret analyse af frafaldet, dels 
en exit-survey om frafaldsårsager. Panelet 
har set eksempler på, at analyserne anven-
des i studielederrapporterne, samt en 
række eksempler på, at udfordringer med 
frafald drøftes med underviserne og de stu-
derende og følges op i handleplanerne. Pa-
nelet vurderer, at der på tværs af RUC ar-
bejdes med en bred vifte af indsatser i for-
hold til frafald på uddannelses- og institutni-
veau. Indsatserne omfatter bl.a. introduk-
tion til kommende studerende, mentorord-
ning for eksterne studerende, førsteårsind-
satser og trivselsindsatser. Desuden indfø-
res en studiestartsprøve på kandidatuddan-
nelserne for at sortere studerende, der ikke 
er studieaktive, fra.  
 
Akkrediteringspanelet fik gennem sine mø-
der med studielederne, underviserne og de 
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studerende fra de fire uddannelser også 
bekræftet, at de har kendskab til og er en-
gagerede i en række af de nye indsatser, 
som er beskrevet i studielederrapporternes 
handleplaner. Panelet vurderer på den 
baggrund, at de nye studielederrapporter 
og handleplaner understøtter en i forvejen 
stærk kvalitetskultur, hvor kvalitetsudfor-
dringer og -muligheder løbende drøftes. 
 
Akkrediteringspanelet noterer sig dog, at 
der i studieleder- og uddannelsesrappor-
terne gøres rede for, at frafaldet i flere til-
fælde tidsmæssigt finder sted på fag 2, og 
at fag 1 derfor har vanskeligt ved at gøre 
noget ved dette frafald. Panelet bemærker 
hertil kritisk, at det ikke kan udelukkes, at 
frafaldet på fag 2 har noget med tilrettelæg-
gelsen af fag 1 eller den samlede fagkom-
bination at gøre, og at årsagerne til frafal-
det derfor bør undersøges i alle tilfælde. 
Panelet konstaterer samtidig, at denne pro-
blemstilling forsvinder med udfasningen af 
kombinationskandidatuddannelserne, idet 
ansvaret for det løbende kvalitetssikrings-
arbejde af de nye kandidatuddannelser 
fremover placeres hos én studieleder og ét 
studienævn.  
 
Universitetsledelsens opfølgning på fra-
fald 
Akkrediteringspanelet har også set på, 
hvordan universitetsledelsen og ULF har 
drøftet frafaldsanalysen, og hvordan de er 
involveret i opfølgningen på frafald. Panelet 
har i den forbindelse set på, hvordan 
RUC’s indsatser over for frafald er beskre-
vet i RUC’s uddannelsesrapport, og hvor-
dan aftaledokumentet mellem rektor og uni-
versitetsledelsen anvendes til at følge op 
på indsatser over for frafald.  
 
RUC’s centrale frafaldsanalyse er blevet 
præsenteret på et møde med prodeka-
nerne i november 2020, og analysens ho-
vedkonklusioner indgår i RUC’s uddannel-
sesrapport, som blev behandlet på et møde 
i ULF i september 2021 og på et møde i 
universitetsledelsen i december 2021. Der-
udover er den samlede exit-survey blevet 

præsenteret for RUC’s bestyrelse i decem-
ber 2021 i forbindelse med den årlige ori-
entering af bestyrelsen om udviklingen i 
RUC’s centrale nøgletal og analyser (audit 
trail 1, s. 244, 299 og 324; supplerende do-
kumentation, s. 110-116). 
 
Under besøget fortalte repræsentanter for 
universitetsledelsen, at der ikke er noget 
klart mønster i frafaldet, idet frafaldsårsa-
gerne er meget individuelle. Akkrediterings-
panelet spurgte i den forbindelse, om RUC 
har undersøgt, om der er en forbindelse 
mellem projektarbejdet og frafaldet. Univer-
sitetsledelsen fortalte, at der er studerende, 
som har tilkendegivet, at de oplever pro-
jekttræthed, og det er derfor blevet muligt 
at have et projektfrit semester. I forbindelse 
med kandidatreformen har RUC også ar-
bejdet med at skabe større variation i pro-
jektarbejdet, bl.a. ved at indføre projekter 
med forskellig ECTS-belastning. 
 
RUC’s uddannelsesrapport fra 2021 inde-
holder hovedresultaterne fra frafaldsanaly-
sen og beskriver de tværgående tiltag, som 
RUC har sat i gang i forhold til frafald. Det 
fremgår bl.a., at institutterne og US har ar-
bejdet med at skabe en tværgående orga-
nisatorisk ramme for dialog og samarbejde 
om de studerendes studiestart på både ba-
chelor- og kandidatuddannelserne. Der er 
bl.a. udarbejdet en fælles studiestartsportal 
til nye studerende, som hedder ”How to 
RUC”. Studiestartsportalen indeholder en 
række små videoer, der introducerer de 
studerende til centrale elementer af studie-
livet på 1. semester. Desuden nævnes det, 
at de studiestartsprøver, der indføres på 
kandidatuddannelserne, forventes at give 
mere retvisende tal for førsteårsfrafaldet 
(audit trail 1, s. 231-232). 
 
Studentertrivsel er et indsatsområde i 
RUC-uddannelsesrapporten fra 2021, som 
bl.a. har til formål at modvirke frafald på ud-
dannelserne. I 2021 blev der udarbejdet en 
studiemiljøstrategi for RUC, og samtidig 
blev der nedsat et studiemiljøbånd, der skal 
sikre implementering af strategien og vi-
dendeling på tværs af universitetet. På in-
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stitutterne arbejdes der med en række kon-
krete indsatser i form af faglige og sociale 
aktiviteter, udvikling af digitale studievejled-
ningstilbud, mentorordning for nye eksterne 
kandidatstuderende via studiemiljøtutorer 
og opnormering af undervisertilstedevæ-
relse med DVIP’er (audit trail 1, s. 232).  
 
Handleplanerne i kvalitetssikringssystemet 
er et andet indsatsområde i RUC-uddan-
nelsesrapporten fra 2021. Dette indsatsom-
råde følger op på arbejdet med skabeloner 
og kompetenceudvikling blandt studiele-
derne. US skal i 2022 udarbejde et katalog 
med eksempler på mulige indsatser, som 
udsendes sammen med skabelonerne for 
studielederrapporterne. Der skal også ind-
føres en sparringsperiode på rapporterne, 
før de sendes til godkendelse i institutledel-
sen (audit trail 1, s. 241). 
 
Akkrediteringspanelet har også set refera-
ter fra møder i universitetsledelsen, hvor in-
stituttets uddannelsesrapporter er blevet 
drøftet, samt aftaledokumenterne, som er 
udarbejdet på baggrund af møderne. Afta-
ledokumenterne indeholder flere eksempler 
på, at der skal følges op på frafald på insti-
tuttets uddannelser. I aftaledokumentet for 
IMT fra 2021 står der fx, at flere af institut-
tets uddannelser ikke overholder standar-
den for frafald. Det fremgår derfor, at insti-
tuttet skal sikre, at det tydeligt fremgår af 
handleplanen for uddannelsesrapporten, at 
der er tiltag i forhold til frafald (audit trail 1, 
s. 321 og 687).  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC’s 
ledelse gennem monitoreringssystemet, 
frafaldsanalyserne og den årlige RUC-ud-
dannelsesrapport forholder sig systematisk 
til frafaldet på de enkelte uddannelser og 
på RUC som helhed. Universitetsledelsen 
forholder sig desuden til de tiltag, som 
iværksættes på baggrund af analyserne i 
den årlige RUC-uddannelsesrapport. Pane-
let vurderer desuden, at aftaledokumen-
terne anvendes til at sikre, at institutterne 
følger op på uddannelser med stort frafald. 

Samlet vurdering af kriterium II 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
II er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC si-
den 2019 har gennemført analyser, som 
dækker relevante kvalitetsaspekter og an-
vendes i det løbende kvalitetssikringsar-
bejde. Panelet vurderer, at analyserne 
drøftes bredt på RUC og anvendes i bl.a. 
studielederrapporter og instituttets uddan-
nelsesrapporter samt af universitetets le-
delse.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer også, at 
RUC siden 2019 har arbejdet med at sikre 
en systematisk opfølgning gennem udvik-
lingen af nye skabeloner for studielederrap-
porter og handleplaner. Panelet har set en 
række eksempler på, at bl.a. udfordringer 
med frafald følges op i handleplanerne til 
studieleder- og uddannelsesrapporterne. 
Panelet vurderer ligeledes, at RUC analy-
serer og følger op på udfordringer med 
forskningsbasering og høj dimittendledig-
hed gennem monitorerings- og afrapporte-
ringssystemet. Dette beskrives og vurderes 
i rapportens øvrige kapitler.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at universi-
tetsledelsen på flere punkter har styrket 
sine muligheder for at få information om og 
sikre opfølgning på kvalitetssikringsarbej-
det. Dette sker i kraft af de nye analyser, 
men også i kraft af de organisatoriske æn-
dringer, hvor især oprettelsen af ULF spiller 
en vigtig rolle med hensyn til videndeling 
og implementering af strategiske indsatser 
på tværs af de fire institutter. Panelet vur-
derer desuden, at aftaledokumenterne mel-
lem rektor og institutledelserne er med til at 
sikre en systematisk opfølgning på uddan-
nelsesrapporternes handleplaner.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at afrap-
porteringssystemet er understøttet af dialog 
på alle niveauer mellem undervisere, stu-
dieledere, prodekaner, dekaner, rektor og 
administrative medarbejdere. Det er pane-
lets oplevelse, at der siden den oprindelige 
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akkreditering er kommet en mere systema-
tisk og transparent kvalitetskultur på RUC.  
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Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
III er tilfredsstillende opfyldt.  

Kritikpunkter i den oprindelige 
akkrediteringsrapport 
Akkrediteringspanelet vurderede i 2019, at 
flere uddannelser havde haft udfordringer 
med forskningsdækningen gennem flere år, 
uden at disse uddannelser blev tydeligt pri-
oriteret i allokeringsprocesserne, der skulle 
sikre, at uddannelserne var bemandet med 
aktive forskere. Panelet vurderede desu-
den, at flere uddannelser havde høje 
STÅ/VIP-ratioer, som indikerede, at der var 
udfordringer med de studerendes mulighed 
for kontakt til et aktivt forskningsmiljø, uden 
at dette gav anledning til overvejelser eller 
konkrete tiltag i studielederrapporterne eller 
institutternes uddannelsesrapporter (den 
oprindelige akkrediteringsrapport, s. 7). 

Tiltag for at sikre forskningsba-
seringen 
RUC har siden den oprindelige akkredite-
ring revideret sin allokeringsprocedure, så 
den indeholder en tydeligere kobling til mo-
nitoreringssystemet, hvorigennem uddan-
nelser, der har udfordringer med forsk-
ningsbaseringen identificeres. RUC har 
desuden indført en standard for STÅ/VIP-
ratioer, som anvendes i allokeringsproces-
sen og i monitoreringssystemet. Disse tiltag 
beskrives i det følgende.  

Standarder for forskningsbaseringen 
RUC har i flere år anvendt en standard for 
VIP/DVIP-ratioen, som er en indikator for 
uddannelsernes forskningsdækning. Rati-
oen indikerer, hvor mange VIP’er (fastansat 
videnskabeligt personale) der anvendes i 
forhold til DVIP’er (deltidsansat videnska-
beligt personale) målt i underviserårsværk. 
Jo højere ratioen er, jo flere VIP-timer an-
vendes i forhold til DVIP-timer. Ifølge 
RUC’s standard for VIP/DVIP-ratioen får en 
uddannelse en rød markering i monitore-
ringsoversigten, hvis ratioen ligger mere 

end 33 % under landsgennemsnittet for ho-
vedområdet, og der skal herefter beskrives 
opfølgende tiltag i uddannelsesrapporten 
(audit trail 1, s. 38).  
 
I 2021 har universitetsledelsen fastsat en 
standard for STÅ/VIP-ratioen for de enkelte 
hovedområder for henholdsvis bachelor-, 
kandidat- master- og diplomuddannelser. 
STÅ/VIP-ratioen er en indikator for de stu-
derendes kontakt til forskerne, der viser, 
hvor mange studenterårsværk (STÅ), der 
er pr. VIP-årsværk. En uddannelse får en 
rød markering i monitoreringsoversigten, 
hvis ratioen ligger over grænseværdien for 
hovedområdet. For en naturvidenskabelig 
bacheloruddannelse er grænseværdien fx 
30, mens den er fastsat til 50 for en huma-
nistisk bacheloruddannelse (audit trail 1, s. 
38). Under besøget fortalte universitetsle-
delsen, at forskellene i grænseværdierne 
afspejler uddannelsernes indplacering i ud-
dannelsestaxameteret, som bestemmer det 
tilskud, universitetet modtager pr. STÅ. 
 
Afrapporteringssystemet har i flere år inde-
holdt STÅ/VIP-ratioer for de enkelte uddan-
nelser, men en egentlig standard er først 
indført i 2021, og STÅ/VIP-ratioerne indgår 
for første gang i monitoreringsoversigten 
og anvendes første gang i afrapporterings-
systemet fra 2022.  
 
Ud over standarderne for forskningsbase-
ring, der skal sikre de kvantitative aspekter 
af forskningsbaseringen, arbejder RUC 
også med nogle kvalitative tilgange til 
forskningsbasering, som er relateret til uni-
versitetets pædagogiske model: problem-
orienteret projektlæring (PPL).  
 
RUC’s tilgange til forskningsbasering er be-
skrevet i RUC’s grundlagsdokument 
”Forskningsbasering af uddannelser på 
Roskilde Universitet”. Her står der bl.a., at 
uddannelsernes kursusindhold skal tilrette-
lægges af aktive forskere, hvilket kommer 
til udtryk ved, at det er aktive forskere, der 

Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag 
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er ansvarlige for kursusbeskrivelsernes ind-
hold. Desuden står der, at uddannelsernes 
tilrettelæggelse tager udgangspunkt i uni-
versitetspædagogisk teori, forskningsresul-
tater og didaktiske principper. Projektarbej-
det udgør 50 % af uddannelserne på RUC, 
og anvendelse af feedback og dialog med 
de studerende inden for rammerne af pro-
jektvejledningen udgør en central del af ud-
dannelserne (supplerende dokumentation, 
s. 97).  
 
Akkrediteringspanelet konstaterer, at pro-
jektarbejdet fylder en stor del af uddannel-
serne på RUC og var under besøget derfor 
optaget af, hvordan RUC arbejder med at 
sikre, at projektarbejdet er forskningsbase-
ret. Under besøget gav underviserne og de 
studerende en række eksempler på, hvor-
dan forskningsbaseringen sikres i forbin-
delse med projektarbejdet. Det sker først 
og fremmest gennem allokeringen af vejle-
dere med relevante forskningsområder. 
Underviserne fortalte i den forbindelse, at 
de fordeler projektemnerne mellem sig på 
baggrund af lister med de studerendes pro-
jektemner, så der er det bedste match i for-
hold til deres forskningsområder. Det er 
dog ikke altid, at de studerende kan få til-
delt vejledere med forskningskompetencer 
inden for de områder, som de skriver pro-
jekter inden for, og i nogle tilfælde undervi-
ses og vejledes de studerende også af 
DVIP’er. Underviserne fortalte i den forbin-
delse, at VIP’er altid deltager i projektdan-
nelsen og er med til at sikre, at projekter-
nes problemformuleringer afspejler rele-
vante forskningsspørgsmål. På flere ud-
dannelser bidrager VIP’erne også til en ud-
vælgelse af projektforslagene for at sikre, 
at de er forskningsrelevante. Projektarbej-
det er desuden tilrettelagt med en midtvejs-
evaluering, hvor hver gruppe sammen med 
deres vejleder mødes med en anden 
gruppe og deres vejleder for at kommen-
tere hinandens projekter. De studerende 
fortalte desuden, at de oplever en åbenhed 
og tilgængelighed blandt forskerne, som 
betyder, at de kan få sparring på litteratur 
og problemformuleringer fra andre forskere 

med viden inden for feltet, selvom de ikke 
er deres vejledere.  
 
Universitetsledelsen fortalte yderligere, at 
RUC i 2018 oprettede et forskningscenter 
for problemorienteret projektlæring (RUC-
PPL), som skal bidrage til national og inter-
national forskning i PPL. Forskerne fra 
RUC-PPL varetager undervisningen i vide-
reuddannelseskurser for underviserne om 
bl.a. projektvejledning, PPL-kursusdesign 
og PPL-undervisning, som udbydes af 
RUC’s enhed for akademisk efteruddan-
nelse.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC ar-
bejder med flere forskellige tilgange til at 
sikre uddannelsernes forskningsbasering. 
Tilgangene omfatter således VIP/DVIP- og 
STÅ/VIP-ratioer og en tilrettelæggelse, der 
sikrer, at undervisningen og vejledningen 
varetages af aktive forskere, og at der er 
gode muligheder for kontakt til forskerne. 
Dertil kommer en række tiltag, som sikrer 
forskningsbaseringen af PPL-undervisnin-
gen.  

Revideret allokeringsprocedure 
RUC’s procedure for allokering beskriver 
den overordnede procedure for allokering 
af undervisere til uddannelserne og danner 
grundlag for allokeringsprocesserne på de 
fire institutter. Allokeringsproceduren er 
blevet revideret i 2021 og indeholder nu en 
beskrivelse af, hvordan der skal følges op 
på uddannelser, der ikke opfylder RUC’s 
standarder for forskningsbasering. 
 
Allokeringsprocessen indledes med, at den 
samlede allokeringsramme udmeldes til in-
stitutterne. Dette sker på baggrund af uni-
versitetsledelsens beslutning om, at der 
skal være balance i allokeringen til bache-
loruddannelserne og kandidatfagene samt 
prognoser for forventet optag og STÅ på in-
stitutterne. Dekanen for det enkelte institut 
har herefter det overordnede ansvar for at 
fordele VIP-årsværk mellem instituttets ud-
dannelser. Ansvaret er delegeret til prode-
kanerne, der i praksis fordeler ressourcer 
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på allokeringsmøder med studielederne el-
ler allokeringsansvarlige undervisere (sup-
plerende selvevalueringsrapport inkl. bilag, 
s. 18-19 og 66-67).  
 
Institutsekretariaterne udarbejder alloke-
ringsark, som danner grundlag for alloke-
ringsmøderne. Allokeringsarkene viser bl.a. 
timefordelingen for underviserne på den 
enkelte uddannelse, fratrukket timer til fri-
køb og administration mv. VIP-dækningen 
udregnes løbende i allokeringsarkene i for-
bindelse med allokeringsprocessen og op-
gøres først endeligt efter et afsluttet seme-
ster, da der finder løbende justeringer sted 
undervejs (supplerende selvevaluerings-
rapport inkl. bilag, s. 66-67; audit trail 2, s. 
32).  
 
Det nye i RUC’s reviderede allokeringspro-
cedure er, at hvis en eller flere af institut-
tets uddannelser er markeret med rødt i 
monitoreringsoversigten, fordi den ikke 
overholder standarderne for forskningsba-
sering (VIP/DVIP- og STÅ/VIP-ratioer), ind-
skrives dette i allokeringsarkene eller mate-
rialet til allokeringsmøderne, alt efter de in-
stitutspecifikke processer. Det er herefter 
dekanens ansvar at prioritere disse uddan-
nelser i forbindelse med allokeringen af un-
dervisere (supplerende selvevalueringsrap-
port inkl. bilag, s. 18-19 og 66-67).  
 
Institutternes uddannelsesrapporter har et 
fast afsnit, der følger op på hver enkelt ud-
dannelses forskningsbasering, og rappor-
ternes handleplaner skal indeholde tiltag 
for uddannelser, der ikke overholder stan-
darderne for forskningsbasering. Dette er 
også et obligatorisk punkt på dagsordenen 
på de årlige møder mellem rektor, deka-
nerne og prodekanerne, hvor de drøfter ud-
dannelsesrapporterne (supplerende selv-
evalueringsrapport inkl. bilag, s. 18-19 og 
66-67). Under besøget fortalte dekanerne 
og prodekanerne, at redegørelsen for ud-
dannelsernes forskningsbasering er blevet 
flyttet fra studielederrapporterne til institut-
ternes uddannelsesrapporter, fordi det er 
dekanerne, der har ansvaret for forsknings-
baseringen.  

 
Akkrediteringspanelet konstaterer, at stu-
dielederrapporterne fra 2021 ikke indehol-
der nøgletal for uddannelsernes forsknings-
basering, og at der nu kun kommenteres 
med hensyn til uddannelsens forskningsba-
sering i institutternes uddannelsesrappor-
ter. Panelet anerkender, at handlepligten i 
forhold til forskningsbasering ligger hos de-
kanerne, og at der foregår et tæt samar-
bejde mellem prodekaner og studieledere i 
forbindelse med allokeringsprocesserne, 
hvor de mødes. Panelet bemærker imidler-
tid, at det ville styrke overblikket og syste-
matikken i allokeringsprocesserne yderli-
gere, hvis prodekanerne fortsat kunne læse 
studieledernes redegørelser for deres be-
hov og udfordringer i forhold til forsknings-
baseringen i studielederrapporterne. 
 
Akkrediteringspanelet har interesseret sig 
for, hvordan VIP/DVIP- og STÅ/VIP-ratio-
erne indgår i allokeringsprocesserne. Pa-
nelet har derfor set på beskrivelserne af al-
lokeringsprocesserne på tre institutter, her-
under deres allokeringsark og eksempler 
på materiale til allokeringsmøder. Panelet 
konstaterer, at det inden for rammerne af 
den fælles procedure er op til institutterne 
selv, hvordan allokeringsarbejdet organise-
res, og at det på alle tre institutter i praksis 
sker inden for rammerne af den fælles pro-
cedure. Allokeringsarkene indeholder i alle 
tilfælde oplysninger om allokeringen af un-
dervisere til de enkelte fag og uddannelser, 
herunder deres timeforbrug fordelt på bl.a. 
kurser og projektvejledning. Panelet note-
rer sig dog, at VIP/DVIP- og STÅ/VIP-ratio-
erne optræder lidt forskelligt i institutternes 
allokeringsark. I IKH’s allokeringsark vises 
ratioerne fra året inden, og det fremgår, om 
de opfylder standarderne for forskningsba-
sering (audit trail 2, s. 31). På IMT har man 
fundet en løsning, hvor standarderne for 
forskningsbasering er skrevet ind i alloke-
ringsarkene, og hvor det løbende vises, om 
den planlagte allokering overskrider stan-
darderne for forskningsbasering, så der 
kan tages højde for det i forbindelse med 
allokeringen (audit trail 2, s. 133). I INM’s 
allokeringsark vises VIP/DVIP-ratioerne for 
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de enkelte uddannelser, men det fremgår 
ikke, om de opfylder standarden for 
VIP/DVIP-ratioen. Det fremgår dog af be-
skrivelsen af allokeringsprocessen på INM, 
at i de tilfælde, hvor en uddannelse det fo-
regående år har haft røde nøgletal med 
hensyn til forskningsbasering, vil den allo-
keringsansvarlige blive gjort opmærksom 
på det forud for allokeringsmødet (audit 
trail 2, s. 349). 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der ta-
ges højde for standarderne for forsknings-
basering i de tre institutters allokeringspro-
cesser, men bemærker samtidig, at der kan 
være noget at lære på tværs af institutterne 
på dette punkt. 
 
Under besøget spurgte akkrediteringspane-
let ind til universitetsledelsens overvejelser 
om at uddelegere allokeringsprocesserne 
til de enkelte institutter i stedet for at ope-
rere med en fælles allokeringsmodel og et 
fælles allokeringsark for hele RUC. Univer-
sitetsledelsen fortalte, at den fastsætter 
principperne for allokeringen, og det er et 
væsentligt hensyn at involvere studiele-
derne og fagmiljøerne i den konkrete allo-
kering, fordi de har kendskab til både un-
dervisernes forskningsområder og uddan-
nelsernes faglige indhold, som skal mat-
ches gennem allokeringen. Underviserne 
fortalte under besøget, at der holdes 
mange møder om allokering før og i løbet 
af hvert semester, men de oplever det som 
en styrke, fordi det gør processerne meget 
levende og sikrer, at der ikke er tyndt be-
lagte kurser. De fortalte også, at VIP/DVIP-
ratioen er et værktøj, de kan argumentere 
med over for institutledelsen. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC har 
revideret proceduren for allokeringsproces-
serne, så det tydeligt fremgår, hvordan ud-
dannelser, der ikke overholder RUC’s stan-
darder for forskningsbasering, indgår i insti-
tutternes allokeringsprocesser. Det er pa-
nelets vurdering, at RUC arbejder grundigt 
og systematisk med at koble forskning og 
uddannelse, så de gensidigt understøtter 
og udvikler hinanden. Dette sker primært 

gennem RUC’s tværfaglige forskningsmil-
jøer og den pædagogiske tilgang (PPL), 
som involverer underviserne og de stude-
rende gennem projektarbejdet. Det under-
støttes yderligere gennem allokeringspro-
cesserne, der også involverer studiele-
derne og de faglige miljøer i at sikre, at un-
dervisningen varetages af aktive forskere 
inden for relevante forskningsområder. Pa-
nelet vurderer, at universitetsledelsen får 
information om uddannelsernes forsknings-
basering gennem monitorerings- og afrap-
porteringssystemet og foretager de over-
ordnede prioriteringer, der danner grundlag 
for allokeringsrammen til de enkelte institut-
ter.  

Opfølgning på udfordringer med forsk-
ningsbaseringen 
Akkrediteringspanelet har i forbindelse med 
genakkrediteringen udvalgt fire uddannel-
ser, som ifølge monitoreringsoversigten har 
udfordringer med forskningsbaseringen, for 
at belyse, hvordan de er blevet prioriteret i 
allokeringsprocesserne, og hvordan der er 
blevet fulgt op på udfordringerne i afrappor-
teringssystemet. Dette beskrives i det føl-
gende. 
 
Den humanistisk-teknologiske bachelor-
uddannelse  
Den humanistisk-teknologiske bachelorud-
dannelse havde en VIP/DVIP-ratio på mel-
lem 1,4 og 1,8 i perioden 2019-21 og er 
markeret med rødt i monitoreringsoversig-
ten i alle tre år. Uddannelsen har desuden 
haft en STÅ/VIP-ratio på over 50 i de sene-
ste tre år (audit trail 1, s. 22).  
 
I studielederrapporten fra 2020 står der, at 
VIP/DVIP-ratioen ikke lever op til standar-
den, og at STÅ/VIP-ratioen er for høj. Ifølge 
rapporten er VIP/DVIP-ratioen påvirket af, 
at der anvendes et stort antal DVIP’er til at 
varetage undervisningen i praksisnære 
workshops inden for bl.a. byplanlægning, 
design og programmering. Forskningsba-
seringen sikres i disse tilfælde, ved at 
workshoppene ledes af erfarne VIP’er. I 
handleplanen er det beskrevet som et mål, 
at VIP/DVIP-ratioen skal forbedres med ca. 
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10 %, og at STÅ/VIP-ratioen skal forbedres 
med ca. 15 % (audit trail 2, s. 194 og 227-
228).  
 
I IMT’s uddannelsesrapport fra 2020 har 
forskningsdækningen på den humanistisk-
teknologiske bacheloruddannelse sine 
egne punkter i handleplanen. Det skal bl.a. 
sikres, at allokeringen til uddannelsen prio-
riteres, og at der fortrinsvis rekrutteres til 
fagområder, som allokerer til uddannelsen. 
Det fremgår desuden, at der skal tilføres 
ressourcer til uddannelsen med henblik på 
at styrke de studerendes adgang til for-
skere, hvilket skal drøftes med universitets-
ledelsen (audit trail 1, s. 635-636).  
 
Det fremgår af en indstilling fra institutledel-
sen til universitetsledelsen fra 2021, at IMT 
gennem de seneste år har tilført forsk-
nings- og undervisningsressourcer til alle 
de forskningsområder, der allokerer til ba-
cheloruddannelsen. I alt er 12 stillinger ble-
vet besat inden for disse områder i perio-
den 2018-20, og 5-6 nye stillinger er op-
slået og forventes besat i løbet af 2022. I 
samme periode har der været en positiv 
udvikling i optaget på både bacheloruddan-
nelsen og instituttets kandidatfag. Det 
øgede optag har betydet, at nogle forsker-
grupper har skullet dække undervisning på 
flere uddannelser parallelt, hvilket har ført 
til en prioritering af VIP’er til især kandidat-
fagene. Ifølge institutledelsen har det derfor 
været vanskeligt at leve op til principperne i 
instituttets allokeringspraksis, der beskri-
ver, at allokeringen skal tage udgangspunkt 
i bacheloruddannelsernes behov. Institut-
tets ledelse skriver imidlertid, at den har 
grund til at formode, at uddannelsen vil op-
fylde standarderne for forskningsbasering 
fra 2022 på grund af et betydeligt fald i an-
tallet af optagne, som er gået fra 258 op-
tagne i 2020 til 170 optagne i 2021. Som 
en konsekvens af det faldende optag har 
institutledelsen besluttet at reducere i akti-
vitetsudbuddet og nedlægge nogle af de 
workshops, som afholdes af DVIP’er. Insti-
tutledelsen forventer desuden, at den fort-
satte rekruttering og prioritering af alloke-
ringen til bacheloruddannelsen vil sikre 

forskningsbaseringen, hvis optaget stiger 
igen (audit trail 2, s. 318-323). 
 
Under besøget fortalte institutledelsen, at 
en særlig udfordring knytter sig til frikøb af 
forskere, fordi deres undervisning ofte 
dækkes af DVIP’er i den periode, hvor de 
er frikøbt. På grund af dette har frikøb 
ifølge institutledelsen fungeret som en 
”DVIP-maskine”. Instituttet har derfor 
iværksat en forsøgsordning, hvor de frem-
over vil ansætte flere nye VIP’er for eks-
terne forskningsmidler, og i mindre grad fri-
købe eksisterede VIP’er. Institutledelsen 
har også fremlagt en plan for institutrådet 
og forskningsudvalget, som bl.a. indebæ-
rer, at der skal fastsættes et loft over frikøb 
af VIP’er, og at der udarbejdes kriterier for 
hjemtag af eksterne forskningsbevillinger, 
som sikrer, at de bidrager til udvidelse af 
VIP-staben, frem for hovedsageligt at un-
derstøtte frikøb af VIP’er (audit trail 2, s. 
325). Under besøget fortalte institutledel-
sen også, at der er indført et princip om, at 
alle VIP’er skal undervise minimum 20 % af 
tiden. 
 
Den humanistiske bacheloruddannelse  
Den humanistiske bacheloruddannelse 
havde en VIP/DVIP-ratio på 1,8 i 2019, 
hvor den var markeret med rødt i monitore-
ringsoversigten. I 2021 er den steget til 2,6 
og markeret med gult, hvilket betyder, at 
den ligger over grænseværdien og derfor 
ikke længere kræver opfølgning, men at 
der blot skal være ledelsesmæssig op-
mærksomhed på den. Uddannelsen har 
desuden haft en STÅ/VIP-ratio på omkring 
50 eller derover i de tre seneste år (audit 
trail 1, s. 22). 
 
Det fremgår af studielederrapporten fra 
2020, at den humanistiske bacheloruddan-
nelse hidtil er blevet bemandet gennem en 
allokeringspraksis, hvor de allokerende 
kandidatfag har allokeret undervisere til ba-
cheloruddannelsen, som ikke har rådet 
over sine egne VIP’er. Studielederen har 
derfor været i dialog med institutledelsen 
om at rekruttere VIP’er med en primær un-
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derviserforpligtelse på bacheloruddannel-
sen. Derudover er der indført en forsøgs-
model, hvor VIP’er fra fag, der normalt kun 
er blevet allokeret til bestemte faglige di-
mensioner på bacheloruddannelsen, kan 
allokeres til andre faglige dimensioner, hvor 
de kan dække projektvejledningen, hvis de 
er aktive forskere inden for disse dimensio-
ner (audit trail 2, s. 24 og 89).  
 
IKH har indført en ny allokeringsmodel for 
den humanistiske bacheloruddannelse, 
som gælder fra vinteren 2019/20. Modellen 
skal bl.a. sikre en tidligere og mere langsig-
tet allokering af kursusansvarlige undervi-
sere og vejledere samt en mere ligelig for-
deling af VIP’er mellem instituttets bache-
lor- og kandidatuddannelser (audit trail 2, s. 
26).  
 
I studielederrapporten fra 2021 konstateres 
det i opfølgningen på sidste års handle-
plan, at forskningsdækningen er blevet 
markant forbedret, hvilket afspejles i en hø-
jere VIP/DVIP-ratio. Forbedringen er bl.a. 
sket, fordi to VIP’er har fået overført deres 
undervisningsforpligtelse til uddannelsen, 
og fordi der er indført helårsallokering i ste-
det for semesterallokering, hvilket skaber 
en bedre kontinuitet i undervisergruppen 
(audit trail 2, s. 118 og 122).  
 
I IKH’s uddannelsesrapport fra 2021 kon-
stateres det, at VIP-dækningen på bache-
loruddannelsen nærmer sig landsgennem-
snittet, hvilket til dels tilskrives det øgede 
fokus på forskningsbaseringen af bachelor-
uddannelsen i allokeringsprocessen, her-
under at der er udarbejdet måltal for 
VIP/DVIP-ratioen i instituttets allokerings-
ark, som sikrer fokus på, at der skal være 
en ligelig fordeling af VIP’er på tværs af in-
stituttets bachelor- og kandidatuddannelser 
(audit trail 1, s. 1129).  
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at insti-
tutledelsen ikke kommenterer de høje 
STÅ/VIP-ratioer på den humanistiske ba-
cheloruddannelse i IKH’s uddannelsesrap-
porter fra 2020 og 2021 (audit trail 1, s. 
1100-1101 og 1128-1130). Det fremgik 

imidlertid af besøget, at studielederen har 
anvendt STÅ/VIP-ratioen til at identificere 
et bemandingsproblem på uddannelsen, 
som skyldes ændringer i optaget, hvilket 
VIP/DVIP-ratioen ikke tager højde for. Stu-
dielederen fortalte, at de faste VIP’er, som 
nu er blevet tilknyttet uddannelsen, har 
hjulpet på bemandingen, da det sikrer en 
basisallokering af VIP’er til uddannelsen. 
Ydermere fortalte studielederen, at det ty-
deligere fokus på røde ratioer i kvalitetssik-
ringssystemet betyder, at bacheloruddan-
nelsen i højere grad end tidligere prioriteres 
i allokeringen. Dette blev også bekræftet af 
de studerende fra studienævnet, som ople-
ver, at der er kommet en bedre VIP-dæk-
ning på uddannelsen i forhold til tidligere og 
en bedre mulighed for at få tildelt relevante 
vejledere til projekterne. 
 
Psykologi 
Kombinationskandidatuddannelsen med 
psykologi har en VIP/DVIP-ratio, som er 
steget fra 1,1 i 2019 til 1,9 i 2021, men som 
fortsat er rød i monitoreringsoversigten. 
STÅ/VIP-ratioen er faldet fra 60 til 53,7 i 
samme periode (audit trail 1, s. 25). 
 
I studielederrapporten fra 2020 er det be-
skrevet, at uddannelsen arbejder ud fra en 
strategi om, at VIP’er anvendes til uddan-
nelsesplanlægning og forelæsninger, mens 
DVIP’er varetager holdundervisning og pro-
jektvejledning i tæt samarbejde med VIP’er, 
som er modulansvarlige (audit trail 2, s. 
243). Af handleplanen fremgår det, at der 
bl.a. skal udvikles en ansættelsesstrategi 
med fokus på at styrke forskningsdæknin-
gen, og der skal så vidt muligt ansættes 
DVIP’er med forskningserfaring med hen-
blik på at sikre en indirekte forskningsdæk-
ning. Det nævnes også, at instituttet har en 
uddannelsesstrategi for eksterne undervi-
sere, hvoraf det fremgår, at DVIP’er skal 
indgå i løbende udviklingsaktiviteter i form 
af mentorsparring, deltagelse i projektvej-
ledningsseminarer samt deltagelse i insti-
tuttets forskningsaktiviteter (audit trail 2, s. 
262). Opfølgningen på handleplanen året 
efter viser, at DVIP-strategien er blevet 
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fulgt. Ansættelsesstrategien er dog kun ble-
vet delvist gennemført, idet der er slået et 
lektorat op, og en midlertidig undervis-
ningsadjunkts kontrakt er blevet forlænget 
(audit trail 2, 285). 
 
Institutledelsen beskriver i IMT’s uddannel-
sesrapporter fra 2020 og 2021, at den har 
valgt at se tiden an i forhold til tilførsel af 
flere ressourcer, da uddannelsen er dimen-
sioneret, hvilket vil medføre et mindre op-
tag, og behovet for DVIP’er forventes at 
blive mindre som en konsekvens heraf (au-
dit trail 1, s. 613 og 657-658). Dette frem-
går også af institutledelsens indstilling til 
universitetsledelsen fra 2021, hvor det be-
skrives, at der er grund til at være tilbage-
holdende med at tilføre nye VIP’er til psy-
kologi. Det beskrives også, at undervis-
ningsmodellen på psykologi fordrer, at der 
bruges mange DVIP’er, som kan varetage 
holdundervisningen og klyngevejledningen 
på uddannelsen. Institutledelsen skriver, at 
denne undervisningsmodel sikrer, at de 
studerende tilbydes mange undervisningsti-
mer, men at den samtidig er meget dyr. Et 
mindre optag fremover vil derfor også be-
tyde en reduktion i brugen af DVIP-timer på 
uddannelsen. Institutledelsen skriver desu-
den, at kombinationsfaget i psykologi ned-
lægges som led i kandidatreformen og er-
stattes af en ny kandidatuddannelse i soci-
alpsykologi og læring, som trækker på de 
underliggende fagmiljøer inden for psyko-
logi, pædagogik og uddannelsesstudier. 
Derved udvides forskningsmiljøerne, hvilket 
forventes at få en positiv effekt på forsk-
ningsdækningen af den nye kandidatud-
dannelse (audit trail 2, 323).  
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at de 
høje STÅ/VIP-ratioer på psykologi ikke 
kommenteres i studielederrapporten fra 
2020 eller i IMT’s uddannelsesrapporter fra 
2020 og 2021 (audit trail 2, s. 241-244, 
612-613 og 657-658).  
 
Medicinalbiologi 
Kombinationskandidatuddannelsen med 
medicinalbiologi har en VIP/DVIP-ratio, der 
er steget fra 2,9 i 2019 til 5,9 i 2021, hvilket 

betyder, at uddannelsen har fået en bedre 
forskningsdækning, og den er derfor ikke 
markeret med rødt i 2021. STÅ/VIP-ratioen 
er i samme periode faldet fra 25,9 til 20,4, 
hvilket er under grænseværdien på 25 for 
kandidatuddannelser på det naturvidenska-
belige hovedområde (audit trail 1, s. 25 og 
38). 
 
Det fremgår af den interne uddannelses-
evaluering fra 2020, at VIP/DVIP-ratioen er 
påvirket af, at speciallæger underviser på 
dele af uddannelsen for at sikre, at uddan-
nelsen er praksisnær og indeholder rele-
vant specialistviden. Derudover har der 
været udskiftning i VIP-staben i 2019, som 
har påvirket VIP/DVIP-ratioen dette år (au-
dit trail 3, s. 22). I handleplanen er det be-
skrevet, at der fremover skal være fokus på 
at rekruttere VIP’er, før en stilling bliver le-
dig, fx fordi en VIP går på pension (audit 
trail 3, s. 37). Af handleplanen i studieleder-
rapporten året efter fremgår det, at rekrut-
teringsproblemstillingen er overleveret til 
dekanen, der har ansvaret for rekrutterin-
gen (audit trail 2, s. 371).  
 
Ifølge instituttets professoratplan og et refe-
rat fra et møde i institutrådet i 2021 er der 
opslået to stillinger med mulighed for at an-
sætte to-tre professorer, der kan dække 
pensioneringer i faggruppen (audit trail 2, s. 
382 og 397). 
 
Akkrediteringspanelets diskussion og 
vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer på bag-
grund af de fire ovenstående eksempler, at 
institutledelserne prioriterer uddannelser, 
der har udfordringer med forskningsba-     
seringen. Dette sker bl.a. gennem ansæt-
telsesstrategier, rekruttering og tilpasning 
af allokeringsprocesserne, så de i højere 
grad sikrer en balance i allokeringen til ba-
chelor- og kandidatuddannelserne. Panelet 
bemærker i den forbindelse positivt, at et 
øget fokus på VIP/DVIP-ratioen har med-
ført, at VIP-allokeringen til bacheloruddan-
nelserne er blevet øget. Panelet bemærker 
også positivt, at flere institutter arbejder 
kreativt med at tilpasse deres procedurer, 
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så de kan øge uddannelsernes VIP-res-
sourcer. Fx har den humanistiske bachelor-
uddannelse indført en forsøgsordning, hvor 
VIP’er kan allokeres, så de kan dække pro-
jektvejledningen inden for flere faglige di-
mensioner på bacheloruddannelsen end 
hidtil, hvis de er aktive forskere inden for 
disse dimensioner. Og på IMT har institut-
tet ændret sine procedurer for frikøb af for-
skere, så eksterne forskningsmidler i hø-
jere grad kan anvendes til at ansætte 
VIP’er.  
 
Akkrediteringspanelet konstaterer, at der 
indtil 2021 ikke har været en egentlig stan-
dard for STÅ/VIP-ratioer, og panelet vurde-
rer, at der hidtil ikke i alle tilfælde er fulgt op 
på høje STÅ/VIP-ratioer i institutternes ud-
dannelsesrapporter. Panelet vurderer dog, 
baseret på institutionens øvrige praksis, at 
opfølgningen må forventes at blive helt sy-
stematisk, efter at RUC i 2021 har fastsat 
en standard for STÅ/VIP-ratioerne, og at 
uddannelsernes STÅ/VIP-ratioer indgår i 
monitoreringsoversigten fra 2022. Det bety-
der, at institutledelsen fremover altid skal 
beskrive opfølgning på uddannelser, der 
overskrider standarden i institutternes ud-
dannelsesrapporter, og at STÅ/VIP-ratio-
erne sammen med VIP/DVIP-ratioerne vil 
indgå i universitetsledelsens samlede vur-
dering af uddannelsernes forskningsbase-
ring. 
 
Universitetsledelsens opfølgning på ud-
dannelsernes forskningsbasering 
Akkrediteringspanelet har også set på, 
hvordan uddannelsernes forskningsbase-
ring behandles på møder i universitetsle-
delsen og i den årlige RUC-uddannelses-
rapport.  
 
I RUC-uddannelsesrapporten fra 2020 er 
udfordringerne med forskningsbaseringen 
på den humanistiske bacheloruddannelse 
og den humanistisk-teknologiske bachelor-
uddannelse nævnt. Det fremgår, at der har 
været arbejdet med at øge forskningsba-
seringen gennem allokeringsprocesserne 
og i forbindelse med stillingsopslag på insti-
tutterne. Det fremgår af handleplanen, at 

det skal dokumenteres, hvordan uddannel-
ser med lav VIP/DVIP-ratio prioriteres i al-
lokeringsprocesserne (audit trail 1, s. 209-
211). Handlingen er gennemført året efter 
med implementeringen af den nye proce-
dure for allokeringsprocesserne på RUC, 
som er beskrevet ovenfor (audit trail 1, s. 
229-230 og 238).  
 
I institutternes aftaledokumenter med rektor 
er der også eksempler på, at forskningsba-
seringen har været diskuteret på møderne 
mellem institutledelserne og rektor. Fx 
fremgår det af aftaledokumentet for IMT fra 
2020, at rektor pointerede, at bl.a. den hu-
manistisk-teknologiske bacheloruddan-
nelse skulle prioriteres i allokeringen. Dette 
er efterfølgende blevet præciseret i handle-
planen i instituttets uddannelsesrapport. I 
aftaledokumentet året efter påpeges udfor-
dreringerne med forskningsbaseringen på 
den humanistisk-teknologiske bachelorud-
dannelse igen samt på psykologi, og det af-
tales på den baggrund, at institutledelsen 
skal udarbejde en indstilling til universitets-
ledelsen med en plan for, hvordan uddan-
nelsens forskningsbasering kan løftes til et 
acceptabelt niveau. Denne indstilling er be-
skrevet tidligere i dette kapitel under afsnit-
tene om den humanistisk-teknologiske ba-
cheloruddannelse og psykologi (audit trail 
1, s. 683-684 og 687-688). 
 
STÅ/VIP-ratioen er med i monitoreringso-
versigten første gang i 2022 og blev be-
handlet af universitetsledelsen på et møde 
samme år. Det fremgår af referatet fra mø-
det, at universitetsledelsen har haft en drøf-
telse af VIP/DVIP- og STÅ/VIP-ratioerne. 
På mødet var der en drøftelse af, hvordan 
institutterne arbejder med de uddannelser, 
der har røde STÅ/VIP-ratioer. Det fremgår 
af mødereferatet, at det sker gennem allo-
keringsprocesserne, rekrutteringsstrategier 
og analyser, som udarbejdes som bidrag til 
de årlige beslutninger om allokeringer i 
samarbejde med studielederne (supple-
rende dokumentation, s. 93). På mødet 
blev det besluttet, at en uddannelse ikke 
automatisk udtages til skærpet monitore-
ring, hvis den overskrider VIP/DVIP- og 
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STÅ-VIP-ratioen samme år, men der skal 
altid redegøres for overskridelser og beskri-
ves tiltag i handleplanen i instituttets ud-
dannelsesrapport (supplerende dokumen-
tation, s. 143). 
 
Akkrediteringspanelet spurgte under besø-
get universitetsledelsen om overvejelserne 
bag farvemarkeringerne. Universitetsledel-
sen forklarede, at røde nøgletal fortsat skal 
følges op årligt i afrapporteringssystemet. 
Ifølge universitetsledelsen er det imidlertid 
væsentligt at analysere ratioerne i en kon-
tekst, da der er mange forskellige faktorer, 
der påvirker dem, hvorfor røde ratioer ikke 
altid kræver opfølgning. Fx kan det give 
mening at bruge et større antal DVIP’er på 
uddannelser med en tæt kobling til praksis, 
ligesom fluktuationer i optaget kan påvirke 
ratioerne. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at universi-
tetsledelsen anvender monitoreringsover-
sigten, RUC-uddannelsesrapporten og af-
taledokumenterne til at følge op på uddan-
nelser, der har udfordringer med forsk-
ningsbaseringen. Panelet vurderer, at uni-
versitetsledelsen har fastsat velovervejede 
standarder, som anvendes til at sikre ud-
dannelsernes forskningsbasering ud fra et 
helhedsperspektiv, som tager hensyn til 
den enkelte uddannelses faglige profil. Pa-
nelet har bl.a. set, at der gives gode be-
grundelser for at bruge et større antal 
DVIP’er på uddannelser, der indeholder 
praksisrettede fagelementer og workshops 
(psykologi og medicinalbiologi). Samtidig 
finder panelet det afgørende, at RUC i 
disse tilfælde sikrer forskningsbaseringen, 
ved at kursusansvarlige undervisere altid er 
VIP’er, og at VIP’er deltager i projektdan-
nelsen for at sikre, at projekternes problem-
formuleringer afspejler relevante forsk-
ningsspørgsmål. 

Samlet vurdering af kriterium III 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
III er tilfredsstillende opfyld t. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC si-
den den oprindelige akkreditering har 

iværksat flere tiltag, som sikrer et systema-
tisk fokus på forskningsbaseringen. RUC 
har i 2021 indført en standard for STÅ/VIP-
ratioer, som sammen med RUC’s standard 
for VIP/DVIP-ratioer anvendes til at identifi-
cere uddannelser, der har udfordringer 
med forskningsbaseringen. RUC har desu-
den revideret sin procedure for allokering, 
så det tydeligt fremgår, hvordan uddannel-
ser, der ikke overholder RUC’s standarder 
for forskningsbasering, indgår i institutter-
nes allokeringsark eller det mødemateriale, 
som anvendes i forbindelse med alloke-
ringsprocesserne. Panelet vurderer også, 
at dekanerne har et tydeligt ansvar for at 
sikre forskningsbaseringen, og at deka-
nerne prioriterer uddannelser, der har ud-
fordringer med forskningsbaseringen. Dette 
sker bl.a. gennem ansættelsesstrategier, 
rekruttering og løbende tilpasning af alloke-
ringsprocesserne, så de sikrer en bedre 
balance i allokeringen af VIP’er til de en-
kelte uddannelser. Panelet vurderer, at 
disse tiltag har medført en forbedring i allo-
keringen til især bacheloruddannelserne og 
en bedre fordeling af ressourcerne internt 
på institutterne. 
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Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
IV er delvist tilfredsstillende opfyldt.  

Kritikpunkter i den oprindelige 
akkrediteringsrapport 
I 2019 vurderede akkrediteringspanelet, at 
RUC ikke i tilstrækkelig grad kvalitetssik-
rede kombinationskandidatuddannelserne, 
som består af to fag (fag 1 og fag 2). De to 
fag har forskellige studieledere, og de er i 
flere tilfælde placeret under forskellige stu-
dienævn. Panelet fandt det derfor kritisa-
belt, at RUC ikke i tilstrækkelig grad havde 
gennemført studenterevalueringer af de 
samlede kombinationskandidatuddannelser 
med henblik på at sikre deres faglige sam-
menhæng (den oprindelige akkrediterings-
rapport, s. 7). 
 
Akkrediteringspanelet vurderede desuden, 
at der var nogle mangler i RUC’s retnings-
linjer og praksis for interne uddannelses-
evalueringer med eksterne eksperter, som 
gennemføres hvert sjette år. Bachelor-
fagmodulerne, som udgør 70 ECTS-point 
af bacheloruddannelserne, var ikke omfat-
tet af evalueringerne. For kombinationskan-
didatuddannelserne beskrev retningslin-
jerne ikke, hvordan eksperterne skulle for-
holde sig til tværfagligheden og samspillet 
mellem fag 1 og fag 2. Desuden indeholdt 
retningslinjerne ikke et opdrag til eksper-
terne, som sikrede evalueringernes fokus 
på uddannelsernes samlede mål, indhold 
og tilrettelæggelse. Endelig vurderede pa-
nelet, at der ikke blev fulgt systematisk op 
på eksperternes kommentarer og de hand-
leplaner, der blev udarbejdet på baggrund 
af evalueringerne (den oprindelige akkredi-
teringsrapportrapport, s. 8). 
 

Kvalitetssikring af kombinati-
onskandidatuddannelserne  
RUC har gennemført en kandidatreform i 
2020, som betyder, at kombinationskandi-
datuddannelserne udfases fra 2021. Akkre-
diteringspanelet har derfor været optaget 
af, hvordan RUC sikrer kombinationskandi-
datuddannelserne i overgangsperioden, 
hvor der fortsat går studerende på dem de 
næste to år. 
 
Kvalitetssikringen af kombinationskandidat-
uddannelserne er grundlæggende baseret 
på de samme retningslinjer, som var gæl-
dende i 2019. Ifølge RUC’s retningslinjer 
for kvalitetssikring af kombinationskandi-
datuddannelserne er fag 1’s studienævn 
ansvarligt for kvalitetssikring af den sam-
lede kombinationskandidatuddannelse. 
Dette indebærer bl.a. en koordineret stu-
dieordningsproces, hvor fag 1’s studie-
nævn godkender fag 2’s studieordningsæn-
dringer og den samlede studieordning for 
fagkombinationen (supplerende selvevalu-
eringsrapport inkl. bilag, s. 77).  
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at der 
fortsat ikke er beskrevet en procedure for 
evaluering af den samlede kombinations-
kandidatuddannelse i retningslinjerne. RUC 
skriver, at et planlagt arbejde for at kvali-
tetssikre sammenhængen i kombinations-
kandidatuddannelserne ikke er blevet 
igangsat på grund af kandidatreformen og 
beslutningen om at udfase kombinations-
strukturen (audit trail 1, s. 235). Kandidatre-
formen fra 2020 betyder som nævnt, at 
RUC nedlægger kombinationskandidatud-
dannelserne, som havde sidste optag i 
2021, og erstatter dem med nogle sam-
menhængende kandidatuddannelser. De 
studerende, som er indskrevet på en kom-
binationskandidatuddannelse efter 2022, 
kan enten færdiggøre uddannelsen eller få 
merit til at blive overflyttet til en af de nye 

Kriterium IV: 
Uddannelsernes niveau og indhold 
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kandidatuddannelser. Der vil derfor være 
en overgangsperiode, hvor der fortsat går 
studerende på kombinationskandidatud-
dannelserne (supplerende selvevaluerings-
rapport inkl. bilag, s. 9). 
 
Under besøget spurgte akkrediteringspane-
let ind til, hvordan kombinationskandidatud-
dannelserne vil blive kvalitetssikret i over-
gangsperioden. Universitetsledelsen for-
talte, at uddannelserne vil blive kvalitetssik-
ret efter de gældende retningslinjer i over-
gangsperioden, herunder vil der blive udar-
bejdet studielederrapporter for de enkelte 
kombinationskandidatfag. Studielederrap-
porterne indeholder uddannelsesnøgletal 
for alle de kombinationer, hvor faget er fag 
1. Der er desuden et fast afsnit i studiele-
derrapporterne, hvor der skal redegøres for 
samarbejdet mellem studielederne på fag 1 
og fag 2. Denne redegørelse skal være ba-
seret på studenterevaluering af undervis-
ning og projektvejledning i forbindelse med 
de enkelte fag (supplerende selvevalue-
ringsrapport inkl. bilag, s. 77).  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC 
som ved den oprindelige akkreditering ud-
arbejder studielederrapporter for de enkelte 
kombinationsfag, men at der stadig ikke er 
fundet en løsning på problemet med at kva-
litetssikre kombinationskandidatuddannel-
serne. RUC har prioriteret ikke at imple-
mentere evalueringsprocedurer for de sam-
lede kombinationskandidatuddannelser i 
den periode på to år, hvor de er under ud-
fasning. Panelet vurderer derfor, at RUC 
fortsat ikke gennemfører løbende studen-
terevalueringer af de samlede kombinati-
onskandidatuddannelser. Panelet konstate-
rer samtidig, at dette problem vil gælde i en 
afgrænset periode, indtil kombinationskan-
didatuddannelserne er fuldt udfaset. 

RUC’s kandidatreform 
Akkrediteringspanelet har også interesseret 
sig for, hvordan kvalitetssikringssystemet 
har været anvendt i forbindelse med kandi-
datreformen, og hvordan de nye kandidat-
uddannelser vil blive omfattet af kvalitets-
sikringssystemet.  

 
RUC beskriver, at formålet med reformen 
har været at skærpe kandidatuddannelser-
nes profil, så uddannelsernes formål og 
kandidaternes kompetencer fremstår klart 
og tydeligt for både uddannelsernes afta-
gere og de studerende. Reformen skal 
samtidig etablere en tydeligere sammen-
hæng med den forskning, der foregår på 
RUC. Et vigtigt hensyn har desuden været 
at sikre et økonomisk bæredygtigt uddan-
nelsesudbud og dermed frigøre ressourcer 
til at højne uddannelseskvaliteten og til at 
kunne indfri de forskningsmæssige ambitio-
ner i RUC’s strategi. I notatet om reformen 
beskrives det også, at baggrunden for re-
formen har været en række udfordringer 
med kombinationsstrukturen. Udfordrin-
gerne har bl.a. bestået af vanskeligheder 
med at skabe sammenhæng og forståelse 
for uddannelsesstrukturen hos de stude-
rende, udfordringer med at skabe bære-
dygtige studiemiljøer og udfordringer med 
logistik og planlægning af kombinations-
kandidatuddannelserne. Dertil kommer, at 
aftagerne har haft vanskeligt ved at forstå 
dimittendernes uddannelsesprofiler, og at 
kvalitetssikringsarbejdet har været vanske-
ligt at gennemføre for kombinationskandi-
datuddannelserne (audit trail, s. 405).  
 
Universitetsledelsen har som grundlag for 
udviklingsprocessen fastsat nogle retnings-
linjer og vurderingskriterier, som de faglige 
miljøer har kunnet indstille uddannelsesfor-
slag på baggrund af. I indstillingerne har de 
faglige miljøer bl.a. skullet redegøre for ud-
dannelsernes forskningsmiljøer og beskrive 
arbejdsmarkedet og de jobfunktioner, som 
uddannelserne kvalificerer til (audit trail 1, 
s. 331f). RUC har i udviklingen af de nye 
kandidatuddannelser også inddraget 
RUC’s advisoryboard, institutternes afta-
gerpaneler, studerende fra RUC’s råd og 
nævn samt bestyrelsen, som har godkendt 
de endelige forslag til kandidatuddannelser 
(audit trail 1, s. 407).  
 
Akkrediteringspanelet har set en liste med 
37 uddannelsesforslag, som har været ind-
stillet til universitetsledelsen. Heraf fremgår 
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det, at syv uddannelsesforslag ikke er ble-
vet godtaget af universitetsledelsen, bl.a. 
fordi der ikke har været tilstrækkelig be-
manding til at sikre forskningsbaseringen, 
eller fordi universitetsledelsen har vurderet, 
at det har været uvist, om uddannelsen ef-
terfølgende ville kunne blive prækvalificeret 
af ministeriet. Det fremgår også, at flere ud-
dannelser er blevet godkendt med justerin-
ger og efterfølgende har skullet skærpe de-
res profil (audit trail 1, s. 396-399).  
 
Universitetsledelsen har valgt de 30 ende-
lige uddannelsesforslag ud fra en vurdering 
af, at de bygger videre på de stærkeste 
kombinationsfag og fagintegrerede uddan-
nelser. Det har været lagt til grund for ud-
vælgelsen, at uddannelserne udspringer af 
stærke forskningsmiljøer og har de stude-
rendes interesse. Universitetsledelsen har i 
udvælgelsen også forholdt sig til ledighe-
den på uddannelserne (audit trail 1, s. 
406). Under besøget fortalte universitetsle-
delsen, at det også har været et hensyn, at 
de nye kandidatuddannelser skal være let-
tere at kvalitetssikre end kombinationskan-
didatuddannelserne. 
 
Under besøget fortalte underviserne, at de 
havde oplevet, at deres uddannelsesfor-
slag var blevet sendt retur, hvis de ikke 
havde et tydeligt beskæftigelsesfokus. Så-
vel de studerende som underviserne gav 
udtryk for blandede holdninger til kandidat-
reformen og afskaffelsen af kombinations-
kandidatuddannelserne. Underviserne gav 
fx udtryk for positive holdninger til kombina-
tionskandidatuddannelserne, men fortalte 
samtidig, at det har været et problem, at 
studielederen for fag 1 har haft ansvaret for 
kombinationen med fag 2, som kan ligge 
under et andet studienævn. Kandidatrefor-
men opleves som en løsning på dette pro-
blem, fordi de nye uddannelser har én stu-
dieleder og ét studienævn med ansvaret for 
den samlede uddannelse. Kandidatrefor-
men betyder også, at ikke alle kurser skal 
udbydes hvert semester, hvilket af undervi-
serne også opleves som en forenkling. 
 

Under besøget spurgte akkrediteringspane-
let også universitetsledelsen om, hvordan 
de nye kandidatuddannelser vil blive fulgt 
gennem kvalitetssikringsarbejdet, og hvor-
dan der vil blive fulgt op på de nye uddan-
nelser, hvis de fx har udfordringer med fra-
fald, ledighed eller forskningsbasering. Uni-
versitetsledelsen fortalte, at de nye kandi-
datuddannelser vil være omfattet af kvali-
tetssikringssystemet på samme måde som 
de gamle. Universitetsledelsen fortalte 
også, at de nye uddannelser vil blive fulgt 
tæt, og at universitetsledelsen med anven-
delse af den særlige procedure om skær-
pet tilsyn vil overveje at sammenlægge el-
ler lukke uddannelser, som har alvorlige 
kvalitetsudfordringer tre år i træk. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC har 
haft en grundig og omfattende udviklings-
proces, hvor universitetsledelsen bl.a. har 
lagt vægt på, at de nye kandidatuddannel-
ser skal være baseret på stærke forsk-
ningsmiljøer og tydeligere profiler i forhold 
til arbejdsmarkedet. Panelet vurderer, at de 
nye kandidatuddannelser vil være omfattet 
af RUC’s gældende kvalitetssikringssy-
stem, og at universitetsledelsen vil følge op 
på de nye uddannelser, hvis de har syste-
matiske kvalitetsudfordringer. Panelet be-
mærker desuden positivt, at kandidatrefor-
men vil medføre en forenkling af kvalitets-
sikringsarbejdet, fordi der ikke fremover 
skal udarbejdes studielederrapporter med 
nøgletal for alle fagkombinationer, og fordi 
ansvaret for kvalitetssikringen af de nye 
kandidatuddannelser bliver forankret hos ét 
studienævn og én studieleder.  

Interne uddannelsesevaluerin-
ger med eksterne eksperter 
Som nævnt fandt akkrediteringspanelet ved 
den oprindelige akkreditering en række 
mangler i RUC’s retningslinjer og praksis 
for interne uddannelsesevalueringer med 
eksterne eksperter. RUC har revideret ret-
ningslinjerne i 2021, så de imødekommer 
panelets kritikpunkter fra sidst. De revide-
rede retningslinjer og eksempler på nyligt 
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gennemførte evalueringer beskrives i det 
følgende afsnit.  

Reviderede retningslinjer for interne ud-
dannelsesevalueringer 
RUC gennemfører interne uddannelses-
evalueringer med eksterne eksperter hvert 
sjette år efter en turnusplan, som er fastlagt 
af rektor. De interne uddannelsesevaluerin-
ger erstatter studielederrapporten i det år, 
hvor de gennemføres. Retningslinjerne for 
de interne uddannelsesevalueringer er be-
skrevet i ”Procedure for intern uddannel-
sesevaluering” og ”Retningslinjer for sam-
mensætning af ekspertpanel ved intern ud-
dannelsesevaluering på RUC”. Begge ret-
ningslinjer er revideret i 2021 (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 78-79 og 108-
109).  
 
Ifølge proceduren for intern uddannelses-
evaluering har studielederen ansvaret for at 
udarbejde en evalueringsrapport for uddan-
nelsen efter en fast skabelon, som er udar-
bejdet af US. Evalueringsrapporten skal 
bl.a. indeholde de uddannelsesnøgletal, 
der indgår i RUC’s monitoreringsoversigt 
og studenterevalueringer, og beskrive ud-
dannelsens struktur og kompetenceprofil. 
Det fremgår af den reviderede skabelon for 
evalueringsrapporten, at bachelorfagmodu-
lerne skal beskrives, så de kan indgå i eva-
lueringen af den samlede bacheloruddan-
nelse (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 83-107).  
 
Evalueringsrapporten sendes til et ekspert-
panel, der som minimum består af to eks-
terne kernefaglige eksperter, en aftagerre-
præsentant og en intern ekspert, som er 
studieleder på en beslægtet uddannelse på 
RUC. Ekspertpanelet godkendes af rektor 
efter indstilling fra studielederen. De revide-
rede retningslinjer for sammensætning af 
ekspertpaneler foreskriver, at der for ba-
cheloruddannelserne skal være to eksterne 
eksperter, som er aktive forskere inden for 
to forskellige af uddannelsens fagområder, 
og som har erfaring med uddannelsestilret-
telæggelse. For kombinationskandidatud-
dannelserne kan der desuden udpeges en 

ekstra kernefaglig ekspert eller aftager, 
hvis kombinationsfagenes forskningsområ-
der er meget forskellige, eller hvis kombi-
nationsfagene uddanner til meget forskel-
lige arbejdsmarkeder (supplerende selv-
evalueringsrapport inkl. bilag, s. 108-109). 
 
Af de reviderede retningslinjer for sammen-
sætning af ekspertpaneler fremgår det des-
uden, at studielederen er ansvarlig for dia-
logen med ekspertpanelet og for at infor-
mere eksperterne om deres rolle i proces-
sen. Dette omfatter bl.a., at eksperterne bli-
ver anmodet om at forholde sig til uddan-
nelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse 
og komme med forslag til, hvordan uddan-
nelsen kan udvikles. For så vidt angår ba-
cheloruddannelserne anmodes eksperterne 
om at forholde sig til tværfagligheden og 
samspillet mellem grunddelen og fagmodu-
lerne. For så vidt angår kombinationskandi-
datuddannelserne anmodes de om at for-
holde sig til tværfagligheden og samspillet 
mellem fag 1 og fag 2 (supplerende selv-
evalueringsrapport inkl. bilag, s. 109). 
 
Der afholdes et evalueringsseminar, hvor 
eksperterne fremlægger deres kommenta-
rer til evalueringsrapporten. I evaluerings-
seminaret deltager dekanen, prodekanen, 
studielederen, undervisere og studenterre-
præsentanter samt uddannelsesmedarbej-
dere fra instituttet. Der tages referat af eva-
lueringsseminaret, og eksperternes be-
mærkninger skrives også ind i den endelige 
evalueringsrapport (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 78-79).  
 
På baggrund af evalueringsseminaret og 
eksperternes skriftlige kommentarer udar-
bejder studielederen en handleplan for ud-
dannelsen. Ifølge de reviderede retningslin-
jer skal eksperterne som noget nyt også 
kommentere handleplanen. Herefter skal 
evalueringsrapporten med handleplanen 
drøftes og godkendes i studienævnet og 
endelig godkendes af dekanen (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 78-79).  
 
Den reviderede skabelon for evalueringen 
indeholder også en skabelon for handlepla-
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nen, der sikrer, at den beskriver de pro-
blemstillinger, der skal følges op på på 
baggrund af evalueringsseminaret og ek-
sperternes skriftlige kommentarer. Handle-
planen skal for hver problemstilling be-
skrive formål og succeskriterier, indsatser, 
delmål, tidsplan og ansvarsfordeling. Op-
følgningen på handleplanen sker i det efter-
følgende års studielederrapport i skemaet 
for opfølgning på sidste års handleplan 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
101).  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC’s 
reviderede retningslinjer for interne uddan-
nelsesevalueringer og for sammensætning 
af ekspertpaneler betyder, at bachelor-
fagmodulerne er omfattet af evaluerin-
gerne, og at eksperterne forholder sig til 
tværfagligheden og helheden i såvel ba-
chelor- som kandidatuddannelserne, her-
under deres samlede mål, indhold og tilret-
telæggelse. RUC sikrer desuden, at ek-
sperterne bliver tydeligt informeret om de-
res rolle i processen.  

Opfølgning på interne uddannelseseva-
lueringer  
Akkrediteringspanelet har set to eksempler 
på evalueringsrapporter om interne uddan-
nelsesevalueringer, som er gennemført i 
hhv. 2020 og 2021. I den forbindelse har 
panelet også set referater fra evaluerings-
seminarer og studienævnsmøder, hvor 
evalueringsrapporter med handleplaner er 
blevet behandlet. Panelet har særligt inte-
resseret sig for, hvordan de reviderede ret-
ningslinjer anvendes, og om der bliver fulgt 
op på eksperternes kommentarer og de 
handleplaner, studielederen udarbejder på 
baggrund af evalueringerne. 
 
Intern uddannelsesevaluering af kombi-
nationskandidatuddannelserne med me-
dicinalbiologi som fag 1 
Kombinationskandidatuddannelserne med 
medicinalbiologi som fag 1 gennemførte en 
intern uddannelsesevaluering i 2020. Eva-
lueringen er således gennemført, før de re-
viderede retningslinjer fra 2021 var imple-
menteret. Akkrediteringspanelet har derfor 

primært interesseret sig for, hvordan der er 
blevet fulgt op på evalueringens handle-
plan.  
 
Ifølge referatet fra evalueringsseminaret 
peger eksperterne bl.a. på, at uddannelsen 
bør have et øget fokus på digitale kompe-
tencer, og at der bør udvikles et kursus i 
GxP. Desuden peger de på, at projektkom-
petencerne i uddannelserne bør tydeliggø-
res, da uddannelsen har en mere konventi-
onel opbygning med kurser, hvor projektar-
bejdet først indgår i forbindelse med speci-
alet, hvilket kan være en udfordring for stu-
derende, der ikke har lært projektarbejds-
formen på bacheloruddannelsen (audit trail 
3, s. 80-81).  
 
Ifølge handleplanen i den endelige evalue-
ringsrapport skal der gennemføres en ana-
lyse af behovet for digitale kompetencer 
blandt aftagere og alumner, som skal 
danne grundlag for en drøftelse i faggrup-
pen om, hvordan digitale kompetencer kan 
implementeres på kursus- og projektni-
veau. Det fremgår også af handleplanen, at 
der skal implementeres projektlignende for-
løb i kursusundervisningen og et præspeci-
ale, som skal sikre, at de eksternt rekrutte-
rede kandidater har projekterfaring, inden 
de påbegynder specialet. Endelig skal der 
oprettes et nyt kursus, som giver de stude-
rende kompetencer inden for GxP og læge-
middeludvikling (audit trail 3, s. 33-42).  
 
Det fremgår af studielederrapporten fra 
2021, at der er fulgt op på alle dele af 
handleplanen fra den interne uddannelses-
evaluering. Dette er sket som led i udviklin-
gen af studieordningen for en ny kandidat-
uddannelse i molekylær sundhedsviden-
skab, som er gældende fra september 
2022 (audit trail 2, s. 366-375). 
 
Intern uddannelsesevaluering af den hu-
manistisk-teknologiske bacheloruddan-
nelse  
Den anden uddannelse, som akkredite-
ringspanelet har set på, er den humani-
stisk-teknologiske bacheloruddannelse, 
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som gennemførte en intern uddannelses-
evaluering i 2021 efter de reviderede ret-
ningslinjer.  
 
Evalueringsrapporten indeholder bl.a. et 
længere afsnit om fagmodulerne, som ud-
bydes på bacheloruddannelsen. Afsnittet 
indeholder bl.a. nøgletal, evalueringer og 
beskrivelser af udfordringerne på de en-
kelte fagmoduler (audit trail 3, s. 166-171).  
 
Tre eksterne eksperter og studielederen fra 
den samfundsvidenskabelige bachelorud-
dannelse på RUC deltog i ekspertpanelet. 
Det fremgår bl.a. af referatet fra evalue-
ringsseminaret, at eksperterne anbefaler, 
at der arbejdes med at definere og udvikle 
en fælles kernefaglighed blandt undervi-
serne, som kan tydeliggøres for de stude-
rende gennem undervisningen. Desuden 
anbefaler eksperterne, at der arbejdes med 
at styrke forskningsbaseringen og stabilite-
ten i VIP-dækningen på uddannelsen (audit 
trail 3, s. 246-249).  
 
Det fremgår bl.a. af handleplanen i evalue-
ringsrapporten, at der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe, som skal udarbejde et ud-
kast til en justeret opbygning af grundud-
dannelsens indhold og struktur. Herunder 
skal arbejdsgruppen udvikle aktivitetsbe-
skrivelser og en metodesøjle med ud-
gangspunkt i uddannelsens kernefaglighed. 
Det fremgår desuden af handleplanen, at 
vægtningen mellem de allokerende faglig-
heder til uddannelsen skal analyseres på 
baggrund af udviklingen af uddannelsens 
kernefaglighed, og at der skal arbejdes 
med at prioritere uddannelsen i allokerings-
arbejdet (audit trail 3, s. 183-188).  
 
Ifølge referatet af et studienævnsmøde, 
hvor evalueringen er blevet behandlet og 
godkendt, har de eksterne eksperter god-
kendt handleplanen. Dog foreslår en af de 
eksterne eksperter, at beskrivelsen af, 
hvordan der skal arbejdes med at få forsk-
ning ind i uddannelsen, konkretiseres nær-
mere. Den eksterne ekspert er efterføl-
gende blevet inviteret til et møde, hvor det 
er blevet drøftet, hvordan dette kan gøres 
(audit trail 3, s. 259). 

 
Institutledelsen har i 2022 nedsat en ar-
bejdsgruppe til udvikling af uddannelsens 
indhold og struktur med repræsentanter fra 
alle bidragende fagmiljøer. Formålet med 
arbejdsgruppen er at bidrage med indspil til 
studienævnets videre udvikling af uddan-
nelsens kernefaglighed og en gentænkning 
af uddannelsens opbygning og indhold (au-
dit trail 3, s. 282).  
 
Under besøget fortalte undervisere og stu-
derende fra studienævnet, at de har været 
involveret i arbejdet med at følge op på ek-
sperternes anbefalinger om at udvikle ud-
dannelsens kernefaglighed. De har bl.a. 
drøftet pensum og udviklingen af en grund-
bog for uddannelsen. 
 
Akkrediteringspanelets diskussion og 
vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer på bag-
grund af ovenstående eksempler, at der bli-
ver fulgt systematisk op på evalueringsse-
minarerne og evalueringsrapporterne gen-
nem handleplanerne og uddannelsernes 
arbejde med at følge op herpå. Panelet be-
mærker positivt, at eksperterne får mulig-
hed for at kommentere på udkastet til 
handleplanen, hvilket fungerer som en kva-
litetssikring og giver mulighed for en yderli-
gere kvalificering af handleplanerne fra ek-
sperternes side.  

Samlet vurdering af kriterium IV 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
IV er delvist tilfredsstillende opfyldt.  
 
RUC har siden den oprindelige akkredite-
ring gennemført en kandidatreform, som 
betyder, at kombinationskandidatuddannel-
serne udfases fra 2021. Panelet bemærker, 
at RUC har prioriteret ikke at implementere 
nye evalueringsprocedurer for de samlede 
kombinationskandidatuddannelser i den 
periode, hvor de er under udfasning. Pane-
let vurderer derfor, at RUC fortsat ikke i til-
strækkelig grad kvalitetssikrer kombinati-
onskandidatuddannelserne, der er under 
udfasning. Panelet konstaterer samtidig, at 
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dette problem vil gælde i en afgrænset pe-
riode, indtil kombinationskandidatuddannel-
serne er fuldt udfaset. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC’s 
kandidatreform bl.a. har haft til formål at 
sikre forskningsbaseringen, og at uddan-
nelserne har en klar profil i forhold til ar-
bejdsmarkedet. De nye uddannelser vil 
være omfattet af RUC’s gældende kvali-
tetssikringssystem, og panelet vurderer, at 
universitetsledelsen vil følge op på de nye 
kandidatuddannelser, hvis de har systema-
tiske kvalitetsudfordringer. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer ligeledes, at 
RUC’s reviderede retningslinjer og praksis 
for interne uddannelsesevalueringer med 
eksterne eksperter imødekommer panelets 
kritik fra 2019. På baggrund af de nyere ek-
sempler på gennemførte evalueringer vur-
derer panelet, at RUC følger systematisk 
op på eksperternes kommentarer og de 
handleplaner, der bliver udarbejdet på bag-
grund af evalueringerne. Det er således pa-
nelets vurdering, at RUC har udviklet et so-
lidt koncept for uddannelsesevalueringer 
med eksterne eksperter, som bidrager til 
kvalitetssikring og -udvikling af uddannel-
serne. 
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Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
V er tilfredsstillende opfyldt.  

Kritikpunkter i den oprindelige 
akkrediteringsrapport 
I 2019 vurderede akkrediteringspanelet, at 
RUC ikke i tilstrækkelig grad havde gen-
nemført analyser eller fulgt op på den høje 
dimittendledighed på flere af RUC’s uddan-
nelser. Panelet fandt det i den forbindelse 
kritisk, at RUC ikke havde gennemført en 
dimittendundersøgelse siden 2012, som 
kunne belyse dimittendernes overgang til 
arbejdsmarkedet (den oprindelige akkredi-
teringsrapport, s. 8).  

Analyser og opfølgning på di-
mittendledighed  
Akkrediteringspanelet har i forbindelse med 
genakkrediteringen interesseret sig for, 
hvilke analyser RUC har foretaget af dimit-
tendledigheden siden 2019, og hvordan de 
er blevet anvendt i kvalitetssikringsarbej-
det.  

Nye dimittendanalyser 
RUC har siden den oprindelige akkredite-
ring udarbejdet to dimittendanalyser: en di-
mittendrapport i 2020 og en dimittendbe-
skæftigelsesanalyse i 2021. Disse to analy-
ser samles fra 2022 i én rapport, der frem-
over skal udarbejdes hvert andet år (sup-
plerende selvevalueringsrapport inkl. bilag, 
s. 15-16). 
 
Dimittendbeskæftigelsesanalysen er en re-
gisterbaseret analyse af dimittender fra 
RUC mellem 2014 og 2019. Analysen viser 
bl.a. beskæftigelsesfrekvensen i alt sam-
menlignet med andre universiteter og be-
skæftigelsesfrekvensen på uddannelsesni-
veau. Analysen indeholder også oplysnin-
ger om de brancher, som dimittenderne er 
ansat i, samt deres jobfunktioner og løn. 
Det fremgår af analysen, at der generelt er 

større ledighed blandt dimittender fra RUC 
end fra andre danske universiteter, men at 
beskæftigelsesgraden stiger over tid (audit 
trail 1, s. 13). Den gennemsnitlige dimit-
tendledighed for RUC-årgang 2019 er 21 
%. Til sammenligning ligger den gennem-
snitlige dimittendledighed for de øvrige uni-
versiteter på 12,9 % (supplerende doku-
mentation, s. 121). RUC bemærker i ud-
dannelsesrapporten fra 2021, at RUC har 
en større andel af dimittender fra humani-
ora og samfundsvidenskab, hvor den gen-
nemsnitlige ledighed på landsplan er hø-
jere end på de øvrige hovedområder, hvil-
ket kan forklare en del af forskellen (audit 
trail 1, s. 233). 
 
Dimittendrapporten fra 2020 er baseret på 
spørgeskemaundersøgelsen fra Uddannel-
sesZOOM. Den indeholder svar fra 791 di-
mittender fra 2017 til 2019 og har en svar-
procent på 35 (audit trail 1, s. 171). I spør-
geskemaet bliver dimittenderne bl.a. 
spurgt, om uddannelsen har rustet dem til 
deres nuværende job, og de bliver bedt om 
at angive de vigtigste elementer for ansæt-
telse. Rapporten viser besvarelserne op-
gjort samlet for RUC og fordelt på uddan-
nelser. De fem væsentligste elementer for 
ansættelse, som de studerende angiver i 
undersøgelsen, er: 
 
1) Uddannelseskompetencer (52 %) 
2) Studiejob (51 %) 
3) Netværk (44 %) 
4) Praktik (39 %) 
5) Uddannelsesforudsætning for jobbet 

(35 %).  
(Supplerende dokumentation, s. 123).  
 
Dimittendanalyserne behandles bl.a. af uni-
versitetsledelsen, bestyrelsen, ULF, studie-
nævnene, studielederne og aftagerpane-
lerne på de fire institutter. Analyserne drøf-
tes desuden i employabilitybåndet, som ko-
ordinerer RUC’s beskæftigelsesindsatser 

Kriterium V: 
Uddannelsernes relevans 
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på tværs af institutterne. Derudover er di-
mittendanalyserne blevet brugt af en ar-
bejdsmarkedstaskforce i forbindelse med 
arbejdet med kandidatreformen (audit trail 
1, s. 205).  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at RUC’s 
nye dimittendanalyser giver relevant viden 
om dimittendernes overgang til arbejdsmar-
kedet. Panelet vurderer også, at analy-
serne videreformidles til relevante aktører 
på RUC med henblik på, at de kan anven-
des i det løbende kvalitetssikringsarbejde.  

Opfølgning på dimittendledighed  
I 2019 fandt akkrediteringspanelet flere ek-
sempler på, at RUC ikke i tilstrækkelig grad 
analyserede og fulgte op på uddannelser 
med høj dimittendledighed. Panelet har 
derfor set på, hvordan dimittendledighed 
behandles i monitorerings- og afrapporte-
ringssystemet de seneste to år.  
 
Monitoreringsoversigten fra 2022 viser den 
gennemsnitlige bruttoledighed fire-syv 
kvartaler efter dimission for dimittendårgan-
gene 2016-18. Uddannelser/fag får en rød 
markering i monitoreringsoversigten, hvis 
ledigheden er mere end dobbelt så høj som 
landsgennemsnittet. På kombinationsfa-
gene opgøres ledigheden efter det fag, den 
studerende har skrevet speciale i (audit 
trail 1, s. 39). Det fremgår af monitorering-
soversigten, at 5 fagintegrerede kandidat-
uddannelser og 22 kandidatfag har haft en 
dimittendledighed, der har været mere end 
dobbelt så høj som landsgennemsnittet for 
en eller flere af de tre senest opgjorte år-
gange (audit trail 1, s. 22-25).  
 
Akkrediteringspanelet har udvalgt fire af 
disse uddannelser med henblik på at be-
lyse, hvordan de har arbejdet med at analy-
sere og følge op på dimittendledigheden.  
 
Dansk  
Kombinationskandidatuddannelsen med 
dansk havde en dimittendledighed på hhv. 
18 %, 28 % og 17 % for dimittendårgan-

gene 2016-18. Uddannelsen havde 70 di-
mittender i 2018 (supplerende dokumenta-
tion, s. 86; audit trail 1, s. 24).  
 
I studielederrapporterne fra 2020 og 2021 
er der beskrevet en række tiltag til at for-
bedre beskæftigelsen, som allerede er sat i 
værk. Tiltagene er baseret på aftagerpane-
lets fremhævelse af, at praktik og netværk 
er afgørende faktorer i ansættelsessam-
menhænge. Der henvises også til dimit-
tendrapporten, som bekræfter dette. På 
den baggrund er der bl.a. indført praktik i 
projektet ”Danskdidaktik” og på 3. seme-
ster. I forbindelse med projektdannelsen og 
ved specialeopstart understøttes de stude-
rendes muligheder for at etablere projekt-
samarbejder med eksterne ved at lade virk-
somheder præsentere projektforslag. Der 
er også etableret et studenter- og alumne-
netværk på LinkedIn, og hvert semester in-
viteres alumner til at holde oplæg om for-
bindelsen mellem deres uddannelse og job. 
Det fremgår endvidere, at den nye kandi-
datuddannelse i dansk, som erstatter kom-
binationskandidatuddannelsen, er udformet 
med henblik på, at de studerende gennem 
deres uddannelsesaktiviteter skal være i 
kontakt med eksterne interessenter, som 
skal bidrage til at udvikle netværk og give 
dem organisations- og virksomhedsforstå-
else (audit trail 1, s. 1256).  
 
Miljøbiologi  
Kombinationskandidatuddannelsen med 
miljøbiologi havde en dimittendledighed på 
hhv. 12 %, 27 % og 14 % for dimittendår-
gangene 2016-18. Uddannelsen havde ti 
dimittender i 2018 (supplerende dokumen-
tation, s. 86; audit trail 1, s. 24). 
 
I studielederrapporten fra 2021 beskrives 
ledigheden på baggrund af dimittendbe-
skæftigelsesanalysen fra 2021. Heraf frem-
går det, at uddannelsen har en beskæfti-
gelsesgrad på 70 % efter 18 måneder, 
mens 18 % er ledige. De sidste 12 % udgø-
res af en restgruppe af ikke-registrerede. 
For sammenlignelige uddannelser fra an-
dre universiteter ligger beskæftigelsesgra-
den efter 18 måneder på 63 %, mens 18% 
er ledige, og 19 % er ikke-registrerede. 
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Ifølge studielederrapporten er praktik et 
vigtigt element for at øge beskæftigelses-
graden, men det er ikke lykkedes at få flere 
studerende på uddannelsen i praktik, på 
trods af at studielederen har givet øget in-
formation til de studerende om praktikmu-
ligheder. Ifølge handleplanen for det kom-
mende år skal studielederen arbejde videre 
med at øge informationen til de studerende 
vedrørende mulighederne for at komme i 
praktik. I den forbindelse skal studielederen 
oprette en praktikbank med kontaktoplys-
ninger på potentielle praktikvirksomheder. 
Der arbejdes desuden på at gøre det let-
tere for de studerende at tage på praktikop-
hold i den nye uddannelse Environmental 
Science, som er udviklet i forbindelse med 
kandidatreformen (audit trail 1, s. 552-553 
og 561).  
 
Det beskrives også i studielederrapporten, 
at der er udviklet to nye kurser, ”Environ-
mental Management” og ”Project Manage-
ment”, i tæt dialog mellem medarbejderne i 
forskningsgruppen, en række potentielle af-
tagere fra arbejdsmarkedet og udvalgte 
medlemmer fra instituttets aftagerpanel. 
Kurserne er blevet udbudt for første gang i 
2019/20 og er videreført i arbejdet med 
kandidatreformen, hvor de nye kurser ind-
går i den nye uddannelse Environmental 
Science (audit trail 1, s. 553). Under besø-
get fortalte underviserne også, at der i for-
bindelse med udviklingen af den nye kandi-
datuddannelse er blevet gennemført inter-
views med en række aftagere om, hvilke 
kompetencer de efterspørger, for at få input 
til udviklingen af den nye uddannelse. 
 
Global Studies  
Kombinationskandidatuddannelsen med 
Global Studies havde en dimittendledighed 
på hhv. 20 % og 33 % for dimittendårgang 
2016 og 2017. Dimittendledigheden er dog 
faldet til 8 % for årgang 2018, og uddannel-
sen er derfor ikke længere markeret med 
rødt i monitoreringsoversigten. Uddannel-
sen havde 51 dimittender i 2018 (supple-
rende dokumentation, s. 87; audit trail 1, s. 
24).  
 

I studielederrapporterne fra 2020 og 2021 
beskrives det, at ledigheden har været en 
udfordring på uddannelsen i de seneste år. 
Der har derfor siden 2017 været iværksat 
en række indsatser på uddannelsen, insti-
tuttet og RUC. Disse omfatter opfordringer 
til studerende om at finde relevante studie-
job og praktikpladser, workshop for stude-
rende om karrieremuligheder på 1. og 2. 
semester af kandidatuddannelsen, busi-
ness lunches med oplæg fra potentielle ar-
bejdsgivere og et valgfrit kursus i projektle-
delse. Ifølge handleplanen fra 2020 er der 
iværksat et nyt initiativ, hvor specialevejle-
derne halvvejs i specialeskrivningsproces-
sen skal holde et møde med de stude-
rende, hvor de taler med dem om deres 
planer efter specialet, og hvordan deres 
speciale kan være relevant for arbejdsmar-
kedet (audit trail 1, s. 1486 og 1499). 
 
Under besøget fortalte undervisere på ud-
dannelsen, at studienævnet skal godkende 
deres kursusbeskrivelser, når de udvikler 
eller opdaterer dem. I den forbindelse sik-
rer studienævnet både det faglige indhold, 
og at kurserne er relevante i forhold til ar-
bejdsmarkedet. 
 
ISE-uddannelsesrapporten nævner også, 
at flere uddannelser, herunder Global Stu-
dies, har udfordringer med beskæftigelsen. 
Af handleplanen fremgår det, at arbejdet 
med en række af de beskrevne employabi-
litytiltag skal fortsættes, og at der skal være 
øget branding af uddannelserne for at gøre 
omverden bekendt med instituttets forsk-
ning og kandidater. Der er bl.a. fastsat et 
delmål i handleplanen om at forøge scoren 
i spørgeskemaundersøgelsen fra Uddan-
nelsesZOOM i forbindelse med spørgsmå-
let ”Min uddannelse har rustet mig til mit 
nuværende eller seneste job”. Ved målin-
gen i 2022 skal alle instituttets uddannelser 
mindst være lig med gennemsnittet på ho-
vedområdet med hensyn til, hvor mange 
procent der svarer ”Enig” eller ”Meget enig” 
(audit trail 1, s. 1345). 
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Plan, by og proces  
Kombinationskandidatuddannelsen med 
plan, by og proces har en dimittendledig-
hed på hhv. 26 %, 16 % og 28 % for dimit-
tendårgangene 2016-18. Uddannelsen 
havde 66 dimittender i 2018 (supplerende 
dokumentation, s. 87; audit trail 1, s. 25).  
 
I studielederrapporten fra 2021 beskrives 
det, at uddannelsen er i løbende dialog 
med aftagerne for at sikre de studerendes 
kendskab til uddannelsens praksis. Det 
fremgår, at praksis er indlejret i undervis-
ningen på alle kurser gennem brug af ca-
ses og oplæg fra eksterne undervisere og 
gennem ekskursioner til relevante virksom-
heder. Der er også beskrevet en række øv-
rige employabilitytiltag: fx inviteres alumner 
og repræsentanter fra virksomheder ved 
semesterstart for at give inspiration til em-
ner til projektarbejdet. Det fremgår af hand-
leplanen, at studielederen er ansvarlig for i 
god tid inden specialeopstartsmødet at ud-
sende en mail til aftagerkredsen for at ind-
samle idéer til specialeemner (audit trail 1, 
s. 871 og 884).  
 
Under besøget fortalte undervisere fra ud-
dannelsen, at de altid inviterer de stude-
rende til et møde, inden de skal i gang med 
specialet. Forud for mødet får de stude-
rende et katalog med forslag til speciale-
emner, som er indhentet gennem dialog 
med aftagerne. I nogle tilfælde resulterer 
mødet i et samarbejde mellem de stude-
rende og en virksomhed om specialeem-
net, og i andre tilfælde sikrer underviseren 
blot, at de studerendes speciale er relevant 
for omverdenen. 
 
Af IMT´s uddannelsesrapport fra 2021 
fremgår det, at ledigheden for flere af insti-
tuttets uddannelser og fag er for høj. Det 
beskrives, at ledelsen har truffet beslutning 
om at nedlægge uddannelser og fag med 
høj ledighed eller skærpe deres indhold og 
profil i forhold til arbejdsmarkedet. Af hand-
leplanen fremgår det, at dimittendundersø-
gelsen som et led i denne proces skal be-
handles i instituttets studienævn og føde 
ind i udviklingsarbejdet vedrørende de nye 

kandidatuddannelser (audit trail 1, s. 559 
og 668). 
 
Akkrediteringspanelets diskussion og 
vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer på bag-
grund af ovenstående eksempler, at der 
sker en opfølgning på uddannelser med høj 
dimittendledighed. Der er således beskre-
vet en række tiltag i studielederrapporterne 
og uddannelsesrapporterne, som skal give 
de studerende bedre muligheder for at 
finde beskæftigelse fremover. Disse tiltag 
omfatter bl.a. praktikmuligheder, samar-
bejde med virksomheder om projekter og 
specialer samt løbende dialog med aftager-
panelerne om udvikling af kurser og uddan-
nelser. Derudover skal de nye sammen-
hængende kandidatuddannelser give ud-
dannelserne en tydeligere profil i forhold til 
arbejdsmarkedet. Panelet bemærker i den 
forbindelse positivt, at de nye kandidatud-
dannelser er udviklet i tæt dialog med insti-
tutternes aftagerpaneler.  
 
Universitetsledelsens opfølgning på di-
mittendledigheden 
Akkrediteringspanelet har også interesseret 
sig for, hvordan universitetsledelsen har 
drøftet dimittendanalyserne og tiltag i for-
hold til dimittendledigheden.  
 
Universitetsledelsen er blevet orienteret om 
dimittendbeskæftigelsesanalysen på et 
møde i marts 2021. På mødet præsente-
rede formanden for employabilitybåndet re-
sultaterne af analysen. Det fremgår bl.a. af 
mødereferatet, at beskæftigelsesgraden for 
RUC-dimittender er lavere end for andre 
universiteter – både umiddelbart efter di-
mission og 1½ år efter dimission. Dette 
gælder, selv når datamaterialet er korrige-
ret for, at RUC ikke har uddannelser som fx 
jura, medicin og økonomi. Universitetsle-
delsen drøftede i forlængelse af præsenta-
tionen behovet for at intensivere indsatser 
for at reducere dimittendledigheden. Fx 
blev det fremhævet som vigtigt, at de stu-
derende kommer i gang med at søge job 
under studiet, og længe inden de er fær-
dige med specialet. Der blev også peget på 
RUC-dimittenders manglende evne til at 
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forklare deres kompetenceprofil. På mødet 
blev det aftalt, at der skal nedsættes en  
taskforce af medarbejdere, der sammen 
med formanden for employabilitybåndet 
skal have fokus på presseberedskab og de 
gode historier i forhold til employability (au-
dit trail 1, s. 314-15). 
 
RUC’s uddannelsesrapport fra 2021 inde-
holder også et afsnit om employability, der 
er udvalgt af universitetsledelsen som et 
indsatsområde for det kommende år. Af ud-
dannelsesrapporten fremgår det bl.a., at ar-
bejdet med kandidatreformen skal sikre 
skarpere uddannelsesprofiler og derigen-
nem en lettere overgang til arbejdsmarke-
det. I uddannelsesrapporten nævnes det 
også, at der er foretaget en grundig me-
tode- og erfaringsopsamling på baggrund 
af den viden, der er opnået gennem arbej-
det med at etablere samarbejde mellem de 
studerende og små og mellemstore virk-
somheder på Sjælland. Der er desuden ud-
viklet praktiktilbud til de studerende (audit 
trail 1, s. 233). Endvidere fremgår det, at 
RUC har igangsat en kampagne, der skal 
bidrage til at styrke branding af og synlig-
hed om RUC-dimittenders kompetencer og 
bidrag på arbejdsmarkedet. Samtlige RUC-
dimittender er blevet tilbudt at deltage i ak-
tiviteter med fokus på kompetenceafklaring 
og jobsøgning. Som et nyt tiltag oprettede 
RUC i 2020 et åbent entreprenørskabsla-
boratorium, hvor de studerende kan ar-
bejde med udviklingen af deres forretnings-
idéer (audit trail 1, s. 233). 
 
Det fremgår også af RUC’s uddannelses-
rapport, at employabilitybåndet har udviklet 
et system for kvalitetssikring af employabili-
tyindsatserne, som kan understøtte viden 
om indsatsernes effekter. Kvalitetssikringen 
indebærer, at indsatserne skal vurderes på 
baggrund af klare formålsbeskrivelser, som 
skal følges op af en evalueringspraksis, der 
tydeligt viser, om formålet er indfriet, og 
hvordan deltagernes udbytte har været (au-
dit trail 1, s. 234 og 238). 
 
Universitetsledelsen drøfter også årligt mo-
nitoreringsoversigten. Det fremgår fx af et 

mødereferat fra april 2021, at rektor be-
mærker, at ledigheden på Global Studies 
og socialvidenskab er for høj, og at begge 
uddannelser skal fortsætte deres employa-
bilitytiltag. Af aftaledokumentet fra samme 
år fremgår det, at uddannelserne er udta-
get til skærpet monitorering af universitets-
ledelsen, og at der er fokus på begge ud-
dannelsers udfordringer i instituttets uddan-
nelsesrapport (audit trail 1, s. 318 og 
1652).  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at universi-
tetsledelsen gennem monitoreringsoversig-
ten, dimittendanalyserne og den årlige 
RUC-uddannelsesrapport forholder sig sy-
stematisk til dimittendledigheden på de en-
kelte uddannelser og på RUC som helhed. 
Universitetsledelsen forholder sig desuden 
til de tiltag, som iværksættes i forhold til di-
mittendledigheden i den årlige RUC-uddan-
nelsesrapport, hvor employability er et fast 
indsatsområde. Panelet vurderer desuden, 
at aftaledokumenterne anvendes til at 
sikre, at institutterne følger op på uddannel-
ser med høj dimittendledighed. 
 
Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at 
employabilitybåndet sikrer, at employabili-
tyindsatsernes effekter evalueres, og at vi-
den om velfungerende employabilitytindsat-
ser deles på tværs af RUC’s institutter og 
uddannelser. 

Samlet vurdering af kriterium V 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
V er tilfredsstillende opfyldt.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at de to di-
mittendanalyser, som RUC har gennemført 
i hhv. 2020 og 2021, giver relevant viden 
om dimittendernes overgang til arbejdsmar-
kedet. Analyserne drøftes på de enkelte 
uddannelser og institutter og af RUC’s le-
delse.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at 
der sker en opfølgning på uddannelser 
med høj ledighed. Der er således beskre-
vet en række tiltag i studieleder- og uddan-
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nelsesrapporterne, som skal give de stude-
rende bedre muligheder for at finde be-
skæftigelse fremover. Disse tiltag omfatter 
praktikmuligheder, samarbejde med virk-
somheder om projekter og specialer samt 
løbende dialog med aftagerpanelerne om 
udvikling af kurser og uddannelser. Derud-
over skal de nye, sammenhængende kan-
didatuddannelser give uddannelserne en 
tydeligere profil i forhold til arbejdsmarke-
det.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer samlet, at 
RUC arbejder målrettet og systematisk 
med at analysere og følge op på uddannel-
ser med høj dimittendledighed. 
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Akkrediteringspanelet anbefaler, at 
RUC: 
 
 Videreudvikler og styrker de kvalita-

tive tilgange til sikring af forsknings-
baseringen.  
Akkrediteringspanelet har set, at RUC 
har udviklet velfungerende kvalitetssik-
ringsmekanismer og tilgange til at sikre 
uddannelsernes forskningsbasering. 
Kvalitetssikringsmekanismerne omfatter 
dels standarder for VIP/DVIP- og 
STÅ/VIP-ratioer, der indgår i universi-
tetsledelsens monitoreringsoversigt og 
følges op i afrapporteringssystemet, 
dels en forbedret allokeringsproces, der 
sikrer, at relevante og forskningsaktive 
undervisere allokeres til uddannelserne. 
Det er panelets vurdering, at disse ele-
menter tilsammen har styrket overblik-
ket og øget fokus på prioritering af 
forskningsressourcerne. Dertil kommer 
RUC’s kontinuerlige arbejde med at ud-
vikle PPL-pædagogikken og den forsk-
ningsmæssige understøttelse heraf. Pa-
nelet anbefaler i forlængelse af dette, at 
RUC fortsætter og videreudvikler arbej-
det med at sikre uddannelsernes forsk-
ningsbasering ud fra et helhedsper-
spektiv, der tager hensyn til såvel de 
kvantitative som de kvalitative aspekter 
af uddannelsernes forskningsbasering. 
De kvantitative aspekter omfatter både 
sikringen af, at der er tilstrækkeligt 
mange VIP’er i forhold til antallet af stu-
derende, og at balancen mellem VIP’er 
og DVIP’er er tilpasset uddannelsernes 
faglige profiler. De kvalitative aspekter 
af forskningsbaseringen omfatter, at der 
er sammenhæng mellem forskningsom-
råderne og uddannelsernes faglige ind-
hold, herunder at uddannelsernes be-
hov for ny viden løbende identificeres 
og integreres i forskningsmiljøerne. Pa-
nelet anbefaler i den forbindelse også, 
at RUC fortsætter arbejdet med at ind-
samle og udbrede gode erfaringer med 
forskningsbaseret PPL-undervisning og 

-vejledning, der kan indgå i kvalitetssik-
ringsarbejdet og supplere de kvantita-
tive standarder for forskningsbasering.  

 
 Løbende tilpasser kvalitetssikrings-

indsatserne i forhold til de nye kandi-
datuddannelser. 
Akkrediteringspanelet har set, at RUC 
har anvendt kvalitetssikringssystemet, 
herunder nøgletal og analyser, i udvik-
lingen af de nye kandidatuddannelser, 
som udbydes fra 2022. De nye kandi-
datuddannelser vil også være omfattet 
af monitorerings- og afrapporteringssy-
stemet, og udviklingen i nøgletallene vil 
dermed blive fulgt af universitetsledel-
sen. Panelet anbefaler i forlængelse 
heraf, at en række af de indsatser, som 
RUC har iværksat i forhold til udfordrin-
ger med frafald, dimittendledighed og 
forskningsbasering, løbende evalueres 
og tilpasses de nye kandidatuddannel-
ser. Panelet har set, at employability-
indsatsernes effekter bliver evalueret, 
og at viden om velfungerende employa-
bilitytindsatser allerede deles på tværs 
af RUC’s institutter og uddannelser. Pa-
nelet anbefaler, at RUC iværksætter lig-
nende evalueringer af indsatserne i for-
hold til frafald og forskningsbasering 
med henblik på at dele viden om velfun-
gerende indsatser på tværs af RUC. 

 

Akkrediteringspanelets anbefalinger 
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Bilag 

I. Om RUC 
RUC blev oprettet i 1972 og udbyder uddannelser fra bachelor- til ph.d.-niveau inden 
for det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige hoved-
område. Sammenlagt har RUC 7.500 studerende og 950 ansatte.1 
 
RUC’s uddannelser er kendetegnet ved projektarbejde i grupper og tværfaglighed. 
Uddannelserne er tilrettelagt, så halvdelen består af kurser, mens den anden halvdel 
består af projektarbejde, som foregår i grupper. RUC’s pædagogiske model, problem-
orienteret projektlæring (PPL), tager udgangspunkt i, at de studerende gennem kur-
ser og projekter arbejder med at formulere, forstå og løse reelle problemstillinger ved 
brug af videnskabelig teori og metode.  

 
RUC udbyder syv bacheloruddannelser, som består af en basisdel (120 ECTS-point), 
som introducerer til bacheloruddannelsens faglige discipliner og metoder, og to ba-
chelorfagmoduler (70 ECTS-point i alt), hvor de studerende vælger at specialisere sig 
inden bachelorprojektet. Indtil sommeren 2021 udbød RUC 16 fagintegrerede kandi-
datuddannelser og 32 kandidatfag, som kunne tages i forskellige faste kombinationer, 
som bestod af to fag (fag 1 og fag 2) – også kaldet kombinationskandidatuddannel-
ser. Det gav mulighed for at tage i alt 166 forskellige kombinationskandidatuddannel-
ser.  

 
I 2020 gennemførte RUC en kandidatreform, som betyder, at kombinationskandidat-
uddannelserne udfases og erstattes af 28 nye sammenhængende kandidatuddannel-
ser, som udbydes fra sommeren 2022. Derudover planlægger RUC at udbyde yderli-
gere to nye kandidatuddannelser fra vinteren 2023 (supplerende selvevalueringsrap-
port inkl. bilag, s. 9). 

 
RUC udbyder derudover seks masteruddannelser og en diplomuddannelse.  

 
Organisation 
Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for 
dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Universitetsledelsen består 
af rektor, prorektor, universitetsdirektøren samt de fire dekaner. Rektor har ansvaret 
for den daglige ledelse, der varetages inden for de rammer, som bestyrelsen fastsæt-
ter. Rektor er desuden ansvarlig for RUC’s uddannelser. Prorektor har et særligt an-
svar for forskning, og universitetsdirektøren har ansvaret for administrationen. Univer-
sitetsledelsen nedsatte i 2019 ULF, som består af rektor, prodekanerne og vicedirek-
tøren for uddannelse og studerende. ULF har til formål at kvalificere den uddannel-
sesstrategiske udvikling og skabe forbindelse mellem strategiske beslutninger og im-
plementeringen af dem. 

 
RUC’s fire institutter ledes hver af en dekan, der varetager instituttets daglige ledelse. 
Dekanerne har desuden ansvaret for at sikre kvalitet og sammenhæng i instituttets 

 
1 https://ruc.dk/om-roskilde-universitet. 
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forskning og undervisning. Under hvert institut er der nedsat en række studienævn, 
som har ansvaret for en eller flere uddannelser på instituttet. Studienævnene har an-
svaret for at kvalitetssikre og udvikle uddannelserne og består af undervisere og stu-
derende fra uddannelserne under de enkelte studienævn. Hver uddannelse ledes af 
en studieleder, som også er repræsenteret i studienævnet. 
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II. 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 genakkrediterin-
gen, og som danner grundlag for vurderingerne i rapporten.  

Vejledningen og bekendtgørelsens kriterier  
Akkrediteringsloven og bekendtgørelsens kriterier2 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. 
 
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 det rette videngrundlag, faglige indhold og niveau og den rette pædago-
giske kvalitet samt er relevante i forhold til arbejdsmarkedet og samfundet.  
 
Dokumentationen for opfyldelsen af kriterierne skal samtidig belyse sammenhængen 
mellem de forskellige dele af kvalitetssikringssystemet og systemets forankring på de 
forskellige ledelsesniveauer og i kvalitetskulturen. 
 
I genakkrediteringen er det kun de forhold, der førte til den forudgående betinget po-
sitive akkreditering, som er blevet dokumenteret og vurderet. 

Proces og dokumentation  
AI har nedsat et akkrediteringspanel til at vurdere institutionens kvalitetssikringsar-
bejde. Medlemmerne af panelet har blandt andet kompetencer inden for ledelse og 
kvalitetssikring på institutionsniveau og viden om den videregående uddannelsessek-
tor og om relevante arbejdsmarkedsforhold samt indsigt i studenterperspektivet. 
 
Institutionen har dokumenteret sit kvalitetssikringssystem gennem en selvevalue-
ringsrapport, nøgletal, dokumentation for audit trails, supplerende dokumentation og 
de oplysninger, som akkrediteringspanelet har indhentet i forbindelse med besøg på 
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institutionen. Disse kilder har tilsammen dannet grundlag for vurderingen af institutio-
nens kvalitetssikringssystem og -praksis. 
 
I selvevalueringsrapporten har institutionen beskrevet de tiltag, som den har igangsat 
for at imødekomme kritikken, der blev påpeget i den oprindelige akkrediteringsrap-
port. Desuden har panelet inden for rammerne af den oprindelige kritik udvalgt en 
række områder, såkaldte audit trails, som institutionen har skullet dokumentere skrift-
ligt.  
  
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. Doku-
mentationsmaterialet til audit trailene har været eksisterende materiale som fx refera-
ter fra møder i studienævn eller uddannelsesudvalg, uddannelsesevalueringer eller 
censorrapporter. 
 
Panelet har mødtes med institutionens ledelse og andre aktører fra institutionen for at 
få uddybet og valideret de skriftlige oplysninger og drøfte centrale problemstillinger.   
 
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 de tiltag, som institutio-
nen har iværksat som opfølgning på de problemer, som blev påpeget i den oprinde-
lige akkrediteringsrapport.  
 
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 involverede kri-
terier og desuden en samlet indstilling. Efter høringen på institutionen er den endelige 
akkrediteringsrapport blevet udarbejdet og overleveret til Akkrediteringsrådet, som på 
baggrund af rapporten træffer afgørelse om akkreditering af uddannelsesinstitutio-
nen. 
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III. Beskrivelse af de behandlede kriterier 
 

Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering 

Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelsesniveau og organise- res og gennemføres således, at 
det fremmer udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur, der understøtter og frem-
mer uddannelsernes kvalitet og relevans. 

Uddybning: 

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

 

 omfatte alle ledelsesniveauer og relevante institutionelle niveauer 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, 

 omfatte og basere sig på løbende indsamling, analyse og anvendelse af relevante informationer om uddan-
nelser og udbud, fx informationer om undervisningsaktivitet, frafald, beskæftigelse, gennemførelsestid og  
internationalisering, 

 basere sig på klare standarder for, hvornår der foreligger utilfreds- stillende forhold, der kræver handling, 
samt procedurer for opfølgning herpå, 

 omfatte systematiske vurderinger af udviklingsbehov og -muligheder. 

 

 
 
 

Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag 

Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et 
videngrundlag, der svarer til ud- dannelser af den givne type på det givne niveau og giver et solidt 
grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål. 

Uddybning: 

Videngrundlag omfatter institutionens strategiske og praktiske arbejde med at sikre, at relevant og opdateret vi-
den lægges til grund for ud- dannelserne 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 af den givne type på det givne niveau, og som er tilvejebragt i henhold til lovgivningens be-
stemmelser om uddannelsernes videngrundlag, 

 at undervisernes faglige kvalifikationer er opdaterede og løbende udvikles, 

 at underviserne deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forskningsmiljøer, udviklingsmiljøer eller be-
skæftigelsesområder, jf. uddannelsernes lovbestemte videngrundlag, og løbende inddrager viden og erfarin-
ger herfra i undervisningen, 

 at de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret her-
til. 
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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 under- støtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål. 

 

Institutionen skal sikre: 

 

 at uddannelserne til stadighed har et niveau, der svarer til de relevante typebeskrivelser i den danske kvalifi-
kationsramme for videregående uddannelser, 

 at uddannelsernes indhold afspejler uddannelsernes mål, samt at undervisningens tilrettelæggelse og pæda-
gogiske kvalitet under- støtter de studerendes læring og opnåelse af målene, 

 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 praktik, kliniske forløb og uddan-
nelsesdele, der gennem- føres i udlandet, omfattes af systematisk kvalitetssikringsarbejde, 

 at faciliteter og ressourcer på udbudsstederne understøtter under- visningen og de studerendes gennemfø-
relse af uddannelserne, 

 at der gennemføres regelmæssige evalueringer af uddannelserne med inddragelse af eksterne eksperter, og 
at resultaterne herfra inddrages i den videre udvikling af uddannelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse. 

 

 
 
 

Kriterium V: Uddannelsernes relevans 

Institutionen har en praksis, der sikrer, at såvel nye som eksisterende uddannelser afspejler samfundets 
behov og løbende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og ændrede behov på det danske arbejds-
marked. 

 

Institutionen skal sikre: 

 

 at uddannelserne afspejler arbejdsmarkedets behov, og 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, indhold og resultater, og at resulta-
terne herfra anvendes ved tilpasning af uddannelserne, 

 at centrale eksterne interessenter, herunder aftagersiden og eventuelle autorisationsgivende myndigheder 
mv., inddrages i udvikling og vurdering af nye uddannelsesforslag, 

 at dimittendernes beskæftigelsessituation og udviklingen på det danske arbejdsmarked løbende monitoreres, 
og at resultaterne herfra systematisk vurderes med henblik på nærmere fastlæggelse af, hvornår beskæfti-
gelsessituationen giver anledning til særskilte initiativer. 
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IV. Audit trails 
 

Akkrediteringspanelet har udvalgt følgende audit trails: 
 

Audit trail 1: Opfølgning på frafald og ledighed 
Formålet med dette audit trail er at belyse, hvordan RUC indsamler, analyserer og anvender 
information om frafald og dimittendledighed. Audit trailet skal belyse, hvordan studieledere 
og studienævn arbejder med at følge op på udfordringer med frafald og dimittendledighed 
gennem studielederrapporter og handleplaner, og hvordan universitetsledelsen anvender 
monitoreringsoversigten, institutternes uddannelsesrapporter og centrale analyser til at moni-
torere og følge op på udfordringer med frafald og dimittendledighed.  
 
Uddannelser som er valgt til dette audit trail:  
 Kombinationskandidatuddannelserne med Global Studies som fag 1 
 Kombinationskandidatuddannelserne med Environmental Biology som fag 1 
 Kombinationskandidatuddannelserne med plan, by og proces som fag 1 
 Kombinationskandidatuddannelserne med dansk som fag 1 

 
Audit trail 2: Uddannelsernes forskningsbasering 
Formålet med dette audit trail er at belyse, hvordan uddannelser, der har udfordringer med 
forskningsdækningen identificeres og prioriteres gennem institutternes allokeringsprocesser. 
Formålet er desuden at belyse, hvordan RUC anvender STÅ/VIP-ratioer i arbejdet med at 
sikre de studerendes kontakt til forskerne.   
 
Uddannelser som er valgt til dette audit trail:  
 Den humanistiske bacheloruddannelse 
 Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse 
 Kombinationskandidatuddannelserne med medicinalbiologi som fag 1 
 Kombinationskandidatuddannelserne med psykologi som fag 1  

 

Audit trail 3: Interne uddannelsesevalueringer 
Formålet med dette audit trail er at belyse, hvordan RUC gennemfører regelmæssige evalue-
ringer af uddannelserne med eksterne eksperter, som sikrer behandlingen af de samlede ud-
dannelsers mål, indhold og tilrettelæggelse. Formålet er desuden at belyse, hvordan anbefa-
lingerne fra eksperterne indgår i det videre arbejde med at udvikle uddannelserne.  
 
Uddannelser som er valgt til dette audit trail:  
 Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse 
 Kombinationskandidatuddannelserne med medicinalbiologi som fag 1 
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V. Sagsbehandlingsnotat 
 

Tabel 1. Sagsbehandlingens forløb 

1. november 2021 Supplerende selvevalueringsrapport modtaget. 

20. december 2021 Modtaget supplerende dokumentation ang. kvalitetspolitik, eksempel på stu-
dielederrapport (socialvidenskab), uddannelsesnøgletal (socialvidenskab) og 
eksempel på uddannelsesrapport (Institut for Samfundsvidenskab og Er-
hverv). 

17. januar 2022 Modtaget supplerende dokumentation ang. monitoreringsoversigten 2018-
2020 og turnusplan for interne uddannelsesevalueringer. 

25. januar 2022 Akkrediteringspanelets møde med institutionens ledelse m.fl. 

8. marts 2022 Audit trail-materiale modtaget. 

21. april 2022 Modtaget supplerende dokumentation ang. referat af møde i universitetsle-
delsen 3. marts 2022 (eftersendt bilag til audit trails) 

10.-12. maj 2022  Akkrediteringspanelets besøg på institutionen. 

24. maj 2022 Modtaget supplerende dokumentation ang. forskningsbasering af uddannel-
ser på Roskilde Universitet, bestyrelsescover og bestyrelsesmateriale om ud-
viklingen i Roskilde Universitets strategiske uddannelsestal. 

10. august 2022 Modtaget supplerende dokumentation ang. universitetsledelsens opfølgning 
på røde nøgletal 

12. september 2022 Akkrediteringsrapport sendt i høring på institutionen. 

3. oktober 2022 Høringssvar for akkrediteringsrapport modtaget fra institutionen. 

24. november 2022 Behandlet af Akkrediteringsrådet på rådsmøde.  
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VI. Program for institutionsbesøg 
 

 
10. maj. Opfølgning på frafald og ledighed (audit trail 1) 
 Kombinationskandidatuddannelserne med Global Studies som fag 1 
 Kombinationskandidatuddannelserne med Environmental Biology som fag 1 
 Kombinationskandidatuddannelserne med plan, by og proces som fag 1 
 Kombinationskandidatuddannelserne med dansk som fag 1 

Tidspunkt Møde 
9.00 – 11.00   Panelets formøde 
11.00 – 12.00  To studerende fra hver af de valgte uddannelser til audit trail 1, heriblandt medlem-

mer af studienævn 
12.00 – 13.00  Frokost 
13.00 – 14.00  To undervisere fra hver af de valgte uddannelser til audit trail 1, heriblandt med-

lemmer af studienævn 
14.00 – 14.30  Pause 
14.30 – 15.45 Studieledere for de valgte uddannelser til audit trail 1 og prodekaner for de fire in-

stitutter 
15.45 – 16.30 Panelets opsamling 

 
11. maj. Forskningsbasering og interne uddannelsesevalueringer  
 Den humanistiske bacheloruddannelse (audit trail 2) 
 Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse (audit trail 2 og 3) 
 Kombinationskandidatuddannelserne med medicinalbiologi som fag 1 (audit trail 2 og 3) 
 Kombinationskandidatuddannelserne med psykologi som fag 1 (audit trail 2) 

Tidspunkt Møde 
9.00 – 9.30 Panelets formøde 
9.30 – 10.30 To studerende fra hver af de valgte uddannelser til audit trail 2 og 3, heriblandt 

medlemmer af studienævn og studerende, som har deltaget på evalueringssemi-
naret med eksterne eksperter 

10.30 – 11.00 Pause  
11.00 – 12.00 To undervisere fra hver af de valgte uddannelser til audit trail 2 og 3, heriblandt 

medlemmer af studienævn og undervisere, som har deltaget i evalueringssemina-
ret med eksterne eksperter 

12.00 – 13.00  Frokost 
13.00 – 14.00  Studieledere for de valgte uddannelser til audit trail 2 og 3 
14.00 – 14.30 Pause 
14.30 – 15.45 Dekaner og prodekaner for IKH, IMT og INM 
15.45 – 16.30 Panelets opsamling  

 
12. maj. Audit trail 1, 2 og 3 
Tidspunkt Møde 
9.00 – 9.30  Panelets formøde 
9.30 – 10.45 Rektor, prorektor, universitetsdirektør, vicedirektør for uddannelse og studerende 

og andre relevante personer 
10.45 – 12.30 Panelets afsluttende møde, inklusiv frokost 
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