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Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor-
uddannelsen som bygningskonstruktør (engelsksproget, Aarhus) 
 
Akkrediteringsrådet har 14. januar 2016 akkrediteret det engelsksprogede udbud 
i Aarhus af professionsbacheloruddannelsen som bygningskonstruktør positivt, 
jf. akkrediteringslovens § 14, stk.1.1  Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af 
vedlagte akkrediteringsrapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. 
 
Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for rele-
vans og kvalitet på tilfredsstillende vis.  
 
Rådet har vurderet udbuddet ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som frem-
går af akkrediteringsbekendtgørelsen2 og ”Vejledning til uddannelsesakkreditering 
(eksisterende uddannelser og udbud)”, 30. september 2013. 
 
Akkrediteringen er gældende til og med 14. januar 2022, jf. akkrediteringslovens 
§ 15, medmindre uddannelsesinstitutionen i mellemtiden har opnået en positiv 
eller betinget positiv institutionsakkreditering.  
 
Rådet noterer, at det i samråd med Uddannelses- og Forskningsministeriet er 
besluttet at udelade kriterium 1 af vurderingen, idet de foreliggende nøgletal om 
dimittendernes beskæftigelse/ledighed ikke skelner mellem studerende ved det 
dansksprogede og det engelsksprogede udbud af uddannelsen. Da tallet vurderes 
at være en væsentlig oplysning for vurderingen af de øvrige forhold, der indgår i 
kriterium 1, udgår hele kriteriet fra rapporterne og indgår på den baggrund heller 
ikke i afgørelsesgrundlaget. 
 
Institutionen bedes derfor indsende nye tal for beskæftigelse/ledighed opdelt på 
hhv. det dansk- og engelsksprogede udbud af uddannelsen til Danmarks Akkredi-
teringsinstitution, når sådanne tal kan leveres. 
 
 
  

                                                             
1 Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkredite-
ringsloven). 
2 Bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 
godkendelse af nye videregående uddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). 
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Om akkrediteringsrapporten 

Denne rapport omhandler det engelsksprogede udbud af uddannelsen til professionsbachelor som bygningskon-
struktør på VIA University College i Aarhus og skal læses på følgende baggrund:  
 
VIA University College udbyder også uddannelsen på dansk i Aarhus, og det dansksprogede udbud har for nyligt 
været igennem en akkrediteringsproces. I juni 2015 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv akkreditering 
for det dansksprogede udbud. 
 
Beskrivelser og vurderinger af forhold, som ifølge VIA University College er fælles for både det dansksprogede 
og det engelsksprogede udbud, og som findes i akkrediteringsrapporten for det dansksprogede udbud af uddan-
nelsen er også lagt til grund for den samlede vurdering og indstilling for det engelsksprogede udbud i nærværen-
de rapport.  
 
Som supplement til beskrivelserne og vurderingerne i akkrediteringsrapporten for det dansksprogede udbud har 
nærværende rapport særskilt fokus på:  
 

• De forhold, som ifølge dokumentationsmaterialet er udtryk for forskelle mellem det dansksprogede og det 
engelsksprogede udbud 

• De særlige forhold, som er vigtige for kvaliteten af et engelsksproget udbud, og som derfor altid skal belyses, 
når et engelsksproget udbud skal akkrediteres, jf. Tillæg til Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende ud-
dannelser og udbud, juni 2015 – for engelsksprogede uddannelser og udbud, juli 2015.  

 
Nærværende rapport skal, for at opnå en fyldestgørende beskrivelse og vurdering af det engelsksprogede udbud, 
læses i sammenhæng med akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud.  
  



Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus  Side | 5 

Indstilling 

 
Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller det engelsksprogede udbud af uddannelsen til professionsba-
chelor som bygningskonstruktør på VIA University College i Aarhus til: 
 

Positiv uddannelsesakkreditering 

Begrundelse for indstilling 

Den samlede indstilling er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderin-
ger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud. 
 
Udbuddet af bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College (VIA UC) i Aarhus indstilles til positiv 
uddannelsesakkreditering med kriterium II, kriterium III og kriterium V opfyldt og kriterium IV delvist tilfreds-
stillende opfyldt. 
 
Udbuddet er baseret på et solidt videngrundlag og tilknyttet et relevant fagligt miljø. Særligt er det akkredite-
ringspanelets vurdering, at underviserne har god kontakt til virksomhederne gennem undervisningen, bl.a. i kraft 
af at oplæg fra gæsteforelæsere og byggepladsbesøg indgår som en del af undervisningen på udbuddet. Det er 
også panelets vurdering, at de studerende har god kontakt til det faglige miljø på udbuddet, både gennem den 
almindelige undervisning, og ved at de ud over undervisningen deltager i aktiviteter, der giver dem relevant faglig 
viden. Panelet vurderer, at uddannelsen bygger videre på uddannelsens adgangsgrundlag, og vurderer det positivt, 
at udbuddet for at give de studerende det samme grundlag for at nå uddannelsens mål for læringsudbytte dels har 
en obligatorisk mentorordning på 1. semester og dels arbejder målrettet med gruppesammensætning på uddan-
nelsens første semestre, for at de studerende på den måde kan drage nytte af den forskellige viden, som de har i 
kraft af deres uddannelsesbaggrund. 
 
Hvad angår udbuddets interne kvalitetssikring og -udvikling, indsamler og anvender udbuddet løbende informa-
tion om uddannelseskvaliteten, herunder både kvaliteten af undervisningen på udbuddet og kvaliteten af praktik-
ken. Efter hvert semester evaluerer de studerende undervisningen gennem en elektronisk spørgeskemaundersø-
gelse. De studerende vurderer ligeledes praktikken efter praktikopholdets afslutning. Midtvejs i semestret gen-
nemføres desuden en mundtlig evaluering af undervisningen i de enkelte fag. Både udbuddets ledelse og de stu-
derende er involveret i behandlingen af resultaterne fra begge disse evalueringer. Udbuddet gennemfører desu-
den hvert tredje år en dimittendundersøgelse og udarbejder årligt en kvalitetsrapport, hvor ledelsen 
samler, beskriver og behandler den information om uddannelseskvaliteten, der er indsamlet i løbet 
af året, herunder resultater fra dimittendundersøgelsen og praktikevalueringerne. Udbuddets kvalitetsrapport 
bliver efterfølgende drøftet i VIA UC’s centrale kvalitetsafdeling, der vurderer behovet for at iværksætte initiati-
ver på baggrund af rapportens resultater og konklusioner. 
 
Hvad angår tilrettelæggelsen af udbuddet, vurderer akkrediteringspanelet, at udbuddet er tilrettelagt, så den stu-
derende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet ar-
bejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 210 ECTS-point. Underviserne er pædagogisk kvalificere-
de, og udbuddet tilrettelægges, så det vil være muligt at gennemføre praktikopholdet i udlandet. Praktikforløb og 
studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, indgår som integrerede dele af uddannelsen. 
 
Frafaldet blandt udbuddets studerende er højt, men akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet har tilstrækkelig 
viden om årsagerne til frafaldet, og at udbuddets strategi og tiltag for at nedbringe frafaldet er relevante og hen-
sigtsmæssige. Bl.a. har udbuddet en studentermentorordning, som er obligatorisk for de studerende på 1. seme-
ster, og der bliver gennemført obligatoriske studievejledningssamtaler med alle studerende på 1. semester. På alle 
semestre bliver der gennemført handlingsanvisende samtaler for studerende med meget fravær eller lav studieak-
tivitet.  
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Akkrediteringspanelet finder, at andelen af udbuddets studerende, der gennemfører uddannelsen inden for nor-
meret tid, ikke er tilfredsstillende. Udbuddet er opmærksomt på problemet, hvilket bl.a. ses, ved at problemerne 
med de internationale dimittenders beskæftigelse indgår i den handlingsplan, som udbuddet har udarbejdet som 
opfølgning på den seneste dimittendundersøgelse. Da panelet vurderer, at både udbuddets tilrettelæggelse, ud-
buddets indsats for at nedbringe frafaldet blandt udbuddets studerende og indsatserne for at øge andelen af stu-
derende, der gennemfører inden for normeret tid, er tilfredsstillende, har panelet dog ikke tillagt disse svagheder 
afgørende vægt i den samlede vurdering af udbuddet. 
 

Akkrediteringspanelet 

Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet 
er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse 
og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af:  

  
• Thomas Asmus Petersen, tømrer og bygningsingeniør, lektor og uddannelseskoordinator for byggeteknisk 

retning på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Ud over at undervise i geoteknik og vejbygning 
har Thomas Asmus Petersen bl.a. ansvar for studieudvikling, underviserressourcer, undervisningsevaluerin-
ger, studenterrådgivning m.m.  

• Josephine Maria Mitzi Bojang, tidl. studerende på bygningskonstruktøruddannelsen på KEA – Københavns 
Erhvervsakademi, dimitteret i 2015. Josephine Maria Mitzi Bojang er tidligere erhvervsakademirepræsentant i 
Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser og tidligere formand for De 
Studerendes Råd på KEA – Københavns Erhvervsakademi. 

• Lotte Bjerregaard Jensen, cand.arch., ph.d. i arkitektur og teknologi, studieleder og lektor på bygningsdesign-
uddannelsen på Institut for Byggeri og Anlæg på Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg). Lotte Bjerre-
gaard Jensen er desuden medlem af planlægningsudvalget for bacheloruddannelserne i bygningsdesign ved 
DTU Byg.  

 
Thomas Asmus Petersen og Josephine Maria Mitzi Bojang har tidligere deltaget i akkrediteringen af institutio-
nens dansksprogede udbud af uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør. Lotte Bjerregaard 
Jensen indgik i akkrediteringspanelet for det dansksprogede udbud af bygningskonstruktøruddannelsen på Er-
hvervsakademiet Lillebælt i Odense og på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg. Alle panelmedlemmerne har un-
derskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. 
 

Grundoplysninger 

Udbudssted  

Uddannelsen bliver udbudt på Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N, hvor det dansksprogede udbud også udbydes.  

Sprog 

Undervisningen foregår på engelsk. 

Hovedområde 

Uddannelsen hører under det tekniske hovedområde. 
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Uddannelsestal 

 
Uddannelser og udbud    2012/13 2013/14 2014/15 

 

Antal nye studerende optaget på uddannelsen eller 

udbuddet de seneste tre år   70 60 65 

 

Antal indskrevne studerende de seneste tre år   180 191 167 

 

Antal dimittender de seneste tre år   27 29 36 
 
Antal undervisere i seneste undervisningsår: 62 

Antal årsværk i seneste undervisningsår: 49,32 

 

Det skal bemærkes, at antal undervisere og årsværk også omfatter udbudsstedets dansksprogede udbud af uddannelsen 

til professionsbachelor som bygningskonstruktør. Institutionen oplyser, at det ikke har været muligt at opdele disse tal, 

da der er stort sammenfald mellem undervisere, der underviser på de to udbud. 
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Kriterium I: Behov og relevans 
 
Uddannelsen er relevant i forhold til arbejdsmarkedets behov. 
 
Uddybning: 

 dimittenderne finder relevant beskæftigelse eller videre uddannelse, 

 institutionen indgår i en løbende dialog med aftagere og andre relevante interessenter med henblik på fort-
sat at sikre uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet. 

 
Kriteriet vurderes ikke i denne rapport på grund af utilstrækkeligt datagrundlag.  
  
Det tilgængelige datagrundlag for ledighedsopgørelsen omfatter aktuelt både dimittender fra det dansksprogede 
og det engelsksprogede udbud, som er ledige, står til rådighed for det danske arbejdsmarked og som er registreret 
som aktivt jobsøgende. Data giver således ikke mulighed for at foretage en selvstændig vurdering af ledigheden 
blandt dimittender fra det engelsksprogede udbud. Dette forhold har været afgørende for ikke at bruge data-
grundlaget i denne rapport, idet dimittender fra det engelsksprogede udbud formodes at udgøre en mindre del af 
de registrerede dimittender, der indgår i ledighedsopgørelsen, da en del af dimittenderne fra engelsksprogede 
udbud antages at forlade Danmark efter endt uddannelse.   
 
Tallet for ledigheden blandt udbuddets dimittender er desuden en væsentlig oplysning for vurderingen af de 
øvrige forhold, der indgår i kriteriet. Derfor vurderes det, at der på baggrund af det tilgængelige datamateriale 
heller ikke kan foretages en tilstrækkelig valid vurdering af de øvrige forhold i kriterium 1. 
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Kriterium II: Videngrundlag  
 
Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen.  
 
Uddybning: 

 uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifi-
kationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 

 uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med 
relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, 

 de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil.  
 

Vurdering 

Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddets undervisere er tilknyttet de relevante faglige miljøer inden for byg-
ningskonstruktion, herunder projektering og udførelse, og at udbuddet er baseret på ny viden. Underviserne har 
kontakt til relevante forsknings- og udviklingsmiljøer, fx gennem projekter, netværk, samarbejde med forsknings-
institutioner og videreuddannelsesaktiviteter. Underviserne får desuden viden om centrale tendenser inden for 
professionen, bl.a. gennem den kontakt til virksomhederne, som underviserne har i relation til undervisningen. 
Udbuddet tilrettelægges af undervisere, der deltager i og har aktiv kontakt til udbuddets faglige miljøer. De stude-
rende får kendskab til udbuddets videngrundlag gennem undervisningen, hvor de bl.a. deltager i byggeplads- og 
virksomhedsbesøg. Derudover deltager de studerende bl.a. i internationale workshops samt i foredrag og konfe-
rencer. 
 
Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevan-
te vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud:  

Står relevante undervisere bag udbuddet? 

Ud af den samlede undervisergruppe på 65 fastansatte undervisere underviser 42 på både det dansksprogede og 
det engelsksprogede udbud og er herved en del af udbudsstedets samlede faglige miljø. Af de 42 undervisere har 
21 en uddannelse, som ligger over bygningskonstruktøruddannelsens niveau (redegørelsen, s. 15-17). Der henvi-
ses til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud (s. 17) for en uddybende beskrivelse af underviser-
gruppens uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer. 
 
Det er de samme undervisere, der står for at tilrettelægge hhv. det dansksprogede og det engelsksprogede udbud 
(redegørelsen, s. 18). Der henvises til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud (s. 15-17) for en 
uddybende beskrivelse af undervisergruppens løbende faglige opdatering. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne på udbuddet har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer 
til at kunne undervise på udbuddet. Det er udbuddets undervisere, der tilrettelægger udbuddet, og panelet vurde-
rer, at de deltager i relevante videnaktiviteter. 

Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? 

Studieforløbet er ligesom på det dansksprogede udbud tilrettelagt med udgangspunkt i tværfaglige projekter og 
projektarbejde. De studerende er igennem disse aktiviteter løbende i kontakt med det faglige miljø. Der henvises 
til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud (s. 18) for en beskrivelse af disse aktiviteter. Udbuds-
stedet har derudover oplyst, at udbudsstedets interne konferencer og fælles forelæsninger altid afholdes på både 
dansk og engelsk (supplerende dokumentation, s. 3). 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddets studerende gennem kontakten til underviserne har god kontakt til 
det faglige miljø, der er knyttet til udbuddet, og at de studerende ud over den almindelige undervisning deltager i 
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en række aktiviteter, bl.a. internationale workshops og konferencer, og at de herigennem får viden, som er rele-
vant for deres uddannelse.  
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Kriterium III: Mål for læringsudbytte 
 
Der er sammenhæng mellem uddannelsens indhold og målene for læringsudbytte.  
 
Uddybning:  

 uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til den relevante typebeskrivelse i den danske kvalifikati-
onsramme for videregående uddannelser,  

 der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til må-
lene for læringsudbytte.  

 

Vurdering 

Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i tilfredsstillende grad bygger videre på de studerendes adgangs-
grundlag, og at udbudsstedet sikrer, at de studerende har de fornødne engelskkundskaber. 
 
Akkrediteringspanelet har kun forholdt sig til denne del af kriteriet, da målene for læringsudbytte er fastlagt af 
Uddannelses- og Forskningsministeriet i uddannelsens bekendtgørelse, og udbuddet følger den nationalt fastlagte 
studieordning uden lokale tilpasninger af læringsmål for uddannelsens elementer og af uddannelsens struktur. 
Derfor er der ikke behov for at vurdere det enkelte udbuds praksis med hensyn til disse punkter. 
 
Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevan-
te vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud:  
 
Hvad er adgangsgrundlaget for internationale studerende? 

Adgangskravene for udbuddets studerende svarer til de adgangskrav, der gælder for det dansksprogede udbud af 
uddannelsen. Der henvises til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud, hvor disse adgangskrav er 
uddybet. På udbudsstedets hjemmeside findes en liste med eksempler på nogle af de udenlandske uddannelser, 
der ækvivalerer med de danske uddannelser, der er omfattet af adgangskravet, fx uddannelsen til bygge- eller 
anlægstekniker i Norge. 
 
Hvad angår de studerendes engelskkundskaber, skal ansøgere til udbuddet kunne dokumentere, at de har bestået 
en af de sprogtest, som institutionen stiller som adgangskrav, fx IELTS- eller TOEFL-testen. Ansøgere, der ikke 
opfylder dette krav, har mulighed for at gennemføre en sprogtest med en af institutionens sprogundervisere og 
vil på denne måde kunne opfylde adgangskravet for så vidt angår engelsksproglige kompetencer (redegørelsen, s. 
8). 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at de studerende adgangsforudsætninger modsvarer ud-
dannelsens krav. 

Bygger udbuddet videre på adgangsgrundlaget? 

Udbuddet er tilrettelagt på en måde, der bl.a. betyder, at de studerende på 1. semester bliver sat sammen i grup-
per på tre-fire personer med forskellig uddannelsesbaggrund. Under akkrediteringspanelets besøg på udbuddet 
fortalte ledelsen, at formålet med denne gruppesammensætning er, at de studerende kan lære af hinandens viden 
og erfaringer. Under besøget fremgik det desuden af interviewet med de studerende, at de oplever, at gruppe-
sammensætningen på tværs af uddannelsesbaggrund giver et fagligt udbytte, idet de lærer meget af hinanden. Det 
fremgår derudover af udbuddets dimittendundersøgelse, at dimittenderne mener, at de har fået et stort udbytte af 
gruppearbejdet (redegørelsen om det dansksprogede udbud, s. 87). Det fremgik desuden af interviewet med de 
studerende, at de oplever, at det faglige niveau i starten af uddannelsen er passende, og at det højnes i løbet af 
uddannelsen. 
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Institutionen har desuden redegjort for, at udbuddet gennem flere år har erfaret, at de internationale studerende 
har et tilstrækkeligt fagligt niveau, og at udfordringerne i højere grad tager afsæt i kulturelle forskelle med hensyn 
til læringsstile. Udbuddet har af den grund tilpasset undervisningsformerne på udbuddet til de kulturelle udfor-
dringer og bl.a. indført personlig portfolio, mentorordning og vejledningssamtaler (redegørelsen, s. 8). Mentor-
ordningen er obligatorisk for studerende på 1. semester. Ordningen består i, at studerende fra 3. semester ud-
dannes til at give både gruppevejledning og individuel vejledning. I de tilfælde, hvor undervisere eller mentorer 
konstaterer, at en studerende har faglige udfordringer, har ledelsen mulighed for at iværksætte særlige undervis-
ningstiltag for den pågældende studerende, fx lektiehjælp (redegørelsen om det dansksprogede udbud, s. 19). 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der generelt er overensstemmelse mellem udbuddets niveau og de forudsæt-
ninger, som de studerende har i kraft af adgangsgrundlaget. Da udbuddet optager studerende med en række for-
skellige adgangsgivende uddannelser, har udbuddet indført en obligatorisk mentorordning på 1. semester og 
tilrettelagt undervisningen sådan, at de studerende gennem gruppearbejde kan drage nytte af hinandens forskelli-
ge faglige kompetencer fra de adgangsgivende uddannelser. Desuden har de studerende med særlige undervis-
ningsbehov mulighed for at benytte sig af særligt tilrettelagt undervisning. Disse tiltag bidrager efter panelets 
vurdering til, at de studerende på tværs af de forskellige adgangsgivende uddannelser i højere grad får et fælles 
fagligt udgangspunkt for at gennemføre uddannelsen.  
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Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse 
 
Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for lærings-
udbytte.  
 
Uddybning:  

 uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for ud-
dannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i 
ECTS-point,  

 undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret,  

 uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i 
udlandet inden for uddannelsens normerede studietid,  

 dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannel-
sesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes 
læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. 

Vurdering 

Kriteriet er delvist tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at andelen af studerende, der falder fra udbuddet, er høj og at der desuden har 
været en negativ udvikling i fraværet i perioden 2009/10-2011/12. Set i lyset af disse tal er det panelets vurdering, 
at udbuddets viden om årsagerne til frafaldet blandt udbuddets studerende og udbuddets tiltag for at nedbringe 
frafaldet ikke er tilstrækkelige til, at panelet finder det realistisk, at frafaldet vil kunne reduceres inden for den 
nærmeste fremtid. 
 
Andelen af studerende, der gennemfører på normeret tid, er relativt lille, men akkrediteringspanelet vurderer, at 
udbudsstedet har fokus på problematikken og gør en indsats for at medvirke til, at de studerende ikke bruger 
længere tid end nødvendigt på at gennemføre uddannelsen. Panelet vurderer derudover, at underviserne på ud-
buddet har de rette sproglige kompetencer. Udbuddet er tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål 
for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannel-
sens omfang på 210 ECTS-point. Underviserne er pædagogisk kvalificerede, og udbuddet tilrettelægges, så det vil 
være muligt at gennemføre praktikopholdet i udlandet. Praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres 
uden for institutionen, indgår som integrerede dele af uddannelsen. 
 
Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevan-
te vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud:  

Hvilke strategier og tiltag er iværksat for at afhjælpe eventuel lav gennemførelse? 

 
Det er akkrediteringspanelets vurdering, at andelen af studerende, der gennemfører uddannelsen inden for nor-
meret studietid, er relativt lille. I studieåret 2011/12 gennemførte kun 36 % af de studerende således uddannelsen 
inden for den normerede studietid, mens 61,2 % af de studerende på det dansksprogede udbud i gennemførte 
uddannelsen inden for normeret tid. 
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Det fremgår af akkrediteringsrapporten for det dansksprogede udbud (s. 23), at en af de væsentligste årsager til 
den lave gennemførelsesgrad blandt de studerende er, at de studerende har brugt et ekstra semester på at gen-
nemføre 7. semester, da det er en stor udfordring for dem sideløbende at skulle skrive både speciale som del af 
det valgfri studieelement og det afsluttende bachelorprojekt. For at undgå, at de studerende bruger et ekstra se-
mester på at gennemføre 7. semester, ændrede udbuddet i 2013 planlægnings- og eksamensstrukturen, sådan at 
de to opgaver nu ligger forskudt i stedet for parallelt. Samtidig opfordrer institutionen de studerende til ikke at 
forlænge deres praktikophold i virksomhederne ud over det normerede. Der henvises til rapporten om det 
dansksprogede udbud for en beskrivelse af de øvrige årsager til, at de studerende er længere tid om at gennemfø-
re uddannelsen.  
 
Under akkrediteringspanelets besøg fortalte de studerende, at flere af udbuddets studerende har fået studietids-
forlængelse, fordi de havde svært ved at finde en praktikplads i Danmark, og de fleste af dem endte derfor med 
at finde en praktikplads i deres hjemland. Som det fremgår under kriterium V, er dette dog ikke et aktuelt pro-
blem, da størstedelen af de studerende p.t. får en praktikplads til tiden. Studerende, der ikke har en praktikplads 
ved semesterstart, har fået en praktikplads umiddelbart efter semesterstart og har derfor ikke haft studietidsfor-
længelse på grund af vanskeligheder med at finde praktikplads. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at andelen af udbuddets studerende, der gennemfører på normeret tid, er relativt 
lille. Panelet vurderer desuden, at udbudsstedet har fokus på de forskellige årsager, der kan være til studietidsfor-
længelse blandt udbuddets studerende, og at udbudsstedet gør en indsats for at medvirke til, at de studerende 
ikke bruger længere tid end nødvendigt på at gennemføre uddannelsen. Det indgår også i panelets vurdering, at 
en væsentlig årsag til problemet, nemlig de studerendes vanskeligheder med at finde en praktikplads til tiden, p.t. 
ikke er et problem, da det primært gælder i perioder med lavkonjunktur. 

Hvilke strategier og tiltag er iværksat for at afhjælpe eventuelt højt frafald? 

Akkrediteringspanelet vurderer, at frafaldet blandt udbuddets studerende både 12 måneder efter studiestart og 
inden for normeret studietid er højt. Tabellen i det foregående afsnit viser bl.a., at frafaldet blandt udbuddets 
studerende i studieåret 2011/12 var 42 % og dermed højere end blandt de studerende på det dansksprogede 
udbud, hvor frafaldet i kalenderåret 2011 var 28,5 %. Panelet bemærker også, at tallene viser en negativ udvikling 
i den opgjorte periode, hvor frafaldet efter normeret studietid er steget fra 31 % til 42 %. 
 
Studievejledningen registrerer årsager til frafald, når der har været vejledning forud for udmeldelse. Hvis der ikke 
har været vejledning, registrerer studieadministrationen om muligt frafaldsårsager for de frameldte studerende. 
Det fremgår af redegørelsen for det dansksprogede, at det for de internationale studerende på det engelsksproge-
de udbud ofte er økonomien, der er årsag til frafaldet.  
 
For at afdække og afhjælpe særlige behov og studiemæssige problemer blandt de studerende igangsatte udbuddet 
i 2013 sammen med andre af institutionens udbud en studentermentorordning, som er obligatorisk for 
de studerende på 1. semester og frivillig på 2. semester. Derudover har udbuddet siden 2012 gennemført obliga-
toriske studievejledningssamtaler med alle studerende på 1. semester. På alle semestre bliver der gennemført 
handlingsanvisende samtaler for studerende med meget fravær eller lav studieaktivitet (redegørelsen for det 
dansksprogede udbud).  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at frafaldet er højt. Det er panelets vurdering, at udbudsstedets tiltag for at ned-
bringe frafaldet er relevante, men ikke tilstrækkelige, idet tallene for frafald har udviklet sig negativt i de tre op-
gjorte år.  

Har underviserne de rette sproglige kompetencer? 

Institutionen har redegjort for, at udbudsstedet i forbindelse med ansættelse af nye undervisere stiller krav om, at 
ansøgeren kan dokumentere et fagligt engelskniveau enten gennem formelle kompetencer eller gennem praksis-
erfaringer (redegørelsen, s. 9). Som praksiserfaring tæller bl.a. tidligere ansættelse i virksomheder, hvor koncern-
sproget er engelsk, og tidligere ansættelse i udlandet (supplerende dokumentation, s. 4). 
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Institutionen har desuden redegjort for, at mere end halvdelen af underviserne har flere års erfaring med under-
visning på engelsk på erhvervsakademiniveau (supplerende dokumentation, s. 14-15). Herudover tilbyder ud-
budsstedet underviserne på udbuddet løbende opkvalificering gennem kurser, udvekslingsophold mv. En gang 
årligt afholder udbudsstedet i samarbejde med universiteter i bl.a. Finland, Spanien og Polen et ugekursus med 
titlen English Language and Networking Course. I 2015 deltog to af udbuddets undervisere i dette kursus (rede-
gørelsen, s. 9). 

Under akkrediteringspanelets besøg fortalte ledelsen, at der i ét tilfælde har været kritik fra de studerende af un-
dervisernes engelskkompetencer, og at denne kritik har ført til, at udbuddet i forbindelse med ansættelse af nye 
undervisere kræver, at underviserne kan dokumentere et tilstrækkeligt engelskniveau. Derudover har nogle un-
dervisere som opfølgning på kritikken deltaget i et kursus for at opkvalificere deres engelskkompetencer. 

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at underviserne har de rette engelskkompetencer til at 
undervise på udbuddet. 
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Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling 
 
Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de 
videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis.  
 
Uddybning:  
Institutionen sikrer, at: 

 der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, 
herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af under-
visningen,  

 der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante 
interessenter,  

 dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddan-
nelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde,  

 uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsud-
byttet.  

 
 

Vurdering 

Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at studerende på det engelsksprogede udbud evaluerer undervisernes sprogkund-
skaber i engelsk. Institutionen understøtter, at studerende på engelsksprogede linjer finder en praktikplads. Ud-
buddet sikrer, at undervisningsmaterialer samt centrale dokumenter med grundlæggende information om uddan-
nelsen er tilgængelige på engelsk.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet løbende gennemfører kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets 
tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder midtvejs- og slutevalueringer af undervisningen og praktikken, prak-
tikstedernes evaluering og hvert tredje år en dimittendundersøgelse. Udbuddet har i 2014 udarbejdet en kvalitets-
rapport for det samlede udbud, som bl.a. omfatter resultater fra praktikstedernes evaluering af praktikforløbet og 
fra udbuddets dimittendundersøgelse. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, er 
omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer bliver løbende sikret. 
 
Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevan-
te vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud:  

Hvordan evaluerer de studerende undervisernes sprogkundskaber i engelsk? 

Institutionen redegør for, at de studerende har mulighed for at evaluere undervisernes engelskkundskaber i for-
bindelse med både den mundtlige midtvejsevaluering og opfølgningen på den skriftlige slutevaluering (redegørel-
sen, s. 11). Derudover har de studerende mulighed for at evaluere undervisernes engelskkundskaber i forbindelse 
med opfølgningen på studentertilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres hvert andet år. Opfølgningen gen-
nemføres som et møde mellem udbudsstedets ledelse og repræsentanter og undervisere fra hvert hold (supple-
rende dokumentation, s. 4). Begge evalueringer gennemføres på engelsk (supplerende dokumentation, s. 5) 
 
Institutionen oplyser, at der ud over et enkeltstående eksempel ikke i nyere tid har været eksempler på, at under-
visningsevalueringerne har peget på problemer vedrørende undervisernes engelskkompetencer. Der henvises til 
akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud for en beskrivelse af opfølgningen på et eksempel på ne-
gativ feedback fra de studerende vedrørende en undervisers engelskkundskaber. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i forbindelse med både midtvejsevalueringen og opfølgningen 
på den skriftlige slutevaluering har mulighed for at evaluere undervisernes sproglige kompetencer. Panelet vurde-
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rer det dog som en mindre svaghed, at den skriftlige evaluering ikke indeholder spørgsmål, der direkte fokuserer 
på spørgsmålet, idet det for nogle studerende kan være en barriere at skulle kritisere en undervisers sprogkund-
skaber direkte til den pågældende underviser. 

Sikrer udbuddet, at centrale dokumenter og undervisningsmaterialer er tilgængelige på engelsk? 

Institutionen har redegjort for, at de centrale dokumenter med grundlæggende information om udbuddet er 
oversat til engelsk og tilgængelige for de studerende på deres elektroniske studieplatform. De studerende har bl.a. 
adgang til en engelsk udgave af studieordningen, beskrivelser af de enkelte semestre, praktikmanualen, eksamens-
reglerne og informationer om studievejledningen (redegørelsen, s. 23). Desuden er det nødvendige undervis-
ningsmateriale tilgængeligt på VIA UC’s Studienet og AARHUS TECHs itslearning (redegørelsen, s. 11). 

Derudover er udbudsstedets digitale og fysiske biblioteksservicer tilgængelige på engelsk (redegørelsen, s. 11). 
 
De studerende har hvert semester mulighed for at evaluere undervisningsmaterialet i forbindelse med den 
mundtlige midtvejsevaluering (supplerende dokumentation, s. 5). 
 
Under akkrediteringspanelets besøg gav de studerende udtryk for, at det er et problem, at ikke alt undervis-
ningsmateriale foreligger på engelsk, og at de har givet udtryk for dette over for underviserne. Underviserne for-
talte under besøget, at de er opmærksomme på problemet, og at de løbende oversætter skriftligt materiale til 
engelsk, i det omfang det er muligt at indgå aftale om dette med producenterne. Underviserne fortalte også, at de 
i de tilfælde, hvor der ikke findes materiale på engelsk, finder noget tilsvarende eller oversætter brudstykker, men 
at det ikke er muligt at få alt materialet på engelsk, fx byfornyelsesloven eller SBI-anvisninger. Det fremgik desu-
den af interviewet med underviserne, at de studerende i forbindelse med den seneste midtvejsevaluering har vur-
deret de skriftlige materialer positivt (akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud, s. 30-31). Institutio-
nen oplyser, at institutionen som opfølgning på denne kritik sammen med de øvrige udbydere af det engelsk-
sprogede udbud har valgt at dele det engelsksprogede undervisningsmateriale og at deles om udgifterne til at 
oversætte teknisk fælleseje og andre relevante materialer fra dansk til engelsk (supplerende dokumentation, s. 5). 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at udbudsstedet sikrer, at undervisningsmaterialer samt centrale dokumenter 
med information om udbuddet er tilgængelige på engelsk. 

Understøtter udbuddet praktikpladser til studerende på de engelsksprogede linjer? 

Institutionen har redegjort for, at størstedelen af de studerende får en praktikplads til tiden. De studerende, der 
ikke har fået en praktikplads til tiden, dvs. ved semesterstart, har fået en praktikplads umiddelbart efter semester-
start og har derfor ikke haft studietidsforlængelse på grund af vanskeligheder med at finde en praktikplads (rede-
gørelsen, s. 10-11). 

Det fremgår af institutionens redegørelse, at det kun i perioder med lavkonjunktur kan være vanskeligt for de 
studerende at finde en praktikplads til tiden. For at understøtte de studerende i at finde praktikpladser i Danmark 
har udbudsstedet haft fokus på at skabe nye kontakter til potentielle praktiksteder, bl.a. ved at opfordre virksom-
hederne til at være mere åbne over for internationale praktikaner. På praktikvirksomhedernes opfordring har 
udbudsstedet desuden opfordret de studerende til at deltage i danskundervisning (redegørelsen, s. 10).  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at udbudsstedet ikke har problemer med, at studerende opnår studietidsforlæn-
gelse på grund af vanskeligheder med at finde en praktikplads. Det er også panelets vurdering, at udbuddet har 
fokus på at understøtte de studerende i at finde en relevant praktikplads, uden at det medfører studietidsforlæn-
gelse. 
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Om akkrediteringen 

Lovgrundlag 

En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede krite-
rier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 852 af 3.7.2015 (be-
kendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående 
uddannelser). 

Metode og proces 

Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske 
standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediterings-
processen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et 
fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. 
 
AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt 
dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. 
 
Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI’s Vejledning til uddannelsesakkreditering.  
Eksisterende uddannelser og udbud, som er tilgængelig på www.akkr.dk. 
  

• Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. 

• Institutionen har indsendt redegørelsen og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den 
skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud.  

• Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af 
eksisterende uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation 
ved tvivlsspørgsmål. 

• Akkrediteringspanelet og AI har gennemført interviews med studerende, undervisere og ledelse på uddannel-
sesinstitutionen. 

• AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og besøget samt 
akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. 

• Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Hvis institutionen har indsendt et høringssvar, der 
har givet anledning til ændringer i vurderinger i rapporten, vil det fremgå i det følgende afsnit om sagsbe-
handling.  

• AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rappor-
ten på www.akkr.dk. Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv 
uddannelsesakkreditering, betinget positiv uddannelsesakkreditering eller afslag på uddannelsesakkreditering. 

• Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet.  

Organisering  

Fra AI har akkrediteringskonsulent Grith Zickert stået for at gennemføre akkrediteringsprocessen og at udarbej-
de rapporten i samarbejde med områdechef Inge Enroth, der har det overordnede ansvar. 
 

http://www.akkr.dk/
http://www.akkr.dk/
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Sagsbehandling 

 
Ansøgningen er modtaget 13. oktober 2015.  
 
Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen 19. november 2015. 
 
Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde 14. januar 2016. 
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