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Dagsorden 

 
1. Velkommen til nye medlemmer af Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling (13.00-13.05) 

 
Siden sidste møde er der kommet to nye prodekaner for hhv. SUND og ENG (Jeppe Emmersen og 
Hans Olav Geil), samt en ekstra studenterrepræsentant (Christian Obel Pinstrup) 
Endvidere er dette det første møde med repræsentation af kvalitetsmedarbejdere fra fakultetskontorerne 
(Carina Budum Ertmann og Sebastian Bue Rakov), jf. rådets beslutning på mødet d. 6. oktober 2017 om 
deres faste deltagelse. 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden (13.05-13.10) 
 
 

3. Opfølgning på godkendt referat fra mødet i Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling d. 9. 
november 2017 (13.10-13.15) 
 
Bilag: Referat af møde i Rådet for Kvalitetssikring og -Udvikling d. 9. november 2017 
 
 

4. Videreudvikling af kvalitetssikringssystemet (13.15-13.55) 
 
Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem er løbende blevet evalueret og udvikles kontinuerligt. Rådet 
for Kvalitetssikring og -udvikling har tidligere besluttet, at der efter institutionsakkreditering skal foretages 
en større evaluering og udvikling af kvalitetssikringssystemet. 



 

 

 
Det indstilles, at Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling godkender, at der arbejdes videre med punkter 
under [sagsfremstillingens] spor 1 og de foreslåede tidsperspektiver.  

 
Det indstilles, at Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling godkender, at arbejdet med videreudvikling af 
kvalitetssikringssystemet igangsættes med udgangspunkt i [sagsfremstillingens] foreslåede proces og 
organisering under spor 2. 
 

 
5. Nøgletal 2018 – udfordringer med nøgletal for effektivitet (13.55-14.15) 

 
Nøgletal for effektivitet indgår i dag i AAU’s kvalitetssikringssystem. På baggrund af de hidtidige 
erfaringer med dette nøgletal har Nøgletalsgruppen under Kvalitetssikringsgruppen identificeret nogle 
udfordringer, der betyder, at der i behandlingen af nøgletallet i studienævnet ofte er langt mere fokus på 
teknik og forklaringer af nøgletallet end egentlig behandling og opfølgning ift. nøgletallets niveau i 
forhold til grænseværdierne. 
 
Nøgletalsgruppen under Kvalitetssikringsgruppen indstiller, at Rådet for kvalitetssikring og  
-udvikling godkender, at nøgletal for effektivitet fra 1. oktober 2018 udgår af kvalitetssikringssystemet. 
 
Bilag: Baggrundspapir til indstilling om afvikling af nøgletal for effektivitet  

 
 

6. Implementering af minimumstimetal i kvalitetssikringssystemet (14.15-14.35) 
 

I februar 2018 godkendte Det Strategiske Uddannelsesråd AAU’s krav til minimumstimetal, og nedsatte i 
den forbindelse en arbejdsgruppe fra februar til september 2018 med det formål at udarbejde forslag til 
indarbejdelse af minimumstimetallene i kvalitetssikringssystemet. Den vedlagte sagsfremstilling er 
arbejdsgruppens første afrapportering af arbejdet. 
 
Arbejdsgruppen for implementering af minimumstimetal i Kvalitetssikringssystemet indstiller, at Rådet for 
kvalitetssikring og -udvikling godkender:  
 

• Arbejdsgruppens beskrevne model for behandling af minimumstimetal (spor 1). 
• At der bliver udviklet en ny rapport i Qlikview, hvor data for planlagte undervisnings- og 

vejledningsarbejdstimer vil være nemt tilgængelig (spor 2).  
• At der udarbejdes en tabel eller rapport, hvor data for planlagte undervisnings- og 

vejledningsarbejdstimer samt data for forskningsdækning fremgår sidestillet (spor 3) 
 

 
7. Revideret kommissorium for Rådet for Kvalitetssikring og -Udvikling (14.35-14.40) 

 
I forbindelse med direktionens beslutning om tydeliggørelse af organer og medlemmers mandater i 
kommissorier, er der foretaget en revidering af rådets kommissorium. 
 
Det indstilles, at Rådet for Kvalitetssikring og -Udvikling godkender det reviderede kommissorium og 
tager det til efterretning. 
 
Bilag: Revideret kommissorium for Rådet for Kvalitetssikring og -Udvikling med track changes 
 
 

8. Orientering (14.40-14.50) 
 
- Ministeriets kvalitetsmåling 

 
 

9. Eventuelt (14.50-15.00) 
 

 


