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PROCEDURE FOR DEKANENS AFRAPPORTERING
PÅ UDDANNELSESKVALITET TIL REKTOR (DAU)

I henhold til KU’s fælles kvalitetssikringspolitik og fælles retningslinjer for
afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til
universitetets ledelse skal dekanen hvert år afrapportere på
uddannelseskvaliteten til rektor.

Rapportformat
Afrapporteringen sker i et fælles KU format. Den består af en ekstern del,
der skal offentliggøres og en intern del, der ikke offentliggøres. Formatet i
den interne del er bygget op over de målbare standarder, således at
SCIENCE for hver enkel standard skal afrapportere, hvad status samlet set
er. I den eksterne del har dekanen mulighed for kort at ridse udfordringer og
fremtidige fokusområder op. Derudover er der også et afsnit, der følger op
på såvel SCIENCEs egne tiltag såvel som de tiltag, der er nævnt i rektors
tilbagemelding.

Datamateriale
Datamaterialet, der ligger til grund for dekanens afrapportering, kommer
primært fra de årlige uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer
udarbejdet af studielederne. Det kvantitative materiale samles i et excelark
der giver en oversigt over uddannelserne, og hvorvidt de har levet op til de
fastsatte målsætninger. Det er SCIENCE Uddannelse, ledelsessekretariatet
der har ansvaret for at indsamle og opstille datamaterialet. Det bliver
offentliggjort på SCIENCEs medarbejderintra. For de områder der skal
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afrapportere hvert 3. år, er det SCIENCE Uddannelse, ledelsessekretariatet,
der indkalder materiale fra de relevante sektioner og kontorer.

Proces
Prodekan for uddannelse udarbejder et udkast til dekanens afrapportering.
SCIENCE Uddannelse, ledelsessekretariatet bistår prodekanen i dette
arbejde. Udkastet er baseret på det kvantitative datamateriale, studieledernes
uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer samt de samtaler som
prodekan for uddannelse gennemfører årligt med studielederne.
Der udarbejdes hvert år en særskilt procesplan for høringen, men udkastet
kommer altid i høring hos studienævnsformandskaberne, viceinstitutledere
for undervisning, studieledere, direktionen og SCIENCE ledelsesteam,
bestående af direktionen og institutlederne. Dekanen godkender DAU på
baggrund af input fra høringerne. Dekanens afrapportering sendes til rektor
den 1. oktober hvert år.

Rektors tilbagemelding på DAU
Når KU’s ledelsesteam og rektor har behandlet dekanens afrapportering på
kvalitetssikringen af uddannelserne sender rektor en tilbagemelding med en
række opfølgningspunkter. SCIENCE har udarbejdet en særskilt procedure
for, hvordan der følges op på rektors tilbagemelding.
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