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  1. Introduktion  
 
Metropol vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Det forudsætter 
uddannelser af høj kvalitet. Metropols kvalitetssikringspolitik og -strategi og 
Strategi 2020 går hånd i hånd, når det drejer som om at udvikle Metropols 
uddannelser.   
 
Uddannelser af høj kvalitet forudsætter undervisning, der engagerer og fagligt 
udfordrer de studerende, så de er klædt på til at virke i deres profession. Et fælles 
formål for Metropols uddannelser er at sikre, at alle studerende modtager en 
undervisning, der styrker deres faglige kompetencer og arbejdsparathed. 
 
At udvikle uddannelser af høj kvalitet kræver et stærkt arbejdsfællesskab, der i 
hverdagen bringer solid faglig indsigt og kunnen ind i undervisningen via relevante 
pædagogisk-didaktiske virkemidler. Men dernæst kræver det også en systematisk 
og tydelig opsamling af de studerendes oplevelse af undervisningen, at 
uddannelsen står på et solidt videngrundlag, og at den har et højt fagligt niveau og 
en pædagogisk kvalitet, der understøtter de studerendes læring.  
 
Kvalitet i uddannelsen er alles ansvar og et arbejde, som skal løftes i den daglige 
interaktion mellem studerende og undervisere, undervisere imellem og mellem 
undervisere og ledere – med aktiv involvering af professionen de steder, hvor det 
giver mening. 
 
Centralt for Metropols arbejde med kvalitetssikring og -udvikling er uddannelsernes 
systematiske arbejde med at holde sig opdateret om udviklingsbehov i 
uddannelserne og professionen samt eventuelle problemstillinger i den 
eksisterende praksis. 
 
Centralt er det også, at Metropol har organisatoriske rutiner og procedurer for 
ledelsesmæssig opfølgning, som kan understøtte attraktive uddannelser og 
udvikler Metropol som uddannelsesinstitution. 
 
På Metropol er arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling derfor integreret i den 
daglige ledelse af uddannelserne på linje med vores arbejde med Strategi 2020.  
 
Metropols kvalitetssikringspolitik og -strategi sætter rammerne for kvalitetsarbejdet 
på Metropols grunduddannelser og efter- og videreuddannelser1. Fokus for 
kvalitetssikringspolitikken og -strategien er, at de studerende opnår de relevante 
læringsmål samt bliver klædt på til at kunne varetage og udvikle de professioner, vi 
uddanner til.  
 
 

 

                                                      
1 Metropols kvalitetssikringspolitik og -strategi er i forhold til efter- og videreuddannelserne (EVU) formelt afgrænset til at omfatte 
de videregående, formelt kompetencegivende uddannelser, som Metropol er godkendt til at udbyde (pt. akademi- og 
diplomuddannelser og specialuddannelser). Al uddannelse på Metropol er imidlertid underlagt Metropol kvalitetssikring, men der 
bliver ikke udarbejdet handleplaner, kvalitetstavle og kvalitetssikringsprocedurer for de kortere og enkeltstående EVU-
uddannelsesforløb.   
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Omdrejningspunktet for Metropols arbejde med kvalitetssikring er:  
 
■ Metropols kvalitetsorganisation, som er en samlebetegnelse for de 

organisatoriske ansvarsområder, rutiner og måder, Metropol har valgt at 
organisere sit kvalitetssikringsarbejde på. Kvalitetsorganisationen følger den 
eksisterende ledelsesstruktur samtidig med, at den sikrer, at adjunkter, lektorer, 
studerende, aftagere og andre interessenter er aktivt involverede i og tager 
stilling til kvalitetsarbejdet på Metropol.  
 

■ Metropols centrale styringsværktøjer til understøttelse af kvalitetsarbejdet  
1. Uddannelsernes handleplan og kvalitetstavle 
2. Uddannelsernes procedurer for kvalitetsarbejde 
3. Uddannelsesgennemgange 
4. Interne auditeringer 
5. Strategiopfølgning 
6. Udviklingskontrakt  

 
Metropols arbejde med kvalitetssikring er dynamisk og skal hele tiden kunne 
imødegå væsentlige udfordringer og ambitioner på Metropol og i Metropols 
omverden. Metropols arbejde med kvalitetssikring er uddybet i de næste kapitler. 
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2. Metropols kvalitetsorganisation  
 
Metropol har en klar ambition om, at vi vil uddanne de bedste professionsudøvere 
nogensinde. Og vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, 
som vi uddanner til og sammen med.  
 
Metropols adjunkter og lektorers solide faglige, pædagogiske og didaktiske 
kompetencer er essentielle for at skabe stærke studerende, der siden bliver 
dygtige professionsudøvere. Derfor er Metropols undervisere, ledelse, studerende, 
og aftagere aktivt involverede i at kvalitetssikre og -udvikle uddannelserne.  
 
Med andre ord er Metropols arbejde med kvalitetssikring og -udvikling funderet på 
en forståelse af, at kvalitet i uddannelserne bliver skabt i et velfungerede og 
forpligtende arbejdsfællesskab mellem studerende, undervisere, ledere og 
aftagere.  
 
Metropols kvalitetsorganisation understøtter arbejdsfællesskabet og sikrer, at 
Metropol har en sammenhængende og stærk kvalitetskultur med gode rutiner, 
procedurer og en stærk ledelsesmæssig forankring af kvalitetssikringsarbejdet. 
 
Metropols kvalitetsorganisation er ligeledes funderet på, at kvalitetssikring og -
udvikling kun kan lykkes, hvis kvalitetsarbejdet er tæt integreret i den daglige 
ledelse og forankret i den eksisterende ledelsesstruktur.  
 
Kvalitetsorganisationen er kendetegnet ved, at bestyrelsen sammen med rektor 
har det overordnede ansvar for de rammer som Metropols kvalitetssikringspolitik 
og -strategi sætter for arbejdet. Dekaner, Professionshøjskoledirektør og 
institutchefer har ansvar for, at kvalitetssikringsarbejdet fungerer i dagligdagen. 
 
Metropols kvalitetsorganisation, som er illustreret i figur 1, angiver hvordan 
ansvaret for kvalitetsarbejdet er organiseret på Metropol.  
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Figur 1. Metropols kvalitetsorganisation 

 
 
 
Metropols bestyrelse: Bestyrelsen godkender Metropols kvalitetssikringspolitik og 
-strategi. Bestyrelsen har ligeledes ansvar for at godkende nye uddannelser og 
udbud, og for at godkende, hvis der er uddannelser som skal nedlægges.  
 
Bestyrelsen drøfter en gang årligt Metropols kvalitetsarbejde og opfølgningen på 
Metropols centrale strategiindikatorer.  
 
Rektor: Metropols rektor har det overordnede ansvar for, at 
kvalitetssikringsarbejdet sker i overensstemmelse med Metropols 
kvalitetssikringspolitik og -strategi. Rektor har ligeledes det overordnede ansvar 
for, at Metropols ambitioner og samfundets krav til uddannelserne bliver omsat til 
uddannelser af høj kvalitet og relevans. 
 
Rektor godkender væsentlige justeringer i uddannelsernes institutionsspecifikke 
studieordninger. Praksis er, at sådanne ændringer forinden har været drøftet i 
direktionen. 
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Direktionen: Metropols direktion består af rektor, to dekaner og en 
professionshøjskoledirektør.  
 
Det overordnede ansvar for organiseringen af kvalitetssikringsarbejdet og 
Metropols kvalitetsledelse er placeret hos Metropols direktion. 
Direktionen beslutter, hvis der behov for ændringer i kvalitetssikringspolitikken eller 
nye indsatser, der skal styrke Metropols kvalitetsarbejde. 
 
Institutchefer: Institutcheferne har det daglige, overordnede ansvar for 
uddannelsernes arbejde med kvalitetssikring indenfor instituttet, herunder at det 
fungerer i praksis. 
 
Det er institutchefens ansvar at sikre en løbende og systematisk brug af de 
centrale styringsværktøjer, herunder udarbejdelse af uddannelsernes procedurer 
for kvalitetsarbejdet, uddannelsernes handleplaner og kvalitetstavle, hvilket ofte vil 
ske i et tæt samarbejde med uddannelses-/afdelingsledere.  
 
Uddannelses- og afdelingsledere: Grunduddannelsernes uddannelsesledere og 
efter- og videreuddannelsernes (EVU) afdelingsledere er ansvarlige for det daglige 
kvalitetssikringsarbejde som foregår på den enkelte uddannelse. De varetager 
opgaver og ansvar i relation til uddannelsernes videngrundlag, tilrettelæggelse, 
pædagogiske kvalitet og relevans. 
 
De er ligeledes ansvarlige for at: 
 Der bliver gennemført løbende udvikling af undervisning og systematiske 

evalueringer af undervisningen, uddannelsen, praktik-/klinikophold samt 
udlandsophold 
 At uddannelsernes procedurer for kvalitetsarbejdet fungerer i praksis, så 

problemområder og udviklingsbehov bliver indfanget og håndteret 
 Indsatser i uddannelsens handleplan bliver gennemført og fulgt op på 
 Afholde møder og være i dialog med uddannelsernes uddannelsesudvalg samt 

aftagere i øvrigt med henblik på at sikre relevansen 
 Studieaktivitetsmodellen anvendes aktivt 
 Uddannelsernes studieordninger løbende udvikles 

 
Adjunkter og lektorer: Underviserne er i det daglige ansvarlige for kvalitetssikring 
og -udvikling af undervisning og studieaktiviteter i de enkelte moduler eller fag. 
 
De har ligeledes ansvar for, at der er overensstemmelse mellem 
undervisningsaktiviteter i moduler/semestre og beskrivelserne heraf i 
studieaktivitetsmodellen og studieordningens læringsmål. 
 
Metropols hovedsamarbejdsudvalg (HSU), som har deltagelse af leder- og 
medarbejderrepræsentanter, er med til at give retning til arbejdet med Metropols 
mål, strategier og kvalitetssikringsarbejde. 
 
Prodekaner: Prodekanerne har ansvar på fakultetsniveau for sikringen af 
kvaliteten af forskning og udvikling på Metropol. Det er prodekanernes ansvar at 
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vurdere om institutternes FoU-miljøer er bæredygtige i forhold til de opstillede 
kvalitetskriterier for FoU.  
 
For miljøer, der vurderes bæredygtige, godkender institutchefen i samråd med 
prodekanen nye FoU-projekter. For de øvrige miljøer er det formelt prodekanens 
ansvar at godkende nye projekter. 
 
Prodekanerne har desuden ansvar for at monitorere og evaluere institutternes FoU 
aktiviteter, hvilket sker i en årlig evaluering.  
 
Koncernadministrationschefer (KA-chefer): KA-chefer har ansvar for, at 
koncernadministrationen understøtter uddannelserne og de studerendes 
gennemførsel af uddannelsen.  
 
Koncernadministrations chefer er ansvarlige for KA’s årlige handleplan, hvor 
koncernadministration beskriver sine indsatser for at understøtte Metropols 
uddannelser.  
 
Koncernadministrations chefer er ligeledes ansvarlige for Metropols studieservice, 
bibliotek, internationalenhed, bygninger og IT, der varetager aktiviteter, som 
understøtter uddannelsernes daglige drift, blandet andet ved at varetage 
administrationen af praktik-/klinikophold, studievejledning, internationale 
samarbejdsaftaler mv. 
 
KA- afdelingsledere: Afdelingslederne har det daglige ansvar for, at 
koncernadministrationen understøtter uddannelsernes kvalitetsarbejde, herunder 
arbejdet med indhente dimittendkontakter til brug for uddannelsernes systematiske 
dimittend- og aftagerkontakt, evaluering af de studerendes udlandsophold mv. 
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet: Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatets kvalitetsenhed, under sekretariatschefen, har 
ansvar for i dialog med Metropols ledere og medarbejdere at udvikle og 
implementere tværgående kvalitetssikringstiltag samt er ansvarlig for at yde 
rådgivning til uddannelserne.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet har ligeledes ansvar for designet og 
processen for gennemførsel af interne auditeringer og uddannelsesgennemgange, 
se afsnit 3.5 og 3.6. 
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet sekretariatsbetjener Metropols to 
kvalitetsnetværk, et for grunduddannelserne og et for efter- og 
videreuddannelserne.  
 
Sekretariatet varetager den løbende videndeling med andre 
uddannelsesinstitutioner om deres kvalitetssikring og afholder en gang hvert tredje 
år en workshop med eksperter med henblik på konstruktiv sparring om udvikling af 
Metropols organisering af arbejdet med at kvalitetssikre uddannelserne. 
Workshoppen forventes afholdt første halvår 2017. 
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Metropols studerende, har ikke et formelt ansvar for kvalitetssikring af 
uddannelserne, men indgår som aktive partnere i kvalitetsarbejdet.  
 
De studerende: På Metropol er de studerende organiseret i en samlet 
studenterorganisation kaldet Studenterrådet (SR). På hver grunduddannelse er der 
ligeledes et lokalt studerendes råd (DSR).  
 
Studenterrådet består af to repræsentanter (studerende) fra hver af Metropols 
grunduddannelser. Og rådet har to repræsentanter i Metropols bestyrelse. 
 
Rektor og SR mødes fire gange årligt med det formål at drøfte bestyrelsesmøder 
og temaer som er højt på de studerendes eller Metropols dagsorden på et givent 
tidspunkt. Desuden mødes SR med professionshøjskoledirektøren hvert kvartal, og 
har ad hoc-møder med dekaner om uddannelsesrelaterede temaer. 
 
Lokalt i tilknytning til de enkelte uddannelser er de studerendes råd en aktiv partner 
i Metropols arbejde med at videreudvikle studiemiljøerne på uddannelserne og på 
Metropol som institution.  
 
Lokalt er der ligeledes et studieråd, som bidrager til arbejdet med studieordninger, 
kvalitetssikring, studievejledning, etc. I studierådene mødes institutchef, 
uddannelsesledere, undervisere og studerende for at drøfte aktuelle faglige og 
pædagogiske spørgsmål om uddannelsen. På enkelte uddannelser deltager også 
repræsentanter for praktikstederne i studierådene. Studerende er ligeledes 
repræsenteret i uddannelsernes uddannelsesudvalg. 
 
Metropol laver uddannelser for og med de studerende. En aktiv involvering af de 
studerende begynder ved studiestart og fortsætter gennem hele uddannelsen. En 
aktiv involvering omfatter fx, at alle studerende ved studiestart introduceres til 
undervisningsevalueringer og til SR/DSR’s arbejde. 
 
Formålet med den aktive involvering er at få forventningsafstemt med de 
studerende, så de er bevidste om, at kvalitet i undervisningen er et fælles ansvar. 
Det skal være klart for de studerende, at deres aktive deltagelse i både 
undervisning og i evalueringer er nødvendig for at kunne skabe gode 
læringssituationer og udvikle undervisningen.  
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3. Centrale styringsværktøjer 
 
Metropols kvalitetsarbejde er understøttet af en række centrale styringsværktøjer, der 
sikrer, at alle enheder arbejder systematisk og løbende med at indfri Metropols 
ambitioner om uddannelser af høj kvalitet. Samtidigt er de designet, så de afspejler 
Metropols arbejde med at indfri akkrediteringskriterierne.  
 
Figuren illustrerer, hvordan de fem kriterier er koblet med de centrale styringsværktøjer: 

1. Handleplan og kvalitetstavle 
2. Procedurer for kvalitetsarbejde 
3. Uddannelsesgennemgange 
4. Interne auditeringer 
5. Strategiopfølgning 
6. Udviklingskontrakten 

 
Figur 2. De fem kriterier og kvalitetssikring på Metropol 

 
 
Som det fremgår af figuren, er der for hvert af de fem kriterier tilknyttet et eller flere 
styringsværktøjer, som understøtter kvalitetsarbejdet samlet på Metropol og på de 
enkelte uddannelser. Sammenhængen mellem de fem akkrediteringskriterier og 
Metropols centrale styringsværktøjer er uddybet i bilag 1: De fem kriterier og Metropols 
styringsværktøjer. 
 
I de næste afsnit er de centrale styringsværktøjer præsenteret.  
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3.1  Handleplan og kvalitetstavle  
Alle uddannelser på Metropol har en handleplan, hvori centrale indsatser er beskrevet. 
Handleplanerne er et redskab til dialog og formidling om uddannelsens strategiske 
indsatsområder og udviklingstiltag samt dialog om, hvordan uddannelsen arbejder med at 
følge op på problemområder, der er identificeret gennem det løbende og systematiske 
kvalitetssikringsarbejde. 
 
Afsættet for handleplanen er systematiske analyser af en lang række datakilder (nøgletal, 
evalueringer af undervisningen, input fra uddannelsesudvalg mv.) og Metropols 
strategiske ambitioner. Se bilag 2: Vejledning til handleplaner for en uddybning af 
Metropols koncept for handleplaner.  
 
Handleplanerne er med til at sikre en helhedsorienteret og systematisk vurdering af 
problemområder og udviklingspotentialer for den enkelte uddannelse. Handleplanerne er 
endvidere et styringsværktøj, som uddannelses-/afdelingsleder og institutchef bruger i 
deres daglige ledelse. 
 
Handleplanerne kan være flerårige, men bliver taget op til revision hvert år, se 
styringshjul figur 4 senere i dette afsnit.  Institutchefen er ansvarlig for udarbejdelsen af 
årets handleplan, men selve arbejdet med handleplanen sker i en tæt dialog mellem 
uddannelses-/afdelingsleder og institutchef og med aktiv involvering af medarbejdere og 
studerende. 
 
På lige fod med uddannelserne udarbejder Metropols koncernadministration årligt en 
handleplan. 
 
Handleplanerne er tæt koblet til et andet centralt styringsværktøj ”kvalitetstavlen”, som er 
et værktøj til at prioritere, hvilke indsatser og problemstillinger, der skal tages stilling til på 
de respektive ledelsesniveauer i Metropol. 
 
Uddannelserne udarbejder årligt en kvalitetstavle, hvor de blandt andet angiver de 
udfordringer, der har vist sig ved afrapporteringen på sidste års handleplan, samt hvilke 
temaer som tegner sig i den handleplan, som de står overfor at skulle udarbejde.  
 
I arbejdet med kvalitetstavlen forholder institutchef og uddannelsesleder sig ligeledes til, 
om der er behov for nye eller justerede tiltag på baggrund af udvalgte nøgletal eller nye 
tendenser i samfundet.  
 
Kvalitetstavlen er med andre ord et udgangspunkt for en årlig opfølgning i 
ledelsesstrengen, hvor uddannelses-/afdelingsleder, institutchef, dekan og rektor trinvist 
forholder sig til den enkelte uddannelses kvalitetsarbejde, problemstillinger og strategiske 
indsatser. 
 
En central del af denne opfølgning i ledelsesstrengen er at drøfte uddannelsernes 
eventuelle udfordringer og løfte dem hen på det ledelsesniveau, hvor der enten skal 
træffes beslutninger eller er behov for specifik ledelsesmæssig bevågenhed. Nogle 
udfordringer vil derfor blive genstand for drøftelser, beslutninger og opfølgning på lavere 
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ledelsesniveauer, mens andre løftes op på dekan-rektor niveau.  Kvalitetstavlen 
understøtter endvidere, at der sker en systematisk feedback tilbage i ledelsesstrengen.  
 
Kvalitetstavlen er for både grunduddannelser og efter- og videreuddannelser (EVU).  
 
Figur 3. Informationsflow og beslutningsstruktur ved Metropols kvalitetstavle  

 
 
Kvalitetstavlen har et prioriteret fokus på udvalgte indsatser og nøgletal fra de enkelte 
uddannelsers handleplaner. Kvalitetstavlen sætter således et ledelsesmæssigt fokus på 
udvalgte elementer i uddannelsens kvalitetsarbejde, som i sagens natur er mere 
omfattende end de elementer, der optræder på kvalitetstavlen.  Se bilag 3: Vejledning til 
kvalitetstavle for en uddybning af Metropols koncept for kvalitetstavlen. 
 
3.2 Strategiopfølgning, udviklingskontrakt og styringshjul 
Uddannelsernes arbejde med handleplan og kvalitetstavle er tæt koblet til Metropols 
arbejde med den årlige strategiopfølgning. Omdrejningspunktet for Metropols årlige 
strategiopfølgning er en række centrale indikatorer for hvert af de fem strategiske mål i 
Strategi 2020. Indikatorerne har til formål at vise, om Metropol som samlet organisation 
flytter sig i den rigtige retning mod realisering af Strategi 2020. For hver indikator er der 
sat milepæle for året, som der bliver fulgt op ved årets udgang.  
 
Metropol har – på linje med andre videregående uddannelsesinstitutioner – indgået en 
treårig udviklingskontrakt med uddannelsesministeren. I kontrakten forpligter Metropol sig 
til at arbejde på en række uddannelsespolitiske målsætninger. Metropols 
udviklingskontrakt er udformet, så den har en tæt sammenhæng med vores Strategi 
2020. 
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Figur 4 illustrerer, hvordan Metropol arbejder med sine centrale styringsværktøjer hen 
over året og følger op på uddannelsernes kvalitetsarbejde og strategiske indsatser.  
 
Figur 4. Metropols styringshjul 

 
3.3 Procedurer for uddannelsernes kvalitetsarbejde 
Alle uddannelser har nedskrevne kvalitetssikringsprocedurer. De fungerer som et 
værktøj, der sikrer, at medarbejdere og ledere har begrundede, veldokumenterede og 
praksisanvendelige arbejdsrutiner. De organisatoriske kvalitetssikringsrutiner skal 
understøtte, at problemområder og udviklingsbehov bliver identificeret, og mindst lige så 
vigtigt at gode løsninger efterfølgende bliver implementeret. I procedurerne er der 
beskrevet en klar ansvars- og opgavefordeling på uddannelsen, og på tværs af Metropols 
enheder, så arbejdet i det daglige forløber uproblematisk.  
 
Et eksempel på en procedure er uddannelsernes procedure for "Aftager- og 
dimittendkontakt" – her beskriver de enkelte uddannelser, hvordan de arbejder med at 
indhente og inddrage viden fra dimittender og aftagere, fx gennem uddannelsesudvalg, 
aftager- og dimittendundersøgelser og alumnenetværk mv., i deres kvalitetssikring af 
uddannelsernes relevans. Af proceduren fremgår ligeledes ansvars- og 
opgavefordelingen mellem uddannelsen, Studieservice og Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet.   
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Formålet med de nedskrevne procedurer for uddannelsernes kvalitetsarbejde er, at de 
skal: 
■ Fungere som vejledninger for medarbejdere og ledere i deres arbejde med at 

planlægge, gennemføre, evaluere og følge op på tiltag, der sikrer kvalitet og relevans i 
uddannelsen.  

■ Skabe sammenhæng i opgaveløsningen, idet ansvars- og rollefordelingen for alle 
involverede enheder er ledelsesgodkendt og beskrevet i de enkelte procedurer. 

■ Styrke videndeling om kvalitetsarbejdet på tværs af Metropols uddannelser, idet 
procedurerne er beskrevet efter en fælles skabelon, der gør det nemt for den enkelte 
medarbejder at orientere sig og finde inspiration i andre uddannelsers måder at 
tilrettelægge kvalitetsarbejdet. 

 
Metropols procedurer for kvalitetsarbejdet er koblet til Metropols Strategi 2020 og de  
lovbestemte akkrediteringskriterier, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 
2013. I bilag 1 er en uddybning af, hvordan uddannelsernes procedurer for 
kvalitetsarbejdet er koblet til de fem akkrediteringskriterier.  
 
Struktur og indhold i procedurerne 
Fælles for alle Metropols uddannelsers procedurer er, at de har afsæt i kvalitetscirklen, 
som baserer sig på PDSA-modellen (Plan, Do, Study, Act). Det sikrer et løbende og 
systematisk arbejde med udvikling, læring og forbedringer. Kvalitetscirklen er illustreret i 
figur 5. 
 
Figur 5. Kvalitetscirkel som afsæt for uddannelsernes procedurer  
 
 

 
 
 
Alle procedurer beskriver:  
■ De formelle kriterier som proceduren er rettet mod. 
■ Aktiviteter, der er omfattet af kvalitetsarbejdet, herunder med hvilken frekvens og 

dækning/bredde de gennemføres.  
■ Ansvars- opgavefordeling, herunder hvem er ansvarlig for planlægning, 

gennemførsel, evaluering og opfølgning på uddannelsen. 
■ Dokumentationen der indgår i uddannelsernes evaluering og opfølgning.  

Planlægning 

Gennemførsel 

Analyse/evaluering 

Opfølgning 
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■ Interne og eksterne aktører, der er involveret i arbejdet. Understøtter en 
stabsfunktion uddannelsens kvalitetsarbejde vil det af proceduren fremgå, hvordan 
ansvarsfordeling og arbejdsgangen er for de opgaver. Et eksempel på denne type af 
opgaver er Studieservices indhentning af dimittendkontakter, prodekanernes 
understøttelse af F&U aktiviteter og Ledelses- og Kommunikationssekretariatets 
ansvar for de tværgående aftager-, dimittend- og studentertilfredshedsundersøgelser. 

 
3.4  Kvalitetsnetværkene – forum for videndeling 
Metropol har to kvalitetsnetværk – et for grunduddannelser og et for efter- og 
videreuddannelser. De to kvalitetsnetværk er centrale omdrejningspunkter for arbejdet 
med kvalitetssikring og -udvikling på Metropol. 
 
Netværkenes deltagere er ledere og relevante nøglemedarbejdere, der mødes og drøfter 
udfordringer og god praksis med kvalitetsarbejdet. Ligeledes deltager chefer fra 
Metropols Koncernadministration og prodekaner på møder, hvor opgaver, der varetages i 
samarbejde med uddannelserne, er på dagsorden. Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet er tovholder på møderne og sekretariatsbetjener 
netværkene. 
 
Uddannelsernes procedurer for kvalitetsarbejdet samt erfaringer fra 
uddannelsesgennemgange og interne auditeringer er afsættet for de tematiske drøftelser, 
som er i kvalitetsnetværkene.  
 
Bliver der på møderne identificeret tværgående problemstillinger, som kræver en fælles 
løsning, har Ledelses- og Kommunikationssekretariatet ansvar for at få nedsat en ad hoc-
arbejdsgruppe, der i udgangspunktet har en måned til at udarbejde et oplæg til en fælles 
tværgående løsning. Oplægget til en fælles løsning godkendes på institutchefniveau og 
relevant KA- chefniveau inden den implementeres. Direktionen inddrages i det omfang 
det er relevant. 
 
3.5  Uddannelsesgennemgange  
Metropol har et koncept for uddannelsesgennemgange, der målrettet afdækker styrker og 
svagheder ved egne uddannelser gennem korte, effektive processer og afbalancerede 
dokumentationskrav. 
 
Det primære formål med uddannelsesgennemgangene er ved brug af eksterne 
ekspertpaneler at få en konstruktiv vurdering af, hvordan Metropol kan udvikle kvaliteten 
af uddannelserne. Fokus for uddannelsesgennemgangen er at få vurderet 
uddannelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse, og hvordan arbejdet fungerer í praksis. 
Vurderingerne af uddannelsernes styrker og svagheder suppleres med anbefalinger til, 
hvordan kvaliteten kan forbedres. 
 
Uddannelsesgennemgangene tager udgangspunkt i Danmarks Akkrediteringsinstitutions 
kriterier for uddannelsesakkreditering. Der bliver fokuseret på uddannelsens relevans, 
videngrundlag, mål for læringsudbytte, tilrettelæggelse og gennemførelse, samt 
uddannelsens interne kvalitetssikring.  
 



 

 17 
 

Uddannelsesgennemgangene afsluttes ved, at der på baggrund af ekspertpanelets 
vurderinger udarbejdes en kortfattet rapport over styrker og svagheder ved uddannelsen 
med tilhørende anbefalinger. På baggrund af rapporten udarbejder den pågældende 
uddannelsesleder i dialog med institutchefen en kort skriftlig opfølgningsplan. 
Opfølgningsplanen kvalificeres i ledelsesstrengen og drøftes efterfølgende i 
uddannelsesudvalget. Se bilag 4: Uddannelsesgennemgange på Metropol for en 
uddybning af Metropols koncept. 
 
3.6 Interne auditeringer  
Metropol har et koncept for interne tematiske auditeringer. Formålet med auditeringerne 
på Metropol er at bidrage til at kvalitetssikre og- udvikle arbejdet med at realisere 
Metropols ambitiøse målsætning på de enkelte uddannelser og på tværs af uddannelser.  
 
Auditeringerne er en læringsfokuseret kvalitetssikringsmetode, der afdækker omfanget af 
relevante kvalitetssikringsmekanismer og vurderer, hvordan kvalitetssystemet anvendes 
til at dokumentere og udvikle kvaliteten af de aktiviteter, der udbydes.  
 
At auditeringerne er tematiske betyder, at der fokuseres på specifikke dele af en 
uddannelses- eller enheds praksis, og dermed er fokus ikke på hele uddannelser. Derved 
adskiller auditeringerne sig bl.a. fra uddannelsesgennemgangen ved at gå mere i dybden 
med et tema, hvor uddannelsesgennemgange ser på den samlede praksis på 
uddannelsen.   
 
De udvalgte temaer knytter sig i udgangspunktet til Danmarks Akkrediteringsinstitutions 
(AI) kriterier for uddannelsesakkreditering, men kan også basere sig på ønsket om at få 
andre siden af Metropols kvalitetsmekanismer belyst og styrket.  
 
Metropol gennemfører årligt auditeringer. Antallet af auditeringer varierer fra år til år, hvis 
det vurderes nødvendigt for at kaste lys over flere temaer inden for samme år. Se bilag 5: 
Interne tematiske auditeringer på Metropol.  
 
3.7 Metropols tværgående undersøgelser 
Et led i Metropols arbejde med kvalitetssikring af grunduddannelserne er tre tværgående 
analyser, der siden 2009 er blevet gennemført med to til tre års mellemrum. 
 
Metropol har udviklet et fælles koncept for dimittend- og aftagerundersøgelser på 
grunduddannelserne, hvis formål er løbende og systematisk at indsamle viden til den 
enkelte uddannelse om dimittendernes arbejdsparathed og aftagernes vurdering af deres 
kompetencer.  
 
Metropol gennemfører ligeledes en studentertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med 
fire andre professionshøjskoler. Formålet med denne undersøgelse er at indsamle viden 
om de studerendes vurdering af en række forhold, som er centrale for de studerende 
læring og trivsel.  
 
Resultaterne fra de tre undersøgelser indgår i uddannelsernes årlige handleplan, se 
afsnit 3.1. På samme måde inddrager Metropols koncernadministration resultaterne 
herfra i deres årlige handleplan. 
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Se bilag 6: Koncept for aftagerundersøgelsen og bilag 7: Koncept for 
dimittendundersøgelsen for en uddybning af de to undersøgelser. 
 
På efter- og videreuddannelsesområdet indhentes ligeledes – blandt andet gennem 
løbende evalueringer – systematisk viden om uddannelsernes relevans og kvalitet. 
Denne viden anvendes i udviklingen af EVU-tilbuddene. 
 
3.8  Nye uddannelser og udbud 
Metropol vurderer løbende behovet for at udvikle nye uddannelser, der modsvarer 
samfundets behov for kompetencer. Metropol har udarbejdet en procedure for arbejdet 
med at kvalitetssikre nye uddannelser og uddannelsesudbud.  
 
Som beskrevet i kapitel 2 er det Metropols bestyrelse, som godkender nye uddannelser 
og udbud.  
 
Udvikling af nye uddannelser og etablering af nye udbud ved Metropol skal imødekomme 
samfundets efterspørgsel efter nye kompetencer og en bred regional 
uddannelsesdækning. Samtidig er et sådant udviklingsarbejde en væsentlig faktor for 
videreudvikling af Metropols videnmiljøer. Se bilag 8: Nye uddannelser og 
udbud – Udvikling, kvalitetssikring og implementering for en uddybning af Metropols 
arbejde med at kvalitetssikre af nye uddannelser.  
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Bilag 1: De fem kriterier og Metropols 
styringsværktøjer 
 
I dette bilag er en uddybning af de fem akkrediteringskriterier, som Metropols 
kvalitetsarbejde skal leve op til.  
 
Kriterium I er, at Metropol har en formelt vedtaget kvalitetssikringspolitik og -strategi, 
hvilket er indeværende dokument. Kriteriet er derfor ikke yderligere uddybet i dette bilag. 
 
Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan Metropols handleplan og kvalitetstavle, 
procedurer, strategiopfølgning, udviklingskontrakt og uddannelsesgennemgange er 
relateret til delkriterier under: 
Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering 
Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag 
Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold 
Kriterium V: Uddannelsernes relevans 
 
Alle grunduddannelser og efter-videreuddannelser har en procedurebeskrivelse for de 
otte fokusområder for Metropols kvalitetsarbejde2. 
 
De dokumenter som er angivet i tabellen er tilgængelige på Metropols intranet, IntraPol.  
 

Metropols kvalitetssikring 
Kriterier for kvalitetsarbejde Styringsværktøjer 
Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering  
Kvalitetssikringsarbejdet er ledet og organiseret 
så det: 

1. Omfatter alle ledelsesniveauer og baserer sig på en klar 
ansvars- og arbejdsfordeling 

2. Sikrer en løbende involvering af undervisere og studerende 
og inddrager relevante interne og eksterne interessenter 

3. Omfatter og baserer sig på en løbende indsamling, analyse 
og anvendelse af relevant information om den enkelte 
uddannelse  

4. Baserer sig på klare standarder for, hvornår et forhold er 
utilfredsstillende og kræver handling 

5. Baserer sig på procedurer for opfølgning 
6. Omfatter systematiske vurderinger af udviklingsbehov og  

-muligheder 
 

■ Handleplan og kvalitetstavle  
■ Strategiopfølgning (Centrale 

strategiindikatorer) 
■ Udviklingskontrakten 

 

Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag  
Kvalitetsarbejdet med uddannelsernes videngrundlag bliver Uddannelsernes procedurebeskrivelse: 

                                                      
2 Institut for Ledelse og Forvaltning har ikke praktik som en del af efter- og videreuddannelserne, og derfor ingen procedure 
herfor. 
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gennemført så det sikrer, at: 
1. Uddannelserne er tilknyttet relevante faglige miljøer og 

løbende baserer sig på ny viden, som er relevant for 
uddannelsen 

2. Underviserne deltager i eller har aktiv kontakt med relevante 
forskningsmiljøer, udviklingsmiljøer eller 
beskæftigelsesområder og løbende inddrager viden og 
erfaringer herfra i undervisningen 

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

4. Undervisernes faglige kvalifikationer er opdaterede og bliver 
løbende udviklet 

5. Metropols strategiske målsætninger om undervisere, der 
forsker, og bedre integration af praksis i undervisningen bliver 
indfriet 

■ Videngrundlag  
 
Øvrigt materiale:  
Metropols FoU-dokumenter om ansvar 
og styring 
■ Organisering og vurdering af 

forskning- og udviklingsprojekter på 
Metropol  

■ Overordnet styring af FoU-projekter  
■ Kvalitetsbegreb for Forskning og 

Udvikling på Metropol 
 

Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold  
Kvalitetsarbejdet med uddannelsernes tilrettelæggelse, 
gennemførsel og pædagogiske kvalitet skal sikre, at:  

 

1. Uddannelserne til stadighed har et niveau, der svarer til de 
relevante typebeskrivelser i den danske kvalifikationsramme for 
videregående uddannelser 

Uddannelsernes procedurebeskrivelse: 
■ Niveau og prøver  
 

2. Uddannelsernes indhold afspejler uddannelsernes mål, samt at 
undervisningens tilrettelæggelse og pædagogiske kvalitet 
understøtter de studerendes læring og opnåelse af målene 

Uddannelsernes procedurebeskrivelse: 
■ Undervisningens tilrettelæggelse 

og den pædagogiske kvalitet 
 

3. Der gennemføres løbende og regelmæssige 
studenterevalueringer af uddannelsen og undervisningen, og 
resultaterne herfra finder systematisk anvendelse 
4. Der sker en kollegial videndeling om god praksis i undervisningen 
/uddannelsen 
 

Uddannelsernes procedurebeskrivelse: 
■ Evaluering af undervisning, 

eksamen og uddannelse 
 
Øvrigt materiale: 
■ Metropols fælles koncept for 

undervisnings- og 
uddannelsesevaluering på 
grunduddannelser  

■ EVU’s koncept for 
undervisningsevaluering  

■ Studentertilfredshedsundersøgelsen 
5. De dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, 
herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der 
gennemføres i udlandet, er omfattet af systematisk 
kvalitetssikringsarbejde  

Uddannelsernes procedurebeskrivelse: 
■ Praktik- og klinikophold 
■ Internationale 

uddannelsesaktiviteter 
 
Øvrigt materiale 
■ Metropols fælles koncept for 

kvalitetssikring af praktik 
 

6. Faciliteter og ressourcer understøtter undervisningen og de Forhold om faciliteter og ressourcer, 
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studerendes gennemførsel af uddannelsen som ikke skal løses ad hoc vil fremgå 
af uddannelsernes årlige handleplan. 

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

Øvrigt materiale 
■ Metropols koncept for 

uddannelsesgennemgange (bilag 4) 
■ Metropols koncept for Interne 

tematiske auditeringer (bilag 5) 

Kriterium V Uddannelsernes relevans 
Kvalitetsarbejdet med uddannelsernes relevans skal sikre, at:  
1. Uddannelserne afspejler arbejdsmarkedets behov, og de 
studerende opnår relevante kompetencer 
2. Relevante eksterne interessenter, herunder aftagersiden og 
dimittender fra uddannelserne, løbende og systematisk inddrages i 
dialog om uddannelserne, herunder disses mål, indhold.  
3. Resultaterne fra uddannelsernes dialog med eksterne 
interessenter bliver inddraget ved tilpasning af uddannelserne 
4. Centrale eksterne interessenter, herunder aftagersiden og 
eventuelle autorisationsgivende myndigheder mv., inddrages i 
udvikling og vurdering af nye uddannelsesforslag. 

Uddannelsernes procedurebeskrivelse: 
■ Aftager- og dimittendkontakt 
■ Studie- og karrierevejledning  
 
Øvrigt materiale: 
■ Metropols vejledning ”Nye 

uddannelser og udbud” (bilag 8) 
■ Metropols koncept for tværgående 

dimittend- og aftagerundersøgelser 
(bilag 6 og 7) 

 
5. Dimittendernes beskæftigelsessituation og udviklingen på det 
danske arbejdsmarked løbende bliver monitoreret – og resultaterne 
herfra bliver systematisk vurderet med henblik på nærmere 
fastlæggelse af, hvornår beskæftigelsessituationen giver anledning 
til særskilte initiativer.  

Forhold omkring dimittendernes 
beskæftigelsessituation bliver 
behandlet i uddannelsernes 
handleplan og kvalitetstavle. 
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Bilag 2: Vejledning til handleplaner  
 

1.0 Handleplaner og ansvar 
Handleplanen er det sted en uddannelse/EVU-enhed/KA-enhed (herfra 
uddannelsen/enheden) samler de større indsatser, der adresserer et eller flere 
strategimål og de markante udfordringer, som de forskellige data/kilder om 
uddannelsen/enheden viser.  
 
Institutchef/KA-chef har ansvaret for handleplanerne. Herunder: 
■ at sikre at handleplanerne udarbejdes i overensstemmelse med den fælles Metropol-

proces, herunder sikre inddragelse af medarbejdere, studerende og interessenter 
(herunder alle uddannelsesudvalg) 

■ at vurdere om handleplanerne 1) svarer på uddannelsens/enhedens udfordringer og 
ambitioner 2) er ambitiøse og realistiske  

■ at udbrede kendskabet til handleplaner hos medarbejdere, studerende og 
interessenter (herunder alle uddannelsesudvalg) 
 

2.0 Handleplanens formål 
Handleplanen er: 
■ Et værktøj til at formulere og realisere større handlinger, der sikrer kvalitet i 

uddannelserne og indfrier vores ambitioner for Metropol (strategi 2020)  
■ Et værktøj til at kvalificere en systematisk dialog i hele ledelsesstrengen, som løbende 

opdateres og skaber overblik over de indsatser, der sættes i gang 
 

3.0 Udarbejdelse af handleplaner 
Handleplanen udarbejdes for et år af gangen og følger kalenderåret.  
 
En handleplan består af to dele: 
En analysedel med en beskrivelse af, hvordan uddannelsen forholder sig til strategiske 
mål, resultater fra aftager-, dimittend- og studentertilfredshedsundersøgelserne samt 
andre data fra undersøgelser mv.  Analysen er uddannelsens/enhedens grundlag for at 
udvælge og prioritere indsatsområder, der skal indgå i handleplanen. 
 
Analysedelen for grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne (herefter EVU) 
bør maximalt være på 2-3 sider. Koncernadministration (herefter KA) udarbejder egen 
analyseskabelon og fastsætter omfang mv. for denne.      
 
En indsatsdel hvor årets strategiske og kvalitetssikringsrettede indsatser, deres formål, 
indhold og succeskriterier er beskrevet i en skabelon for indsats handleplan. 
 
En indsats kan være svaret på flere kilder eller blot en enkelt. Det vil sige, at en indsats 
kan laves alene for at indfri en ambition om at realisere et af de fem strategimål (kilde) 
eller alene for at svare på en udfordring som fx aftagerundersøgelsen (kilde) viser. 
Mange indsatser vil formentligt være udtrykt i flere af de kilder, som 
uddannelsen/enheden arbejder med. En indsats kan sagtens strække sig over flere år, 
men det er væsentligt, at der i givet fald formuleres milepæle, der kan følges op på årligt. 
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Hver uddannelse/enhed skal således udfylde én analyseskabelon og udarbejde nogle 
skarpt prioriterede indsatser i den fælles skabelon herfor. 
 

4.0 Inddragelse af medarbejdere, studerende og interessenter 
Medarbejdere, studerende og interessenter (herunder uddannelsesudvalg) skal 
inddrages i udarbejdelsen af handleplaner. Formålet med inddragelsen er at kvalificere 
og sikre ejerskab til de lokale indsatser, samt at drøfte/aftale roller og (med)ansvar i 
implementeringen af de enkelte indsatser.  
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Bilag 3:Vejledning til kvalitetstavle  
 

1.0 Kvalitetstavlen og ansvar 
Kvalitetstavlen er et opfølgnings- og dialogværktøj for en årlig opfølgning i juni måned i 
ledelsesstrengen, hvor uddannelsesleder/afdelingsleder, institutchef, dekan og rektor 
trinvist forholder sig til den enkelte uddannelses/EVU-enhedens (herfra uddannelse) 
kvalitetsarbejde. En central del af denne opfølgning er at drøfte uddannelsernes 
eventuelle udfordringer og løfte dem derhen, hvor der kan træffes beslutninger. På hvert 
niveau prioriterer man, hvad der skal drøftes med næste niveau.  
 

  
 
Institutchefen har ansvaret for kvalitetstavlen. Herunder: 
■ at sikre at kvalitetstavlen udfyldes med inddragelse af 

uddannelsesleder/afdelingsleder 
■ at kvalitetssikre indholdet og prioriteringen i kvalitetstavlen  
■ at sikre dokumentation af aftaler på de møder om kvalitetstavlen, som ligger forud for 

mødet med rektor 
 

2.0 Kvalitetstavlens indhold 
Der udfyldes én kvalitetstavle pr. uddannelse. 
 
Kvalitetstavlen indeholder følgende information om uddannelsen: 
 

1. Hvordan handles der på udfordringer (røde) ved udvalgte nøgletal? (Der er sat 
fælles grænseværdier for nøgletal) 

2. Hvordan går det med at få gennemført indsatserne i handleplanerne i år?  
3. Hvordan er der fulgt op på sidste års udfordringer med at gennemføre 

indsatserne fra handleplanerne? 

Rektor og dekan drøfter 
den enkelte uddannelses 
udfordringer og styrker i 

sammenhæng. 

Dekan og institutchef drøfter den enkelte 
uddannelses udfordringer og styrker i 

sammenhæng.  

Institutchef og uddannelsesleder drøfter den enkelte 
uddannelses udfordringer og styrker i sammenhæng.  
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4. Nogle temaer som allerede nu tegner sig at være relevante for næste års 
handleplaner? 
 

3.0 Mødestruktur og dokumentation i ledelsesstrengen 
Det er op til den enkelte uddannelsesleder, institutchef og dekan at finde formen for de 
løbende møder i hele ledelsesstrengen om kvalitetstavlen og dokumentere beslutninger 
og drøftelser herunder hvad der skal bringes videre til det næste ledelseslag. 
Mødestrukturen og dokumentation af indholdet i møderne mellem dekan og rektor er 
derimod formaliseret. Der sættes en halv time af til møderne og aftaler mellem rektor-
dekan skrives ind i kvalitetstavlen (opfølgningslog). På møderne deltager endvidere LS.  
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Bilag 4: Uddannelsesgennemgange på 
Metropol 
 
Indledning 
På Metropol arbejder vi kontinuerligt på at udvikle og evaluere kvaliteten af vores uddan-
nelser. Som led i dette arbejde har Metropol et koncept for uddannelsesgennemgange, 
hvor de enkelte uddannelser underkastes et kritisk blik af eksterne eksperter med henblik 
på at identificere potentielle udviklingsområder.  
Konceptet er udformet, så det afdækker styrker og svagheder ved egne uddannelser 
gennem korte, effektive processer og afbalancerede dokumentationskrav. 
 
1.0 Formålet med uddannelsesgennemgangene 
Formålet med uddannelsesgennemgangene er at sikre og udvikle kvaliteten af de enkelte 
uddannelser, hvorved Metropol regelmæssigt får vurderet uddannelsernes mål, indhold 
og tilrettelæggelse, og hvordan det fungerer í praksis. Vurderingerne af uddannelsernes 
styrker og svagheder suppleres med anbefalinger til, hvordan kvaliteten kan forbedres. 
Med overgangen fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering var det en klar 
ambition, at skabe et nationalt mere effektivt og mindre ressourcekrævende 
kvalitetssikringssystem. Derfor har Metropol også haft som ambition at designe et 
koncept for uddannelsesgennemgange, som er ubureaukratisk. 
 
2.0 Kriterier for uddannelsesgennemgange 
Uddannelsesgennemgangene tager udgangspunkt i kriterierne for 
uddannelsesakkreditering og ser på, hvordan uddannelserne lever op til dem i praksis. 
Der vil blive fokuseret på uddannelsens relevans, videngrundlag, mål for læringsudbytte, 
tilrettelæggelse og gennemførelse, samt uddannelsens interne kvalitetssikring.  Endelig 
vil der særligt blive set på sammenhæng i uddannelsen. 
  
I uddannelsesgennemgangene tilstræbes det at se på hele uddannelser. I det omfang de 
eksterne eksperter finder eventuelle udbudsspecifikke problemstillinger, adresseres det 
specifikke udbud i afrapporteringen. Denne problemstilling er kun relevant i begrænset 
omfang, da det kun er få af Metropols uddannelser, som udbydes på flere lokationer. 
I uddannelsesgennemgangene vil der tillige blive set på, om der er forhold ved uddannel-
serne, som skal adresseres i forbindelse arbejdet med de nationale studieordninger.  
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3.0 Uddannelsesgennemgangenes fire faser 
Metropols uddannelsesgennemgange følger fire faser.  

 
 
Når de fire faser er gennemført, er uddannelsesgennemgangene i princippet afsluttet.  
I bilaget kan ses en oversigt over elementerne i uddannelsesgennemgangene. 
 
3.1 Ekspertpanel 
Ekspertpanelet vil blive sammensat af eksterne, uafhængige eksperter, som skal forholde 
sig kritisk undersøgende og afsøge udviklingsmuligheder på uddannelsen. Til det skal 
ekspertpanelet samlet set have en kompetenceprofil, der sikrer solide, faglige vurderinger 
af de enkelte uddannelser. 
  
Ekspertpanelet skal som udgangspunkt besidde følgende: 
 Solid erfaring inden for uddannelsestilrettelæggelse 
 Faglig indsigt i uddannelsens centrale elementer   
 Omfattende viden om aftagerfeltet 
 Et studenterperspektiv  
 
Ekspertpanelet vil typisk bestå af tre til fire medlemmer alt afhængigt af de enkelte ek-
sperters kompetenceprofiler. Det er væsentligt, at ekspertpanelet i en samlet betragtning 
lever op til kompetenceprofilen.   
 
Anvendelsen af eksterne eksperter har til formål at styrke uafhængigheden i vurderin-
gerne og bidrage med et blik udefra på den gældende praksis på den enkelte uddan-
nelse. I enkelte tilfælde kan det være relevant at anvende internationale eksperter. An-
vendelsen af internationale eksperter vil dog tage udgangspunkt i en konkret vurdering af 
fordele og ulemper herved. Fx kan internationale eksperter bidrage med et internationalt 
udsyn på uddannelsens kvalitet, men mangler så forståelse for den danske kontekst, 
hvori uddannelsen foregår.   
 
 
 

Forberedende 
fase 

Ekspertpanelet 
nedsættes  og 

dokumentation 
indhentes 

Dokumentation 
og interview

  

Ekspertpanel 
læser 

dokumentation, 
afholder 

formøde og 
gennemfører 

interviews 

Afrapportering 

Ekspertpanel 
afgiver kort 

skriftligt rapport 
som sendes til 

uddannelsesled
erne og 

institutchefen 

Opfølgning 

Uddannelsesled
er sender 

opfølgningsplan 
til 

institutchefen. 
Planen 

godkendes 
endeligt af 
direktionen 
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3.2 Dokumentationsgrundlag  
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet (LKS) har sekretariatsfunktionen og det meto-
diske ansvar i forhold til den enkelte uddannelsesgennemgang.  
Dokumentationsgrundlaget for uddannelsesgennemgangene udgøres af: 

 Uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning 
 Uddannelsens handleplaner fra de seneste to år 
 Nøgletal (herunder indgår resultaterne fra diverse undersøgelser)  
 Procedurer for uddannelsens kvalitetsarbejde 
 Skriftligt input fra uddannelsens uddannelsesudvalg 
 Interview med relevante repræsentanter fra uddannelsen 
 Eksempler som illustrerer og dokumenterer, at uddannelsen arbejder 

hensigtsmæssigt og tilfredsstillende med procedurerne    
 
Det er intentionen med dokumentationens omfang og sammensætning, at der skabes et 
solidt grundlag for ekspertpanelets vurdering samtidig med, at der sikres korte, effektive 
processer i uddannelsesgennemgangene. 
 
3.3 Interviewprocessen  
Interviewprocessen står som en hel central del af uddannelsesgennemgangene, og er en 
af de primære kilder til viden om praksis på uddannelsen. 
Interviewene har sammen med det øvrige dokumentationsmateriale til formål at kaste lys 
over, om uddannelsen lever op til kriterierne for uddannelsesakkreditering og derigennem 
bidrage til den fortsatte udvikling og sikring af kvaliteten af uddannelsen.   
Interviewene vil strække sig over en dag, og gennemføres i en dialogisk proces mellem 
ekspertpanelet, som stiller spørgsmål, og interviewdeltagerne som fortæller om, uddyber 
og begrunder egen praksis. 
 
Programmet for interviewdagen ser typisk sådan ud: 
Deltagere Indhold Tidspunkt/varighed 
Formøde ml. panel og LKS-
konsulenter 

Forberedelse af inter-
views: drøftelse af ind-
sendt materiale, interview-
guide mv. 

2,5 t 

 Pause  10 min 
Interview m. institutchef og 
uddannelsesleder(e) 

Samtale vedr. praksis 45 min. 

 Pause  5 min. 
Interview med uddannelsens 
praktikkoordinator og/eller 
internationale koordinator  

Samtale vedr. praksis 30 min. 

 Frokost 30 min. 
Interview m. studerende 
(stk:5) 

Samtale vedr. praksis 1 t. 

 Pause  10 min. 
Interview m. undervisere 
(stk.:5)  

Samtale vedr. praksis 1 t. 

 Pause  15 min. 
Interview med. institutchef og Opfølgende samtale vedr. 30 min. 
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Deltagere Indhold Tidspunkt/varighed 
uddannelsesleder praksis 
Opsamling ml. panel og LKS-
konsulenter.  

Opsamlende vurdering 1t 
   

  
Forud for interviewdagen har en konsulent fra LKS udarbejdet en spørgeguide til hvert 
interview. Den enkelte spørgeguide tilpasses på det indledende møde mellem ekspertpa-
nelet og konsulenten fra LKS, og danner grundlag for interviewene i løbet af dagen. Den 
enkelte spørgeguide vil desuden blive justeret og suppleret som dagen forløber, således 
at ekspertpanelet hele tiden stiller de mest relevante og interessante spørgsmål til ud-
dannelsens procedurer og praksis. 
 
4.0 Afrapportering 
Konsulenten fra LKS tager i løbet af dagen noter og udarbejder efterfølgende en kortfattet 
rapport på ca. to til tre sider på baggrund af ekspertpanelets og egne vurderinger og an-
befalinger. Rapporten indeholder vurderinger af uddannelsens kvalitet og relevans, samt 
adresserer udbudsspecifikke problemstillinger i det omfang det er aktuelt. Afrapporterin-
gen sendes herefter til godkendelse hos eksperterne.   
Efter ekspertpanelets godkendelse af rapporten sendes den til den respektive institutchef 
og uddannelsesleder(e). 
5.0 Opfølgning 
Uddannelsesledere udarbejder i dialog med institutchefen en kort skriftlig opfølgningsplan 
på baggrund af ekspertpanelets rapport. I de tilfælde hvor der er udbudsspecifikke pro-
blemstillinger, kommer den pågældende uddannelsesleder med en supplerende 
opfølgningsplan for dette. Opfølgningsplanen kvalificeres i ledelsesstrengen og 
godkendes endeligt af direktionen. 
 
Karakteren af de identificerede problemstillinger er væsentlige for, hvordan det videre 
arbejde tilrettelægges. Akutte problemstillinger adresseres hurtigst muligt med inddra-
gelse af de rette niveauer i ledelsesstrengen. Problemstillinger, som har en mere struktu-
rel karakter, og hvor løsningen typisk tager længere tid at implementere, løftes efter be-
hov ind i arbejdet med uddannelsens handleplan. 
 
Derudover forventes det, at institutchefen og uddannelseslederen præsenterer relevante 
interessenter, herunder uddannelsesudvalget, for afrapporteringen og opfølgningsplanen, 
så der sker størst mulige kvalificering og inddragelse i det videre arbejde med at sikre og 
udvikle kvaliteten af uddannelsen.   
 
6.0 IntraPol og kvalitetsnetværk 
Afrapporteringen og opfølgningsplanen placeres af Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet på IntraPol, Metropols interne videndelingsportal. Det giver 
mulighed for videndeling mellem uddannelser på tværs af Metropol 
Videndeling foregår desuden mere formaliseret i Metropols interne kvalitetsnetværk, hvor 
de enkelte uddannelsesgennemgange vil fungere som genstand for drøftelser af den 
generelle kvalitet af uddannelsernes procedurer og praksisser.  
 



 

 30 
 

7.0 Evaluering af konceptet for uddannelsesgennemgange 
Konceptet for uddannelsesgennemgange vil blive evalueret og evt. justeret efter de første 
to uddannelsesgennemgange er blevet gennemført. Som afslutning på hver interviewdag 
sættes der 30 min. af til at evaluere konceptet for uddannelsesgennemgange. Her delta-
ger ekspertpanelet, institutchef, uddannelsesleder(e), en underviser, en studerende og 
konsulenten fra Ledelses- og Kommunikationssekretariatet. Dette input vil danne grund-
lag for evt. justering af konceptet. Justeringen vil LKS stå for, og konceptet vil efterføl-
gende blive behandlet på et direktionsmøde.  
 
8.0 Turnusplan for uddannelsesgennemgange 
På Metropol foretages der uddannelsesgennemgange efter en turnusplan. Det forventes 
at alle uddannelser evalueres inden for en periode på 6 år. Turnusplanen er tilrettelag på 
den måde, at de uddannelser, der senest har været gennem uddannelsesakkreditering, 
placeres sidst i turnussen.  
  



 

 31 
 

Bilag: Oversigt over elementerne i uddannelsesgennemgange 
Nedsættelse af ekspertpanel 3-4 eksterne eksperter 

Eksperterne skal samlet set besidde: 
 Solid erfaring inden for 

uddannelsestilrettelæggelse 
 Faglig indsigt i uddannelsens 

centrale elementer   
 Omfattende viden om 

aftagerfeltet 
 Et studenterperspektiv  

 
Dokumentation som indgår i 
vurderingen 

Uddannelsesbekendtgørelsen og 
uddannelsens studieordning 
Uddannelsens handleplaner fra de 
seneste to år 
Nøgletal (herunder indgår resultaterne 
fra diverse undersøgelser)  
Procedurer for uddannelsens 
kvalitetsarbejde 
Skriftligt input fra uddannelsens uddan-
nelsesudvalg 
Interview med relevante 
repræsentanter fra uddannelsen 
Et minimum af til lejligheden 
udarbejdet dokumentation (særlig 
vægt på eksempler som illustrerer og 
dokumenterer, at uddannelsen 
arbejder hensigtsmæssigt og 
tilfredsstillende med procedurerne) 
 

Kriterier for panelets vurdering De gældende kriterier for akkreditering 
af eksisterende uddannelser 
 

Interviewdag Ekspertpanelet vil foretage interview 
med:  

 Institutchef 
 Uddannelsesleder(e) 
 Undervisere  
 Studerende  
 Evt. praktikkoordinator, 

international koordinator 
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Bilag 5: Interne tematiske auditeringer på 
Metropol 
 
Metropol arbejder på at levere stærke studerende og uddannelser af højeste kvalitet. For 
at sikre dette foretager Metropol årligt interne tematiske auditeringer. Formålet med au-
diteringerne er at bidrage til at kvalitetssikre og- udvikle arbejdet med at realisere Metro-
pols ambitiøse målsætning på de enkelte uddannelser og på tværs af uddannelser.  
 
Intentionen med auditeringskonceptets konkrete design og metode er at have et koncept, 
som er kendetegnet ved korte, effektive og udviklingsorienterede processer.   
 

1.0 Intern auditering – hvad er det? 
En intern auditering er en læringsfokuseret kvalitetssikringsmetode, der afdækker omfan-
get af relevante kvalitetssikringsmekanismer og vurderer, hvordan kvalitetssystemet an-
vendes til at dokumentere og udvikle kvaliteten af de aktiviteter, der udbydes. 
 
2.0 Om intern auditering på Metropol 
Interne auditeringer indgår som et element i Metropols kvalitetssikrings- og 
udviklingssystem. Auditeringerne er en intern kvalitetssikringsmekanisme for at 
undersøge, om de vedtagne kvalitetssikringsprocedurer efterleves og fungerer i praksis. 
 
3.0 Antal auditeringer og udvælgelse af temaer 
Metropol gennemfører ca. tre auditeringer årligt. Antallet kan dog godt være højere, hvis 
det vurderes nødvendigt for at kaste lys over flere temaer inden for samme år. Det kan fx 
være som følge af, at der gennem uddannelsernes handleplaner, den årlige 
strategiopfølgning og nøgletal vurderes at være flere aktuelle udfordringer eller 
uudnyttede muligheder, som skal undersøges nærmere.  
 
På baggrund af dialog med dekanerne indstiller Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet (LKS) til direktionen, hvilke temaer som de kommende 
auditeringer skal omhandle. Direktionen beslutter ud fra indstillingen, hvilke auditeringer 
der skal gennemføres. 
 
Dialogen mellem dekaner og Ledelses- og Kommunikationssekretariatet om udvælgelsen 
af temaer sker dels på baggrund af dekanernes viden om uddannelserne i deres porte-
følje, herunder konkret viden om kvalitetsarbejdet fra nøgletal og uddannelsernes hand-
leplaner, dels på baggrund af dialog med uddannelserne og Metropols interne 
kvalitetsnetværk.  
 
De udvalgte temaer knytter sig i udgangspunktet til Danmarks Akkrediteringsinstitutions 
(AI) kriterier for uddannelsesakkreditering, men kan også basere sig på ønsket om at få 
andre sider af Metropols kvalitetsmekanismer belyst og styrket. Det er kriterierne for 
uddannelsesakkreditering, der danner referencepunkt for vurderingerne i auditeringer. 
Det skyldes, at det er besluttet i loven om akkreditering, at alle uddannelser i Danmark 
bør leve op til disse kriterier.  
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4.0 Auditeringens fire faser 
Metropols auditeringer følger fire faser.  

  
 
Når de fire faser er gennemført, er auditeringen i princippet afsluttet. Dog kan det  
i visse særlige tilfælde være relevant at evaluere, om de opfølgningsaktiviteter, som au-
diteringen har medført, er blevet implementeret på tilfredsstillende vis. 
 
5.0 Udvælgelse af uddannelser/enheder 
Når temaet for auditeringen ligger fast, skal det udpeges, hvilke uddannelser/enheder der 
skal deltage i auditeringen. I udvælgelsen lægges der vægt på, hvor det vurderes mest 
sandsynligt, at udfordringerne er størst eller flest. Desuden vægtes det, at alle ud-
dannelser over en længere periode berøres af en auditering, således at alle uddannelser 
løbende tilbydes et udforskende og udfordrende blik på deres kvalitetssikringsprocedurer, 
som giver uddannelserne/enhederne mulighed for løbende at styrke kvaliteten af egen 
praksis. 
 
6.0 Auditeringspanelets sammensætning 
Auditeringspanelet sammensættes ud fra det kompetencebehov, som auditeringens gen-
stand forudsætter. Auditeringspanelet vil typisk bestå af to til fire deltagere og kan bestå 
både af interne og eksterne eksperter alt afhængigt af hvilke kompetencer auditeringens 
tema kalder på. Væsentligt er det dog, at auditeringspanelet er sammensat mhp. en kort, 
effektiv proces, og at det samlet set dækker de forskellige perspektiver, som er nødven-
dige for at sikre en nuanceret, faglig solid vurdering. 
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet kommer efter dialog med de udvalgte uddan-
nelser med bud på et auditeringspanel. Auditeringspanelets sammensætning godkendes 
af sekretariatschefen og meddeles de udvalgte uddannelser/enheder. I tvivlstilfælde 
rådfører sekretariatschefen sig med rektor.  
 
Antallet af panelmedlemmer kan udvides, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold 
til at skabe et mere fagligt kompetent auditeringspanel.   
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Ledelses- og Kommunikationssekretariatet har desuden sekretariatsfunktionen og det 
metodiske ansvar i forhold til auditeringen. Ledelses- og Kommunikationssekretariatet 
udfærdiger en kortfattet skriftlig afrapportering af auditeringen.   
 
7.0 Auditeringspanelets opgave 
Auditeringspanelet skal foretage analyser, vurderinger og give anbefalinger til, om og 
hvordan de tematisk udvalgte kvalitetssikringsmekanismerne efterleves og fungerer i 
praksis, og hvordan praksis fremadrettet kan styrkes.  
 
8.0 Datagrundlag 
Datagrundlaget for auditeringspanelets arbejde baserer sig på skriftlig dokumentation og 
interviews. Forud for de enkelte auditeringer sendes den nødvendige dokumentation til 
auditeringspanelet. På den baggrund vurderer auditeringspanelet, hvilke interviews der 
skal gennemføres for at belyse temaet systematisk og fyldestgørende.  
 
De kortfattede, skriftlige redegørelser eller dokumentationen, som uddannelsen/enheden 
skal indlevere, har til hensigt at belyse, hvordan uddannelsen/enheden arbejder med at 
sikre og udvikle kvaliteten inden for det tema, som auditeres. I den forbindelse er det 
særlig vigtigt, at uddannelsen/enheden kan demonstrere, at de arbejder med alle fire 
elementer inden for kvalitetshjulet – planlægning, gennemførelse, evaluering og opfølg-
ning.  
 
I planlægningen af auditeringen fokuseres der på, at uddannelserne/enhederne belastes 
mindst muligt i forhold til krav om indlevering af data. I den forbindelse skal det fremhæ-
ves, at de interne auditeringer kan variere i omfang og bredde, men det er, som tidligere 
nævnt, en klar ambition at holde processer korte og effektive. Hensynet til kvaliteten af 
auditeringerne har dog førsteprioritet.      
 
9.0 Afrapportering 
Den interne auditering afrapporteres i kort skriftlig form af auditeringspanelet, dog udar-
bejdet af Ledelses- og Kommunikationssekretariatet. Auditeringspanelet skal, bistået af 
en kvalitetsmedarbejder, afrapportere på, om kvalitetssikringsmekanismerne virker og 
efterleves. Panelet skal, som et vigtigt element i deres afrapportering, give anbefalinger 
til, hvor og evt. hvordan kvaliteten kan styrkes.  
 
Afrapporteringen forventes at have et omfang svarende til to til tre A4-sider. 
 
10.0 Opfølgning 
Uddannelsesleder udarbejder i dialog med institutchefen på baggrund af panelets afrap-
portering en kort skriftlig opfølgningsplan, hvori de forholder sig til panelets vurderinger 
og anbefalinger. Så frem det er en enhed, som har været genstand for auditeringen ud-
arbejdes opfølgningsplanen af enhedens ledere i dialog med nærmeste leder. Opfølg-
ningsplanen kvalificeres i ledelsesstrengen og godkendes endeligt af direktionen.   
  
Karakteren af de identificerede problemstillinger er væsentlige for, hvordan det videre 
arbejde tilrettelægges. Akutte problemstillinger adresseres hurtigst muligt med inddra-
gelse af de rette niveauer i ledelsesstrengen. Problemstillinger, som har en mere struktu-
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rel karakter og hvor løsningen typisk tager længere tid at implementere, løftes efter behov 
ind i arbejdet med handleplanen. 
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet læser alle afrapporteringer og 
opfølgningsplaner igennem for at monitorere, om der er tværgående problemstillinger, 
der skal adresseres gennem nye eller justerede kvalitetsmekanismer og -procedurer. 
Samtidig drøfter uddannelsesleder/lederen for enheden panelets afrapportering og egen 
opfølgningsplan med nærmeste leder, og hvis nødvendigt løftes problemstillingerne 
videre op gennem ledelsesstrengen.   
 
Derudover forventes det, at uddannelsesledere/lederen for enheden præsenterer rele-
vante interessenter for afrapporteringen og opfølgningsplanen, så der sker størst mulige 
kvalificering og inddragelse i det videre arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten.    
 
Resultaterne af auditeringerne drøftes desuden i Metropols interne kvalitetsnetværk og 
på chefgruppemøderne. Det giver mulighed for tværgående læring og fælles udvikling til 
gavn for alle Metropols uddannelser og studerende.    
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Bilag 6: Koncept for 
aftagerundersøgelsen  

 
1.0 Indledning 

Metropol vil skabe de bedste professionsudøvere nogensinde. Metropols ambition kræver 
uddannelser af høj kvalitet, der uddanner dimittender med en stærk professionsfaglighed, 
som er klar til at være medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som Metropol 
uddanner til.  
 
At uddanne stærke professionsudøvere kræver god kontakt til de arbejdspladser, som 
ansætter Metropols dimittender efter endt uddannelse. Denne kontakt sker bl.a. gennem 
Metropols aftagerundersøgelse, hvor uddannelsernes aftagere vurderer uddannelsernes 
relevans og dimittendernes arbejdsparathed. Aftagerundersøgelsen er således et vigtigt 
redskab i det systematiske arbejde med at kvalitetssikre og udvikle Metropols 
uddannelser.  
 
Denne konceptbeskrivelse er en introduktion og vejledning til Metropols 
aftagerundersøgelse og henvender sig til interne, såvel som eksterne, parter, der har 
interesse for undersøgelsens formål, beskrivelse, arbejdsgang og metode.  
 
2.0 Undersøgelsens formål  
Formålet med aftagerundersøgelsen er at indsamle viden om kvaliteten og relevansen af 
Metropols uddannelser. Undersøgelsen giver de enkelte uddannelser viden om, hvad der 
ligger til grund for ansættelsen af dimittenderne såvel som viden om relevansen, 
vigtigheden og niveauet af de kompetencer, som dimittenderne får med sig fra 
uddannelsen.  
 
Den viden som undersøgelsen giver, bruger uddannelserne bl.a. til at iværksætte og 
fremme indsatser, der målretter sig mod at sikre attraktive uddannelser, som klæder 
dimittenderne godt på til at imødekomme arbejdsmarkedets behov. Samtidig er 
undersøgelsen også med til at opfylde mere overordnede formål, såsom ministerielle krav 
i forbindelse med akkreditering og kvalitetssikring. 
 
 
Aftagerundersøgelsen er således en vigtig del af Metropols kvalitetsarbejde, der har til 
formål at sikre, at Metropol uddanner dimittender med høj faglighed inden for deres 
profession, og at deres kompetencer er relevante i en arbejdsmæssig sammenhæng. 
 
Metropols aftagerundersøgelse er blevet gennemført i 2010, 2012 og 2015 og bliver 
fremover gennemført hver tredje år med henblik på løbende at indsamle viden om 
kvaliteten og relevansen af Metropols uddannelser. Der bliver gennemført individuelle 
aftagerundersøgelser for hver enkelt uddannelse og en tværgående aftagerundersøgelse 
for Metropol som institution.   
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3.0 Kort om aftagerundersøgelsen 
Aftagerundersøgelsen gennemføres, som nævnt, hvert tredje år. Det er Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatets kvalitetsenhed, der, i samarbejde med uddannelserne, 
gennemfører undersøgelsen.  
 
Undersøgelsen har en række fokusområder, der er vedtaget af direktionen i Metropol. 
Fokusområderne belyses gennem en række obligatoriske, tværgående, spørgsmål, der 
faciliterer sammenligning over tid og mellem uddannelser.  
 
De centrale fokusområder i aftagerundersøgelsen er: 
 

1. Begrundelse for ansættelse af dimittenden 
2. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejdspladserne 
3. Den overordnede relevans af dimittendernes kompetencer i forhold til den funktion 

de udfører 
4. Emner der evt. skal have højere prioritet i uddannelserne 
5. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
6. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau ift. 

kompetencerne  
 
3.1 Uddannelsesspecifikke rapporter og en samlet institutionsrapport 
Der gennemføres uddannelsesspecifikke aftagerundersøgelser, som tager højde for, at 
uddannelser i Metropol uddanner til forskellige professionsområder. Uddannelserne 
byder ind med centrale kompetencer fra deres studieordninger og evt. supplerende 
spørgsmål, såfremt de har behov for viden, som ikke bliver indsamlet gennem de fælles 
spørgsmål.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet udarbejder uddannelsesspecifikke rapporter, 
som uddannelserne bruger i deres handleplansarbejde, hvor resultater fra undersøgelsen 
indgår i uddannelsernes analyser på lige fod med resultater fra undervisningsevaluering, 
strategiopfølgning, input fra uddannelsesudvalg mv.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet udarbejder samtidig en tværgående 
institutionsrapport, hvor resultater over tid og mellem uddannelser sammenlignes. Den 
tværgående rapport bliver gennemgået af Metropols direktion, dels for at direktionen kan 
holde sig informeret om uddannelsernes relevans i forhold til arbejdsmarkedet og dels 
som input og ledelsesinformation, hvor direktionen, på baggrund af undersøgelsens 
resultater, kan drøfte, om der er behov for nye eller justerede tiltag. Efter direktionens 
godkendelse offentliggøres den tværgående aftagerundersøgelse på Metropols 
hjemmeside. 
 
3.2 Målgruppe  
Målgruppen for aftagerundersøgelsen er ledere, der har ansat en eller flere dimittender, 
der er dimitteret fra Metropol inden for de seneste to år. 
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Aftagerundersøgelsen giver nyttig viden om, hvordan dimittender3 fra Metropol klarer sig i 
forhold til de centrale fokusområder, herunder deres bidrag, relevans og vigtighed af 
deres kompetencer samt deres niveau ift. kompetencerne. Denne viden giver en større 
forståelse af, om forudgående indsatser på uddannelserne har understøttet 
dimittendernes relevans for arbejdsmarkedet såvel som kvaliteten i uddannelserne.  
 
4.0 Arbejdsgang  
Følgende beskriver arbejdsdelingen mellem uddannelserne og Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet i forbindelse med gennemførsel af aftagerundersøgelsen. 
Afrundende bliver Ledelses- og Kommunikationssekretariatets arbejde med at 
kvalitetssikre og udvikle konceptet beskrevet.  
 
4.1 Arbejdsgang og arbejdsdeling 
Uddannelserne har det grundlæggende ansvar for kontinuerlig kontakt til deres aftagere. 
Alle uddannelser indsamler kontaktoplysninger på aftagerne, som de videresender til 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet, der står for den praktiske gennemførsel af 
undersøgelsen. Uddannelserne kan tilvejebringe kontaktoplysninger på aftagerne på flere 
måder, fx gennem samarbejde med Studieservice i Metropol, der kan levere 
dimittendkontakter til uddannelserne (som giver en uddannelse mulighed for at kontakte 
dimittender og indsamle oplysninger om deres arbejdspladser). Evt. kan uddannelserne 
kontakte praktiksteder, som kunne tænkes at have ansat dimittender.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet har ansvar for at udforme spørgeskemaer og 
interviewguides, der består af obligatoriske, tværgående, spørgsmål4 samt 
tilvalgsspørgsmål.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet inddrager uddannelserne med henblik på at 
tilpasse spørgeskema og/eller interviewguide til den enkelte uddannelse. Gennem denne 
dialog har uddannelsen mulighed for at tilføje uddannelsesspecifikke spørgsmål og 
svarkategorier, så uddannelsens individuelle behov for viden imødekommes.  
 
I forhold til efter- videreuddannelse (EVU), som er det afrundende tema i 
aftagerundersøgelsen, udarbejder Ledelses- Kommunikationssekretariatet, i fællesskab 
med institutcheferne på Metropol, de endelige spørgsmål.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet har det endelige ansvar for at godkende alle 
spørgeskemaer og interviewguides og sikre, at opsætning og tekniske elementer 
fungerer, fx i de elektroniske spørgeskemaer. Ledelses- og Kommunikationssekretariatet 
har samtidig ansvar for udsendelse af spørgeskemaer, evt. afholdelse af kvalitative 
interviews, databehandling, afrapportering af resultater, og at undersøgelserne er 
sammenlignelige år for år.  
 

                                                      
3 Dimittender defineres i undersøgelsen som de nyuddannede, der er dimitteret fra Metropol inden for de seneste to år. 
4 Spørgsmålene er drøftet i grunduddannelsernes kvalitetsnetværk med henblik på videndeling og sammenligning af resultater 
på tværs af uddannelser.  
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4.2 Kvalitetssikring og løbende udvikling af konceptet  
Aftagerundersøgelsen bliver løbende kvalitetssikret og videreudviklet af Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet i Metropol.  
 
Hver gang undersøgelsen bliver gennemført, arbejder Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet med at forbedre spørgsmålsformuleringer, databehandling 
og afrapportering. Undersøgelsen bliver løbende justeret med hensyn til 
spørgsmålsformuleringer for at sikre en høj målingsvaliditet, dog under forudsætning af, 
at sammenligningsgrundlaget med tidligere undersøgelser i videst mulig udstrækning 
bevares.   
 
Aftagerundersøgelsen tager således afsæt i eksisterende historik, men er kontinuerligt 
genstand for forbedringer, så der sikres høj kvalitet i undersøgelsen og i den viden, der 
indsamles.  
 
Aftagerundersøgelsen bidrager således til kvalitetsarbejdet med at sikre uddannelsernes 
relevans, hvor det er et centralt mål, at uddannelserne er i løbende og systematisk dialog 
med aftagere indenfor de professioner, de uddanner til. Undersøgelsen skal ses som et 
supplement til den eksisterende dialog med aftagerne, som danner grundlag for at 
udvikle og sikre kvalitet i Metropols uddannelser, så fremtidens dimittender matcher 
arbejdsmarkedets behov.  
 
5.0 Metode  
Metropols uddannelser varierer i størrelse, forstået som antal dimittender pr. år, og i 
forhold til, om de uddanner til hhv. et bredt eller snævert professionsområde. Fx har 
ernærings – og sundhedsuddannelsen et meget bredt felt af aftagere, forstået som 
forskellige slags virksomheder, offentlige organisationer mv., hvorimod 
jordemoderuddannelsen primært uddanner dimittender, som får arbejde i begrænset dele 
af sundhedsvæsnet.  
 
På baggrund af antallet af kontaktoplysninger, som leveres af uddannelserne, vurderer 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet, om der skal gennemføres en kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse og/eller en kvalitativ interviewundersøgelse.  
 
5.1 Kvantitative spørgeskemaundersøgelser 
I forbindelse med spørgeskemaundersøgelser anvender Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet e-survey programmet Enalyzer, hvorfra der udsendes 
elektroniske spørgeskemaer til aftagernes e-mailadresser. Der anvendes individuelle link, 
frem for universelle link5, som giver Ledelses- og Kommunikationssekretariatet større 
kontrol over, hvem der deltager i undersøgelsen. 
 
5.2 Kvalitative interviewundersøgelser 
I forbindelse med interviewundersøgelser gennemfører Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet telefon- eller ansigt-til-ansigt interviews ud fra en semi-

                                                      
5 Et universelt link kan anvendes af alle. Problemet med universelle links er, at respondenten er anonym for systemet, hvilket 
medfører risiko for, at den samme respondent besvarer spørgeskemaet flere gange, hvilket giver bias i undersøgelsen. Ved 
brug af universelle links, kan man ikke holde øje med, hvem der svarer, og hvor mange gange de gør det, hvilket giver 
problemer, såfremt modtagere af det universelle link distribuerer det på de sociale medier eller sender det til andre.  



 

 40 
 

struktureret interviewguide, der tager udgangspunkt i de obligatoriske, tværgående, 
spørgsmål. Aftageren får mulighed for at uddybe og begrunde sin besvarelse undervejs, 
hvilket giver mulighed for at opnå en dybere forståelse af emner, som kunne have 
relevans for undersøgelsen. 
 
5.3 Mix af metoder 
På nogle uddannelser, hvor antallet af aftagerkontakter er mindre end 20, vil 
aftagerundersøgelsen blive gennemført enten som en kvalitativ interviewundersøgelse 
eller som et mix af spørgeskema og interviews. Et mix af metoder vil blive anvendt, 
såfremt der kun er få fra aftagergruppen, der besvarer spørgeskemaet. De kvalitative 
interviews fungerer i denne henseende som et supplement, der giver mulighed for 
uddybning indenfor undersøgelsens fokusområder.  
 
5.4 Afsnit i undersøgelsen 
Både spørgeskema og interviewguides er inddelt i afsnit, som omhandler: 
 

1. Baggrundsspørgsmål  
2. Dimittenderne som medarbejdere (begrundelse for ansættelse, dimittendens 

bidrag til arbejdspladsen, kompetencernes relevans) 
3. Emner der bør have højere prioritet i uddannelsen 
4. Kompetencer der er behov for i fremtiden 
5. Vigtighed af dimittendernes kompetencer og dimittendens niveau ift. 

kompetencerne 
6. Efter-/videreuddannelse 
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Bilag 7: Koncept for 
dimittendundersøgelsen  

 
1.0  Indledning 

Metropol har en ambition om at uddanne de dygtigste professionsudøvere, der både kan 
bestride og udvikle deres arbejdsfelter. De skal være med til at forny de dele af 
samfundet, Metropol uddanner til, og gøre det på baggrund af solide og relevante 
kompetencer, der er funderet i god praksis. 
 
I den henseende er det vigtigt med en systematisk undersøgelse af relevansen af de 
kompetencer, som Metropols dimittender får med sig fra uddannelsen.  
 
Denne konceptbeskrivelse er en introduktion og vejledning til Metropols 
dimittendundersøgelse og henvender sig til interne, såvel som eksterne, parter, der har 
interesse for undersøgelsens formål, beskrivelse, arbejdsgang og metode.  
 
2.0 Undersøgelsens formål 
Formålet med dimittendundersøgelsen er at indsamle viden om kvaliteten og relevansen 
af Metropols uddannelser. Undersøgelsen er med til at sikre, at de enkelte uddannelser 
får viden om, hvordan uddannelsen har rustet dimittenderne til arbejdslivet, og hvordan 
dimittenderne vurderer deres uddannelsesforløb på Metropol.  
 
Dimittendundersøgelsen gennemføres hvert andet år og er indtil videre blevet 
gennemført i 2011 og 2013. Der bliver gennemført individuelle dimittendundersøgelser for 
hver enkelt uddannelse og en tværgående dimittendundersøgelse for Metropol som 
institution.   
 
Dimittendundersøgelsen er en del af Metropols kvalitetsarbejde, der har til formål at sikre, 
at Metropol uddanner gode professionsudøvere, der besidder høj faglighed og 
kompetencer, som er relevante i en arbejdsmæssig sammenhæng.  
 
På baggrund af den viden som dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og anden 
relevant kontakt med dimittender og aftagere giver (fx gennem uddannelsesudvalg og 
alumnenetværk), kan uddannelserne vurdere, om der skal foretages ændringer i deres 
læringsmål, indhold eller progression. Disse vurderinger er en del af uddannelsernes 
handleplaner, og drøftelserne heraf i Metropols ledelse, og indgår dermed som led i 
Metropols samlede kvalitetssikring af uddannelserne.  
 
Dimittendundersøgelse er således et vigtigt værktøj, der er med til at sikre, at Metropols 
uddannelser fortsat forbliver relevante for samfundet, og at de nyuddannede 
professionsudøvere har stærke kompetencer, som gør, at de imødekommer de krav og 
forventninger, der er på arbejdsmarkedet.  
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3.0 Kort om dimittendundersøgelsen 
Dimittendundersøgelsen gennemføres, som nævnt, hver andet år. Det er Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatets kvalitetsenhed, der i samarbejde med uddannelserne, 
gennemfører undersøgelsen.  
 
Udvalgte resultater fra dimittendundersøgelsen indgår som en del af Metropols 
udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undersøgelsen bidrager i 
øvrigt til at opfylde mere overordnede formål, såsom ministerielle krav om akkreditering 
og kvalitetssikring.  
 
Undersøgelsen har en række fokusområder, som er vedtaget af Metropols direktion. 
Fokusområderne belyses gennem en række obligatoriske, tværgående spørgsmål, der 
faciliterer sammenligning over tid og mellem uddannelser. 
 
De centrale fokusområder i dimittendundersøgelsen er:  
 

1. Overordnet tilfredshed med uddannelsen 
2. Arbejdsbelastningen i uddannelsen 
3. Hvad får de studerende, der overvejer at falde fra til at lade være 
4. Hvad der bør have en højere prioritet i uddannelsen 
5. De faglige kompetencers relevans i forhold til den funktion, dimittenden udfører 
6. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau ift. 

kompetencerne 
 
I undersøgelsen bliver der også spurgt ind til dimittendernes jobsituation, herunder om de 
er i arbejde inden for fagområdet. Der spørges også ind til, hvorvidt dimittenderne har 
ønsker om efter- og videreuddannelse. 
 
3.1 Uddannelsesspecifikke rapporter og en samlet institutionsrapport 
Der gennemføres uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser, som tager højde for, at 
uddannelser i Metropol uddanner til forskellige professionsområder. Uddannelserne 
byder ind med centrale kompetencer fra deres studieordninger (de samme kompetencer 
som fremgår af aftagerundersøgelsen) og evt. supplerende spørgsmål, såfremt de har 
behov for viden, som ikke bliver indsamlet gennem de obligatoriske, tværgående 
spørgsmål.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet udarbejder en rapport for hver enkelt 
uddannelse, som uddannelsen bruger i sit handleplansarbejde, hvor resultater fra 
undersøgelsen indgår i uddannelsens analyse på lige fod med resultater fra 
undervisningsevaluering, strategiopfølgning, input fra uddannelsesudvalg mv. 
  
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet udarbejder samtidig en tværgående 
institutionsrapport, hvor resultater over tid og mellem uddannelser sammenlignes. Den 
tværgående rapport bliver gennemgået af Metropols direktion, dels for at direktionen kan 
holde sig informeret om dimittendernes overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet, 
dels som input og ledelsesinformation, hvor direktionen, på baggrund af undersøgelsens 
resultater, kan drøfte, om der er behov for nye eller justerede tiltag. Efter direktionens 
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godkendelse offentliggøres den tværgående dimittendundersøgelse på Metropols 
hjemmeside. 
 
3.2 Målgruppe 
Målgruppen for dimittendundersøgelsen er dimittender fra Metropol, som har været 
uddannet i min. 9 måneder og i max. 1 år og 9 måneder.  
 
Det betyder, at dimittenderne har haft noget tid til at være på arbejdsmarkedet og prøve 
forskellige kompetencer i praksis, og at de samtidig har en rimelig frisk erindring om 
uddannelsen. 
 
4.0 Arbejdsgang 
Følgende beskriver arbejdsdelingen mellem Studieservice, uddannelserne og Ledelses- 
og Kommunikationssekretariatet i forbindelse med gennemførsel af 
dimittendundersøgelsen. Afrundende bliver Ledelses- og Kommunikationssekretariatets 
arbejde med at kvalitetssikre og udvikle konceptet beskrevet. 
 
4.1 Arbejdsgang og arbejdsdeling 
Metropols Studieservice er ansvarlig for at indsamle kontaktoplysninger på Metropols 
dimittender. Studieservice er ansvarlig for at indgå aftale med uddannelseslederne om 
tidspunktet for indsamling af kontaktoplysninger, fx om det skal foregå til 
dimissionsfesten, ved afsluttende eksamen mv. Det er således uddannelsernes ansvar at 
vurdere, hvordan indsamlingen understøtter, at dimittenderne giver deres 
kontaktoplysninger eller tager stilling til, om de ønsker at give dem.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet har ansvar for at udforme spørgeskemaer og 
interviewguides, der består af obligatoriske, tværgående, spørgsmål6 samt 
tilvalgsspørgsmål.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet inddrager uddannelserne i udformning af 
spørgeskemaer og/eller interviewguides, så undersøgelsen forankres i den enkelte 
uddannelse og det professionsområde, der uddannes til. Gennem denne dialog har 
uddannelsen mulighed for at tilføje uddannelsesspecifikke spørgsmål og svarkategorier, 
så uddannelsens behov for viden imødekommes.  
 
I forhold til behov for efter- videreuddannelse (EVU), som er det afrundende tema i 
dimittendundersøgelsen, udarbejder Ledelses- og Kommunikationssekretariatet, i 
samarbejde med Metropols institutchefer, de endelige spørgsmål.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet har det endelige ansvar for at godkende alle 
spørgeskemaer og interviewguides og sikre, at opsætning og tekniske elementer 
fungerer, fx i de elektroniske spørgeskemaer. Ledelses- og Kommunikationssekretariatet 
har samtidig ansvar for udsendelse af spørgeskemaer, afholdelse af kvalitative 
interviews, databehandling, afrapportering af resultater, og at undersøgelserne er 
sammenlignelige år for år.  
                                                      
6 Spørgsmålene er drøftet i grunduddannelsernes kvalitetsnetværk med henblik på videndeling og sammenligning af resultater 
på tværs af uddannelser.  
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4.2 Kvalitetssikring og løbende udvikling af konceptet  
Dimittendundersøgelsen bliver løbende videreudviklet i Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet på Metropol. Hver gang undersøgelsen bliver gennemført, 
arbejder Ledelses- og Kommunikationssekretariatet med at forbedre 
spørgsmålsformuleringer, databehandling og afrapportering.  
 
Undersøgelsen bliver løbende justeret med hensyn til spørgsmålsformuleringer for at 
sikre en høj målingsvaliditet, dog under forudsætning af, at sammenligningsgrundlaget 
med tidligere undersøgelser i videst mulig udstrækning bevares.   
Dimittendundersøgelsen tager således afsæt i eksisterende historik, men er kontinuerligt 
genstand for forbedringer, så der sikres høj kvalitet i undersøgelsen og i den viden, der 
indsamles.  
 
Dimittendundersøgelsen bidrager til kvalitetsarbejdet med at sikre uddannelsernes 
relevans, hvor det er et centralt mål, at uddannelserne er i løbende og systematisk dialog 
med relevante interessenter. Undersøgelsen er et værktøj i denne dialog, og resultaterne 
herfra danner grundlag for at udvikle og sikre kvalitet i Metropols uddannelser, så 
fremtidens dimittender matcher arbejdsmarkedets behov. 
 
5.0 Metode 
Metropols uddannelser varierer i størrelse, forstået som antal dimittender pr. år. På 
baggrund af antallet af kontaktoplysninger, som Studieservice leverer, vurderer Ledelses- 
og Kommunikationssekretariatet, om der skal gennemføres en kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse og/eller en kvalitativ interviewundersøgelse.  
 
5.1 Kvantitative spørgeskemaundersøgelser 
I forbindelse med spørgeskemaundersøgelser anvender Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet e-survey programmet Enalyzer, hvorfra der udsendes 
elektroniske spørgeskemaer til dimittendernes e-mailadresser. Der anvendes individuelle 
link, frem for universelle link7, som giver Ledelses- og Kommunikationssekretariatet 
større kontrol over, hvem der deltager i undersøgelsen.  
    
5.2 Kvalitative interviewundersøgelser 
I forbindelse med interviewundersøgelser gennemfører Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet telefon- eller ansigt-til-ansigt interviews ud fra en semi-
struktureret interviewguide, der tager udgangspunkt i de obligatoriske, tværgående, 
spørgsmål. Dimittenden får mulighed for at uddybe og begrunde sin besvarelse 
undervejs, hvilket giver mulighed for at opnå en dybere forståelse af emner, som kunne 
have relevans for undersøgelsen.  
 
5.3 Afsnit i undersøgelsen 
Både spørgeskema og interviewguides er inddelt i afsnit, som omhandler: 
 

                                                      
7 Et universelt link kan anvendes af alle. Problemet med universelle links er, at respondenten er anonym for systemet, hvilket 
medfører risiko for, at den samme respondent besvarer spørgeskemaet flere gange, hvilket giver bias i undersøgelsen. Ved 
brug af universelle links, kan man ikke holde øje med, hvem der svarer, og hvor mange gange de gør det, hvilket giver 
problemer, såfremt modtagere af det universelle link distribuerer det på de sociale medier eller sender det til andre. 
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1. Baggrundsspørgsmål  
2. Spørgsmål om studietiden  
3. Spørgsmål vedrørende de faglige kompetencer fra studiet  
4. Spørgsmål om efter-/videreuddannelse 

 
 
  
 
 
Nye uddannelser og udbud.  
Udvikling, kvalitetssikring og implementering 
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Bilag 8: Nye uddannelser og udbud. 
Udvikling, kvalitetssikring og implementering 
 
Indledning 
Udvikling af nye uddannelser og etablering af nye udbud ved Metropol imødekommer 
samfundets efterspørgsel efter nye kompetencer og en bred regional 
uddannelsesdækning. Samtidig er et sådant udviklingsarbejde en væsentlig faktor for 
videreudvikling af Metropols videnmiljøer. 
 
I det følgende beskrives de forskellige områder af arbejdet med udvikling af nye 
uddannelser og etablering af nye udbud af uddannelser, som allerede udbydes andre 
steder i landet.  
 
Beskrivelsen er opdelt i fire hovedområder: 
 

 Regler og procedurer for prækvalificering og akkreditering af nye uddannelser og 
udbud (kapitel 1) 

 Metropols kvalitetssikring af nye uddannelser og udbud efter 
institutionsakkreditering (kapitel 2) 

 Implementering af kvalitetsarbejdet når nye uddannelser går ”i drift” (kapitel 3)  
 Regler og procedurer for ændringer i allerede udbudte uddannelser (kapitel 4) 

 
1.0 Prækvalificering og akkreditering af nye uddannelser og udbud 
Metropol vurderer løbende behovet for udvikling af nye uddannelser eller etablering af 
nye udbud af uddannelser, som allerede udbydes andre steder i landet.   
 
Arbejdet frem til etableringen af en ny uddannelse/et nyt udbud ved Metropol falder i fire 
faser: 

1. Oplæg til direktions- og efterfølgende bestyrelsesbehandling om udvikling af den 
nye uddannelse/det nye udbud 

2. Udarbejdelse af prækvalifikationsansøgning til ministeriet 
3. Udarbejdelse af akkrediteringsansøgning til akkrediteringsinstitutionen eller (når 

Metropol er institutionsakkrediteret) gennemførsel af intern kvalitetssikring af den 
nye uddannelse/det nye udbud 

4. (Ved intern kvalitetssikring) direktionsgodkendelse af uddannelsens/udbuddets 
etablering  

 
Uddannelsen/udbuddet etableres herefter i henhold til gældende procedurer om optag af 
studerende, evt. udarbejdelse af (ny) bekendtgørelse mv. 
 
På Metropol ligger ansvaret for arbejdet med nye uddannelser/udbud som udgangspunkt 
hos institutchefen for det faglige område, hvor uddannelsen/udbuddet i givet fald vil blive 
etableret. Dette vil ofte være det samme institut, som ideen til den nye uddannelse/udbud 
kommer fra. Såfremt den institutmæssige placering af en ny uddannelse/nyt udbud ikke 
er entydig, skal forslag herom indgå som en del af oplægget til direktionen. 
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Såfremt der ansøges om ny uddannelse/nyt udbud i samarbejde med en anden 
institution, skal det tydeligt fremgå af direktionsindstillingen, hvorledes det specifikke 
samarbejde om uddannelsen/udbuddet planlægges organiset, både før og efter 
uddannelsen er gået i drift. Direktionsindstillingen vedlægges et udkast til en 
samarbejdsaftale med en nærmere beskrivelse af de ledelsesmæssige forhold og 
referencer, herunder organiseringen omkring kvalitetssikring af uddannelsen. 
 
Det er Metropols bestyrelse der, efter indstilling fra direktionen, godkender at forslag om 
nye uddannelser og udbud skal gå videre til prækvalifikation og akkreditering.  
 
Om prækvalifikation  
Ved en prækvalifikation sker der en vurdering af den nye uddannelse/det nye udbuds 
relevans. Vurderingen foretages af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU), hvorefter ministeren tager endelig stilling til 
ansøgningen.  
 
Vurderingen foretages på baggrund af to kriterier: 
Kriterie 1: Behov og relevans  
Kriterie 2: Sammenhæng i uddannelsessystemet  
  
Afgørelsen kan være 

 godkendelse til umiddelbar oprettelse af en ny uddannelse eller et nyt udbud (kun 
for institutioner der er positivt institutionsakkrediterede) 

 foreløbig godkendelse til oprettelse af en ny uddannelse eller et nyt udbud 
betinget af en efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering eller 
institutionsakkreditering (for institutioner der endnu ikke er positivt 
institutionsakkrediterede) 

 afslag på godkendelse til oprettelse af en ny uddannelse eller et nyt udbud. 
 
Om akkreditering 
Er ministeriets svar positivt – og uddannelsen/udbuddet dermed prækvalificeret - går 
Metropol videre med ansøgningen. Når Metropol er institutionsakkrediteret vil dette ske 
gennem Metropols egne kvalitetssikringsprocesser (jf. kapitel 2). Indtil da sker 
akkrediteringen gennem akkrediteringsinstitutionen som en selvstændig akkreditering af 
uddannelsen/udbuddet.  
 
Metropols procedurer 
Metropols ”Vejledning om prækvalificering og akkreditering af nye uddannelser og udbud” 
omfatter den samlede proces fra ideen om en ny uddannelse eller udbud fostres og 
forelægges Metropols direktion og bestyrelse frem til uddannelsens prækvalificeres og 
akkrediteres gennem akkrediteringsinstitutionen. Vejledningen indeholder således - 
udover en proces- og tidslinje samt links til bekendtgørelser og vejledninger - også en 
trinvis vejledning i forhold til de enkelte ansøgningsniveauer: 
 
a. Oplæg til direktionen 
b. Udarbejdelse af ansøgning om prækvalifikation 
c. Afsendelse af ansøgning om prækvalifikation 
d. Udarbejdelse af akkrediteringsansøgning 
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e. Afsendelse af ansøgning om akkreditering 
 
Med institutionsakkreditering af Metropol vil punkterne d. og e. (akkreditering gennem 
akkrediteringsinstitutionen) som nævnt bortfalde, da sikringen af, at uddannelsen og/eller 
udbuddet udbydes med tilstrækkelig kvalitet, overgår entydigt til Metropols interne 
kvalitetssikringsprocesser jf. nedenfor kapitel 2. 
 
2.0 Metropols kvalitetssikring af nye uddannelser og udbud  
 
Kvalitetssikringens baggrund og indhold 
Når Metropol er blevet institutionsakkrediteret, overgår kvalitetssikringen af nye 
uddannelser/nye udbud fra akkrediteringsinstitutionen til Metropol.  
 
Dette betyder, at Metropol skal sørge for, at den uddannelse/det udbud, der er 
prækvalificeret, fra starten får en høj kvalitet, som både sikrer de første studerende en 
god uddannelse og kan danne udgangspunkt for uddannelsens fremtidige 
kvalitetsarbejde. Metropol tager i kvalitetssikringen af nye uddannelser/udbud 
udgangspunkt i de kvalitetskrav hertil, der fremgår af gældende 
akkrediteringsbekendtgørelser og -vejledninger. Det vil sige krav i forhold til den nye 
uddannelses/det nye udbuds: 
 

 relevans 
 videngrundlag 
 mål for læringsudbytte 
 tilrettelæggelse og gennemførelse 
 interne kvalitetssikring. 

 
Uddannelsens/udbuddets relevans er sikret gennem analysen af behovet for 
uddannelsen/udbuddet i forbindelse med Metropols proces op til bestyrelsesbeslutningen 
(intern kvalitetssikring) og den efterfølgende prækvalifikationen (ekstern kvalitetssikring).  
Der lægges derfor i den efterfølgende kvalitetssikringsproces vægt på de øvrige områder 
samtidig med, at der sættes fokus på, at den kommende uddannelse/det kommende 
udbud har en plan for, hvilke kvalitetssikringsprocedurer, der skal iværksættes ved 
implementeringen af uddannelsen/udbuddet.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet fastsætter indhold og omfang af det skriftlige 
materiale, der skal udarbejdes i forbindelse med kvalitetssikringen af en ny uddannelse/et 
nyt udbud og står for eventuel opdatering heraf i forbindelse med revisioner og ændringer 
i bekendtgørelser og vejledninger8.  
 
Det skriftlige materiale har, udover at være styrende for drøftelserne i 
kvalitetssikringsprocessen, også en fremadrettet funktion som afsæt og 
baggrundmateriale for den nye uddannelses/det nye udbuds implementering og 
videreudvikling som en del af Metropols portefølje.  
  

                                                      
8 Vejledning: Kvalitetssikring af nye uddannelser og udbud. Metropol 12. november 2015 
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Proces for kvalitetssikring af den nye uddannelse/det nye udbuds indhold og 
tilrettelæggelse 
Det ansvarlige institut udarbejder det skriftlige materiale til brug for kvalitetssikringen af 
uddannelsen/udbuddet.  
 
Det drejer sig i første omgang om en nærmere beskrivelse af, hvorledes den planlagte 
uddannelse/det planlagte udbud lever op til de fastsatte kvalitetskrav. 
 
Med henblik på at vurdere uddannelsens/udbuddets kvalitet inddrages 2-3 eksperter 
herefter i kvalitetssikringsprocessen. Disse eksperter vil som udgangspunkt blive udpeget 
blandt Metropols medarbejdere. På baggrund af det skriftlige materiale vurderer 
eksperterne, hvilke udfordringer den planlagte uddannelse/det planlagte udbud ser ud til 
at have i forhold til kvalitetskravene og giver anbefalinger i forhold hertil.  
 
Eksperternes vurderinger og anbefalinger indarbejdes i det endelige materiale. Inden 
forelæggelsen for direktionen godkendes materialet af dekanen for det fakultet, det 
ansvarlige institut hører ind under.  
 
Det er direktionen, der endeligt godkender en ny uddannelse/et nyt udbud med henblik 
på oprettelse efter de gældende regler om optag af studerende mv.  
 
Proces for kvalitetssikring af procedurer for uddannelsens/udbuddets fremtidige 
kvalitetsarbejde 
Fastlæggelse og udvikling af de enkelte uddannelsers procedurer for kvalitetsarbejdet er 
forankret i Metropols kvalitetsnetværk. Der er to kvalitetsnetværk - et for 
grunduddannelserne og et for efter- og videreuddannelserne.  
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatet er tovholder på netværksmøderne og 
sekretariatsbetjener netværkene. 
 
En ny uddannelse/et nyt udbud på Metropol vil naturligt blive tilknyttet det relevante 
netværk. I forbindelse med kvalitetssikringsprocessen udarbejder det ansvarlige institut 
en beskrivelse af, hvilke procedurer for kvalitetsarbejdet, der vil blive anvendt på den nye 
uddannelse/det nye udbud. Beskrivelsen følger de almindelige retningslinjer og 
skabeloner og tager dermed afsæt i, hvordan procedurerne tænkes at fungere, når 
uddannelsen er fuldt implementeret. Denne beskrivelse suppleres med overvejelser om, 
hvordan procedurerne bedst udvikles i takt med uddannelsens/udbuddets udvikling – 
indfasning af nye fag, øget studentervolumen, nyansættelser mv.   
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3. 0 Implementering af Metropols kvalitetssikringsarbejde på den nye 
uddannelse/det nye udbud  
Metropols kvalitetssikringspolitik og -strategi sætter rammerne for kvalitetsarbejdet på 
Metropols grund-, efter- og videreuddannelser med det fokus, at de studerende opnår de 
relevante læringsmål og bliver klædt på til at kunne varetage og udvikle de professioner, 
uddannelserne omfatter. 
 
Metropols kvalitetssikringssystem består af: 
 
Metropols kvalitetsorganisation, som er samlebetegnelsen for de organisatoriske 
ansvarsområder, rutiner og måder Metropol har valgt at organisere sit 
kvalitetssikringsarbejde på. Kvalitetsorganisationen følger den eksisterende 
ledelsesstruktur samtidig med, at den sikrer, at adjunkter, lektorer, studerende, aftagere 
og andre interessenter er aktivt involverede i og tager stilling til kvalitetsarbejdet på 
Metropol.  
 
Metropols centrale styringsværktøjer til understøttelse af kvalitetsarbejdet  
1. Uddannelsernes handleplan og kvalitetstavle 
2. Uddannelsernes procedurer for kvalitetsarbejde 
3. Uddannelsesgennemgange 
4. Interne auditeringer 
5. Strategiopfølgning 
6. Udviklingskontrakt  
 
I forbindelse med implementering af en ny uddannelse/et nyt udbud på Metropol vil den 
nye uddannelse/det nye udbud indfases i arbejdet indenfor de enkelte styringsværktøjer. 
 
4.0 Ændringer i allerede udbudte uddannelser 
Allerede udbudte uddannelser har gennem længere tid været underlagt Metropols 
kvalitetssikringsarbejde. 
Ændringer i disse uddannelser – fx i form af skift af uddannelsessprog fra dansk til et 
andet sprog, dublering med et nyt udbudssted eller et nyt undervisningssprog eller 
flytning af til en anden by – vil derfor ikke være underlagt samme kvalitetssikringsproces 
som nye uddannelser og udbud. 
 
I de tilfælde, hvor der er krav om prækvalificering vil interne og eksterne interessenter 
ofte skulle involveres.  En lignede involvering kan efter en nærmere vurdering også 
komme på tale ved ændringer, der ikke kræver prækvalifikation. Den konkrete vurdering 
heraf foregår i samarbejde med den involverede uddannelse/institut og Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet. 
 
Godkendelse af studieordninger – herunder ændringer i eksisterende studieordninger – 
følger Metropols procedure herfor 9.  

                                                      
9 https://intrapol.phmetropol.dk/Service/Om_Metropol/direktion/Studieordninger.aspx 
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