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1.	Indledning	
Mere end 300 undervisere, studerende og aftagere er involveret i det løbende arbejde med at udvikle 
kvaliteten i ST’s uddannelser, via deltagelse i studienævn, uddannelsesudvalg og aftagerpaneler. 
Vores kvalitetsarbejde på ST er præget af et stort engagement, ejerskab og samarbejde.  

I løbet af 2015 har vi fået nemmere adgang til nøgletal vedr. vores uddannelser, og vi har sat fokus på 
at koble nøgletallene til de uddannelsesnære udviklingsaktiviteter, sådan at der sker en systematisk 
identifikation af og opfølgning på problemer. Til det formål har ST iværksat to nye formater: Et årligt 
dialogmøde mellem uddannelsesudvalg, studieleder og institutleder samt en 5-årlig 
uddannelsesevaluering med ekstern deltagelse, som går i dybden med emner, som vi ønsker at 
undersøge og udvikle.  

Et led i justeringen af ST’s kvalitetsarbejde er at sikre, at der sker en opsummering og afrapportering 
til fakultetets og universitetets ledelse af de fælles indsatsområder, der er blevet drøftet ved 
dialogmøder og uddannelsesevalueringer. Derfor denne ”kvalitetsrapport”. Udover dialogmøder og 
uddannelsesevalueringer indeholder rapporten for 2015 også en opsummering af to øvrige fælles 
initiativer i relation til uddannelsesudvikling: Opsummering af tre års erfaringer med aftagerpaneler 
på ST samt opfølgning på Studiemiljøundersøgelsen 2014 

Kvalitetsrapporten vil fremover blive udarbejdet en gang om året med tre formål:  

(i) At sikre opfølgning på fælles problemstillinger vedr. uddannelsernes kvalitet  
(ii) At bidrage til løbende udvikling af uddannelserne 
(iii) At danne basis for en vurdering af, om kvalitetsorganisationen og -aktiviteterne er 

tilstrækkelige.  
 

Kvalitetsrapporten udarbejdes af fakultetssekretariatet og sendes til dekanat, fakultetsledelse, 
studieledere, studienævn og uddannelsesansvarlige på ST samt til AU’s Uddannelsesudvalg og 
Universitetsledelsen. 

 

/Tom Vindbæk Madsen, prodekan for uddannelse, Science and Technology 
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1.1. Resume		
Alle ordinære uddannelser på ST har været gennem en evaluering i løbet af 2015 enten i form af et 
statusmøde (26), en uddannelsesevaluering (11) eller en turnusakkreditering (6). På møderne er alle 
nøgletal, der falder i den ”røde” kategori blevet adresseret. Statusmøder og uddannelsesevalueringer 
i 2015 bekræftede billedet af, at uddannelserne ved ST er karakteriseret ved:  

 Fagligt stærke og velfungerende uddannelser, som i høj grad efterspørges af aftagerne 
 Særdeles dygtige og engagerede studerende 
 Stor interesse for uddannelsesudvikling blandt det videnskabelige personale 
 Fokus på talentudvikling 
 Stærk forskningsbase 
 Aktivt studiemiljø med gode læringsfaciliteter 

 

Dialogen understregede også, at der på tværs af ST's uddannelser er udfordringer for 
uddannelseskvaliteten i form af:  

 En for høj frafaldsprocent, særligt på bacheloruddannelserne 
 Lav studieintensitet, særligt på kandidatuddannelserne 
 For ringe opmærksomhed i studieprogrammerne på karriere-/employabilityaspekter.  
 
De væsentligste indsatsområder for fakultetet i 2016 vil være:  
 Forberedelse af omlægning af undervisningen til semesterstruktur fra 2017. I den forbindelse vil 

uddannelsesudvalgene arbejde kursusudvikling med henblik på at øge fokus på employability, 
gennemførsel, nye undervisnings- og eksamensformer, samt sammenhæng mellem støttefag og 
kernefag.  

 Involvering af aftagerpanelerne i studiereformen 2017 med henblik på at sikre relevante 
kompetenceprofiler, herunder inden for statistik og datahåndtering 

 Iværksættelse af pilotprojekt vedr. fastsættelse af adgangskrav i kombination med adgangsprøve 
for at understøtte, at ST optager en højere andel fagligt dygtige og motiverede studerende.  

 Styrket synlighed af AU Engineering og de naturvidenskabelige uddannelser i 
rekrutteringssammenhæng  

 Nedbringelse af studietider 
 Gennemførelse og formidling af større frafaldsanalyse med henblik på at identificere 

frafaldsårsager og mulige indsatsområder.  
 Udvikling af formater for virksomhedssamarbejder i regi af erhvervsudvalg på institutter og 

fakultet.  
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1.2. Årlig	status	på	uddannelseskvalitet	og	uddannelsesevalueringer		
Som et led i Aarhus Universitets forberedelser til ansøgning om institutionsakkreditering 
implementerede ST i 2015 et nyt koncept for systematisk opfølgning på kvalitet og kvalitetsudvikling 
af uddannelserne i form af:  

Årligt statusmøde (dialogmøde)  

‐ Deltagere: Instituttets uddannelsesudvalg, uddannelsesansvarlig, institutleder og studieleder 
‐ Grundlag: Datarapport med oversigt over uddannelsens placering inden for en række indikatorer 

(fastsat af Universitetsledelsen), grænseværdier (fastsat af Fakultetsledelsen og 
Universitetsledelsen) samt supplerende nøgletal om bl.a. optagelse, gennemførsel og 
beskæftigelse.  

‐ Opfølgning: Den uddannelsesansvarlige sikrer, at der udarbejdes en handleplan efter 
statusmødet.  

 

5-årlig uddannelsesevaluering 

‐ Deltagere: Evalueringspanel (en ekstern og en intern reviewer), uddannelsesansvarlig, 
institutleder, studieleder, prodekan, VIP og studerende fra uddannelsesudvalget.  

‐ Grundlag: Den uddannelsesansvarlige udarbejder en selvevalueringsrapport bl.a. indeholdende 
relevant studiedata. Fokus for rapporten fastsættes af uddannelsesudvalget med input fra 
institutleder, prodekan, studieleder, aftagere og censorformand.  

‐ Opfølgning: Prodekanen har ansvar for, at der sker opfølgning på evalueringspanelets 
anbefalinger. Der udarbejdes et opfølgningsnotat og –handleplan.  

 

Læs mere om ST’s koncepter for uddannelsesevalueringer og dialogmøder her.   
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1.3. Uddannelsesevaluering	
Den første uddannelsesevaluering efter det nye koncept er foretaget på Institut for Fysik og 
Astronomi for bacheloruddannelsen i fysik og kandidatuddannelserne i fysik og astronomi. 
Uddannelsesevalueringen afsluttet i oktober 2015, og rapporten kan rekvireres ved henvendelse til 
Anna Bak Maigaard (annabak@au.dk).  
 
Uddannelsesevalueringen af bachelor- og kandidatuddannelsen i fysik og kandidatuddannelsen i 
astronomi fokuserede på følgende temaer:  
 

‐ Frafald på bacheloruddannelsen: Som et led i evalueringen er der gennemført en 
frafaldsanalyse på bacheloruddannelsen i fysik, som består af dels en forløbsanalyse og dels 
interviewundersøgelse med henblik på at identificere årsager til frafald og mulige 
indsatsområder for instituttet.  
 

‐ Overgang fra gymnasieskolen til universitetet: Instituttet ønsker at udvikle 
undervisningsformerne særligt på bacheloruddannelsens første år, sådan at de tager afsæt i 
den enkelte studerendes faktiske kompetencer. I evalueringen beskrives de påtænkte nye 
undervisningsformer og –tiltag samt den forventede effekt af disse.  
 

‐ Praksiselementer i uddannelsen: Instituttet ser behov for at tydeliggøre karriereveje – 
udover forskning – for de studerende for at støtte dem i at træffe kvalificerede valg undervejs 
i uddannelsen. I evalueringen nævnes eksisterende karrierevejledningsmuligheder, og 
mulighederne for at styrke karrierevejledningen og kendskabet til jobmuligheder diskuteres.  

  
Evalueringspanelet (en ekstern og en intern reviewer) har givet anbefalinger vedrørende:  

‐ Uddannelse af flere gymnasielærere i fysik  
‐ Imødegåelse af fremdriftsreformens mulige negative konsekvenser 
‐ Undervisnings- og eksamensformer 
‐ Studiemiljø 
‐ Støttefag 
‐ Gymnasierettede aktiviteter  
‐ Internationalisering 
‐ Kursusudbud på kandidatuddannelsen 
 

I efteråret 2015 er der iværksat uddannelsesevalueringer for følgende uddannelser:  

‐ Diplomingeniøruddannelsen i sundhedsteknologi 
‐ Civilingeniøruddannelsen i biomedicinsk teknik 
‐ Bachelor- og kandidatuddannelsen i kemi 
‐ Bachelor- og kandidatuddannelsen i medicinalkemi 
‐ Bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience  

Evalueringerne forventes afsluttet i 1. kvartal 2016.  

Uddannelsesudvalgene for de pågældende uddannelser har ønsket at fokusere på følgende områder:  

‐ Evaluering af sammenhængen i uddannelsen (sundhedsteknologi, nanoscience) 
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‐ Beskæftigelse og dimittenders vurdering af kompetenceprofil (sundhedsteknologi, 
biomedicinsk teknik) 

‐ Analyse af frafald: Forløb, årsager og sammenhæng til de studerendes adgangsgivende 
karakterer (nanoscience, kemi, medicinalkemi) 

‐ Støttefag, forankring og kvalitet (nanoscience, kemi, medicinalkemi, sundhedsteknologi) 
‐ Gennemførselstider på kandidatuddannelserne (kemi, medicinalkemi) 
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2.	ST’s	status	inden	for	de	fem	delpolitikker	i	AUs	kvalitetspolitik			
Aarhus Universitets kvalitetspolitik har til formål at etablere et fælles værdigrundlag og principper 
for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet for hele universitetet og på tværs af de forskellige 
niveauer og hovedområder. Kvalitetspolitikken er opdelt i fem delpolitikker:  

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 

 

 
 

I dette afsnit opsummeres  

‐ Indsatsområderne i forlængelse af dialogmøderne, fordelt på de fem delpolitikker 
‐ ST’s opfølgning på studiemiljøundersøgelsen 2014, under delpolitikken ”studiemiljø” 
‐ Anbefalinger og erfaringerne fra ST aftagerpanelerne, se under delpolitikken 

”uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet” 

	
  	

 



9 
 

2.1.	Rekruttering	og	studiestart		
Generelt er søgningen til ST’s uddannelser stigende, og uddannelsesudvalgene er tilfredse med 
udviklingen.  

Diplomingeniør- og bacheloruddannelserne ser behov for øget synlighed i 
rekrutteringssammenhæng, sådan at flere unge motiveres til at vælge en ingeniørfaglig eller 
naturvidenskabelig uddannelse. Kandidatuddannelser uden en direkte adgangsgivende 
bacheloruddannelser (herunder civilingeniøruddannelser) ser behov for øget indsats for at 
synliggøre sig på de relevante bachelor-/diplomingeniøruddannelser.  

Flere uddannelsesudvalg ser behov for ændringer i optagelsessystemet med henblik på at styrke 
gennemførslen. Blandt andet nævnes mulighed for adgangsbegrænsning, optagelsesprøver, 
afklarende samtaler og bedre forventningsafstemning.  

Fra og med optagelsen 2015 er en række af ST’s uddannelser blevet dimensioneret: biologi, 
molekylærbiologi, molekylær medicin, geoscience, teknisk geologi og biomedicinsk teknik/teknologi. 
Dimensioneringen fastsætter et loft på optagelsen både på bachelor- og kandidatuddannelsen og 
medfører bl.a. stærkt begrænsede muligheder for at optage kandidatstuderende (herunder 
ph.d.studerende), som ikke har retskrav til den pågældende kandidatuddannelse. Det gælder bl.a. 
interne studieskiftere og ansøgere med en bacheloruddannelse fra et andet universitet i Danmark 
eller udlandet.  

 

For at sikre tidlig udmeldelse af passive/ikke-fremmødte studerende indførte ST ved studiestart 
2015 en obligatorisk studiestartsprøve for alle nye bachelorstuderende ved fakultetet, blandt andet 
på baggrund af dels gode erfaringer fra pilotforsøg og dels ønske fra uddannelsesudvalgene. 
Manglende besvarelse af prøven leder til udmeldelse.  

For at understøtte fastholdelse af studerende overvejer flere uddannelser at indføre mentorordninger 
i forbindelse med studiestart, primært på bacheloruddannelserne. Enkelte uddannelsesudvalg har 
også overvejelser om at indføre mentorordninger for internationale studerende på 
kandidatuddannelser.  

 

Opfølgende	handlinger	på	fakultetsniveau	
‐ • Iværksættelse af pilotprojekt vedr. fastsættelse af adgangskrav i kombination med 

adgangsprøve for at understøtte, at ST optager en højere andel fagligt dygtige og motiverede 
studerende.  

‐ Styrket synlighed af AU Engineering og de naturvidenskabelige uddannelser i 
rekrutteringssammenhæng Fokusere rekruttering af full degree studerende til ikke-
dimensionerede uddannelser 

‐ Facilitere videndeling mellem institutterne om mentorordninger, herunder ressourcer og 
effekter 

‐ Konsolidering og etablering af talentprogrammer med henblik på at understøtte, at flere 
dygtige studerende søger ind på ST’s uddannelser.  
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2.2. Struktur	og	forløb	
Studieintensitet er en udfordring på en række uddannelser, særligt på kandidatniveau. Det er alle 
steder forventningen, at den fulde indførelse af fremdriftsreformens krav om tilmelding til 30 ECTS 
pr semester samt præcisering af frister omkring bachelorprojekter og specialer vil medvirke til at 
gennemførelsestiderne på både bachelor- og kandidatniveau vil forbedres i de kommende år. 
Uddannelsesudvalgene har fokus på at identificere og fjerne ”flaskehalse” og forhindringer, der 
medvirker til at begrænse de studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen på normeret tid.  

På otte kandidatuddannelser er de internationale full degree studerendes relative progression i gul 
eller rød. Årsagerne vurderes at være sproglige og kulturelle forskelle samt i nogen grad praktiske 
forhindringer. De uddannelsesudvalg, som oplever en generel problemstilling vedr. full degree 
studerendes progression, planlægger at sætte ind med bl.a. mentorordning og tidligere fastsættelse 
af studieplan.  

Fokus	på	frafald	
Førsteårsfrafaldet på 13 af 23 fakultetets diplomingeniør-/bacheloruddannelser var i gul eller rød. 
Dertil kommer, at det samlede frafald fra en række diplomingeniør- og bacheloruddannelser af 
uddannelsesudvalgene vurderes at være unødigt stort. Der er et generelt ønske om at koncentrere 
frafaldet så tidligt på uddannelsen som muligt og at reducere det samlede omfang. Ved 
dialogmøderne er en række mulige tiltag blevet drøftet, men uddannelsesudvalgene efterspørger 
samtidig mere viden om årsager og mulige tiltag. Fakultet har iværksat en analyse af frafaldsårsager, 
som vil blive afrapporteret i 2016.  

Mulige tiltag for at koncentrere og reducere frafald, som er blevet drøftet ved dialogmøder og i 
uddannelsesevalueringen:  

‐ Studiestartsprøve 
‐ Bedre understøttelse af læse-/projektgrupper 
‐ Tydeligere karrierefokus 
‐ Hurtig opfølgning efter dumpede/udskudte prøver 
‐ Styrket studiestart og integration af studerende i det faglige miljø på studiet.   
‐ Forventningsafstemning i forhold til overgang fra gymnasium til universitet 
‐ Mentorordning  
‐ Videreudvikling af undervisning, der kan styrke de studerendes engagement og læring, 

herunder træning i matematikfærdigheder (fx sci2u), e-læringsunderstøttet feedback og 
peer-assessment.  

	

Opfølgende	handlinger	på	fakultetsniveau	
‐ Følge effekterne af de regelændringer, som blev indført i forbindelse med implementering af 

fremdriftsreformen 
‐ Nedbringelse af studietider 
‐ Iværksættelse af studiereform fra 2017, som bl.a. adresserer ”flaskehalse” 

‐ Gennemførelse og formidling af større frafaldsanalyse med henblik på at identificere 
frafaldsårsager og mulige indsatsområder.  
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2.3. Udvikling	af	uddannelse,	undervisning	og	læring	

Uddannelsesudvikling	og	undervisningsstruktur	
En række uddannelsesudvalg har iværksat et arbejde med at udvikle uddannelserne, herunder 
indhold, alignment, kursernes placering, progression, differentiering af støttefagsundervisning, 
gennemsyn af kursusudbud på kandidatuddannelsen, tværgående undervisningsforløb, 
omlægning/udbredelse af eksperimentel og projektorienteret undervisning, med mere.  

Indfasningen af ændringerne vil ske i sammenhæng med omlægning af undervisningen til 
semesterstruktur fra august/september 2017. Denne beslutning blev truffet af Fakultetsledelsen d. 3. 
december 2015 i forlængelse af diskussion og høring blandt medarbejdere og studerende. 
Beslutningen kan læses her. Diskussionsoplægget til en anden undervisningsstruktur ved ST kan 
læses her.  

Undervisningsevaluering		
Drøftelserne ved dialogmøderne afspejler, at der sker systematisk opfølgning på 
undervisningsevalueringen ved institutterne. En generel udfordring er lave svarprocenter, som gør 
det vanskeligt for de kursus- og uddannelsesansvarlige at aflæse tendenser. 
Diplomingeniøruddannelserne har gode erfaringer med systematiske, kvalitative evalueringer og vil 
som supplement til disse indfase elektronisk, kvantitativ undervisningsevaluering ultimo 2015.  

E‐læring	og	undervisningsudvikling	
E-læringsplatformen Blackboard blev udrullet på ST ved årsskiftet 2014/2015. Systemet er taget i 
brug for de fleste kurser, og der er en række gode eksempler og erfaringer med systemet, men også 
fortsat behov for yderligere introduktion til de basale faciliteter, muligheder og best practise. Der er 
iværksat en række workshops for undervisere ultimo 2015.  

Center for Science Education gennemførte i 2015 en besøgsrunde ved uddannelsesudvalgene for de 
naturvidenskabelige uddannelser samt for civilingeniøruddannelserne for at identificere ønsker og 
idéer til kursus-, videndeling- og udviklingsaktiviteter. Konklusioner fra besøgsrunden vil blive 
afrapporteret i 2016.  

Nye	uddannelser	
I 2015 har ST  

 Indsendt ansøgning om prækvalifikation vedr. en ny diplomingeniøruddannelse i 
fødevareteknologi 

 Igangsat en ny masteruddannelse i scienceundervisning i samarbejde med Københavns 
Universitet 

 Ændret titlerne på en række diplom- og civilingeniøruddannelser 
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Opfølgende	handlinger	på	fakultetsniveau	 
‐ Forberedelse af omlægning af undervisningen til semesterstruktur fra 2017. I den forbindelse 

vil uddannelsesudvalgene arbejde kursusudvikling med henblik på at øge fokus på 
employability, gennemførsel, nye undervisnings- og eksamensformer, samt sammenhæng 
mellem støttefag og kernefag.  

‐ Gennemførelse af kampagne for at højne svarprocent på undervisningsevaluering 
‐ Gennemførelse af opfølgende besøgsrunde med henblik på at styrke samarbejdet mellem 

institutter og ST’s pædagogiske center 

	
	

2.4. Studiemiljø	

Opfølgning	på	studiemiljøundersøgelsen	2014	

Studiemiljøundersøgelsen 2014 viste en udbredt tilfredshed med studiemiljøet blandt ST’s 
studerende. 92 % svarer helt enig eller overvejende enig i spørgsmålet "Jeg føler mig generelt rigtig 
godt tilpas på mit studie" og 91 % svarer helt enig eller overvejende enig i "Jeg er overordnet set 
tilfreds med mit studie".  

Som indikatorer på uddannelsesniveau er der på AU-niveau udvalgt et spørgsmål vedr. de 
studerendes sociale integration ("De andre studerende er generelt imødekommende") og faglige 
integration ("Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab."). Ved 
dialogmøderne er det blevet klart, at der er usikkerhed om forståelsen af indikatoren vedr. ”fagligt 
fællesskab”.   

Studiemiljøundersøgelsens resultater og kommentarer fra undersøgelsen er opgjort på 
uddannelsesniveau, og disse har været drøftet i alle uddannelsesudvalg og studienævn på ST i 
efteråret 2014 og løbende i 2015 (herunder i forbindelse med dialogmøderne). 

Uddannelsesudvalgene har haft fokus på at finde lokale løsninger til forbedring af studiemiljøet. En 
oversigt over fokusområderne for de enkelte uddannelsesudvalg fremgår i stikordsform på næste 
side.  

Studienævnene har på baggrund af uddannelsesudvalgenes input peget på udfordringer, som går på 
tværs af ST’s uddannelser. Studienævnene har ligeledes peget på en række mulige løsninger, og 
nedenfor fremgår det, hvordan emnet adresseres på fakultetsniveau: 

 

Udfordring: Adressere stress blandt studerende.  

Løsningsforslag (stillet af 
studienævnene) 

Handlinger (på fakultetsniveau)  Status 

Fleksibel struktur for 
undervisningsperioder understøttet af 
alternative, løbende evalueringsformer 
 

Forslag om semesterstruktur med indfasning i 
september 2017 til høring i E2015 

Beslutning træffes i november 
2015 

Opmærksomhed på  Følges via nøgletal, drøftelse blandt  Er iværksat  
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fremdriftsreformens konsekvenser   uddannelsesansvarlige og afrapportering fra 
studievejledningerne på ST. 

 

Udfordring: Bedre understøttelse af projekt- og læsegrupper  

Løsningsforslag (stillet af 
studienævnene) 

Handlinger (på fakultetsniveau)  Status 

Udvikling af undervisnings‐ og 
prøveformer, som understøtter 
arbejde i projekt‐/læsegrupper 
 

Uddannelsesudvalgenes udvikling af 
undervisnings‐ og evalueringsformer understøttes 
af studienævnene og de didaktiske centre.  

Tiltag indføres løbende via 
ændringer i kursuskatalog.  

Etablering af flere studiegruppepladser 
samt forbedrede muligheder for at 
booke/anvende eksisterende pladser.  

Adresseres af i forbindelse med ombygninger og 
lokaleplanlægning.  

Løbende.  

 

Udfordring: De studerende efterspørger mere feedback.  

Løsningsforslag (stillet af 
studienævnene) 

Handlinger (på fakultetsniveau)  Status 

Opfordring til undervisere om at give 
mere systematisk feedback, herunder 
at anvende e‐læringsværktøjer til 
feedback.  
 

Implementering af blackboard og andre digitale 
undervisningsværktøjer, herunder instruktion af 
undervisere i feedback værktøjer.  

Er iværksat.  
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2.5. Uddannelsernes	relation	til	arbejdsmarkedet	
Ved Science and Technology blev der i 2012-2013 nedsat 17 aftagerpaneler i tilknytning til fakultetets 
uddannelsesudvalg. Aftagerpanelerne består af eksterne repræsentanter for relevante 
aftagervirksomheder for den pågældende uddannelse. Syv aftagerpaneler er knyttet til 
ingeniøruddannelserne og ti paneler er knyttet til de naturvidenskabelige uddannelser.  

Aftagerpanelerne genbeskikkes i løbet af 2016.  

Aftagerpanelernes møder i perioden 2012-2015  har fokuseret på følgende temaer 

‐ Aftagernes vurdering af nuværende og fremtidigt kompetencebehov  
‐ Uddannelsernes kompetenceprofil, indhold og opbygning 
‐ Samarbejdsflader mellem universitetet og aftagervirksomheder, herunder ingeniørpraktik 
‐ Hvad er universitets rolle og hvad er arbejdsmarkedets rolle ift. at uddanne kandidaterne i 

specifikke værktøjer og kompetencer? 
‐ Udvikling af nye uddannelseselementer 
‐ Match ind og ud: Rekruttering, fastholdelse og karrierevejledning 
‐ Efter- og videreuddannelse  
‐ Institutternes strategiplaner på uddannelsesområdet 
‐ Aftagerpanelets kommentarer til nye regler/rammer (fremdrift, dimensionering)  
 

Aftagerpanelernes drøftelser og anbefalinger primært uddannelsesnære, men der er også en række 
gennemgående, generelle anbefalinger (opsummering baseret på gennemgang af alle referater fra 
2012-2015):  

 

Aftagerpanelernes	anbefalinger	–	en	oversigt		
1. Uddan flere ingeniører, kandidater og ph.d.’er  
Der er generelt stor efterspørgsel efter Science and Technologys dimittender, og i visse brancher også 
mangel på kvalificerede ansøgninger (ingeniørområdet, gymnasieskolen, IT-branchen, osv.).  
Aftagerne markerer generelt, at der er behov for både diplomingeniører, civilingeniører, 
naturvidenskabelige kandidater og ph.d.’er, men ikke umiddelbart for naturvidenskabelige 
bachelorer.  
Aftagerpanelerne anbefaler, at Science and Technology:  

‐ Fastholder og styrker rekruttering af dygtige studerende 
‐ Nedbringer frafald fra uddannelserne 
‐ Styrker indsatsen for at løfte flere studerende til at blive rigtigt dygtige.  

 
2. Fasthold stærk kernefaglighed og øg fokus på de studerendes samarbejds- og 

kommunikationskompetencer  
Aftagerne udtrykker generelt tilfredshed med uddannelsernes faglige indhold og niveau og opfordrer 
til en fortsat prioritering af klassisk kernefaglighed.  
Aftagerpanelerne lægger endvidere vægt på, at uddannelserne understøtter de studerendes faglige 
modenhed og selvstændighed, bl.a. via felt-/projektarbejde, ingeniørpraktik og speciale.  
Aftagerne efterspørger, at de studerende i højere grad trænes i at samarbejde, formidle og innovativt. 
De naturvidenskabelige aftagerpaneler efterspørger tillige mere erfaring med projektarbejde i 
uddannelserne.  
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3. Udvikl faste formater for virksomhedssamarbejde på uddannelsesområdet 
Aftagerne udtrykker stor interesse i at indgå i konkrete samarbejder om fx gæsteforelæsninger, 
projekt- og specialesamarbejde, virksomhedsbesøg, aftagerdage, udbud af studiejobs, 
ingeniørpraktik, projektorienterede forløb, sponsoraftaler vedr. udstyr mv.  
På ingeniørområdet er der en række velfungerende formater for dette, som løbende drøftes og 
udvikles i aftagerpanelregi. På de naturvidenskabelige uddannelser efterspørger aftagerpanelerne 
generelt, at universitetet sætter samarbejdet i system og udarbejder flere faste formater for 
virksomhedssamarbejdet.  
 

4. Styrk karrierevejledning på alle niveauer 
Aftagerpanelerne anbefaler, at alle studerende løbende præsenteres for uddannelsernes 
erhvervssigte – fra rekruttering og studiestart til ph.d. uddannelsen. 
 
5. Fasthold fokus på de studerendes internationale kompetencer  
Særligt aftagere inden for den private sektor anbefaler, at ST fastholder fokus på at udvikle de 
studerendes evne til at begå sig i et internationalt miljø samt deres engelskkompetencer.  
Aftagerne opfordrer de studerende til i højere grad at prioritere udlandsophold i forbindelse med 
uddannelsen.  
 
6. Udbyd korte efter- og videreuddannelseskurser 
Aftagerne efterspørger i et vist omfang korte, forskningsbaserede kurser.  
Dialogen med aftagerne har dog ikke afdækket et stort udækket behov for efter- og videreuddannelse 
på det tekniske og naturvidenskabelige område. 
 
7. Uddan flere kandidater og ph.d.’er med kompetencer inden for statistik og 

datahåndtering 
Mange aftagere, på tværs af brancher, efterspørger flere naturvidenskabelige dimittender med 
kompetencer inden for statistik og håndtering af big data.  
 

Erfaringer	med	mødeform	og	–temaer	
Aftagerpanelerne er nedsat for en 3 årig periode til udgangen af 2015. Hvert aftagerpanel har i 
perioden 2012-2015 mødtes 1-6 gange:  

Aftagerpanel  Møder i 
2012/2013 

Møder i 2014  Møder i 2015 

Bioinformatik  Juni 2013  September 2014  November 2015 

Biologi  Juni 2013  September 2014   

Bioprocesteknologi (Kemi og Bioteknologi)  April 2013     

Bygningsteknik, Bygningsdesign, Byggeri  Marts 2013 
Juni 2013 

Februar 2014 
Juni 2014 

Februar 2015 
Juni 2015 

Datalogi og IT  September 2013  December 2014  Juni 2015 

Elektrisk energiteknologi (stærkstrøm)    April 2014  Maj 2015 
September 2015 

Elektro, IKT, Computerteknologi, 
Elektroteknologi 

December 2012  Marts 2014  Marts 2015 
September 2015 

Fysik  Maj 2013  Juni 2014   

Geoscience  Maj 2013  Maj 2014 
September 2014 

September 2015 

Jordbrugsuddannelserne  April 2013 
September 2013 

Juni 2014  November 2015 
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Kemi og medicinalkemi  August 2013  Maj 2014  September 2015 

Maskin og mekanik   Januar 2013 
Maj 2013 

  Oktober 2015 

Matematik, matematik‐økonomi og 
statisik 

Maj 2013  Januar 2014 
November 2014 

Maj 2015 

Molekylærbiologi  Maj 2013 
December 2013 

   

Sundhedsteknologi og biomedicinsk teknik    Marts 2014  November 2015 

Nanoscience   Aftagerpanelet er identisk med iNanos bestyrelse  

 

 

Yderligere oplysninger vedr. aftagerpanelerne:  

‐ Oversigt over medlemmer 
‐ Kommissorium 

 

Opfølgende	handlinger	på	fakultetsniveau	 
‐ Gen-/nybeskikkelse af aftagerpaneler for perioden 2016-2018 
‐ Involvering af aftagerpanelerne i studiereformen 2017 med henblik på at sikre relevante 

kompetenceprofiler, herunder inden for statistik og datahåndtering 

‐ Udvikling af formater for virksomhedssamarbejder i regi af erhvervsudvalg på institutter og 
fakultet.  

‐ Konsolidering og etablering af talentprogrammer med henblik på at understøtte, at flere 
dygtige studerende søger ind på ST’s uddannelser.  
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3.	Handleplan		
Punkt Opfølgning Ansvarlig  Tid/frist 
Rekrutteri
ng og 
studiestart 

Iværksættelse af pilotprojekt vedr. 
fastsættelse af adgangskrav i 
kombination med adgangsprøve  
 

Prodekan  Projektdesign 
F2016 
I drift E2017 
eller 18 

Bidrage til styrket synlighed i 
rekrutteringssammenhæng til 
udvalgte ST-uddannelser, herunder 
AU Engineering 
 

Prodekan i samarbejde med 
AU Uddannelsesudvalg og ST 
rekrutteringsforum 

F2016 

Justering af full degree 
rekrutteringsstrategi 

Prodekan i samarbejde i ST 
internationalt 
rekrutteringsforum 

E2016 

Facilitere videndeling mellem 
institutterne om mentorordninger, 
herunder ressourcer og effekter 
 

Prodekan via studieledere F2016 

Konsolidering og etablering af 
talentprogrammer med henblik på 
at understøtte, at flere dygtige 
studerende søger ind på ST’s 
uddannelser.  
 

Prodekan i samarbejde med 
fakultetsledelse 

F2016 i 
forbindelse med 
strategiproces 

Struktur 
og forløb 

Følge effekterne af de 
regelændringer, som blev indført i 
forbindelse med implementering af 
fremdriftsreformen 
 

Prodekan i samarbejde med 
studieledere, 
uddannelsesansvarlige og 
studieadministration 

Løbende 

Nedbringelse af studietider 
 

Uddannelsesansvarlige, 
prrodekan i samarbejde med 
fakultetsledelse 

Løbende  

Gennemførelse og formidling af 
større frafaldsanalyse 
 

Prodekan/fakultetssekretariatet F2016 

Udvikling Iværksættelse af studiereform fra 
2017, som bl.a. adresserer 
semesterstruktur, undervisnings- og 
eksamensformer, støttefag, 
studiestruktur, mm.  
 

Prodekan i samarbejde med 
fakultetsledelse, studieledere 
og styregruppe 

I drift E2017 

Gennemføre kampagne for at høje 
svarprocent på 
undervisningsevaluering 
 

Fakultetssekretariat og 
studieadministration 

E2016 

Gennemføre opfølgende 
besøgsrunde med henblik på at 
styrke samarbejdet mellem 
institutter og ST’s pædagogiske 
center 
 

Prodekan i samarbejde med 
centerleder 

F2016 

Studiemilj
ø  

Sikre at stress, understøttelse af 
projekt-/læsegrupper og feedback 
adresseres i studiereform 

Prodekan i samarbejde med 
fakultetsledelse og 
styregruppe 

E2017 
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Prioritere flere læsegruppepladser 
 

Fakultetsledelse Løbende  

Relation til 
arbejdsma
rkedet 

Gen-/nybeskikke aftagerpaneler for 
perioden 2016-2018 
 

Prodekan F2016 

Involvere aftagerpanelerne i 
studiereformen 2017 med henblik 
på at sikre relevante 
kompetenceprofiler, herunder inden 
for statistik og datahåndtering 
 

Uddannelsesansvarlige E2016 

Nedsætte erhvervsudvalg på 
institutter og fakultet med henblik 
på at udvikle formater for 
virksomhedssamarbejder 

Fakultetsledelse E2015 

Formulere strategiske mål og 
handleplan for at sikre rekruttering 
og uddannelse af dygtige studerende 
samt udbud af stærke kernefaglige 
programmer. 

Prodekan i samarbejde med 
fakultetsledelse 

F2016 i 
forbindelse med 
strategiproces 
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4.	Bilag		

4.1.	Oversigt	over	afholdte	statusmøder	og	uddannelsesevalueringer	på	ST	i	2015		
Kan rekvireres ved henvendelse til ST Fakultetssekretariatet v. Anna Bak Maigaard, annabak@au.dk  

	

4.2.	ST‐uddannelsers	placering	inden	for	indikatorerne	1,	2,	5,	7	og	8	
Kan rekvireres ved henvendelse til ST Fakultetssekretariatet v. Anna Bak Maigaard, annabak@au.dk  
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4.3.	ST‐grænseværdier	for	fælles	AU‐indikatorer		

Emne	 Nr	 Indikator		 Niveau	for	fastsættelse	af	
grænseværdier		

(rød,	gul	og	grøn)	

Frafald 

 

1a  Førsteårsfrafald på bacheloruddannelserne  
ST‐grænseværdier: 

>25 % førsteårsfrafald 
20‐25 % førsteårsfrafald 
<20 % førsteårsfrafald 

1b  Frafald på kandidatuddannelserne efter normeret tid +1 år 

ST‐grænseværdier: 
>15 % frafald  
10‐15 % frafald 
<10 % frafald 

 

Studieprogression  2 

Optjente ECTS: De aktive ordinære studerendes gennemsnitlige optjening af 
ECTS pr. semester.  

Fælles AU‐grænseværdier: 
< 15 ECTS i gns pr semester  
15‐24 ECTS i gns pr semester 
25 ECTS eller flere pr semester 

Undervisnings‐
aktivitet 

 3 

Udbudte lektioner: Planlagte undervisningslektioner pr. uge på semestre 
med fuldt kursusprogram. (Undtaget er specialeperiode, bachelorprojekt og 
projektorienteret forløb).   

ST‐grænseværdier: 
Bachelor/diplom: 

<18 l/uge undervisning 
>18 l/uge undervisning 

Kandidat: 
<15 l/uge undervisning 
>15 l/uge undervisning 

Undervisnings‐

evaluering 
 4 

Andel der har svaret helt enig eller enig på spm: ”Den samlede 
kursusaktivitet i dette kursus har på bedste vis hjulpet mig med at opfylde 
læringsmålene”. Samlet mål for alle gennemførte kursusevalueringer på 
uddannelsesniveau. Kursusevalueringer med svarprocenter <10 % udelades.  

ST‐grænseværdier: 
<65 %  
65‐80 %  
>80 %  

 Studiemiljø 

 5a 
Faglig trivsel: Procentandel af studerende, som svarer helt eller overvejende 
enig på spm:"Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt 
fællesskab."  

ST‐grænseværdier: 
<70 %  
70‐90 %  
>90 %  

5b  
Imødekommende medstuderende: Procentandel af studerende, som svarer 
helt eller overvejende enig på spm:"De andre studerende er generelt 
imødekommende."  

ST‐grænseværdier: 
<70 %  
70‐90 %  
>90 %  

Forskningsdæknin
g/     videngrundlag 

 6a 
Forskningsbaserede uddannelser: Procentandel undervisningslektioner 
varetaget af VIP (Forelæsninger, vejledning mv.). (Undtaget er 
specialeperiode, bachelorprojekt og projektorienteret forløb).  

ST‐grænseværdier: 
<80 %  
80‐90 %  
>90 %  

 6b 

Videngrundlag – ikke‐forskningsbaserede uddannelser: Procentandel af det 
samlede antal fastansatte underviseres arbejdstid der anvendes på at 
tilegne sig relevant viden om dels 1. centrale tendenser samt forsøgs‐og 
udviklingsarbejde inden for uddannelsens beskæftigelsesområde, dels 2. 
forskningsfelter inden for uddannelsens fagområde. 

ST‐grænseværdier: 
<5 %  
5‐10 %  
>10 %  

Internationaliserin
g   7 

Full degree‐studerendes progression: Full degree‐studerendes 
gennemsnitlige antal optjente ECTS‐points pr. semester målt som afvigelse 
fra danske studerendes gennemsnitlige optjente ECTS pr. semester. 

ST‐grænseværdier: 
>5 ECTS pr. semester 
0‐5 ECTS pr. semester 
0 ECTS pr. semester 

Beskæftigelse 

8 

Den gennemsnitlige ledighed i 4.‐7. kvartal (såvel prof‐BA og KA) for 5 
dimittendårgange sammenlignet med landstallet for alle videregående 
uddannelser.  

AU‐grænseværdier: 
> 2 pct højere ledighed sml med gnsnit af 

alle videregående uddannelser 
0,1‐1,9 pct højere ledighed sml med snsnit 

af alle videregående uddannelser 
< 0 pct lavere ledighed sml med gnsnit af 

alle videregående uddannelser 
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Note: Hver indikator er markeret med en farve (gød, gul, grøn) på baggrund af de grænseværdier, der er fastsat på den enkelte indikator. 

Indikator 2 og 8 er fastsat på AU‐niveau, mens de øvrige er fastsat på ST. 

 

‐ Rød Udtryk for en uacceptabel situation. Kræver iværksættelse af initiativer til forbedring af situationen. 

‐ Gul Udtryk for en ikke‐tilfredsstillende situation. Kræver som minimum en nærmere redegørelse. 

‐ Grøn Udtryk for en tilfredsstillende situation. Kræver ikke redegørelse/handling.  

 

Indikatorsystemet er fortsat under udvikling, blandt er der pt. ikke systemunderstøttet opgørelse af 
tal vedr. udbudte timer pr. uddannelser (indikator 3), undervisningsevaluering (indikator 4), 
forskningsdækning (indikatorer 6a og 6b). Til de enkelte dialogmøder har uddannelsesudvalgene 
modtaget de pågældende tal, men de indgår ikke i opgørelsen i denne rapport.  
 
 


