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Kvalitetsmål for 2018 og 2019 

RAMMEKONTRAKT KVALITETSMÅL 
Strategisk mål 1: Gode dimittender med de rette 
kompetencer, der imødekommer Region Sjællands behov. 
 
• Synlighed og kendthed af EASJs uddannelser. ”Hvilke 

videregående uddannelsessteder kender du eller har du hørt 
om?”  

• Bedre balanceret optag med fokus på hf, EUX og HTX 
• Ledighedsgrad for dimittender 

 

Mål Baseline 2019 
Ledighedsgrad blandt 
EASJs dimittender 
(fuldtidsuddannelser) 

2017: 9,3% 
 

Samlet EASJ-
resultat: 9% målt 
4.-7. kvartal efter 
dimission 
 

Andel af studerende 
på udlandsophold 
 

Baseline: 
2015 13% 

15% 

Andel af internationale 
studerende i praktik i 
Danmark  

2017: 45%  

Kvalitetsmåling: 
Dimittender  
”Der er 
overensstemmelse 
mellem det, jeg har 
lært på min 
uddannelse og de 
kompetencer der 
efterspørges af min 
nuværende eller 
seneste arbejdsgiver” 

Fastsættes i 
2018 
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RAMMEKONTRAKT KVALITETSMÅL 
Strategisk mål 2: Høj studieintensitet og læringsudbytte for 
alle studerende 
 

• De studerendes angivelse af studieintensitet  
• Måling af de studerende tidsforbrug på undervisning og 

forberedelse via spørgeskema indsamlet til 
Uddannelseszoom 

• Udbytte af undervisningen: ”Mit udbytte af undervisningen 
er højt?” vurderet på en skala fra 1 til 5 

• ”På 7-trins-skalaen, hvordan vurderer du dit samlede 
udbytte af undervisningen?” 

Mål Baseline 2019 
Studieaktivitet 
De studerendes vurdering af 
studieaktivitet.  
 

Kommer i 2018 
via Zoom 
 

60% skal arbejde 
>37 timer om 
ugen 

Vurdering af udbytte af 
undervisning 

- Studerende: Zoom  
 

- Kursister: 
Modulevaluering 

 
- Baseline 

2016: 3,8.  
- Baseline:  

 
- 3,8  

 
- Minimum 

70% skal 
svare 7 eller 
derover 

Fastholdelse (fuldtidsuddannelser) 
 

- Andel af studerende, der 
fortsat er indskrevet på 
uddannelsen 1 år efter 
studiestart 
 

- Andel af studerende, der 
fuldfører uddannelsen 

 
 
Samlet EASJ-
resultat: 79% 
 
 
Samlet EASJ-
resultat: 69% 

 
 
80% 
 
 
70% 
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RAMMEKONTRAKT KVALITETSMÅL 
Strategisk mål 3: Viden der virker til virksomhederne 
 

• Antal og andel af praksisnære FoU-aktiviteter med faglige 
digitaliserings-elementer   

• Efter- og videreuddannelsesaktivitet 
• De studerendes digitale kompetencer. Virksomhedernes 

vurderinger i forbindelse med praktikevaluering 

Mål Baseline 2019 
Videngrundlag 

- (faglig digital udvikling) 
- (Godkendt årsplaN) 

 
 
 

 
 
Praktikevaluering 
 

- Aftageres tilfredshed med 
praktikanter  
 

- Praktikanters tilfredshed 
med praktikforløb 
 

- Vurdering af digitale 
kompetencer (baseline 
fastsættes i 2018. 85% på 
dem alle tre 

 

  
- Minimum ét 

udviklings/FoU-
projekt pr. 
uddannelsesudbud 

 
 
 
 
 
 
85% 
 
 
 
85% 
 
 
 
85% 

 

 

 


