
Årsplan for 2021 (version december 2020)  

 

ÅRSPLAN – Kvalitetssikring af uddannelsesudbud (fuldtid og deltid) – Bemærk at angivelse af måneder er cirka-angivelser 

 

 Kvalitet Uddannelser/Udbud Central studie-

administration 

Andre 

involverede Aktiviteter Dataopsamling Studieleder Undervisere Administration 

JANUAR Læringsbarometer og 

Uddannelseszoom 

(UFM); Databehandling 

 

Dimittendundersøgelse 

(UFM); Databehandling 

 

Begge dele fortsætter 

ind i foråret 2021 

 

Nøgletalsark 2020  

(færdiggøres senest 1/4) 

 Opfølgning på resultater 

fra Læringsbarometer og 

Uddannelseszoom 

(fortsætter ind i foråret 

2021) 

 

 

Opfølgning på resultater 

fra Læringsbarometer og 

Uddannelseszoom 

(fortsætter ind i foråret 

2021) 

 

Praktikevaluering; efterår 

(praktikkoordinator) 

 

Fag-/tema-evalueringer 

(løbende, hele året) 

 

  Praktik-

evaluering 

(CfEU/praktik-

team)  

(efterår, nøgletal) 

FEBRUAR Revision af 

studieordninger,  

proces i gang (fokus 

eksamen) 

 

 Eksamensevaluering 

(censorrapporter, 

opsamling) 

 

  Studiestartsprøve 

(Planlægning) 

 

Opfølgning, 

praktikevaluering  

(teamleder, 

Praktik) 

Opgørelse, 

videngrundlag 

(nøgletal, CfEU)) 

MARTS Strategisk handlingsplan 

 

Nøgletalsark 2020, 

endeligt 

 

 

 

 

 

Forsøg med 

optagsanalyse – 1 ark 

(demografiske variable) 

 

Undervisningsevaluering 

(forår), udvælgelse af 

hold og undervisere 

  Frafaldsopgørelse 

(vinteroptag, 

nøgletal) 

 

Endeligt optag 

(vinteroptag, 

nøgletal) 

 

Søgetal; kvote 2 

 

Opgørelse over 

karakterer på 

afsluttende 

opgaver 
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 Kvalitet Uddannelser/Udbud Central studie-

administration 

Andre 

involverede Aktiviteter Dataopsamling Studieleder Undervisere Administration 

International 

evaluering 

(opsamling) 

APRIL  Igangsæt Hånd i Hanke, 

herunder adgang til   

nøgletalsark 2020 

(fuldtid) 

 

   Udsendelse af 

undervisnings-

evaluering 

  

MAJ Igangsæt 

nøgletalsaudits, 

herunder adgang til 

nøgletalsark 2020 

(deltid) 

 

Hånd i Hanke audits 

 

Årlig studieevaluering 

(nøgletal) 

 

Opsætning af 

undervisnings-

evalueringsrapporter 

 

Opfølgning på resultater 

fra Undervisnings-

evaluering (april) 

 

Deadlines (forskudte) for 

Hånd i Hanke rapporter 

 

 

Opfølgning på resultater 

fra Undervisnings-

evaluering (april) 

 

Undervisnings-

evaluering; træk 

af rapporter til 

studieleder 

Søgetal: Ugentlig 

afrapportering 

(fortsættes i juni) 

 

JUNI Nøgletals audits 

(kan evt. skydes til 

august) 

 

 

 

 Praktikevaluering; forår 

(praktikkoordinator) 

  Praktik-

evaluering 

(CfEU/praktik-

team)  

(forår, nøgletal) 

JULI  

 

    Søgetal; 5.juli 

 

Optag; 28 juli 

 

AUGUST Opsamling på Hånd i 

Hanke audits 

 

 

 Eksamensevaluering 

(censorrapporter, 

opsamling) 

 

  Opfølgning, 

praktikevaluering  

(teamleder, 

Praktik) 

Konklusion 

videnarbejde 

Hånd i Hanke 

audits (CfEU) 

SEPTEMBER Opsamling på 

Nøgletalsaudits 

 

Kvalitetsrapport 

 

   Studiestartsprøve 

(Planlægning) 

International 

evaluering 

(opsamling) 

 

 

Konklusion 

videnarbejde 

Nøgletalsaudits 

(CfEU) 

OKTOBER Opdatering af 

hjemmeside 

 

 

Læringsbarometer og 

Uddannelseszoom samt 

Dimittendundersøgelse 

(UFM) 

Undervisningsevaluering 

(efterår), udvælgelse af 

hold og undervisere 

 

  Frafaldsopgørelse

(sommeroptag, 

nøgletal) 
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 Kvalitet Uddannelser/Udbud Central studie-

administration 

Andre 

involverede Aktiviteter Dataopsamling Studieleder Undervisere Administration 

 (fortsættes i november 

og december) 

 

 

Endeligt optag, 

(sommeroptag, 

nøgletal) 

 

NOVEMBER  

 

 

Ledighedstal  

 

   Udsendelse af 

Undervisnings-

evaluering 

  

DECEMBER Revision af årsplan, 

kommende år 

 

 

 

Opsætning af 

undervisnings-

evalueringsrapporter 

 

 

Opfølgning på resultater 

fra Undervisnings-

evaluering (november) 

Opfølgning på resultater 

fra Undervisnings-

evaluering (november) 

 

Undervisnings-

evaluering; træk 

af rapporter til 

studieleder 

 Udviklingsplaner 

færdiggøres 

(CfEU) 

LØBENDE 

HENOVER 

ÅRET 

 

EKSTERNE 

EVALUERINGER 

2021: 

Markedsførings-økonom 

International handel og 

markedsføring 

Urban 

Landskabsingeniør 

Serviceøkonom 

 

Interne audits 

(IT-sikkerhed og efter 

behov) 

 

Kvalitetstjek af 

studieordninger 

 STUDIEORDNINGER 

Fokus på 

eksamensbeskrivelser 

(alle) og revision af 

læringsmål (udvalgte) 

Fag-/tema-evalueringer 

(gennemførelse, dialog 

med studerende og 

opfølgning) 

 

 

 

 

 

 Modulevaluering 

(deltid, 

Efteruddannelse) 

 

Dimittend-

interviews (deltid, 

Efteruddannelse) 

 

(begge aktiviteter 

afventer endelig 

placering) 

 


