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Dekanen afrapporterer årligt om fakultetets uddannelseskvalitet samt indstiller målbare standarder 
for kvalitet til rektor. Dette efterfølges af et dialogmøde om uddannelseskvalitet med rektor,  jf. 
KU’s retningslinjer for dialog om uddannelseskvalitet med rektor og procedure for rektors 
opfølgning på dialog om uddannelseskvalitet.  
 
Afrapporteringen sker på baggrund af årets uddannelsesredegørelser og -evalueringer og giver en 
kortfattet status for styrker, udfordringer og indsatsområder for fakultetets uddannelser. Rapporten 
beskriver desuden, hvordan dekanen har fulgt op på rektors opfølgningspunkter fra året før. 
Dialogmødet med rektor vedrører status for fakultetets uddannelseskvalitet. 
 
På baggrund af dialog om uddannelseskvalitet med rektor modtager fakultetet eventuelle 
opfølgningspunkter til fakultetets arbejde med kvalitetssikring fra rektor. Rektor kan udtage 
uddannelsesredegørelser- og evalueringer til stikprøvekontrol. Fakultetets rapport om 
uddannelseskvalitet offentliggøres i sin fulde længde. 

 
Procedure 
På baggrund af årets uddannelsesredegørelser og -evalueringer, jf. fakultetets procedure for 
uddannelsesredegørelse samt procedure for uddannelsesevaluering, udarbejder U&S i samarbejde 
med prodekanen for uddannelse et udkast til afrapporteringen ifm. dialog om uddannelseskvalitet 
med rektor (DUR). Rapporten forelægges FUU, FLT og dekanen i september. Dekanen skal 
godkende rapporten.   
 
I september fremlægger prodekanen i samarbejde med U&S forslag til fakultetets målbare 
standarder for kvalitet i det kommende år for FUU, FLT og dekanen. Dekanen skal godkende 
indstillingen af målbare standarder for kvalitet til rektor.  
 
1. oktober indsender dekanen afrapportering om fakultetets uddannelseskvalitet samt indstiller de 
målbare standarder til rektor. Efter afrapporteringen afholder dekanen, prodekanen for uddannelse 

Procedure for afrapportering og dialog om 
uddannelseskvalitet med rektor 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
https://uddannelseskvalitet.ku.dk/filer/kvalitetssikring/2022/Retningslinjer_for_dialog_om_uddannelseskvalitet_med_rektor.pdf
https://uddannelseskvalitet.ku.dk/filer/kvalitetssikring/2022/Procedure_for_rektors_godkendelse_af_dekanernes_afrapportering.pdf
https://uddannelseskvalitet.ku.dk/filer/kvalitetssikring/2022/Procedure_for_rektors_godkendelse_af_dekanernes_afrapportering.pdf
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/Procedure_for_uddannelsesredegoerelse.pdf
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/Procedure_for_uddannelsesredegoerelse.pdf
https://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_uddannelsesevaluering.pdf
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og studiechef et dialogmøde om uddannelseskvalitet med rektor, prorektor for uddannelse og 
vicedirektør for uddannelse om status for fakultetets uddannelseskvalitet, hvor rektor også 
behandler de indstillede målbare standarder for det kommende års arbejde med 
uddannelsesredegørelser og -evalueringer.   
 
Senest første december fremsender rektor eventuelle opfølgningspunkter til fakultetets arbejde med 
uddannelseskvalitet. Opfølgningspunkterne drøftes i FUU og FLT og implementeres i fakultetets 
videre arbejde med uddannelseskvalitet.  
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