alitetssik
kring af s tudieord ningerne
es nationa
ale dele (/fælles
Procedu re til kva
dele)
Det er i vo
ores alles fæ
ælles intere
esse, at vi ffår en god og
o stabil prrocedure om
mkring god
dkendelse
af de natio
onale studie
eordninger med det fo
ormål at sik
kre bedst mulig
m
kvalite
et af de nationale
studieordn
ninger.
For at sikrre klare roller i processen er Dan ske Erhverrvsakademier og Dansske
Professionshøjskoler blevet enig
ge om proccedure.
nde proce
edure og baggrun
nd for for
rslaget:
Nuværen
1. I u
uddannelse
esnetværk
kenes kom
mmissorium
m står der
r følgende
e:
’Ansvaret for at
a studieord
dningens fæ
ællesdel ov
verholder
ældende bek
kendtgørels
ser påhvilerr kvalitetsaffdelingen [eller anden
n
gæ
ans
svarlige enh
hed] på den
n institution
n, hvor form
manden er ansat.
svaret for de
d institutio
onsspecifikk
ke dele påh
hviler hver enkelt
e
instiitution.’
Ans
kalt på ins
stitutioner
rne:
2. Lok
odkender bestyrelsen
Efte
er Lov om erhvervsak
e
kademier og
g Lov om Professionsh
P
højskoler go
b
studieordningerne inklus
siv de natio
onale dele for de uddannelser, so
om institutio
onen
byder. Besttyrelsen kan bemyndig
ge rektor tiil at godken
nde studieo
ordningerne
e.
udb
ure:
Procedu
1. Førrste milep
pæl: Udkas
st til revid
deret natio
onal del af studieord
dningen fo
oreligger
Udd
dannelsesn
netværket sikrer
s
aftag erinddrage
else samt ud
darbejder u
udkast til re
evideret
nattional del aff studieordningen. De
en enhed, der
d foretage
er legalitetsskontrollen på
form
manden ins
stitution bis
står forman
nden med at
a anvende ministerietts skabelon
ner til
dettte arbejde1. Formandsinstitution
nens kvalite
etsenhed/sttudieadmin
nistration fu
ungerer
som
m sparrings
spartner forr formande
en efter beh
hov/ønske. Uddannelssesnetværkene kan
forttsat nedsæ
ætte studieo
ordningsarb
bejdsgruppe
e og få sparring af en af de tilkny
yttede
kva
alitetsenhed
der/studiea
administrat ioner under processen
n.
befalet tids
spunkt: Ca. 12 måned
der før stud
dieordninge
en ventes a
at træde i kraft.
k
Anb
pæl: Kvalittetssikring
g af udkas
st og hørin
ng igangsæ
ættes
2. Anden milep
gt udkast fo
oreligger, m
modtager kv
valitetsafde
elingen/stud
dieadministrationen
Nårr et endelig
på den institution, hvor formanden
f
er ansat, studieordni
s
ngens natio
onale del tiil
mmen; heru
under
legalitetskontrol og kontrol af matcch til kvalifikationsram
nnemarbejd
der den ved
d bl.a. at in
ndsætte kom
mmentarerr og bruge ssporingsvæ
ærktøjet i
gen
1

Denne opgaave varetagess typisk af kvalitetsenhedenn eller studieaadministration
nen ved de en kelte institutioner.

Word til at foreslå ændringer.
Herefter sender kvalitetsafdelingen/studieadministrationen den kommenterede udgave
af den nationale studieordning til de repræsentanter fra Danske Erhvervsakademiers
kvalitetsudvalg og Danske Professionshøjskolers studieadministrative chefnetværk, hvor
uddannelsen udbydes eller er godkendt til at udbydes.
De udbydende institutioners kvalitetsafdelinger/studieadministrationer har 10 hverdage
til at kommentere udgaven af studieordningen i forhold til bekendtgørelser, skabelon og
kvalifikationsrammen. Der udsendes ingen reminder, det er et one shot. Efter
behandling sendes kommenterede udgaver retur til ’formandsinstitutionens’
kvalitetsafdeling/studieadministration. Det er naturligvis det enkelte medlem af
kvalitetsudvalget/studieadministration opgave at videresende til relevant person på
egen institution, hvis det ikke er en selv, som organisatorisk er bemyndiget til denne
opgave.
Anbefalet tidspunkt: Ca. 5 måneder før studieordningen ventes at træde i kraft.
3. Tredje milepæl: Endeligt kvalitetssikret udkast godkendes, oversættes og
sendes til institutionerne
Formanden for uddannelsesnetværket sender kommentarer fra censorformanden til
institutionens kvalitetsenhed; og begge parter forholder sig til de indkomne
kommentarer.
Formandsinstitutionens kvalitetsenhed forholder sig til de indkomne kommentarer mv.
og sender en fælles behandlet version med kommentarer til uddannelsesnetværkets
formand. Uddannelsesnetværkets formand sikrer, at kommentarerne videreformidles til
uddannelsesnetværket. Eventuelle ændringer drøftes og indarbejdes ved behov og
herefter indstilles studieordningen til godkendelse hos bestyrelsen ved de udbydende
institutioner.
For uddannelser, der udbydes på engelsk, sikrer formandsinstitutionen, at den fælles
del af studieordningen oversættes, og at følgende indsættes i den engelske version af
den fælles del af studieordningen: ”In case og doubt af interpretation or conflict, is it
the Danish version og the curriculum witch is valid.”
Netværksformanden formidler den færdige nationale del af studieordningen samt evt.
oversat udgave til netværkets øvrige medlemmer, der herefter formidler dokumenterne
videre internt på institutionerne.
Anbefalet tidspunkt: Ca. 3 måneder før studieordningen ventes at træde i kraft.
Denne procedure evalueres når alle uddannelser er omlagt til ny Bekendtgørelse for de
tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Vedtaget af Danske Erhvervsakademiers Kvalitetsudvalg og Det studieadministrative Udvalg under
RADU, Danske Professionshøjskoler, april 2018

