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Procedure for heltidsstudienævnets kvalitetssikring sopgaver 

(Godkendt af Heltidsstudienævnet d. 10. marts 2014) 

 

Formål 

Nedenstående procedure skal sikre, at Studienævnets arbejde med evalueringer og andre 

kvalitetssikringsopgaver sker på en løbende, systematiseret og struktureret måde. Procedu-

ren danner rammerne for alle studienævnets behandling af evalueringer fremover. 
 

Studienævnets kvalitetssikringsansvar  

Studienævnet er ansvarligt for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de uddannel-

ser, de uddannelser, det repræsenterer, jf. Universitetslovens § 18, stk. 4, punkt 1), 

KUs vedtægter § 50 og Det Juridiske Fakultets interne ledelsesstrukturs ansvars-

fordeling på uddannelsesområdet:  

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddan-

nelse og undervisning, herunder kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervis-

ning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer.  
 
Evalueringen, kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen sker 
 

• Bistået af den konkrete studieleder.  
• Ud fra de rammer som uddannelsesledelsen har stukket for fakultetets 

kvalitetssikring. 
• Vurderingsarbejdet kan uddelegeres til et rådgivende evalueringsudvalg for 

studienævnet, jf. Kommissorium for evalueringsudvalg for heltidsstudie-
nævnet. 

 

Studienævnets kvalitetssikringsopgaver  

De konkrete evalueringsopgaver er beskrevet længere nede.  For alle evaluerings-

opgaver gælder:  
• Opgaverne tilrettelægges i et årshjul som studienævnet vedtager som en 

del af det kommende studieårs evalueringsplan . Ifølge retningslinjer for 
evaluering skal specielle fokuspunkter i evalueringen det pågældende 
studieår desuden indgå i den kommende evalueringsplan. 
http://jura.ku.dk/pdf/kvalitetssikring/Retningslinier_for_evalueringsprocedu
re.pdf/  

 



 

SIDE 2 AF 4 • Opgaverne varetages løbende og systematisk  på et givent tidspunkt iføl-
ge årshjulet ud fra en fast procedure/arbejdsbeskrivelse for hver enkelt op-
gave.  
 

• Studienævnet afholder et statusmøde, der sikrer uddannelsernes samlede 
kvalitetssikring. 

• Opgaverne og statusmødet munder ud i aflæggelse af en uddannelses-
redegørelse  til dekanen om, hvordan studienævn og studieleder har påset 
evaluering samt fulgt op på evalueringen i en evalueringsrapport . 
 

• Studienævn og studieleder følger i øvrigt regler og kadance på KU for ud-
arbejdelse af uddannelsesevalueringer . 

 
 
Evalueringsproces 
 

 

 

1: Evalueringen foretages systematisk  (af administrationen). Der udarbejdes 

konkrete arbejdspapirer/procedurer for den enkelte evaluering ud fra denne proce-

dure. Arbejdspapiret skal indeholde et tilbagemeldingsskema til interessenter og 

ledelse. 

 

1: Evaluering finder 

sted

2: Studienævnet 

gennemgår og vurderer 
evalueringsresultater

3: Studienævnet giver 

tilbagemelding til 
relevante aktører

4: Studienævnet 

beslutter 
udviklingstiltag ud fra 

evalueringer m.m. 

5: Studienævnet sikrer, 

at ændringer 
neiværksættes hos 

aktører

6: Studienævnet 

afholder årligt 
statusmøde for 

kvalitetssikring af 
uddannelser



 

SIDE 3 AF 4 2: Studienævnet gennemgår og vurderer evalueringsresul taterne på sit møde 

ud fra tilbagemeldingsskemaet og konkrete kvalitetsstandarder. Gennemgangen 

sker på baggrund af det bilag, der er fremsendt til mødet. Bilaget skal som mini-

mum indeholde en opsummering af den konkrete evaluering sammenlignet med 

tidligere resultater samt forslag til eventuelle fokuspunkter. Dette udarbejdes af 

administrationen.  

 

3: Studienævnet giver tilbagemelding til relevante aktører: Studienævnet bru-

ger tilbagemeldingsskema udarbejdet til den konkrete evaluering til at give de rele-

vante aktører en tilbagemelding på evalueringen. Administrationen sender efterføl-

gende tilbagemeldingen på vegne af Studienævnet.  

 

4: Studienævnet beslutter udviklingstiltag ud fra e valueringerne:  Ud fra eva-

lueringernes resultater udformer studienævnet en prioriteret indsats- og handle-

plan. Ændringerne kan både være i studienævnets regi og for de enkelte fag.  

 

5: Studienævnet sikrer, at ændringerne iværksættes hos aktører:  I studienæv-

nets tilbagemelding til relevante aktører vil der være en oversigt over ændringer 

som resultat af evalueringen. Studienævnet er forpligtet til at påse, at disse æn-

dringer sker.  

 

6: Studienævnet afholder årligt statusmøde for kval itetssikring af uddannel-

ser:  Forud for et nyt akademisk år skal studienævnet på baggrund af deres hand-

leplan afholde et statusmøde, hvor indsatserne evalueres. Ligeledes evalueres 

processen.  

 

For Studienævnet for Heltidsstudier drejer det sig som minimum om følgen-

de opgaver   
• Studiestartsevalueringen  (november) 
• Holdrepræsentantskabsmøder (afholdes i november/marts. I studienæv-

net december/april-maj) 
• Undervisningsevaluering BA og KA  (se særskilt: Beskrivelse af ansvars-

fordeling og arbejdsopgaver omkring undervisningsevaluering). 
(marts/september(august?)) 

• Bachelorrapportskrivning  (juni) 
• Specialeskrivningsevaluering  (februar og september). 
• Censorevalueringen  (oktober og marts) 
• Dimittendundersøgelser (fra medio 2015) 
• Indstilling af fagudbud  
• Revidering af studieordninger 
• Status på uddannelserne (august) 

Der laves særskilte arbejdsbeskrivelser  for hver af de ovenstående evaluerings-

opgaver. 

 



 

SIDE 4 AF 4 Statusmøde angående kvalitetssikring  

Studienævnet afholder hvert år på studienævnsmøde i august/september et sta-

tusmøde, der vurderer og sikrer den samlede kvalitetssikring af den juridiske ba-

chelor- og kandidatuddannelse det forgangne studieår. Punktet skal ligge i forlæn-

gelse af behandlingen af undervisningsevalueringen i forårssemesteret det foregå-

ende studieår.  

 

Formålet med statusmøde for kvalitetssikring er:  
• Opsummering af evaluerings- (og andre kvalitetssikringsopgaver) opgaver 

i løbet af året se årshjul . 
• Vurdering af fremtidige indsats- og udviklingsområder for uddannelserne 

og udvikle uddannelsens studieaktiviteter herunder det kommende studie-
års evalueringsplan . 

• Samlet vurdering af uddannelsernes der sikrer: 
o At uddannelsernes kompetenceprofil stemmer overens med de 

faglige læringsmål på fakultetet samt den generelle udvikling på 
området, herunder arbejdsmarkedsforhold. 
http://jura.ku.dk/pdf/kvalitetssikring/procedure-for-kvalitetssikring-af-

studieordninger.pdf/  
o At uddannelsernes kompetenceprofil lever op til krav for læringsni-

veau fastsat i kvalifikationsrammen.  
o At uddannelsens kompetenceprofil udprøves med passende prø-

veformer samt bedømmelseskriterier. 
o At studieordningerne er kvalitetssikrede herunder sammensætning 

af obligatoriske fag og strukturerede forløb og i tæt samarbejde 
med kvalitetssikringen af kursusudbuddet. 

 

 

 

 
 


