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KVALITETSKONCEPT 

 

 

 

 

1. Formål 

Kvalitetskonceptet er, sammen med kvalitetsstrategien, rammesættende for EAMVs arbejde med kvalitet 

og understøtter arbejdet med at realisere vores vision og strategier. Konceptet skal skabe en fælles forstå-

else for og fremgangsmåde med, at kvalitetssikre uddannelser og undervisning på EAMV, samt sikre opfyl-

delse af gældende lovgivning, herunder kravene til en institutionsakkreditering. 

2. Generelt om kvalitetsarbejdet 
Kvalitetssikringssystemet er løbende under udvikling og tilpasning til interne behov og udefra kommende 

krav og forventninger.  

Arbejdet med kvalitet omfatter: 

• Erhvervsakademiuddannelser 

• Professionsbacheloruddannelser 

• Kurser og efteruddannelse/deltidsuddannelser  

som EAMV har udbudsret til samt fremtidige nye uddannelser/udbud. 

3. Organisering, roller og ansvar 
Arbejdet med kvalitetssikring af undervisning og uddannelser er et grundvilkår for alle i organisationen.  

Der arbejdes med kvalitet på 3 niveauer: 

• På EAMV-niveau: Den samlede chefgruppen har det overordnede ansvar for kvalitetsarbejdet på 

EAMV. Gennem kvalitetsrapporterne har chefgruppen både et overblik over kvalitetsarbejdet på 

den enkelte uddannelse/forskning og udvikling såvel som på overordnet EAMV-niveau. Chefgrup-

pen skal, på baggrund af rapporterne, igangsætte eventuelle overordnede/tværgående aktiviteter, 

der skal understøtte fremtidig målopfyldelse, herunder bl.a. forsknings- og udviklingsprojekter. I 

samarbejde med kvalitetsafdelingen er chefgruppen ansvarlig for at udvikle kvalitetssikringssyste-

met løbende samt at fastsætte nye kvalitetsmål i forbindelse med nyt strategirul. Rektor orienterer 

bestyrelsen jf. årshjul omkring kvalitetsarbejdet og input fra bestyrelsen inddrages i det videre kva-

litetsarbejde 

• På uddannelsen: Uddannelsescheferne/kursus- og efteruddannelseschefen har det overordnede 

ansvar for, at den enkelte uddannelse har det rette videngrundlag, niveau og indhold samt at ud-

dannelsen er relevant for områdets aftagere. Arbejdet med ovenstående områder sker i et tæt 

samarbejde med undervisere og udviklingskonsulenter. En stor del af arbejdet sker gennem arbej-

det med de opstillede kvalitetsmål for den enkelte uddannelse. 

• I undervisningen/det enkelte fag/forløb/modul: Her er det underviserne der har ansvaret for det 

daglige kvalitetsarbejde, bl.a. ift. tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen samt arbej-

det med at vedligeholde og udvikle eget videngrundlag samt bidrage til de studerendes og uddan-

nelsens samlede videngrundlag. 
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Figur 1 

 

Støttefunktionerne (bibliotekar, studievejledning, administration, kantine og bygningsforvaltning) spiller 

desuden en vigtig rolle i kvalitetsarbejdet, herunder ved sikring af fysiske faciliteter, som skal understøtte 

de studerendes læring. 

 

Kvalitetsafdelingen er et centralt organ i kvalitetsarbejdet i forhold til udvikling og vedligeholdelse af kvali-

tetssikringssystemet, herunder ved revidering af koncept og procedurer samt i indsamling og behandling af 

data og i at understøtte implementeringen af kvalitetssikringssystemet. Desuden er kvalitetsafdelingen klar 

til at understøtte uddannelserne/undervisernes kvalitetsarbejde herunder ved spørgsmål og hjælp til at ef-

terleve kvalitetskoncept og procedurer.  

For at alle skal arbejde ud fra de samme rammer og forudsætninger beskriver kvalitetskonceptet arbejdet 

med kvalitet og kvalitetsudvikling. I de underliggende procedurer er det beskrevet hvordan det skal udmøn-

tes i praksis. Det er således ud fra procedurerne medarbejderne får konkrete værktøjer og ansvarsfordeling 

til arbejdet med kvalitet. 

Procedurerne er opdelt i 4 områder (se illustration i figur 1), hvor procedurer placeret direkte under kvali-

tetskonceptet beskriver de dele af kvalitetssikringssystemet der er tværgående og har direkte indflydelse 

på de øvrige 3 områder. De resterende procedurer er opdelt følgende områder - videngrundlag, niveau & 

indhold samt relevans. For en fuldstændig oversigt over procedurerne henvises til www.eamvkvalitet.dk.  

Der er en tæt sammenhæng mellem de enkelte elementer/procedurer - også på tværs af områderne. 

 

 

4. Elementer i kvalitetssikringssystemet 

4.1 Kvalitetsmål  
Chefgruppen har opsat en række overordnede kvalitetsmål (KPI’er) som danner baggrund for de kvalitets-

mål (PI’er) der er på de enkelte områder. De overordnede kvalitetsmål har en sammenhæng med ramme-

kontrakten indgået med Uddannelses- og forskningsministeren, men er ikke direkte koblet til denne. I ste-

det skal arbejdet med at opfylde rammekontraktens mål ses som et vigtigt bidrag til arbejdet med kvalitet 

på EAMV, idet målene er med til at understøtte kvalitetsmålene. 

Kvalitetskoncept

Relevans

ProcedureProcedure

Niveau og 
indhold

ProcedureProcedure

Videngrundlag 

ProcedureProcedure

ProcedurerProcedure

http://www.eamvkvalitet.dk/
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Figur 2 

De enkelte kvalitetsmål knytter sig til de 3 overordnede områder: videngrundlag, niveau & indhold samt 

relevans. 

Desuden rummer arbejdet med kvalitet andre aspekter end de opstillede kvalitetsmål, herunder den lø-

bende kontakt og dialog med studerende, praktikvirksomheder og aftagere. Herigennem opsamles vigtige 

informationer, der bringes med ind i kvalitetsarbejdet på de enkelte uddannelser og for EAMV overordnet 

set. 

4.2 Kvalitetsrapporter  
Det centrale styringsredskab i kvalitetssikringssystemet består af akademiets kvalitetsrapporter. Igennem 

disse får chefgruppen et overblik over status på kvalitetsarbejdet på EAMV som helhed (Q1), forskning og 

udvikling (Q2) samt den enkelte uddannelse (Q3). Kvalitetsrapporterne giver bl.a. overblik over målopfyl-

delse ift. de opstillede kvalitetsmål og tilhørende handlingsplaner. 

Kvalitetsrapporten er også et værktøj for den enkelte uddannelse/forskning og udvikling ift. status på arbej-

det med kvalitet. 

Kvalitetsarbejdet tager udgangspunkt i PDCA-cirklen, hvilket bl.a. ses i arbejdet med kvalitetsrapporterne, 

hvor der på forskellige niveauer ud fra de definerede mål arbejdes med forskellige aktiviteter. Der foregår 

en løbende opfølgning på aktiviteterne på teammøde/andre møder. Resultaterne opgøres i afrapporterin-

gen af de enkelte kvalitetsrapporter og handlingsplaner udarbejdes ved manglende målopfyldelse. Samtidig 

tilrettes og implementeres succesfulde aktiviteter på EAMV/forskning og udvikling/uddannelsen. At der ta-

ges udgangspunkt i PDCA-cirklen skal sikre, at arbejdet med kvalitetssikring og –udvikling er systematisk, 

målrettet og kontinuerligt på hele EAMV, samtidig med at arbejdet er forpligtende og dokumenterbart, 

både overordnet og på den enkelte uddannelse. Desuden sikres det, at der følges op/handles på resultater i 

kvalitetsarbejdet. 

 

 

4.3 Styringsdokumenter  
Dokumentation, struktur og gennemsigtighed er nogle af nøgleordene i arbejdet med kvalitetssikring på 

EAMV. Her spiller en fast og ensartet arkiveringsstruktur af centrale dokumenter en vigtig rolle. Derfor er 

der fastlagt en række skabeloner der, sammen med andre specifikke dokumenter, skal arkiveres i en fast 

struktur. Styringsdokumenterne indeholder bl.a. dokumentation af den enkelte uddannelses fag- og 

Plan
Kvalitetsmål EAMV/forskning 

og udvikling/uddannelse
- aktiviteter aftales

Do
EAMV/forskning og 

udvikling/uddannelserne  
arbejder med aktiviteterne

Check
Aktiviteter opgøres løbende 

på (team)møder
Kvalitetsrapport udarbejdes 

1 gang årligt

Act
Aktiviteter tilrettes og 

implementeres
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forløbsplaner, resultat af evalueringer samt referater fra møder. Styringsdokumenterne er tilgængelige for 

alle fastansatte medarbejdere og giver hermed mulighed for videndeling i og på tværs af uddannelser og 

vidensmiljøer. Desuden er styringsdokumenterne en del af EAMVs ledelsesinformation, hvor chefgruppen 

løbende har mulighed for at følge kvalitetsarbejdet. 

 

4.4 Digitale platforme 
Akademiets Bibliotek Utopia (herunder videndatabasen) er en digital platform hvor medarbejderne har ad-

gang til ny viden gennem forskningsbaserede tidsskrifter, videnskabelige databaser mv. Desuden bruges 

Bibliotek Utopia til registrering og videndeling af bl.a. afsluttende eksamensprojekter og praktikkontrakter. 

Den digitale platform kan tilgås af alle studerende, undervisere, udviklingskonsulenter og chefgruppen, og 

danner derfor baggrund for videndeling på tværs af uddannelser og organisatoriske niveauer.  

 

4.5 Understøttende elementer 

4.5.1 Evalueringer og nøgletal 
Et vigtigt element i kvalitetssikringssystemet er de evalueringer, der systematisk gennemføres på EAMV.  

Evalueringerne giver EAMV input fra studerende og eksterne interessenter omkring indhold og relevans af 

uddannelserne, de studerendes vurdering af underviserne og hvordan den enkelte studerende trives på 

studiet. Arbejdet med evalueringer følger PDCA-cirklen og sikrer et kontinuerligt flow, herunder at der sker 

en opsamling, bearbejdning og efterfølgende handling på baggrund af resultaterne. 

Desuden monitoreres en række nøgletal for bl.a. frafald, beskæftigelse og studieprogression som bruges i 

arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i uddannelserne. Monitoreringen af frafald og beskæftigelse er 

tilknyttet et beredskab der træder i kraft, hvis resultaterne ikke overholder de opstillede grænseværdier. 

4.5.2 Intern audit 
Kvalitetsafdelingen gennemfører årlige interne audits efter en fastlagt turnusplan, der inkluderer alle ud-

dannelser over en 6-årig periode. Formålet med den interne audit er at sikre, at vi som organisation lever 

op til kravene i kvalitetssikringssystemet. Desuden giver den interne audit et billede af hvordan implemen-

teringen af systemet er på de forskellige uddannelser.  

 

5. Overordnede områder 
Arbejdet med kvalitet og dermed også kvalitetsmål er, som tidligere nævnt, knyttet til 3 overordnede områ-

der – videngrundlag, niveau & indhold samt relevans.  

 

5.1 Videngrundlag 
Gennem arbejdet med videngrundlag sikres det at underviserne har relevant og opdateret viden, der læg-

ges til grund for uddannelserne og inddrages aktivt i undervisningen. 

Der arbejdes med videngrundlag på 3 niveauer: 

• Den enkelte underviser, hvor der er fokus på, hvordan underviseren arbejder med videnstilegnelse 

af ny og opdateret viden inden for beskæftigelse, udvikling og forskning, som kan være med til at 

udvikle undervisningen i de enkelte fag og dermed er med til at sikre de studerendes kontakt til et 
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Figur 3 

opdateret videngrundlag. Her er den obligatoriske lektorkvalificering et vigtigt redskab til det frem-

tidige arbejde med videnstilegnelse og vidensomsætning, bl.a. gennem deltagelse i projekter.   

• På fagniveau hvor der er fokus på hvordan faget/modulet er opdateret med ny viden fra de under-

visere der underviser i faget/modulet.  

• I uddannelserne hvor fokus er på at opretholde det nødvendige videngrundlag på uddannelsen 

samlet set, herunder sikre at underviserne har en aktiv tilknytning til beskæftigelse, udvikling og 

forskning, samt at der sker en omsætning af den nye viden ind i undervisningen. For at kunne sikre 

dette, er det derfor vigtigt at uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen, sammen med 

underviserne, arbejder med afdækningen af det fremtidige vidensbehov og hvordan man vil dække 

dette. Desuden er det uddannelseschefens/kursus- og efteruddannelseschefens ansvar at sikre, at 

underviserne har de opdaterede faglige kompetencer, der opfylder kravene i lovgivningen samt at 

uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø.  

 

PDCA-cirklen er omdrejningspunktet for ovenstående arbejde, og sikrer, at der sker en opsamling og vurde-

ring af forskellige indsatser/aktiviteter, samt at der igangsættes eventuelle korrigerende handlinger.  

 

 

Ud fra en status på det nuværende videngrundlag samt en afdækning af det fremtidigt vidensbehov bl.a. 

gennem kvalitetsmål, udviklingstendenser og uddannelseschefens/kursus- og efteruddannelseschefens vur-

dering af uddannelsen, planlægges der vidensaktiviteter, herunder på GRUS og MUS. Aktiviteterne omkring 

videnstilegnelse udføres og viden omsættes ind i uddannelsen, resultaterne afrapporteres bl.a. i den årlige 

kvalitetsrapport samt evalueres i drøftelser på teammøder. Eventuelle tilpasninger aftales og implemente-

res og der sker en løbende vidensomsætning ind i uddannelsen. 

Plan
Afdækning af nuværende videngrundlag og 

fremtidigt videnbehov gennem bl.a. 
- kvalitetsmål og udviklingstendenser (Q3) 

-uddannelseschefens/kursus- og 
efteruddannelseschefens vurdering (Q1)

Do
Gennemførelse af 

aktiviteter/videnstilegnelse 
- bl.a. på GRUS og MUS aftales 

aktiviteter/kompetenceudvikling
- aktiviteterne gennemføres

- vidensomsætning

Check
Dokumentation af videngrundlaget 

gennem 
- opgørelse af kvalitetsmål (Q2,Q3)

- opgørelse af vidensaktiviteter
- sammenholdes med vidensbehovet

Act
Tilpasning og implementering 

- løbende drøftelser på teammøder
- implementering af ændrede/nye 

vidensaktiviteter samt vidensomsætning
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Figur 4 

 

5.2 Niveau og indhold 
Undervisningen skal have det rette niveau samt et fagligt indhold og pædagogisk kvalitet, som understøtter 

de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens læringsmål. Ud over de opstillede kvalitetsmål er der 

en række værktøjer, der understøtter arbejdet med niveau og indhold. Disse indgår i PDCA-cirklen, og er 

med til at sikre at der sker en opsamling og vurdering af forskellige indsatser/aktiviteter, samt at der igang-

sættes eventuelle korrigerende handlinger.  

 

 

 

I planlægningen af undervisningen indgår kvalitetsmål, studieordning og fag- og forløbsplaner som centrale 

dele.  

EAMV deltager i de landsdækkende netværk for de enkelte uddannelser og har således indflydelse på ind-

holdet af nuværende og fremtidige studieordninger, herunder nuværende og fremtidige læringsmål i den 

nationale del af studieordningen. I arbejdet med den institutionelle del af studieordningerne sikrer vi også 

at vi opfylder målene i den danske kvalifikationsramme for fagelementer, der ligger uden for den nationale 

del.  

Fag- og forløbsplaner for de enkelte fag/forløb/moduler sikrer en struktureret tilgang til arbejdet med at 

understøtter progressionen i de studerendes læring og opnåelse af læringsmål, samt at den studerende får 

en oversigt over den forventede studieintensitet for fag og forløb. 

Uddannelsens arbejde med niveau og indhold evalueres bl.a. i afrapportering af kvalitetsrapporten, men 

også gennem regelmæssige evalueringer som følger årshjulet for evalueringer for henholdsvis fuldtids- og 

deltidsuddannelserne, hvor de studerende og eksterne interessenter inddrages løbende. Desuden inddra-

ges eksterne eksperter gennem evaluering af det samlede udbud på de enkelte uddannelser efter en fast-

lagt turnusplan. 

Ud fra ovenstående resultater drøftes og implementeres eventuelle tilretninger på teammøder/møder med 

undervisere/konsulenter. 

Plan
Planlægning/tilrettelæggelse af 

undervisningen
- kvalitetsmål

- studieordning
- fag- og forløbsplaner

Do
Gennemførelse af 

undervisningen

Check
Opfølgning på resultater 

gennem:
- opgøreslse af kvalitetsmål

- resultat af evalueringer
- mv.

Act
Tilpasning og implementering

- løbende drøftelser på 
teammøder/møder med 
undervisere/konsulenter

- implementering af aktiviteter
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Figur 5 

 

5.3 Relevans 
EAMV sikrer, at vi til stadighed udbyder relevante uddannelser, der opfylder aftagernes behov og løbende 

tilpasser sig nye/ændrede behov på arbejdsmarkedet, herunder behov for ansøgning af nye uddannel-

ser/udbud.  

Ud over de opstillede kvalitetsmål arbejder vi med en række andre elementer som indgår i PDCA-cirklen og 

er med til at sikre, at der sker en opsamling og vurdering af forskellige indsatser/aktiviteter, samt at der 

igangsættes eventuelle korrigerende handlinger. 

 

 

 

I planlægningen af uddannelsen indgår kvalitetsmål og studieordning som centrale dele.  

De opnåede resultater opgøres bl.a. i afrapporteringen af kvalitetsrapporterne. Desuden inddrages den 

tætte kontakt underviserne har til deres tidligere studerende samt interaktion med eksterne interessenter - 

herunder uddannelsesudvalg, praktikværter, gæsteforelæsere, projektdeltagere og censorer, samt evalue-

ring af det samlede udbud i arbejdet med relevansen af vores uddannelser.  

Eventuelle tilpasninger drøftes på teammøder/møder med undervisere/konsulenter hvorefter aktiviteter 

tilpasses og implementeres. 

6. Årshjul  
Til at understøtte kvalitetsarbejdet er der udarbejdet årshjul til chefgruppen. Dette sikrer, at chefgruppen 

kommer omkring alle væsentlige dele af kvalitetssikringssystemet på de rigtige tidspunkter.  

 

 

Plan
Planlægning af uddannelsen

- kvalitetsmål
- studieordning

Do
Gennemførelse af uddannelsen

Check
Opfølgning på resultater gennem:

- Opgørelse af kvalitetsmål
- evaluering af det samlede udbud

- resultat af evalueringer
- mv.

Act
Tilpasning og implementering

- løbende drøftelser på 
teammøder/møder med 
undervisere/konsulenter

- implementering af aktiviteter
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Chefgruppens årshjul for kvalitetsarbejdet har en tæt sammenhæng til årshjulene for uddannelsernes ar-

bejde med kvalitet. Dette er med til at sikre overblik og sammenhæng i kvalitetsopgaverne på tværs i orga-

nisationen.  

7. Involvering af studerende 
De studerende spiller en stor rolle i kvalitetssikringen af EAMVs uddannelser. Gennem strukturerede evalu-

eringer inddrages alle studerende og desuden er studerende repræsenteret i alle uddannelsesudvalg og i 

bestyrelsen. Herudover inddrages akademiets uddannelsesambassadører i faste møder med kvalitetsafde-

lingen, hvor forskellige emner inden for kvalitetsområdet drøftes. Desuden er der tæt kontakt mellem de 

studerende og deres undervisere, også uden for undervisningen. Uddannelseschefer og rektor er desuden 

en synlig del af hverdagen, hvor der er mulighed for at tage en drøftelse af relevante emner. 

8. Kommunikation 
Kommunikation er et vigtigt element i kvalitetsarbejdet på EAMV. Alle medarbejdere kan finde relevant in-

formation om kvalitetsarbejdet, herunder koncept og procedurer, på EAMVs kvalitetssite www.eamvkvali-

tet.dk.  

Akademiets kvalitetsrapporter, styringsdokumenter og digitale platforme er desuden vigtige elementer i 

videndelingen og kommunikationen i og mellem teams og chefgruppen. 

Kvalitetsarbejdet har en fast plads på dagsordenen på en række formelle møder i organisationen. Desuden 

bliver der løbende afholdt fælles møder (bl.a. Rigets tilstand), hvor emner med relation til kvalitet tages op 

og drøftes. 

9. Revidering af konceptet 
Konceptet revideres af kvalitetsafdelingen hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny ram-

mekontrakt.  
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