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Procedure for ansøgning af nye uddannelser og udbud 

 

 

 

 

Formål 

Formålet med proceduren er at sikre en systematisk og kvalificeret proces omkring ansøgning og opstart af 

nye uddannelser og udbud samt fremtidig kvalitetssikring. 

Proceduren skal bidrage til implementering af EAMVs vækststrategi for udvikling af uddannelsesporteføljen 

inden for såvel fuldtids- som deltidsområdet, så arbejdet med behovsafdækning, ansøgning og udvikling 

systematiseres og kvalificeres i forhold til målet om at opnå godkendelse og efterfølgende tilrettelæggelse 

af uddannelsen/udbuddet.   

Anvendelse 

Proceduren dækker alle ansøgninger om nye uddannelser/udbud på EAMV på både fuldtids- og deltidsud-

dannelsesområdet. Proceduren dækker både ansøgninger før og efter en positiv institutionsakkreditering.  

Fremgangsmåde/metode 

Input/behovsafklaring 
Undervisere, ledelse, uddannelsesudvalg, bestyrelsen og politisk fokus er alle kilder til input til nye ud-
dannelser eller ønske om at starte nye udbud på.  
Den endelige udvælgelse af hvilke nye uddannelser/udbud, der skal søges om, træffes af bestyrelsen og 
skal være i overensstemmelse med EAMVs vækststrategi samt øvrige strategier.  
Rektor udpeger den ansvarlige uddannelseschef for det videre arbejde med prækvalifikationsansøgnin-
gen som herefter overtager ansvaret for den videre proces. 
 

Prækvalifikation 
Den ansvarlige uddannelseschef/kursus- og efteruddannelseschef for ansøgningen nedsætter en arbejds-
gruppe og indkalder til opstartsmøde, hvor endelig oversigt over opgaver, organisering, budgettering, 
tidsrammer m.v. gennemgås. 
Arbejdsgruppen omfatter den ansvarlige chef, en udpeget studiesekretær og 2- 3 undervisere/udviklings-
konsulenter, der fagligt skal bidrage til kvalificering af ansøgning om prækvalifikation – herunder ind-
hentning af hensigtserklæringer fra virksomheder, statistikker om arbejdsmarkedsbehov og regionale 
strategier samt redegørelser for udbuddets/uddannelsens relation til beslægtede udbud i EAMVs ud-
budsområde. Dette munder ud i en egentlig behovsanalyse, hvor eksterne interessenter, herunder afta-
gere og eventuelle autorisationsgivende myndigheder, inddrages. Denne kan evt. suppleres med en spør-
geskemaundersøgelse og/eller interviews for en yderligere kvalificering af ansøgning om prækvalifika-
tion.  
Ved udvikling af en ny uddannelse skal der udarbejdes en overordnet beskrivelse af indhold i uddannel-
sen, som skal indgå i prækvalifikationsansøgningen. Denne udarbejdes ligeledes af arbejdsgruppen, 
eventuelt i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 
Arbejdet med ansøgningen om prækvalifikation ledes af den ansvarlige uddannelseschef/kursus- og ef-
teruddannelseschef i samarbejde med kvalitetschefen, som sørger for indkaldelse til statusmøder, ar-
bejdsmøder m.v. Uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschef har ansvar for udarbejdelse og 
indsendelse af en fyldestgørende ansøgning om prækvalifikation inden for ansøgningsfristen.  Ansøgning 
om prækvalifikation skal udarbejdes ift. vejledningen fra UFM 
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Inden en positiv institutionsakkreditering  
 
Uddannelsesakkreditering  
Ved modtagelse af en positiv prækvalifikation ar-
bejdes der videre med udarbejdelse af en akkredi-
teringsansøgning ved brug af skabelonen fra Dan-
marks akkrediteringsinstitution. 
Den ansvarlige chef for ansøgningen indkalder en 
arbejdsgruppe til opstartsmøde, hvor den endelige 
oversigt over opgaver, organisering, budgettering, 
tidsrammer m.v. gennemgås. Arbejdsgruppen om-
fatter den ansvarlige chef, en studiesekretær, kvali-
tetschefen samt 2- 3 undervisere/udviklings-konsu-
lenter, der fagligt skal bidrage til kvalificering af ak-
krediteringsansøgning. Ved sikring af videngrundla-
get skal skemaet ”teamets videngrundlag” udfyldes 
for de undervisere, der skal undervise på uddan-
nelsen. Skemaet skal udgøre grundlaget for EAMVs 
vurdering af, om videngrundlaget er tilfredsstil-
lende ift. den nye uddannelse/udbud. Hvis der er 
områder, hvor der er mangler skal den ansvarlige 
chef udarbejde en plan for, hvad man vil gøre for 
at rette op på disse mangler, herunder indgåelse af 
partnerskabsaftaler med relevante samarbejds-
partnere. Hvis der er brug for yderligere ressour-
cer, skal der foreligge et skriftligt tilsagn fra rektor 
omkring disse. Desuden skal der foreligge en plan 
for hvordan uddannelsen vil opfylde de kvalitets-
mål, som ledelsen har fastsat for uddannelsen, her-
under for videngrundlag, anvendelse af digitale 
værktøjer, interaktion med professionen, studiein-
tensitet mv. Desuden skal der udarbejdes en plan 
for sikring af det fremtidige vidensbehov for ud-
dannelsen.  
 
Herudover skal der forelægge et udkast til en litte-
raturliste og fag- og forløbsplaner til det første år 
af uddannelsen. Det er kvalitetschefen der afgør 
om dokumentationsmaterialet er tilfredsstillende 
til at ansøgningen kan indsendes.  
Desuden vil kvalitetschefen assistere ved udarbej-
delse af kvalitetssikringsafsnittet og i sikringen af, 
at akkrediteringsansøgningen indeholder de områ-
der, der er beskrevet i Akkrediteringsinstitutionens 
gældende vejledning og at EAMVs systematik om-
kring dokumentation anvendes i ansøgningen.  
Arbejdsgruppen skal - ved ansøgning om ny uddan-
nelse - udarbejde en foreløbig studieordning med 
beskrivelse af fagmoduler/kerneområder/obligato-
riske uddannelseselementer med læringsmål for de 
landsdækkende områder. Ved ansøgning om nyt 

Ved en positiv institutionsakkreditering 
 
Udvikling af uddannelse 
Ved modtagelse af en positiv prækvalifikation ar-
bejder den ansvarlige chef videre med udarbej-
delse af den endelige studieordning. Dette sker på 
fuldtidsuddannelserne i samarbejde med den ud-
dannelsesleder som uddannelseschefen udpeger til 
uddannelsen, 2- 3 undervisere/udviklingskonsulen-
ter samt kvalitetschefen. På deltidsuddannelser er 
det kun ved en ny uddannelse EAMV er involveret i 
udarbejdelse af ny studieordning, ellers ligger den 
fast på landsplan. Her er det kursus- og efterud-
dannelseschefen der er ansvarlig for at studieord-
ningen bliver udarbejdet med deltagelse af rele-
vante medarbejdere på EAMV. 
Ved sikring af videngrundlaget skal skemaet ”tea-
mets videngrundlag” udfyldes for de undervisere, 
der skal undervise på uddannelsen. Skemaet skal 
udgøre grundlaget for EAMVs vurdering af, om vi-
dengrundlaget er tilfredsstillende ift. den nye ud-
dannelse/udbud. Hvis der er områder, hvor der er 
mangler skal den ansvarlige chef udarbejde en plan 
for, hvad man vil gøre for at rette op på disse 
mangler, herunder indgåelse af partnerskabsafta-
ler med relevante samarbejdspartnere. Hvis der er 
brug for yderligere ressourcer, skal der foreligge et 
skriftligt tilsagn fra rektor omkring disse. Desuden 
skal der foreligge en plan for, hvordan uddannel-
sen vil opfylde de kvalitetsmål som ledelsen har 
fastsat for uddannelsen, herunder for videngrund-
lag, anvendelse af digitale værktøjer, interaktion 
med professionen, studieintensitet mv. 
For at kunne starte uddannelsen op skal der fore-
ligge en godkendt studieordning for uddannel-
sen/udbuddet, en tilfredsstillende dokumentation 
af videngrundlaget samt en plan for sikring af det 
fremtidige vidensbehov for uddannelsen.  
Desuden skal der forelægge et udkast til en littera-
turliste og fag- og forløbsplaner for uddannelsens 
første år.  
Det er kvalitetschefen, der skal vurdere dokumen-
tationsmaterialet og give den endelige tilladelse til 
at igangsætte den nye uddannelse/udbud. 
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udbud ligger studieordningen klar for fællesdelen 
og det er således kun institutionsdelen, der skal 
udarbejdes. På deltidsuddannelser ligger hele stu-
dieordningen fast på landsplan ved et nyt udbud. 
Den ansvarlige chef har ansvar for udarbejdelse og 
indsendelse af en fyldestgørende akkrediteringsan-
søgning inden for ansøgningsfristen.    
 
Planlægning af uddannelsen 
Efter modtagelse af en positiv uddannelsesakkredi-
tering af en fuldtidsuddannelse udpeger uddannel-
seschefen, der skal have ansvaret for uddannelsen, 
en uddannelsesleder og et underviserteam til at 
varetage uddannelsen. Underviserteamet består af 
de undervisere, der har udgjort grundlaget for ud-
dannelsesakkrediteringen mht. faglige kompeten-
cer og videngrundlag. Ved godkendelse af en del-
tidsuddannelse er det kursus- og efteruddannelses-
chefen, der er ansvarlig for at starte uddannelsen 
op med de undervisere, der har udgjort grundlaget 
for at få uddannelsen godkendt.  
Uddannelseslederen på fuldtidsuddannelsen udar-
bejder den endelige studieordning for nye uddan-
nelser og studieordningens institutionsdel for nye 
uddannelser og nye udbud i samarbejde med kvali-
tetsafdelingen der godkender den endeligt. For 
deltidsuddannelser arbejdes der ligeledes med at 
få færdiggjort en eventuel manglende studieord-
ning og få godkendt denne inden opstart i fælles-
udvalget. 

Forberedelse til opstart 
Der iværksættes en målrettet markedsføringskampagne, som planlægges af den ansvarlige chef for ud-
dannelsen sammen med chefen for kommunikationsafdelingen. 
Kvalitetsafdelingen opretter mappe på J-drevet (J:\Intranet\Kvalitet) til den nye uddannelse/udbud hvis 
det er en fuldtidsuddannelse med styringsdokumenter og kvalitetsrapport. Ved deltidsuddannelser er 
det studieadministrationen der er ansvarlig for at oprette uddannelsen/udbuddet i de relevante mapper. 
Uddannelseslederen på fuldtidsuddannelsen/udbuddet introduceres til kvalitetssikring gennem kvalitets-
rapport, videndatabasen, styringsdokumenter, evalueringer mv. på et møde med kvalitetsafdelingen. 
 

Kvalitetssikring efter opstart af uddannelsen 
Uddannelseschefen deltager på de planlagte teammøder for fuldtidsuddannelsen for at følge uddannel-
sens/udbuddets udvikling og arbejde med kvalitetssikring - herunder arbejdet med styringsdokumenter. 
På nye deltidsuddannelser indkalder kursus- og efteruddannelseschefen til et opstartsmøde, et midtvejs-
møde og et afsluttende møde når de enkelte moduler kører første gang. Her er der fokus på undervise-
rens holdning til og oplevelse af niveau og indhold samt relevans for modulet. Desuden er der på det af-
sluttende møde fokus på resultatet af den gennemførte undervisningsevaluering. 
 
For at kvalitetssikre nye uddannelser/udbud på EAMV gennemgår de - efter det første år - en intern au-
dit, hvor uddannelsen gennemgås i forhold til EAMVs kvalitetssikringssystem med særlig vægt på sty-
ringsdokumenter og kvalitetsrapport. Kvalitetsafdelingen er ansvarlig for at gennemføre den interne 



Procedure 

4 
 

audit. Derudover indgår den nye uddannelse/udbud på lige fod med alle andre uddannelser/udbud i 
EAMVs kvalitetssikringssystem herunder turnusplan for intern audit og evaluering af det samlede udbud. 

 

Efter afslutning af processen foretages en kortfattet evaluering af den ansvarlige uddannelseschef/kursus- 

og efteruddannelseschef og kvalitetschefen, så erfaringerne kan bruges ved fremtidige ansøgninger. Ligele-

des inddrages akkrediteringsinstitutionens kommentarer og afgørelser fra eventuelle uddannelsesakkredi-

teringer fremadrettet. 

Revidering af proceduren 

Proceduren revideres af kvalitetsafdelingen hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny 

rammekontrakt.  

 


