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Audit trails - AAU genakkreditering 
  

Akkrediteringspanelet har i forbindelse med genakkrediteringen af Aalborg Uni-

versitet (AAU) valgt tre audit trails. De valgte audit trails har til formål at belyse, 

hvordan AAU’s kvalitetssikringssystem fungerer i praksis inden for de områder, 

som var centrale i den betinget positive institutionsakkreditering i 2016. 

 

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om 

hver audit trail: 

 

 Formålet med den valgte audit trail 

 Hvilken dokumentation panelet ønsker forud for andet besøg 

 Hvilke uddannelser mv. panelet ønsker skal indgå i den valgte audit trail 

 Hvilke interviewgrupper panelet ønsker at tale med på andet besøg 

 

De valgte audit trails er følgende: 

1. Selvevalueringsprocessen 

2. Forskningsbasering 

3. Det fysiske studiemiljø 

 

Nedenfor gennemgås og beskrives de tre audit trails enkeltvist. 

 

I bedes sende den skriftlige dokumentation senest fredag d. 27. oktober 2017 kl. 

12.00 

Audit trail 1: Selvevalueringsprocessen 

Formålet med audit trailen er at belyse, hvordan AAU gennem selvevalueringspro-

cessen identificerer og håndterer kvalitets- og relevansproblemstillinger på den 

enkelte uddannelse, herunder evt. problemstillinger med hensyn til faglig profil og 

forskningsbasering. 

 

Herunder er det formålet at belyse de eksterne eksperters profil, opgave og rolle 

samt sammenhængen mellem de forskellige trin i processen, eksempelvis selveva-

lueringsrapport, selvevalueringsmøde med eksterne eksperter og handlingsplan 

samt evt. samspil med andre kvalitetsrapporteringer. 
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Ønsket skriftlig dokumentation for de valgte uddannelser 

 Selvevalueringsrapport uden bilag (2017) 

 Referat fra selvevalueringsmøde med ekstern ekspert 

 Evt. power points, eller anden relevant dokumentation udarbejdet af eksterne 

eksperter ifm. selvevalueringsmøde  

 Handlingsplan (udkast) (2017) – eftersendes medio december 2017 

 Referat fra handlingsplansmøde (2017)  

 Studienævnsrapport, der dækker uddannelsen (2016) 

 Statusrapport inkl. opfølgning på tidligere handlingsplan  

 Fakultetets årlige uddannelsesberetning til direktionen for 2016 (behandlet i 

2017) 

 Udvalgte studienævnsreferater, der omhandler selvevalueringsprocessens 

behandling af faglig profil og forskningsbasering (2016, 2017) 

 Dokumentation for udvælgelse af eksterne eksperter  

 Evt. referater fra andre relevante møder 

Valgte uddannelser 

De valgte uddannelser er placeret på forskellige fakulteter og gennemførte selveva-

lueringsprocessen i 2017. Flere uddannelser beskrives som tværfaglige. De valgte 

uddannelser er dansk- og engelsksprogede. 

 

 Kandidatuddannelsen i bæredygtig byudvikling (TECH) (København)  

 Bacheloruddannelsen i innovation og digitalisering (SAMF) (Aalborg)  

 Bacheloruddannelsen i it, kommunikations- og medieteknologi (TECH) (Kø-

benhavn)  

Ønskede interviewgrupper 

 Prodekaner for uddannelse 

 Institutledere 

 Studieledere 

 Studienævnsformænd 

 Studienævnsnæstformænd eller anden studenterrepræsentant i studienævn 

 Én ekstern ekspert pr. uddannelse (fortrinsvis faglig ekspert) 

Audit trail 2: Forskningsbasering 

Formålet med audit trailen er at belyse, hvordan AAU løbende identificerer og føl-

ger op på problemstillinger vedrørende studerendes kontakt til forskningsmiljøer 

og forskningsdækning af fagelementerne på den enkelte uddannelse. Fokus er her-

under både på bemandingsplaner og monitorering. 

Ønsket skriftlig dokumentation for de valgte uddannelser 

 Studienævnsrapporter, der dækker alle fire uddannelser (2016, udkast 2017) 

 Statusrapport inkl. opfølgning på tidligere handlingsplan for alle fire uddan-

nelser (2016) 

 Selvevalueringsrapport uden bilag, hvis uddannelsen har udarbejdet en sådan 

(2017) 

 Referat fra selvevalueringsmøde med ekstern ekspert, såfremt et sådant har 

fundet sted 

 Handlingsplan (udkast) (2017) – eftersendes medio december 2017 

 Referat fra handlingsplansmøde (2017)  
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 Fakultetets årlige uddannelsesberetning til direktionen for 2016 (behandlet i 

2017) 

 Grundlag med nøgletal for statusnotat for bemanding (2017) 

 Statusnotat for bemanding for (2017) 

Valgte uddannelser 

De valgte uddannelser er placeret på forskellige fakulteter og omfatter både bache-

lor- og kandidatuddannelser. Her indgår både uddannelser, der har gennemført 

selvevalueringsprocessen i 2017 og uddannelser, der ikke har. 

 

 Bacheloruddannelsen i bæredygtigt design (TECH) (København)  

 Kandidatuddannelsen folkesundhedsvidenskab (SUND) (Aalborg) 

 Kandidatuddannelsen i It-ledelse (SAMF) (Aalborg)  

 Kandidatuddannelsen i turisme (HUM) (Aalborg)  

Ønskede interviewgrupper 

 Prodekaner for uddannelse 

 Studieledere 

 Institutledere 

 Studienævnsformænd 

 Studienævnsnæstformænd eller anden studenterrepræsentant i studienævn 

Audit trail 3: Fysisk studiemiljø  

Formålet med audit trailen er at belyse, hvordan udfordringer med det fysiske stu-

diemiljø identificeres og håndteres, herunder blandt andet for at sikre de studeren-

des læringsudbytte.  Det er også formålet at belyse ansvarsfordelingen med hensyn 

til håndtering af det fysiske studiemiljø. 

Ønsket skriftlig dokumentation for de valgte uddannelser 

 Selvevalueringsrapport uden bilag (2017) 

 Referat fra selvevalueringsmøde med ekstern ekspert 

 Evt. power points, eller anden relevant dokumentation udarbejdet af eksterne 

eksperter ifm, selvevalueringsmøde 

 Handlingsplan (udkast) (2017) – eftersendes medio december 2017 

 Referat fra handlingsplansmøde (2017)  

 Resultater fra studiemiljøundersøgelsen i 2016 på uddannel-

ses/studienævnsniveau 

 Referater fra møder i Studiemiljørådet (2016, 2017) 

 Referater fra møder i Campus Københavns studiemiljøgruppe (2017) 

 Lokalt identificerede studiemiljøudfordringer, som er håndteret efter gammel 

procedure (2016) 

 Lokalt identificerede studiemiljøudfordringer fra studienævnsformanden (ny 

procedure) (2017) 

 Studielederens sammenfatning af ønsker og behov omkr. studiemiljøet til in-

stitutlederen (ny procedure) (2017) 

 Fakultetets opsamling på identificerede behov og/eller ønsker til større projek-

ter og bygningsforandringer i studiemiljøet 

 Referater fra fora, hvor beslutninger om fysisk studiemiljø træffes vedr. de 

valgte uddannelser 

 Tilbagemeldinger på ændringer i studiemiljø for de valgte uddannelser 
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Valgte uddannelser 

De valgte uddannelser er placeret på Campus København og er dansk- og engelsk-

sprogede. 

 

 Bacheloruddannelsen i by-, energi- og miljøplanlægning (København) (TECH) 

 Bacheloruddannelsen i bæredygtig bioteknologi (København) (ENG) 

 Kandidatuddannelsen i lyd- og musikteknologi (København) (TECH). 

Ønskede interviewgrupper 

 Prorektor, prodekan (medlem studiemiljørådet), formand for taskforce vedr. 

studiearbejdspladser, prodekan for TECH og CAS-repræsentant 

 Institutledere 

 Studieledere 

 Studienævnsformænd 

 Studienævnsnæstformænd 

 Studerende (2 fra hver uddannelse)  

 

For alle uddannelsesspecifikke audit trails skal I jf. vejledningen vedlægge en opgø-

relse over, hvilken studieaktivitet/timeforbrug de studerende tilbydes i løbet af 

uddannelsen. Opgørelsen kan fx baseres på en studieaktivitetsmodel eller anden 

opgørelsesmetode, så længe der angives typiske tal for, hvor mange skemalagte 

timer de studerende har med en underviser om ugen. AI trækker disse data fra 

nationale databaser.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Pedersen 

Chefkonsulent 
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