
 

1 
 

 Kvalitet og strategi 
Email: kvalitet@adm.aau.dk 
 
www.kvalitetssikring.aau.dk 
 

 

Oktober 2014 (revideret oktober 2018) Sagsnr.: 2018-412-01052 

 
Procedure for dimittendundersøgelser  

 
Baggrund 
”Procedure for dimittendundersøgelser” er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem.  
 
”Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet” definerer, sammen med ”Organisering af kvali-
tetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet”, de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og 
-udvikling af universitetets uddannelser. I kvalitetspolitikken indgår otte kvalitetsområder, som universitetets 
uddannelser kvalitetssikres og -udvikles ud fra via dels periodiske evalueringer (selvevalueringer) og efterføl-
gende handlingsplaner, dels via løbende monitorering og opfølgning ved hjælp af en række procedurer inden 
for hvert af disse kvalitetsområder (jf. universitetets kvalitetsmodel).  

Nærværende ”Procedure for dimittendundersøgelser” er således en del af universitetets løbende monitorering 
inden for kvalitetsområdet ”Dialog med dimittender”.  
 

Formål 
Dimittendundersøgelserne har til formål at tilvejebringe viden, der kan benyttes i universitetets kvalitetssikring 
og -udvikling af dets uddannelser, herunder af studienævn, studieledere og dekanater i forbindelse med selv-
evaluering af uddannelserne. Undersøgelserne er derfor designet, således at de kan bidrage til at identificere 
og generere viden om forbedringspotentialer vedr. kvaliteten og relevansen af den enkelte uddannelse. Under-
søgelserne tilvejebringer derudover viden, der kan anvendes af universitetets ledelse, samarbejdspartnere, 
potentielle studerende og andre interessenter. 

Herudover er formålet med undersøgelserne at bidrage med viden, der kan benyttes af karrierevejlederne, 
studievejlederne og andre interessenter til at give de studerende kvalificeret vejledning før, under og efter ud-
dannelsen; vejledning med fokus på at fastholde de studerende på uddannelserne samt vejledning omhand-
lende kompetenceafklaring og muligheder, der fører til job i forskellige brancher og med forskellige funktioner.  

Beskrivelse 
Dimittendundersøgelserne følger universitetets turnusplan for selvevaluering, som indebærer, at der i løbet af 
en seksårig periode, gennemføres selvevalueringer for alle universitetets uddannelser. For at sikre opdateret 
viden om bl.a. dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans vil dimittendundersøgelserne blive indsam-
let hvert tredje år,  således at der i den seksårige periode foretages to undersøgelser af hver uddannelse. Di-
mittendundersøgelserne skal foreligge, så de kan indgå i uddannelsernes selvevaluering i år 1 samt indgå i en 
evt. revidering af handlingsplanen i år 4 jf. selvevalueringscyklussen i ”Procedure for selvevaluering og udvik-
ling af Aalborg Universitets uddannelser”.  

Hvert år over en treårig periode gennemføres dimittendundersøgelsen for ca. 80-90 uddannelser. Således sik-
res det, at der over en treårig periode er gennemført undersøgelser for alle Aalborg Universitets ordinære ud-
dannelser såvel som masteruddannelser. Dimittendundersøgelserne udføres med identiske kernespørgeske-
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maer tre år i træk, og det tredje år udarbejdes samlede fakultets- og institutionsrapporter. Efter de tre år er der 
mulighed for at regulere i kernespørgeskemaerne. Den treårige proces illustreres i følgende figur:  

 

 

Figur I: Den treårige proces for gennemførelse af dimittendundersøgelser på Aalborg Universitet 

 

Metodisk har Aalborg Universitet valgt en tilgang til dimittendundersøgelserne, der sikrer, at undersøgelserne 
gennemføres, og resultaterne analyseres på uddannelsesniveau. Dermed opnår institutterne/studienævnene 
detaljeret viden om dimittenders relevans for arbejdsmarkedet, og dimittendernes vurdering af den uddannelse 
studienævnet har ansvaret for. 

Datagrundlaget for hver dimittendundersøgelse udgøres af de tre dimittendårgange fra hver uddannelse, som 
har været færdiguddannede i henholdsvis to, tre og fire år på dataindsamlingstidspunktet. Baggrunden for dette 
valg er, at dimittender som har været færdiguddannet i to år eller mere, kan give et mere kvalificeret bud på 
anvendeligheden af deres uddannelses kompetencer på arbejdsmarkedet. Det vil fx sige, at dimittendundersø-
gelser for uddannelser, der står til selvevaluering i 2019 (år 1), tager udgangspunkt i data indsamlet i 2018 in-
deholdende besvarelser fra dimittender fra 2014, 2015 og 2016 og undersøgelsen til en evt. revidering af hand-
lingsplanen i 2022 (år 4) indsamles i 2021 med besvarelser fra dimittender fra 2017, 2018 og 2019. 

Dimittendundersøgelserne gennemføres på baggrund af to kernespørgeskemaer – et til ordinære uddannelser 
(både bachelor- og kandidatuddannelser) og et til masteruddannelser (inklusiv diplomuddannelser og HD).  

Ansvar  

Studieservice har ansvaret for at forberede og gennemføre dimittendundersøgelser for de enkelte uddannelser 
jf. turnusplanen for selvevaluering, udarbejde rapporter på uddannelsesniveau på baggrund af dimittendunder-
søgelserne og distribuere disse til institutterne og dekansekretariaterne samt offentliggøre rapporterne i februar 
året efter de er udarbejdet.  
 
Institutlederen har det overordnede ansvar for at koordinere og sikre, at dimittendundersøgelsen anvendes i 
kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne jf. ”Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg 
Universitets uddannelser”.  

Resultaterne for 
alle tre år samles, 
og der genereres 

rapporter på 
fakultets- og 

institutionsniveau

År 1
Dimittendundersøgelse 
for X antal uddannelser

År 2
Dimittendundersøgelse 
for X antal uddannelser

År 3
Dimittendundersøgelse 
for X antal uddannelser
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Studienævnsformanden har ansvaret for at sikre, at dimittendundersøgelsernes resultater for de uddannelser, 
der er i år 4 af selvevalueringscyklussen, behandles i studienævnet senest tre måneder efter modtagelsen af 
rapporterne.  
 

Procedure 
Udarbejdelse af spørgsmål 
Studieservice udsender kernespørgeskemaerne til institutterne den 1. november.  Derefter har institutlederen  
ansvaret for at sikre, at kernespørgeskemaerne videresendes til de studienævnsformænd, hvis uddannelser 
skal selvevalueres det følgende år samt til de uddannelser, der går ind i år 4 i selvevalueringscyklussen jf. 
”Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser”. Studienævnsformændene skal 
for de enkelte uddannelser, hvis de ønsker det, senest den 1. februar fremsende uddannelsesspecifikke 
spørgsmål til Studieservice, der kvalitetssikrer spørgsmålene. Der er for hver uddannelse mulighed for at få 
maksimalt fem uddannelsesspecifikke spørgsmål med i spørgeskemaet. Besvarelserne på de uddannelses-
specifikke spørgsmål leverer Studieservice i frekvenstabeller i de endelige rapporter sammen med de øvrige 
resultater af undersøgelserne. 

Indhentning af dimittenddata 
I perioden for udarbejdelse af de uddannelsesspecifikke spørgsmål indhenter Studieservice data på de dimit-
tender, som skal modtage spørgeskemaet det pågældende år – dette sker i løbet af januar måned.  

Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse 
Efter modtagelse af de uddannelsesspecifikke spørgsmål senest den 1. februar, har Studieservice ansvar for 
implementeringen af de uddannelsesspecifikke spørgsmål i kernespørgeskemaerne. Når dette er gjort, sender 
Studieservice spørgeskemaet til de pågældende dimittender i løbet af marts måned. To uger efter første ud-
sendelse af spørgeskemaet sender Studieservice en påmindelse til de dimittender, som endnu ikke har besva-
ret spørgeskemaet, og to uger efter anden udsendelse sendes anden og sidste påmindelse til de dimittender, 
der fortsat ikke har afgivet deres besvarelse. Dette betyder, at indsamlingen af besvarelser lukkes senest primo 
maj måned.  

Analyse og afrapportering 
Når der er lukket for besvarelser påbegyndes arbejdet med analyse og afrapportering af resultaterne. Studie-
service har ansvar for denne del af arbejdet. Der vil løbende fra ultimo august måned til ultimo oktober måned 
blive sendt rapporter til de institutter og studienævn, som har uddannelser, der skal selvevalueres året efter 
eller uddannelser, der går ind i år 4 i selvevalueringscyklussen. Uddannelser, der skal påbegynde selvevalue-
ringsprocessen i efteråret, prioriteres først. Institutterne  har ansvaret for at oplyse Studieservice om, hvorvidt 
der er uddannelser som skal opprioriteres. Alle rapporter skal være sendt ultimo oktober måned. 

Der kan være uddannelser med meget få besvarelser (7 eller derunder), hvilket som oftest skyldes, at uddan-
nelserne ikke har et stort antal af dimittender. De uddannelser, hvor dette gør sig gældende, vil stadig modtage 
rapporter med besvarelser, men rapporterne vil være autogenererede fra statistikprogrammet som anvendes til 
dataindsamling. Altså vil der ikke indgå krydstabeller og mere avancerede grafer i disse rapporter. Herudover 
vil disse rapporter heller ikke blive offentliggjort i februar året efter.    

Behandling af resultater 
Institutlederen har ansvaret for, at dimittendundersøgelsens resultater sendes til de studieledere og studie-
nævnsformænd, hvis uddannelser der er en del af dimittendundersøgelserne det pågældende år. 
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For uddannelser, der skal påbegynde selvevalueringsprocessen i februar det efterfølgende år, modtager stu-
dienævnet rapporterne i august – oktober, og det sikres således, at rapporterne er behandlet af studienævnet, 
inden selvevalueringsprocessen sættes i gang.  
 
For de uddannelser, der skal påbegynde selvevalueringsprocessen i efteråret det pågældende år, modtager 
studienævnet rapporterne i juli – august, og det sikres også her, at rapporterne er behandlet af studienævnet, 
inden selvevalueringsprocessen sættes i gang. 
 
Offentliggørelse  
Studieservice offentliggør hvert år i februar måned alle dimittendundersøgelser gennemført det foregående år. 
Med undtagelse af de rapporter, der har få besvarelser (7 eller derunder). 

Årshjul 
Processen er illustreret i årshjulet i figur II. Et opmærksomhedspunkt er, at der i nogle måneder kan forekomme 
aktiviteter, som både omhandler undersøgelsen for de uddannelser, der står til selvevaluering det pågældende 
år, men også aktiviteter som omhandler undersøgelsen af de uddannelser, der først står til selvevaluering året 
efter. Dette gør sig gældende for november, januar og februar måned. Yderligere kan de angivne datoer falde i 
en weekend, hvilket vil betyde at fristen, i sådanne tilfælde, falder den første hverdag efter datoen.   

Revision  
Ansvaret for at sikre evaluering og revidering af indeværende procedure påhviler Rådet for Kvalitetssikring og  
-udvikling.  
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Figur II: Årshjul for gennemførelse og behandling af dimittendundersøgelser på Aalborg Universitet 
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