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Kommissorium for AAU kvalitetsnetværk 
 
AAU kvalitetsnetværk, der er et uformelt netværk, har overordnet til formål via videndeling at arbejde mod en 
fælles forståelse for og indsigt i kvalitetsarbejde udført på alle niveauer på AAU. En sådan fælles forståelse skal 
være med til at skabe fundamentet for, at AAU har et velfungerende kvalitetssystem, der indgår som en naturlig 
del af og hjælperedskab i udførelsen af et sammenhængende kvalitetsarbejde på AAU. 
 
Netværket skal ligeledes være et understøttende forum for kvalitetskulturen ved AAU. Et forum, hvor netværket 
via systematiske dialoger får mulighed for at koble AAU’s overordnede rammer for kvalitetsarbejdet med lokale 
kvalitetsprocesser og faglige værdier. Via et fokus på åbenhed omkring de udfordringer, som kvalitetsarbejdet 
kan medføre, bidrager netværket med input til udformningen af kvalitetsarbejdet på tværs af organisationen 
 
Endvidere skal netværket betragtes som en kapacitetsopbygning af viden vedrørende AAU’s kvalitetsarbejde i 
organisationen. 
 
Da netværket er et uformelt netværk, er dette ikke beslutningsdygtigt i forhold til ændringer til såvel udvikling 
som drift af kvalitetssystemet i forhold til de dokumenterede rammer og krav til kvalitetsarbejdet. 

 

Netværkets sammensætning 

Strategi og Kvalitet (Studieservice) er tovholder for kvalitetsnetværket og understøtter dette administrativt ved 
bl.a. at arrangere møder i dialog med deltagerne. 
 
Netværket er et åbent netværk hvor alle TAP- og VIP-medarbejdere, der i det daglige arbejder med kvalitet og 
relevans på de forskellige uddannelser, studienævn, institutter og fakulteter.  
Det forventes, at alle, der deltager i møder m.v., er indstillet på aktiv deltagelse som en forudsætning for 
netværkets succes, videndeling med øvrige deltagere samt at bidrage med oplæg, hvis relevant. 

 

Netværkets fokusområder 

• At tydeliggøre de formelle rammer for kvalitetsarbejdet, herunder hvad en institutionsakkreditering 
indebærer, og hvad det betyder lokalt på de enkelte uddannelser og områder 

• At dele viden om og –erfaringer med, hvordan der lokalt arbejdes med kvalitet og relevans på de 
forskellige uddannelser og områder 

• At sparre omkring succeser og udfordringer i forbindelse med kvalitetsarbejdet, og hvordan eventuelle 
udfordringer kan gribes an 

• At italesætte tanker om og ønsker til, hvordan AAU’s kvalitetssystem kan videreudvikles 
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• At generere idéer samt bidrage med input til udvikling af forskellige metoder til brug ved AAU’s interne 
kvalitetsarbejde 

• At bidrage til, at der arbejdes med kvalitet i uddannelserne på en meningsfuld måde 
 

Møder og referater 

Netværket afholder ca. 4 – 6 møder årligt. Møderne planlægges for et år ad gangen. 
Dagsordenen til møderne består af tydeligt beskrevne temaer. Da netværket er bestående af et bredt 
medlemskab, kan der forekomme behov for at prioritere deltagelsen fra gang til gang fra de enkelte uddannelser 
afhængig af de temaer, der er aktuelle for de enkelte møder. 
 
Dagsorden og referat arkiveres i workzone samt publiceres på AAU’s kvalitetsside: 
 https://www.kvalitetssikring.aau.dk/. 
 
Dokumenterne sendes også som information til Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. 
 
Områdeleder fra Strategi og Kvalitet er bindeled til Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling i tilfælde af relevante 
output, forespørgsler eller lign. 
 
 

https://www.kvalitetssikring.aau.dk/

	Netværkets sammensætning
	Netværkets fokusområder
	Møder og referater

