
 
 

 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 

Hele TEK    
TEK KVAL 

fokusmøde 
Afvikle uddannelsesspecifikke statusmøder 

TEK KVAL 

fokusmøde 
  

STABEN 

Udarbejde udkast til uddan-

nelsesberetninger 

Optælling af 

undervisnings-

aktiviteter 
     

Udarbejde 

oversigt over 

aftagerpaneler 

(deadline 1. 

oktober) 

Udarbejde 

FAK ud-

dannelses-

beretning 

Planlægge 

statusmø-

der for 

efterfølgen-

de år 

 

Lave rapporter for studie-

startsundersøgelsen (som-

merstart), kandidatintrodukti-

on (sommerstart), evt. dimit-

tendundersøgelser og studen-

terevaluering af hele uddan-

nelser (sommerslut) 

Udarbejde ’blå 

excel’ for 

undervis-

ningsevalue-

ringer og 

eksamenssta-

tistik til SN 

(deadline 1. 

april) 

Redegøre for 

ingeniørud-

dannelsernes 

arbejde med 

uddannelses-

kvalitet til SN 

 
Evt. lave rapporter for 

studiemiljøundersøgelsen 

(ulige år) 

Lave rapporter for studiestarts-

undersøgelsen (vinterstart), 

kandidatintroduktion (vinterstart) 

og studenterevaluering af hele 

uddannelser (vinterslut) 

Afvikle 

SDU-TEK 

statusmøde 

EQAF  

 
Kvartals-

møde SIF 
  

Kvartalsmøde 

SIF 
   

Udarbejde ’blå 

excel’ for 

undervis-

ningsevalue-

ringer og 

eksamenssta-

tistik til SN 

(deadline 1. 

oktober) 

Kvartals-

møde SIF 
  

Studienævn  
Behandle 

aftagerpa-

neler 
 

Behandle 

studieordnin-

ger og fagbe-

skrivelser til 

efterårsseme-

steret (herun-

der ’blå Excel’ 

    

Behandle 

studieordnin-

ger og fagbe-

skrivelser til 

forårsseme-

steret (herun-

der ’blå Excel’ 

  

Behandle 

evt. ind-

komne 

censorrap-

porter på 

FAK niveau 



 

 Side 2 

fra sidste 

efterårsseme-

ster) 

fra sidste 

forårsseme-

ster) 

   

Fokus på 

uddannelses-

kvalitet ud fra 

oplæg fra 

kvalitetskoor-

dinator 

     

Behandle 

FAK ud-

dannelses-

beretning 

 

Udpegning 

af stude-

rende til 

UUV’er 

UUV’er 

Behandle i løbet af minimum to UUV møder i forårssemesteret: 

 Relevante uddannelsesspecifikke emner 

 Alle år: Nøgletal for uddannelseskvalitet samt opfølgning på seneste statusmødes hand-

leplaner 

 Lige år: Uddannelsesberetningen – SWOT, handleplaner, opfølgning på SDU’s kvalitets-

politik (ud fra gældende aftaler) og evt. supplerende fokusområder (deadline 1. maj) 

 Ulige år: Evt. fokusgruppemøder- gennemgå materiale 

 Delpolitikker, 1 pr. semester 

 Studiestartsundersøgelsen (sommerstart) 

 Kandidatintroduktionsundersøgelsen (sommerstart) 

 ZOOM (stud.) og LÆRBAR 

 ZOOM (dimittend) 

 Opfølgning på fag fra vintersemesteret året før x) og xx) 

o Evaluering af undervisning og semestre samt opfølgning på eksamensstati-

stik (foregående semester – deadline for indtastning af kommentarer til op-

mærksomhedskrævende fag er 15. marts) 
o Eventuelt indkomne censorrapporter på fagniveau 

 Evaluering af hele uddannelsen (vinterslut) 
 Evt. aftagerpanelsmøde 
 Evt. dimittendundersøgelser  
 Fagbeskrivelser og studieordninger 

o Drøftelser af væsentlige ændringer/nye fag og tiltag 
o Orientering om det kommende semesters udbud 

Behandle i løbet af minimum to UUV møder i efterårssemesteret: 

 Relevante uddannelsesspecifikke emner 

 Studiestartsundersøgelsen (vinterstart) 

 Delpolitikker, 1 pr. semester 

 Kandidatintroduktionsundersøgelsen (vinterstart) 

 Opfølgning på fag fra forårssemesteret året før x) og xx) 

o Evaluering af undervisning og semestre samt opfølgning på eksamens-

statistik (foregående semester – deadline for indtastning af kommentarer 

til opmærksomhedskrævende fag er 1. oktober) 
o Eventuelt indkomne censorrapporter på fagniveau 

 Evaluering af hele uddannelsen (sommerslut) 
 Evt. aftagerpanelsmøde 
 Evt. studiemiljøundersøgelsen 
 Fagbeskrivelser og studieordninger 

o Drøftelser af væsentlige ændringer/nye fag og tiltag 
o Orientering om det kommende semesters udbud 

 

UK’ere   
Optælling af 

undervisnings-

aktiviteter 

     
Indtaste 

kommentarer 

til opmærk-

 
Optælling af 

undervis-

nings-

 



 

 Side 3 

 

 
 
 
 

 

Indtaste 

kommentarer 

til opmærk-

somhedskræ-

vende fag ift. 

undervis-

ningsevalue-

ringer og 

eksamenssta-

tistik (deadline 

15. marts) 

somhedskræ-

vende fag ift. 

undervis-

ningsevalue-

ringer og 

eksamenssta-

tistik (deadline 

1. oktober) 

aktiviteter 

Evaluerin-
ger 

Dimittendun-

dersøgelser 

(hvert tredje 

år) 

Studiemiljøundersøgelsen 

(ulige år) 
 

Undervis-

nings- og 

semestereva-

lueringer 

     

Undervis-

nings- og 

semester-

evalueringer 

 

    

Studiestarts-

undersøgel-

sen (vinter-

start) 

     

Studie-

startsunder-

søgelsen 

(sommer-

start) 

 

    

Kandidatintro-

duktionsun-

dersøgelsen 

(vinterstart) 

     

Kandidat-

introdukti-

onsunder-

søgelsen 

(sommer-

start) 

 


