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Procedure for dimittendundersøgelser 

Procedureansvarlig afdeling  
Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) 

Formål  
Proceduren har til formål at give overblik over processen omkring fakultetets løbende dialog med 

dimittender i form af systematiske dimittendundersøgelser på uddannelsesniveau samt over 

ansvarsfordelingen mellem de aktører, der er involveret i processen. Proceduren omfatter 

samtlige fakultetets uddannelser: bachelor-, professionsbachelor-, kandidat-, master- og 

videregående voksenuddannelser.  

Gennemførelsen af dimittendundersøgelser er forankret centralt på Københavns 

Universitet. Universitetets Procedure for dimittendundersøgelser på Københavns Universitet kan 

læses her. 

Resume af proceduren  
Proceduren beskriver, hvordan AUS sender studieleder og studienævn data fra seneste 

dimittendundersøgelse. Hvis data skal bruges i en uddannelsesevaluering, bistår AUS med at 

drøfte fortolkning af undersøgelsens resultater med studieleder og studienævn samt udarbejde et 

sammenfatningsnotat. Studienævnet har ansvaret for opfølgning på resultaterne. Der sker 

derudover en orientering til aftagerpanel og uddannelsesråd om resultaterne fra 

dimittendundersøgelsen. 

Orientering af interessenter  
AUS orienterer studieleder og studienævn om resultaterne af undersøgelsen. På Skolen for 

Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) sker orienteringen til undervisningsudvalget og 

skolerådet samtidigt.    

Studieleder orienterer aftagerpanel og eventuelle øvrige interessenter, herunder det relevante 

uddannelsesråd. På SKT sker der en orientering til aftagerpanelet og det relevante 

uddannelsesråd. De studerende orienteres via behandlingen i studienævnet.  

Opdatering af KUnet  
Dimittendundersøgelserne offentliggøres på Københavns Universitets intranet (KUnet). På 

KUnet findes en turnusplan for afrapportering af undersøgelserne. 

Hvor ofte (kadence)? 

Der gennemføres dimittendundersøgelser for alle uddannelsestyper hvert andet år. Uddannelses- 

og Forskningsministeriet gennemfører dimittendundersøgelser for professionsbachelor- og 

kandidatuddannelser. KU gennemfører dimittendundersøgelser for bachelor-, akademi-, diplom- 

og masteruddannelser. Dimittendundersøgelsen afrapporteres hvert tredje år i enten en 

uddannelsesevaluering eller en uddannelsesredegørelse ud fra en turnusplan.   

 

https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/dimittendundersoegelser/
https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/dimittendundersoegelser/


Februar 2022 2 

Hvordan?  

De overordnede rammer for dimittendundersøgelser:  

De overordnede rammer for dimittendundersøgelser er beskrevet i KU’s procedure for 

dimittendundersøgelser. 

Afrapportering på dimittendundersøgelserne:  

Ved afrapporteringen modtager studieleder og studienævn kvantitative og kvalitative data fra 

AUS. I de år hvor materialet indgår i en uddannelsesevaluering, udarbejder AUS en præsentation 

og et sammenfatningsnotat. Materialet drøftes i studienævnet, hvorefter AUS udarbejder en 

opsummering af studienævnets drøftelser og beslutning for opfølgning. Det kvantitative 

datamateriale samt opsummeringen offentliggøres herefter på KUnet. I de år hvor materialet 

indgår i en uddannelsesredegørelse modtager studieleder og studienævn resultaterne fra seneste 

dimittendundersøgelse og skal indarbejde resultaterne i redegørelsen. 

Når dimittendundersøgelsen afrapporteres i en uddannelsesevaluering, præsenterer AUS data for 

studienævnet og udarbejder en opsummeringen af studienævnets drøftelse og beslutning om 

opfølgning. AUS er ligeledes ansvarlig for orientering til prodekan for uddannelse samt 

offentliggørelse af afrapporteringen. Desuden orienteres uddannelsernes aftagerpaneler og det 

relevante uddannelsesråd. Denne orientering varetages af studielederen, men AUS deltager i 

møderne med henblik på spørgsmål om undersøgelsesdesign m.v., hvis dette ønskes af 

studielederen.    

Beslutninger om evt. opfølgning på dimittendundersøgelsen fremgår af uddannelsesevalueringen 

eller -redegørelsen. 

 

Hvem?  

Studieleder:  

• Indgår i dialog med AUS om fortolkning af undersøgelsens resultater, herunder behov 

for datafiltrering  

• Rådgiver studienævnet om opfølgning på undersøgelsen 

Studienævnsformand:  

• Vurderer i samråd med studienævnet og studieleder resultaterne af 

dimittendundersøgelsen  

• Træffer i samråd med studienævn og studieleder beslutning om opfølgning på 

resultaterne fra dimittendundersøgelsen 

Dekan:  

• Overordnet ansvar for opfølgning på dimittendundersøgelser 
 

AUS:  

• Indgår i dialog med US omkring gennemførsel af fælles dimittendundersøgelser, 

herunder eventuel verificering af respondenter  

• Distribuerer resultater for dimittendundersøgelserne til studieleder 
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• Foretager datafiltrering efter ønske fra studieleder i et begrænset omfang 

• Drøfter fortolkning af undersøgelsens resultater med studieleder 

• Udarbejder præsentation til studienævn og sammenfatningsnotat over undersøgelsens 

resultater og studienævnets beslutning om opfølgning 

• Præsenterer undersøgelsens resultater for studienævnet (på SKT undervisningsudvalg 

og skoleråd) 

• Offentliggør afrapportering på KUnet. 
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Årshjul 

Dato Aktivitet Ansvar 

December 

Modtager eventuelt respondentlister fra US til validering AUS 

Januar 

Studieleder modtager dimittenddata. Studieledere, der 

gennemfører uddannelsesevaluering, modtager ligeledes 

indkaldelse til møde om gennemgang af data og om 

proces for afrapportering. 

 

AUS 

Februar-

marts 

Møder mellem AUS og studieledere, der gennemfører 

uddannelsesevaluering, om specifikke ønsker for den 

enkelte uddannelse.  

Drøftelse af fortolkning af data med studieleder samt 

udarbejdelse af præsentation til studienævnet ud fra 

fastlagt koncept 

AUS 

Marts-maj 

Resultater for dimittendundersøgelser fremlægges for 

studienævn, der træffer beslutning om opfølgning på 

undersøgelsens resultater. Drøftelser og beslutning 

sammenfattes i et notat, der vedlægges 

dimittendundersøgelsen 

AUS og 

studieleder 

 

Aftagerpanel og uddannelsesråd orienteres om 

undersøgelsens resultater ved næstkommende møde 

Studieleder 

September 

Beslutninger om opfølgning på dimittendundersøgelser 

afrapporteres i uddannelsesredegørelse eller -evaluering 

Studieleder 

September 

 

Dimittendrapporter offentliggøres på KU-net. AUS og KU 


