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Ekstern del 

Status for fakultetets uddannelser 

Status for fakultetets uddannelser baseret på analyse af kvantitativt og kvalitativt 

datamateriale 

 

SUND udbyder følgende uddannelser: 

6 bacheloruddannelser 

1 professionsbacheloruddannelse 

14 kandidatuddannelser 

6 masteruddannelser 

1 erhvervsuddannelse 

1 akademiuddannelse 

SUND har uddannelsessamarbejder med KU-SCIENCE, CBS og DTU om 10 uddannelser på 

både bachelor-, kandidat- og masterniveau.  

 

De to største udfordringer for SUNDs uddannelser er fortsat frafald på bacheloruddannelser og 

studieprogression. For SUND som helhed ligger både førsteårsfrafald og frafaldet på hele 

bacheloruddannelsen på niveau med uddannelserne på det sundhedsvidenskabelige hovedområde 

på landets øvrige universiteter. Frafaldet på SUNDs uddannelser er lavt sammenlignet med 

gennemsnittet for KU’s uddannelser; enkeltstående uddannelser har dog problemer både i forhold 

til førsteårsfrafald og frafaldet på hele bacheloruddannelsen. 

For SUNDs bacheloruddannelser ligger studieprogressionen på niveau med studieprogressionen 

på eksempelvis SCIENCE og SAMF, men et stykke under SUNDs egen standard for 

studieprogression. SUNDs kandidatuddannelser har gennem flere år haft den højeste produktion 

af ECTS pr. studerende sammenlignet med KU’s øvrige kandidatuddannelser, men samlet set 

ligger uddannelserne stadig et stykke fra SUNDs egen standard.  

SUND afventer, hvad den forestående afskaffelse af uddannelsesloftet og de vedtagne ændringer 

i retskravet får af betydning for frafald og studieprogression. Oplevelsen på SUND er, at de 

studerende hurtigt tilpasser sig de nye regler og ændrer adfærd herefter.  

Studieledelsen og studieadministrationen har i fællesskab arbejdet intenst på at forberede det 

udvidede optag på bacheloruddannelsen i Medicin, hvor antallet øges med 97 studerende fra 

september 2019. Fra foråret 2019 er der oprettet et kandidatspor i Region Sjælland, som vil være 

fuldt indfaset i efteråret 2022, hvor de studerende, inden for rammerne af den eksisterende 

studieordning, tager uddannelsen på hospitalerne i Køge og Roskilde. Studienævnet er 

opmærksom på at sikre, at uddannelseskvaliteten på Region Sjællandssporet er lige så høj som i 

Region Hovedstaden. 
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SUND har fået godkendt den engelsksprogede kandidatuddannelse i Neuroscience og den 

dansksprogede masteruddannelse i Neurorehabilitering, som begge udbydes med studiestart i 

september 2020.  

 

Analyse af kvantitative og kvalitative parametre 

På flere af SUNDs bacheloruddannelser er frafaldet højt især målt på hele uddannelsen. Der ses 

en positiv udvikling for førsteårsfrafaldet samlet set og for flertallet af SUND uddannelser, 

hvilket kan indikere, at der vil ske en bedring i frafaldsomfanget fremadrettet. 

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik har i en lang årrække ikke haft nogen 

adgangskvotient. Uddannelsen håber på, at 6,0-talskravet samt en mere målrettet rekruttering kan 

medføre, at flere studieegnede studerende kommer ind på uddannelsen. Bacheloruddannelserne 

er generelt meget opmærksomme på deres frafaldsudfordringer.  

På kandidatuddannelserne er frafaldet generelt lavt og samlet set på samme niveau som forrige 

år. Standarden på maksimum fem procent frafald efter normeret tid + 1 år overholdes således af 

hovedparten af uddannelserne. På de få uddannelser, hvor frafaldet er for højt på den målte 

årgang, er der tale om relativt få studerende på små uddannelser og tendensen de sidste tre år er, 

at frafaldet svinger fra årgang til årgang. 

Studieprogressionen på SUNDs bacheloruddannelser målt på både ECTS pr. fuldtidsstuderende 

og andelen af gennemførte på normeret tid og normeret tid + 1 år er forringet siden DAU 2018. 

Kun én uddannelse, bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, overholder SUNDs 

standard på 53 ECTS pr. fuldtidsstuderende. 45 ECTS-kravet ser ud til at have haft en negativ 

effekt på de bachelorstuderendes studieprogression. 

På kandidatuddannelserne er der samlet set fremgang i ECTS pr. fuldtidsstuderende. Lidt flere 

end halvdelen af uddannelserne er gået tilbage i forhold til året før, men Medicin sørger for en 

betydelig del af stigningen, da uddannelsen er gået fra 48,5 ECTS til 52,1 ECTS pr. 

fuldtidsstuderende.1 Flere uddannelser, hvor de studerende har mulighed for at skrive store 

specialer, oplever, at forsinkelser i specialeaflevering medfører fald i ECTS pr. 

fuldtidsstuderende, da de optjente ECTS falder i den efterfølgende periode og først tæller med i 

opgørelsen året efter. Dermed forventes en højere optjening det kommende år for de pågældende 

uddannelser. Samlet set ses også fremgang i andelen, der har gennemført kandidatuddannelsen 

efter normeret tid + 1 år. 

Den samlede ledighedsprocent for SUNDs kandidatuddannelser er steget siden DAU 2018. 

Ledighedsprocenten er i år målt for årgang 2016, som er en stor årgang på grund af 

fremdriftsreformen, som skubbede flere dimittender end vanligt ud på arbejdsmarkedet. Det 

højere antal dimittender kan til dels forklare udviklingen i ledigheden. En stor del af den øgede 

ledighed skyldes stigningen på det farmaceutiske område. Her afskedigede Novo Nordisk i 

efteråret 2016 cirka 500 medarbejdere i Danmark, og da virksomheden er den største aftager på 

                                                 

 

1 Medicinstuderende udgjorde næsten 50 procent af SUNDs samlede antal kandidatstuderende pr. 1.oktober 2018. 
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området, har det ifølge uddannelseslederne haft stor betydning for dimittendernes jobmuligheder. 

Uddannelserne monitorerer udviklingen i ledigheden for deres dimittender. 

Masteruddannelserne på SUND opnår generelt økonomisk balance. Nogle gennem optag på den 

fulde uddannelse og andre ved supplement af mange enkeltfagsstuderende. Den nystartede 

Master i Regulatory Affairs (MRA) forventer at have økonomisk balance senest i 2023. 

Studieledelserne og studieadministrationen arbejder i fællesskab løbende med rekruttering og 

markedsføring på uddannelserne for at sikre, at de kan blive ved med at tiltrække tilstrækkeligt 

med studerende. Master i Public Health har nået de udviklingsmål, som blev skrevet i 

handlingsplanen, da uddannelsen lavede en uddannelsesevaluering i 2016. 

SUND skærpede standarden for STÅ/ViP-ratioen i forhold til sidste års DAU. Generelt 

overholder SUNDs uddannelser standarden på 30 for bachelor- og kandidatuddannelser, men 

enkelte bacheloruddannelser er udfordret af mindre overskridelser. Alle SUNDs uddannelser 

lever op til standarden for ViP/DViP-ratioen undtagen bacheloruddannelsen i Sundhed og 

informatik, der ligger marginalt under. SUND har ikke kunnet få ViP- og DViP-tal fra DTU, som 

leverer en betydelig del af undervisningen på uddannelsen.  

Forskningsmatricerne viser, at undervisning og vejledning på SUNDs uddannelser i langt 

overvejende grad varetages af aktive, fastansatte forskere (ViP) med faglighed relateret til de 

studieelementer, de underviser på. Uddannelserne bruger blandt andet forskningsmatricerne til at 

monitorere fagområder, hvor der i den nærmeste fremtid skal tænkes i at rekruttere nye 

undervisere. 

Aftagerpanelerne på SUND har bidraget med input til studieordningsændringer og 

uddannelsernes fortsatte udvikling med forslag til nye faglige fokusområder såsom ”big data” og 

personlig medicin. 

I DAU 2018 bemærkede SUND, at to aftagerpaneler ikke havde mødtes i perioden for 

afrapporteringen. Panelerne for Odontologi og Sundhedsfaglig kandidatuddannelse har afholdt 

møder i studieåret 2017/2018. En tredje uddannelse, kandidatuddannelsen i Immunology and 

Inflammation, har oprettet et aftagerpanel i foråret 2019, og det første møde er afholdt i maj 

2019. Dekanen indskærpede primo 2019, at alle SUNDs uddannelser skal holde møde med 

aftagerpanelet mindst én gang årligt jævnfør SUNDs Procedure for dialog med aftagerpaneler. 

Årets rapporter fra censorformandskaberne har været uddannelserne i hænde rettidigt, så alle 

uddannelser har i år kunnet forholde sig til censorernes tilbagemeldinger på eksamener i 

studieåret. Uddannelserne forholder sig til de bemærkninger, som censorerne har til 

eksamenerne.  

Årets dimittendundersøgelser bruges aktivt af uddannelserne. På Farmaci vil man eksempelvis 

med baggrund i dimittendundersøgelsen kigge på, om de eksisterende initiativer, som skal styrke 

overgangen fra uddannelse til job, er tilstrækkelige. På Odontologi er man opmærksom på, 

hvorvidt de studerende føler sig godt rustet til arbejdsmarkedet, hvilket et stort flertal svarer, at 

de er. Det samme er tilfældet på professionsbacheloruddannelsen i Tandpleje, hvor de studerende 

oplever overgangen til arbejdsmarkedet som hård på grund af højt klinisk tempo og manglende 

kendskab til arbejdslivet på klinikkerne. 
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Flere uddannelser på SUND overgår gradvist fra en surveybaseret til en dialogbaseret 

undervisningsevaluering, hvor der afholdes semestermøder mellem studieleder, kursusansvarlige 

og studenterrepræsentanter. Fordelene ved dialogmodellen er blandt andet, at evalueringen og 

forslag til ændringer fra de studerende hurtigere kan implementeres, mens ulempen kan være, at 

man forringer muligheden for at sammenligne og vurdere udviklingen kvantitativt på tværs af år 

og semestre. SUNDs kurser revideres løbende på baggrund af evalueringerne. 

Iværksatte initiativer 

Bacheloruddannelserne i Farmaci og Sundhed og informatik udnytter og udvikler besøgstilbud i 

samarbejde med gymnasierne for at tiltrække gymnasieelever fra STX og HTX og øge 

synligheden af deres uddannelser i rekrutteringsøjemed.  

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse laver i samarbejde med Københavns Professionshøjskole et 

valgfrit kursus, som skal give potentielle studerende mulighed for at vurdere, om de vil søge ind 

på en akademisk uddannelse samt give sygeplejersker, fysioterapeuter og lignende faggrupper 

mulighed for opkvalificering og eventuelt overveje videreuddannelse på Sundhedsfaglig kandidat 

på SUND. 

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin arbejder på at oprette flere 

uddannelsessamarbejder med udenlandske universiteter i Nederlandene, Tyskland og de øvrige 

nordiske lande. Formålet er en fælles veterinær multiple choice-testbank med formative 

progressionstests og en samling af kliniske cases, som skal bruges i de nye studieordninger. 

Professionsbacheloruddannelsen i Tandplejer vil, efter anbefaling fra de eksterne eksperter, 

fremadrettet indføre mere peer feedback i klinikundervisningen og anvende kvalitetscirklen 

(PDCA), så de studerende kan styrke deres refleksioner før, under og efter en patientbehandling.  

Opfølgningspunkter 

Der er konstateret skimmelsvamp i bygninger på Frederiksberg Campus, hvilket er kritisk, da 

nedlukning af lokaler og kontorer påvirker både hospitalets drift og personalets trivsel. Dette 

påvirker også instituttets uddannelsesressourcer, der delvist afhænger af hospitalsdriften. 

Studieledelsen på Veterinærmedicin påpeger også, at det kan påvirke den kommende EAEVE-

akkreditering i en negativ retning. Der er etableret en krisestab på KU-niveau, der arbejder på at 

finde en langsigtet løsning.  

 

 

  



7 

 

Opfølgningspunkter fra året før 

Status for dekanens og rektors opfølgningspunkter fra afrapporteringen året før 

a. Institutlederes deltagelse ved møder med eksterne eksperter (DAU s. 10) 

Rektor ser med interesse frem til, at dekanen i DAU 2019 afrapporterer på erfaringerne med 

institutlederes deltagelse ved møder med eksterne eksperter. 

På SUND har man evalueret institutledernes deltagelse i møderne med de eksterne eksperter via 

en skriftlig høring af de institut- og studieledere, der har deltaget på møder med de eksterne 

eksperter i 2018 og 2019.  

Alle tilbagemeldingerne er positive over for, at institutledere deltager i mødet med de eksterne 

eksperter. Vurderingen af hvor nyttigt det er, ser ud til at hænge sammen med, hvor tæt den 

enkelte uddannelse er knyttet til det pågældende institut. De fleste institut- og studieledere ser 

deltagelsen som værende endog yderst værdifuld, og vurderer endvidere, at det giver værdi begge 

veje, idet institutledere både bidrager med nyttig viden og input til drøftelserne, og at de samtidig 

selv får værdi af at deltage gennem opnåelse af dybere indsigt i uddannelsen og nyttig inspiration 

fra drøftelserne. 

Aftagerpanel for KA immunologi og inflammation (DAU s. 9) 

Dekanen bedes sikre, at et aftagerpanel for KA immunologi og inflammation er etableret senest 

1. marts 2019, så det er muligt at afholde møde med aftagerpanelet i studieåret 2018/2019. Det 

nedsatte aftagerpanels sammensætning fremsendes til rektor v. US (llj@adm.ku.dk og 

soren.kirk@adm.ku.dk) senest 1. marts 2019. 

Der er oprettet et aftagerpanel for kandidatuddannelsen i Immunology and Inflammation, og 

navnene på panelets medlemmer er sendt til rektor v. US inden 1. marts 2019. Aftagerpanelet 

afholdte sit første møde i maj 2019. Panelet udtrykte tilfredshed med uddannelsen, og da antallet 

af færdiguddannede kandidater, og kendskabet til disse, indtil videre er lavt, var panelets 

anbefaling, at uddannelsen fortsat skal sørge for at give de studerende en grundig viden om 

immunsystemets kompleksitet. 

 

Studieprogression på BA sundhed og informatik (DAU s. 14) 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvilke konkrete tiltag iværksættes i forlængelse af 

den langsigtede rekrutteringsstrategi på BA i sundhed og informatik. 

Den nye studieordning for Sundhed og informatik bliver indfaset fra september 2018. Den skal 

gøre uddannelsen smallere og dybere, og fokus er på kompetencer, som kan bidrage til den 

tiltagende digitalisering af sundhedssektoren.  

Aktiviteter som studiepraktik og ”studerende for en dag” bruges til at rekruttere nye studerende. 

Uddannelsen har derudover fået ændret i adgangskravene, så de er tilpasset den nye 

studieordning. Det medfører frafald af kravet om fysik eller kemi på B-niveau. De ændrede 

mailto:llj@adm.ku.dk
mailto:soren.kirk@adm.ku.dk
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adgangskrav træder i kraft ved optaget i 2019. Kommunikation om ændringerne i 

optagelseskravene, som giver flere studenter adgang til uddannelsen, er en vigtig del af strategien 

i den kommende tid. 

Fremadrettet vil Sundhed og informatik arbejde videre med øget synlighed på de gymnasiale 

uddannelser. Informatikfaget på STX, HTX og HHX er særligt interessant for uddannelsen, og 

muligheden for et samarbejde med gymnasierne vil blive undersøgt. 

46 studerende er blevet tilbudt optag på bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik den 26. 

juli 2019. Optaget ser dermed ud til at være tilbage på normalt niveau. Det er væsentligt at 

bemærke, at KU siden 2017, hvor optaget også var cirka 50 studerende, har indført 6,0-

talskravet. Kravet betyder, at adgangskvotienten reelt er 6,0 fremfor 2,0 tidligere. På denne 

baggrund forventer studieledelsen, at uddannelsen udvikler sig positivt med hensyn til 

studieprogression og frafald, og målet er fremadrettet, at der kommer en højere adgangskvotient. 

Væsentlige parametre som førsteårsfrafald og studieprogression vil løbende blive monitoreret for 

at se i hvilket omfang et ændret optag løser udfordringerne. Der bliver afrapporteret mere 

fyldestgørende på dette i DAU 2023, hvor de fleste fra optaget september 2019 forventes at have 

færdiggjort deres bachelorgrad.  

 

Identifikation af årsager til stigning i studietid 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvilke resultater undersøgelsen er fremkommet 

med.  

 

Studielederen på Folkesundhedsvidenskab har oprenset data og lagt en plan for analyserne, men 

de foretages først i 2019 i samarbejde med en statistiker fra Institut for Folkesundhedsvidenskab. 

SUND vil afrapportere på resultaterne i DAU 2020. 

 

Studieprogression på KA folkesundhedsvidenskab 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvilke konkrete tiltag studieledelsen på 

folkesundhedsvidenskab har igangsat for at forbedre studieprogressionen i perioden indtil 2020, 

hvor den nye studieordningsændring træder i kraft. 

Studielederen har i forbindelse med opstarten på KA-uddannelsen, informationsarrangementer 

om udveksling og valgfrihed, samt halvårlige studieledermøder diskuteret studieprogression med 

de KA-studerende. I dispensations- og meritudvalget har man givet færre dispensationer til 

studietidsforlængelse, men det er tilsyneladende blevet modsvaret af at flere studerende bruger 

deres 2. specialeforsøg, og derigennem forlænger studietiden. 

Der ses fremgang på kandidatuddannelsen mht. studietiderne. ECTS pr. fuldtidsstuderende, 

andelen af gennemførte på normeret tid og den gennemsnitlige overskridelse af normeret 

studietid for de seneste fire år er vist herunder. Tallene viser, at det går bedre end sidste år på 
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samtlige parametre, og udviklingen i normeret tid og den gennemsnitlige overskridelse af 

normeret studietid er i bedring i alle årene.  

Tabel 1: ECTS pr. fuldtidsstuderende og andelen af gennemførte på normeret tid for 

kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab 2015-2018.2 

 2015 2016 2017 2018 

ECTS pr. fuldtidsstuderende 45,7 48,7 39,0 44,2 

Gennemført på normeret tid (pct.) 5,7 % 6,9 % 21,7 % 35,4 % 

 

Tabel 2: Gennemsnitlig overskridelse af normeret studietid (mdr.) på kandidatuddannelsen i 

Folkesundhedsvidenskab 2014-2017. 3 

 2014 2015 2016 2017 

Gennemsnitlig overskridelse af normeret 

studietid (mdr.) 15,9 14,6 9,4 7,8 

 

Studienævnet følger udviklingen i de studerendes studieaktivitet på uddannelsen. 

Stress på folkesundhedsvidenskab 

Dekanen bedes i DAU 2019 kommentere særligt på udviklingen i forhold til stress blandt de 

studerende på folkesundhedsvidenskab. Denne afrapportering ønskes i forlængelse af dekanens 

overordnede kommentarer til resultaterne af UMV-undersøgelsen fra foråret 2019. 

På trods af fakultetets tilbud om kurser i studieteknik, stresshåndtering og mindfulness samt 

kollektive møder på Folkesundhedsvidenskab såsom halvårlige studieledermøder, hvor 

tematikken bliver taget op, er det indtrykket på uddannelsen, at der stadig er rigtig mange 

folkesundhedsvidenskabsstuderende, som har fysiske stresssymptomer. Studieleder drøfter det 

løbende med de studerende via funktionen som kursusansvarlig for kurser på både bachelor- og 

kandidatuddannelsen og arbejder også for, at mulighederne for individuel vejledning med AC- 

eller studenterstudievejleder i højere grad benyttes. 

 

Kommentarer til UMV-undersøgelse i foråret 2019 

I foråret 2019 foretages UMV-undersøgelse på alle uddannelser på Københavns Universitet. 

Resultaterne af undersøgelsen vil være tilgængelige forud for DAU 2019, mens eventuelle tiltag 

på baggrund af resultaterne skal afrapporteres for studieåret 2018/2019 i DAU 2020. 

Alle dekaner bedes i DAU 2019 kommentere overordnet på resultaterne af forårets UMV-

undersøgelse, herunder sammenligne resultaterne med sidste UMV i 2016. 

                                                 

 

2 Tallene stammer fra nøgletalsrapporten i Tableau. 

3 Fra Uddannelses- og Forskningsministeriets statistik over studietider på videregående uddannelser. 
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Resultaterne blev drøftet på dekanatsmøde d. 28. maj 2019. SUND-rapporten viser, at der er en 

lille stigning siden 2016 i den overordnede tilfredshed med studiemiljøet inden for alle 

områderne (det psykosociale, det fysiske/æstetiske og digitale studiemiljø samt med 

kommunikationen og den administrative service i øvrigt), men samtidig også udfordringer i 

forhold til bl.a. fysiske rammer og stress. Resultaterne behandles yderligere på en workshop 

medio september.  

 

Endvidere kan følgende overordnede pointer fra undersøgelsen fremhæves: 

Tidsforbrug: Igen i år ligger SUNDs studerendes tidsforbrug højt. Gennemsnitligt bruger SUNDs 

studerende 19 timer på undervisning om ugen, hvilket er 6 timer mere end gennemsnittet for hele 

KU. Endvidere bruger SUNDs studerende gennemsnitligt 14 timer på studieforberedelse, 6 timer 

på speciale/bachelorprojekt og 1 time på andre ECTS-givende aktiviteter om ugen. Alt sammen 

enten flere timer eller det samme antal som i 2016. 

 

SUNDs studerende er særligt tilfredse med de følgende fem parametre i studiemiljøet: 

- Læsegruppe/læsemakker (i 2016 var det åbningstider på campus) 

- God mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen 

(som i 2016) 

- Har det godt på uddannelsen (som i 2016) 

- Information om eksamen inden for rimelig tid (som i 2016) 

- Indgår i godt studiefællesskab blandt studerende på min uddannelse (som i 2016) 

 

SUNDs studerende er mindst tilfredse med de følgende fem parametre i studiemiljøet:  

- Finde læseplads på campus, der passer min måde at studere på (som i 2016) 

- Problemer med at få strøm til computer (i 2016 var det indretning i 

undervisningslokalerne) 

- Indeklima i undervisningslokalet (som i 2016) 

- Inddragelse i flytning (som i 2016) 

- Mulighed for at møde undervisere fra egen uddannelse på campus uden for 

undervisningen (som i 2016) 

 

Funktionsnedsættelse: 12,7 procent af SUNDs studerende, der har besvaret undersøgelsen, har en 

funktionsnedsættelse (2,2 procentpoint flere end i 2016). Der er flest, der har en psykisk lidelse, 

svarende til 45 procent (31 procent i 2016) af studerende med funktionsnedsættelse. Kendskabet 

til specialpædagogisk støtte (SPS) er steget med 12,8 procentpoint siden 2016, så 51,7 procent nu 

har kendskab til SPS-området. 

 

Stress: 50 procent af SUNDs studerende oplever stresssymptomer i dagligdagen. 73,4 procent 

oplever stresssymptomer op til eksamen. Dette er hhv. en stigning på 6,7 procentpoint og et fald 

på 0,1 procentpoint siden 2016. 
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• Overordnet er SUNDs studerende mest tilfredse med det psykosociale studiemiljø og det 

digitale studiemiljø (i 2016 var det det psykosociale). 

 

• SUNDs bachelorstuderende er overordnet mere tilfredse med studiemiljøet end 

kandidatstuderende, og jo yngre de studerende er, jo mere tilfredse er de. De studerende, der ikke 

oplever stress, er mest tilfredse med studiemiljøet og de studerende, der oplever stress både i 

dagligdagen og op til eksamen, er mest utilfredse. 

 

SUND’s egne initiativer til afrapportering i DAU 2019 fra DAU 2018 

 SUND vil arbejde på at styrke de studerendes kontakt til forskningsmiljøerne for yderligere at 

tydeliggøre forskningstilknytningen for de studerende (s. 10).  

Dekanen bedes i DAU 2019 give status på dette arbejde. 

I SUNDs Mål- og handleplan for 2018/2019 og fire år frem handler kapitel to om uddannelse 

med tættere kobling til forskning og praksis, og mål 2.2 handler specifikt om styrket 

forskningsforståelse og tættere forskningstilknytning.  

SUND vil styrke og udvikle aktiviteter og metoder til yderligere udvikling af dyb faglighed og 

stærk forskningsbasering. Det skal ske dels ved udbud af forelæsninger og foredrag om relevant 

forskning på SUND, herunder specialeforberedende inspirationsarrangementer på 

kandidatuddannelserne; dels ved at undersøge muligheden for at arbejde med simulering af 

forskningsprojekter i undervisningen; og dels ved at støtte SUNDs faglige studenterdrevne 

foreninger med fokus på forskning. 

 

SUND’s egne initiativer til afrapportering i DAU 2019 fra DAU 2016 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på effekterne af frafaldsinitiativer på BA 

odontologi. 

 

Frafaldet på hele bacheloruddannelsen i Odontologi levede op til SUNDs standard på maksimalt 

15 procent i sidste års DAU. For årgangen, der måles i DAU 2019, er frafaldet på samme niveau 

som tidligere på cirka 20 procent. For de kommende årgange ser det på nuværende tidspunkt ud 

til, at frafaldsmønstret er uændret på trods af arbejdet med blandt andet studiecaféer på 1. studieår 

og omlægning af udvalgte kurser og eksamener på sidste år af uddannelsen. Studieledelsen ser 

løbende bedring i beståelsesprocenterne på kurser, hvor de tidligere har været lave, og det 

bidrager til en forventning om, at frafaldet fremadrettet bliver lavere. Det skal bemærkes, at 

uddannelsen de tre seneste år har overholdt SUNDs standard for førsteårsfrafald på 10 procent. 

 

Opfølgning på SUNDs egne initiativer afrapporteret i DAU 2018 

- SCIENCE og SUND har arbejdet sammen om at lette overgangen og de administrative forskelle 

mellem de to fakulteter på bachelor- og kandidatuddannelsen i husdyrvidenskab, hvor 
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bachelordelen udbydes af SCIENCE og kandidatdelen udbydes af SUND. For eksempel deltager 

studielederne nu i hinandens studienævnsmøder, og der etableres et fælles aftagerpanel. 

 

Handlingsplanen for samarbejdet mellem SUND og SCIENCE om bacheloruddannelsen i 

Husdyrvidenskab og den engelsksprogede kandidatuddannelse Animal Science bliver løbende 

implementeret. Begge studieledere deltager i åbent hus-arrangementerne i forhold til rekruttering, 

og studievejledningerne på begge fakulteter arbejder nu tættere sammen. Der er etableret et 

fagkyndigt råd forankret på SCIENCE med undervisere og studerende fra begge fakulteter, og de 

studerende har fået et hjemstavnslokale. Initiativerne skal skabe større sammenhæng både fagligt, 

administrativt og studiemiljømæssigt på uddannelserne. 

 

- Farmaci og Folkesundhedsvidenskab har, i samarbejde med Uddannelsesservice (US) og 

SUNDs Afdeling for uddannelse og studerende (AUS), fået data om deres studerende til at 

analysere eventuelle systematikker i frafald og manglende studieprogression. Farmaci ser blandt 

andet på de studerendes baggrundsoplysninger fra gymnasiet, eksempelvis adgangsgivende 

kvotient og niveau i udvalgte fag, og analyserer performance i udvalgte kurser på uddannelsen. 

Folkesundhedsvidenskab kigger på de studerendes studieprogression for at identificere 

uhensigtsmæssige barrierer og studieadfærd. 

Studielederen på Folkesundhedsvidenskab gennemfører analyserne i samarbejde med en 

statistiker fra Institut for Folkesundhedsvidenskab i løbet af 2019, og konklusionerne kommer 

med i DAU 2020. 

På Farmaci er data i første omgang brugt i et projekt om formativ feedback til de studerende på 1. 

år, som udvalgte uddannelser på KU har gennemført. De studerende, som tog imod tilbuddet om 

formativ feedback, klarede sig gennemsnitligt bedre end de andre i kurserne, men havde også et 

højere gennemsnit fra deres adgangsgivende eksamen. Derfor skal fremtidige initiativer målrettes 

studerende, som har det største behov for støtte. Derudover er et projekt om at undersøge 

sammenhængen mellem baggrundsoplysninger4 og studiepræstationer og -adfærd på uddannelsen 

skrevet ind i aktivitetsplanen for Institut for Farmaci. 

 

- Veterinærmedicin skifter hovedområde fra naturvidenskab til sundhedsvidenskab 1. september 

2018 og bliver sidestillet med Odontologi og Medicin i uddannelsesbekendtgørelsen. Det giver 

mulighed for at have større fleksibilitet med hensyn til bachelorprojekter, specialer og valgfrie 

fag, som vil blive sat i spil i den igangværende studieordningsrevision. 

Veterinærmedicin er i gang med de studieordningsrevisioner, der skal træde i kraft fra 2021 på 

bacheloruddannelsen og 2024 på kandidatuddannelsen for blandt andet at leve op til kravene fra 

EAEVE5, som skal akkreditere uddannelsen i løbet af 2020. De nye studieordninger skal blandt 

andet adressere de strukturelle problemer, der findes i de nuværende ordninger. Forslag til de nye 

                                                 

 

4 Adgangsgivende eksamen, niveau i relevante fag og lignende variable. 

5 The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). 
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studieordninger er i høring sommeren 2019, og arbejdet forventes færdiggjort året efter, så de kan 

implementeres jævnfør SUNDs Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser 

– større ændringer (stort årshjul). 

 

 

Visioner og fremtidsperspektiver 

Visioner og fremtidsperspektiver for fakultetets uddannelser 

SUNDs DAU 2019 viser, at uddannelserne på SUND løbende udvikler sig for at opretholde den 

høje uddannelseskvalitet, som kendetegner fakultetet. De ambitiøse standarder stiller høje krav, 

som uddannelserne arbejder med at leve op til. 

 

SUND arbejder med at sikre, at institutledelserne – hvor muligt – aktivt deltager ved drøftelse af 

uddannelsernes udfordringer. Institutlederdeltagelse ved møder med eksterne eksperter i 

forbindelse med uddannelsesevalueringer er et eksempel. Fra efteråret 2019 har SUND fokus på 

handleplansmøderne og arbejder med at sikre, at uddannelsernes udfordringer også drøftes på 

institutternes handleplansmøder med dekanatet. Det er forventningen, at institutledelserne kan 

bidrage med/understøtte udviklede løsninger i samspil med studielederne og fakultetsledelsen. 

 

Fremadrettet arbejder SUND på fortsat at skabe gode rammer for vores uddannelser, der alle er 

kendetegnede ved høj kvalitet og relevans, samt rekruttering blandt de dygtigste fra en 

ungdomsårgang, og som udfordrer og udvikler den enkelte studerende i forhold til dennes 

personlige og faglige potentiale. Stærk forsker- og forskningsbasering kombineret med praksis er 

et særkende ved sundhedsvidenskabelige uddannelser. Det vil SUND værne om og 

videreudvikle. Samtidig vil SUND kontinuerligt understøtte at globalt udsyn, digitale 

kompetencer og akademisk dannelse er en del af uddannelsernes perspektiv. 

I de kommende år vil SUND derfor blandt andet have fokus på undervisningsudvikling, herunder 

digitale læringsplatforme og – i samspil med de studerende – en styrkelse af det studiemiljø, der 

er en forudsætning for gode og attraktive læringsbetingelser. 

 


