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Procesplan for udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderingshandleplaner på EVU-uddannelserne, Arts 

Uddannelsesudvalget har den 19. april 2022 truffet beslutning om at gennemføre en EVU pilotundersøgelse 
bestående af: 
- en kortlægning af de studerendes vurdering af studiemiljøet,  
- en kortlægning af de studerendes vurdering af sammenhængen mellem uddannelsen og de studerendes 

arbejdsliv samt 
- en registerbaseret kortlægning af EVU studerendes arbejdsmarkedstilknytning.  
De studerendes vurdering af studiemiljøet udgør grundlaget for at udarbejde den lovpligtige 
undervisningsmiljøvurdering (UMV) på EVU-uddannelserne.  

Deadline Handling Ansvarlig 
Igangsættelse af proces for EVU undersøgelse 

19. maj 2022 Møde mellem Dekanat, BLUE-ansvarlig og SNUK omkring spørgeramme, 
inddragelse, proces og tovholdere 

SNUK 

Ultimo maj Udarbejdelse af procesplan til intern brug og til videreformidling i UFA og 
nævn. 
Tilpasning af handleplansskabelon 

SNUK / Uddannelsesrådgiver 

28. juni 2022  Orientering om processen i UFA UFA 
30. august 
2022 

Spørgerammen for det enkelte fakultet skal være på plads BLUE-ansvarlig 

September- 
oktober 2022 
 

Varsling af nævn og institut (AL, SL og IL) om processen. 
Underviserne på de involverede fag orienteres om, at omfanget af 
spørgsmål er øget i forbindelse med deres undervisningsevaluering. 

Uddannelsesrådgiver 

Præsentation af proces på institutledelsesmøder Uddannelsesrådgiver 
Oktober 2022 Udarbejdelse af sagsfremstillinger til brug i drøftelser på UN og SN. 

Orientering via Arts studiers nyhedsbrev. 
SNUK med sparring fra 
uddannelsesrådgiver 

Februar 2023 Oprettelse af hjemmeside, hvor handleplanerne kan offentliggøres Uddannelsesrådgiver og VEST 
Februar 2023 Data frigives Analyse og Indberetning 
Februar 2023 Dataudtræk til brug i processen SNUK 

Udarbejdelse og kvalificering af handleplaner i fagmiljø, Uddannelsesnævn og Studienævn 
Februar-marts 
2023 

Fagkoordinator drøfter data med fagmiljø og udarbejder udkast til 
undervisningsmiljøvurderings handleplan i samarbejde med afdelingsleder 
(på DPU studieleder) 

Fagkoordinator, 
Afdelingsleder (SL på DPU) 

Marts 2023 Drøftelse af undervisningsmiljøvurdering og studiemiljø i 
Uddannelsesnævn. Kvalificering af handleplaner 

Uddannelsesnævn 

1. april 2023 Frist for udarbejdelse af endelige handleplaner Afdelingsleder (SL på DPU) 
April 2023 Drøftelse af undervisningsmiljøvurdering og studiemiljø i Studienævn. 

Kvalificering af uddannelsesnævnenes handleplaner. 
Studienævn 

Maj 2023 Drøftelse af resultater af processen i UFA, herunder udkast til 
uddannelsesrapporten 

UFA 

Godkendelse af handleplaner i institutledelse og dekanat samt offentliggørelse på web 
1. maj 2023 Fremsendelse af handleplaner til godkendelse hos institutledelse og 

dekanat 
Afdelingsleder 

Medio maj 
2023 

Godkendelse af handleplan hos institutledelse Institutledelse 

Ultimo maj Godkendelse af handleplan i dekanat Prodekan for uddannelse 
Ultimo juni Offentliggørelse af handleplaner Uddannelsesrådgiver og VEST 

Kommunikation om godkendte handleplaner via Arts studiers nyhedsbrev SNUK med sparring fra 
uddannelsesrådgiver 

Resultater af processen 
Medio 
september 

Opsummering af proces, resultater og handlinger på fakultetsniveau 
indskrives i uddannelsesrapporten og kvalificeres i UFA og godkendes i 
FAK 

FAK 

 Oktober: Fakultetsledelsen beslutter eventuelle handlinger på 
fakultetsniveau på baggrund af de uddannelsesnære handleplaner. 
Uddannelsesrapporten tilføres et afsnit om resultaterne af processen og 
eventuelle handlinger på fakultetsniveau. 
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December: 
Uddannelsesudvalget drøfter uddannelsesrapporterne og  udarbejder en 
uddannelsesberetning med samlet status for uddannelseskvalitet, hvori 
der indgår eventuelle handleplaner for universitetsniveauet. 
 
Uddannelsesforum Arts orienteres om resultatet af processen. 

Opfølgning 
 Løbende:  

Uddannelsesnævn og institutledelser sikrer løbende opfølgning på 
handleplaner og der gøres status på arbejdet ved næste årlig status. 
Uddannelsesforum Arts drøfter forankring af processen fremadrettet og 
tilknytningen til eksisterende kvalitetsprocesser. 
Fakultetsledelelsen gør løbende status på eventuelle handlinger på 
fakultetsniveau. 
Uddannelsesudvalget gør løbende status på eventuelle handlinger på 
universitetsniveauet. 

 

 

Bemærk 
Da EVU-fagmiljøerne og EVU-studerende ofte er sparsomt repræsenteret i UN (undtaget DPU), startes drøftelserne 
op i fagmiljøet i samarbejde med afdelingsleder og kvalificeres herefter i UN og SN.  
Opfordring om at udarbejde fælles handleplan, hvor det giver mening. 
Opfordring om at lade sig inspirere af de beskrevne handlinger i de ordinære handleplaner. De findes her. 
 

 

Institut Afdeling Niveau Uddannelse Bemærkning
DPU Masteruddannelserne ved DPU Master Professionel vejledning (tidligere: Vejledning)
DPU Masteruddannelserne ved DPU Master Voksnes læring og kompetenceudvikling 
DPU Masteruddannelserne ved DPU Master Dansk som andetsprog 
DPU Masteruddannelserne ved DPU Master Uddannelsesledelse
DPU Masteruddannelserne ved DPU Master Trivsels- og ressourcepsykologi*
DPU Masteruddannelserne ved DPU Master Special- og socialpædagogik
IKK Informationsvidenskab og digitalt design Master Fagpakker i IT-Vest regi  - It, interaktionsdesign og multimedier
IKK Informationsvidenskab og digitalt design Master Fagpakker i IT-Vest regi  - Organisationsudvikling
IKK Kunsthistorie, Æstetik og Kultur samt Museologi Master Kuratering 
IKK Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur Master Retorik
IKK Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur Master Børns litteratur og medier

IKK Tysk og Romanske sprog Andre Konferencetolkning

Ikke relevant, da der kun er optag hvert 3. år. 
Der vil ikke være studerende der kan spørges 
i E22

IKS Antropologi Master Sundhedsantropologi
IKS Filosofi og Idehistorie Master Humanistisk organisationsudvikling
IKS Filosofi og Idehistorie Master Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

DPU 1 UN
IKK 2 (3) UN
IKS 2 UN

EVU-uddannelser på Arts

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/undervisningsmiljoevurdering-2021/

