Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling

Til statsrevisorerne

Redegørelse vedrørende beretning nr. 11/07 om sikring og udvikling af
kvaliteten af universitetsuddannelserne
Rigsrevisionen afrapporterer i beretning nr. 11/07 om sikring og udvikling af
kvaliteten af universitetsuddannelserne på undersøgelsen af, hvordan Danmarks
otte universiteter sikrer og udvikler kvaliteten af deres bachelor- og
kandidatuddannelser samt på Videnskabsministeriets rolle i relation hertil.
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Rigsrevisionen anbefaler, at universiteterne fremover både kan og bør arbejde
mere målrettet og helhedsorienteret med kvaliteten i uddannelserne, samt at
Videnskabsministeriet bør understøtte, at universiteterne får en mere
helhedsorienteret tilgang til kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet.
Rigsrevisionen finder, at universiteterne gennemfører en række aktiviteter med
det formål at vurdere og justere enkeltdelene i uddannelserne, særligt
undervisningen. Disse aktiviteter skaber dog ikke et dækkende grundlag for at
vurdere og synliggøre kvaliteten af de samlede uddannelsesforløb. Hverken
universiteterne eller Videnskabsministeriet har i tilstrækkelig grad understøttet
kvalitetsarbejdet.
På grundlag af Rigsrevisionens undersøgelse finder statsrevisorerne det mindre
tilfredsstillende, at Videnskabsministeriet ikke har sikret en tilstrækkelig
udmøntning af universitetslovens bestemmelser om, at de udviklingskontrakter,
som universiteterne indgår med videnskabsministeren, indeholder mål for
universiteternes kvalitetsarbejde, planer for evalueringer mv.
Statsrevisorerne finder det endvidere mindre tilfredsstillende, at
Videnskabsministeriet ikke har tilvejebragt præcise og klare rammer for
universiteternes kvalitetsarbejde. Herved er universiteterne blevet usikre på, hvad
den nye uddannelsesakkreditering betyder for det øvrige kvalitetsarbejde
herunder uddannelsesevalueringer.
Endelig finder statsrevisorerne det mindre tilfredsstillende, at universiteterne kun
i meget begrænset omfang i perioden 2003-2007 har planlagt eller gennemført
evalueringer af hele uddannelsesforløb.
Jeg kan tilslutte mig statsrevisorerne og Rigsrevisionens opfattelse af, at det er
vigtigt at arbejde såvel målrettet som helhedsorienteret med sikringen og
udviklingen af kvaliteten i universitetsuddannelserne.
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Jeg kan oplyse, at universiteterne og Videnskabsministeriet allerede arbejder med
en række tiltag, der vil være med til at målrette og skabe et mere
helhedsorienteret arbejde med kvaliteten i uddannelserne.
Ved udarbejdelsen af universiteternes udviklingskontrakter vil
Videnskabsministeriet fortsat arbejde med at sikre, at udviklingskontrakterne
indeholder mål for universiteternes kvalitetsarbejde. I den forbindelse er det
positivt, at Rigsrevisionen anerkender, at universiteternes udviklingskontrakter i
stigende grad indeholder strategiske målsætninger for kvalitetsarbejdet på
uddannelsesområdet. Universiteterne og Videnskabsministeriet skal dog arbejde
videre med at skabe den rette balance mellem det overordnede strategiske niveau
i målfastsættelsen og det mere operationelle niveau.
Statsrevisorernes bemærkninger får til følge, at Videnskabsministeriet i dialog med
universiteterne vil arbejde for at styrke målfastsættelsen for kvalitetssikring på det
mere operationelle niveau, idet udgangspunktet vil være, at
Videnskabsministeriet ikke har en eksplicit hjemmel til sikre en præcis angivelse
af målene for kvalitetssikringsarbejdet. Derudover vil udviklingskontrakterne indgå
som en naturlig del af drøftelserne med forligskredsen bag universitetsloven i
forlængelse af evalueringen i 2009.
Det er universiteternes ansvar at udvikle og overvåge kvaliteten af deres
uddannelser. Det er vigtigt at holde fast i lovens intention om, at universiteterne
har fagligt selvstyre, og at universiteterne sammen med Videnskabsministeriet
har et fælles ansvar for, at universitetsuddannelserne har den højeste kvalitet.
I samspil med universiteterne arbejder Videnskabsministeriet for at sikre, at der
på universiteterne er et synligt og effektivt kvalitetsarbejde. Det vil ske blandt
andet ved at følge en række af Rigsrevisionens anbefalinger om øget vejledning
samt ved at fremme, at der sker erfaringsudveksling universiteterne imellem.
Statsrevisorerne finder, at universiteterne har gennemført et for begrænset antal
evalueringer af hele uddannelsesforløb i perioden 2003-2007. Med vedtagelsen af
akkrediteringsloven i marts 2007 og etableringen af Akkrediteringsinstitutionen,
der efter velkendte kvalitets- og relevanskriterier akkrediterer nye og eksisterende
universitetsuddannelser, vil universitetsuddannelserne med jævne mellemrum
blive akkrediteret. Derved sker der fremadrettet en systematisk, helhedsorienteret
ekstern vurdering af universitetsuddannelserne. Universiteterne skal i forbindelse
med akkreditering blandt andet på tilfredsstillende vis dokumentere, at den
pågældende uddannelse indgår i universitetets system for kvalitetssikring.
Jeg vil gerne henlede statsrevisorernes opmærksomhed på, at
Videnskabsministeriet i juli 2005 sendte en oversigt til universiteterne over de
minimumskrav til kvalitetsudvikling, der følger af universitetsloven og European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Dette skete
blandt andet for at bidrage til, at der gennemføres regelmæssige
uddannelsesevalueringer, som er et element i ENQA’s standarder.
Jeg tror, at universiteterne kan få stor nytte af beretningens katalog med
eksempler til inspiration til universiteternes kvalitetsarbejde, og jeg vil anmode
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universiteterne om gennem lokale og koordinerede initiativer at arbejde videre
med anbefalingerne om at styrke kvalitetsudviklingen og kvalitetssikringen.
Videnskabsministeriet er således godt i gang med arbejdet for, at
kvalitetssikringen og -udviklingen i universitetsuddannelserne bliver mere
målrettet og helhedsorienteret end hidtil.

Med venlig hilsen

Helge Sander
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