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Formål 

Denne procedure beskriver Københavns Universitets (KU) model for gen-

nemførelse af dimittendundersøgelser, og hvorledes resultaterne indgår i 

hhv. uddannelsesevalueringer og uddannelsesredegørelser. KU gennemfører 

dimittendundersøgelser med henblik på løbende kvalitetssikring af uddan-

nelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører dimittendundersøgelser 

for professionsbachelor- og kandidatuddannelser. KU gennemfører dimit-

tendundersøgelser for bachelor-, akademi-, diplom- og masteruddannelser. 

Ansvarsfordeling 

Universitetets ledelse har ansvar for, at universitetet gennemfører dimittend-

undersøgelser på alle uddannelser inden for undersøgelsestemaer af central 

betydning for uddannelsernes kvalitet.  

Fakulteternes ledelse har ansvar for, at resultaterne af dimittendundersøgel-

serne indgår i de aktuelle uddannelsesevalueringer og i uddannelsesredegø-

relser.  

Uddannelser & Studerende (US) er ansvarlig for, at indsamling af dimit-

tenddata finder sted samt for efterfølgende dataafrapportering til fakulte-

terne. 

US har ansvar for at monitorere ændringer i ministeriets spørgeramme i for-

hold til dimittendundersøgelser for professionsbachelor- og kandidatuddan-

nelser. US udarbejder forslag til ændring af undersøgelsestemaer og –



 

 

SIDE 2 AF 3 

spørgsmål i KU’s tillægsspørgsmål i samarbejde med US’ dimittendunder-

søgelsesarbejdsgruppe/relevante fakultetsrepræsentanter. US vurderer, om 

ændringer i spørgerammen for professionsbachelor- og kandidatuddannelser 

giver anledning til ændringer i spørgerammen for KU’s egne dimittendun-

dersøgelser for bachelor- og deltidsuddannelser. 

SAK-kvalitetssikring har ansvar for, at forslag til justering af eksisterende 

spørgsmål eller formulering af nye spørgsmål fortsat sikrer, at dimittendun-

dersøgelserne kan anvendes til kvalitetssikring af uddannelsernes kvalitet og 

relevans. SAK-kvalitetssikring godkender forslag fra US og dimittendunder-

søgelsesarbejdsgruppen om ændring af undersøgelsestemaer og –spørgsmål. 

Undersøgelsestemaer 

De centrale undersøgelsestemaer for dimittendundersøgelser på KU skal un-

derstøtte den løbende kvalitetssikring af uddannelsernes kvalitet og relevans 

for arbejdsmarkedet. Undersøgelsestemaerne dækker som minimum dimit-

tendernes nuværende beskæftigelse, hvilke kompetencer de har fået gennem 

deres uddannelse, og hvordan disse kompetencer kommer i spil på arbejds-

markedet. Hertil kommer undersøgelsestemaer, der har relevans for forskel-

lige uddannelsestyper. US har ansvar for at sikre, at undersøgelsestemaernes 

fortsatte relevans løbende afstemmes i samarbejde med fakulteterne.  

Procedure 

For alle professionsbachelor- og kandidatuddannelser gennemfører Uddan-

nelses- og Forskningsministeriet dimittendundersøgelser hvert andet år i 

ulige år1 i forbindelse med gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen 

”Uddannelseszoom”. For alle bachelor-, akademi-, diplom- og masteruddan-

nelser gennemfører KU (US) egne dimittendundersøgelser hvert andet år i 

ulige år.  

Hver dimittendundersøgelse omfatter de seneste tre årgange – dog tidligst et 

år efter dimissionen. Respondentgruppen omfatter således alle, der er dimit-

teret et til tre år før dataindsamlingstidspunktet2. KU stiller krav om, at fa-

kulteterne gennemfører uddannelsesevalueringer hvert sjette år, og at den 

seneste dimittendundersøgelse inddrages i uddannelsesevalueringen. KU 

stiller desuden krav om, at fakulteterne inddrager de øvrige dimittendunder-

søgelser i en uddannelsesredegørelse – som minimum hvert tredje år efter 

inddragelse i en uddannelsesevaluering. Dette svarer til, at dimittendunder-

søgelserne skiftevis inddrages i en uddannelsesevaluering og en uddannel-

sesredegørelse forskudt med tre år.  

                                                 
1 Første dimittendundersøgelse på baggrund af Uddannelseszoom gennemføres dog i 2020. 

Herefter gennemføres alle dimittendundersøgelser i 2021, 2023, 2025 osv.   
2 Fx: Der indsamles data i efteråret 2021 for alle, der er dimitteret 1. oktober 2018-30. sep-

tember 2020. 
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KU stiller krav om, at dimittendundersøgelserne skal analyseres i relation til 

de øvrige kvantitative og kvalitative data, der indgår i henholdsvis uddan-

nelsesevalueringerne og uddannelsesredegørelserne, jf. KU’s fælles kvali-

tetssikringspolitik ESG 1.2c og d. 

For kandidat- og professionsbacheloruddannelser kan fakulteterne vælge at 

udføre egne, supplerende undersøgelser af uddannelsernes kvalitet og rele-

vans blandt dimittender fra en eller flere af fakultetets uddannelser.  

For bachelor-, akademi-, diplom- og masteruddannelser kan fakulteterne 

vælge at gennemføre egne dimittendundersøgelser i stedet for at benytte 

KU’s fælles dimittendundersøgelse for en eller flere af fakultetets uddannel-

ser. Fakulteternes egne dimittendundersøgelser skal som minimum under-

søge de samme undersøgelsestemaer, som KU’s fælles undersøgelse for 

de(n) pågældende uddannelsestype(r). 

Data fra fakulteternes egne eller supplerende dimittendundersøgelser bør 

inddrages i de relevante uddannelsers førstkommende uddannelsesredegø-

relse eller uddannelsesevaluering.  

 

 

 

Særlige regler for nye og sammenlagte uddannelser samt uddannelser 

under lukning 

Dimittendundersøgelser for nye uddannelser 

Der gennemføres dimittendundersøgelser for nye uddannelser, når tre år-

gange har kunnet dimittere fra en uddannelse, og den seneste årgang har væ-

ret dimitteret i et år. 

Dimittendundersøgelser for sammenlagte uddannelser  

Dimittendundersøgelse for en ny sammenlagt bachelor-, akademi-, diplom 

eller masteruddannelse gennemføres på samme vilkår som for nye uddan-

nelser, dvs. når tre årgange har kunnet dimittere fra en uddannelse, og den 

seneste årgang har været dimitteret et år. Dimittendundersøgelser for en ny 

sammenlagt professionsbachelor- eller kandidatuddannelse gennemføres ef-

ter samme princip, eller når uddannelserne indgår i Uddannelseszoom. 

Dimittendundersøgelser for uddannelser under lukning 

Der gennemføres ikke dimittendundersøgelser for bachelor-, akademi-, di-

plom- og masteruddannelser under lukning3. Tidligere separate uddannelser, 

der er lagt sammen, anses for at være uddannelser under lukning, når den 

nye sammenlagte uddannelse har sit første optag. 

                                                 
3 Professionsbachelor- og kandidatuddannelser kan få gennemført dimittendundersøgelser i 

forbindelse med Uddannelseszoom, selvom disse er under lukning. KU stiller ikke krav om, 

at resultater for disse uddannelser anvendes på fakulteterne.  


	Undersøgelsestemaer

