Kvalitetssikring på DJM – version 2019
Institutionsakkreditering og kvalitetssikring
Ved lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner er det bekendtgjort, at Det Jyske Musikkonservatorium, som en videregående uddannelsesinstitution, skal gennemføre institutionsakkrediteringer.
Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser og godkendelse
af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet og Vejledning om institutionsakkreditering for videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet redegør yderligere for de overordnede rammer for akkreditering.
To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:



Kvalitetssikringspolitik og- strategi
Kvalitetsledelse og organisering

I dette notat redegøres der for, hvordan DJM vil opfylde institutionsakkrediteringens krav om Kvalitetssikringspolitik og – strategi, samt kvalitetsledelsen og organisering ved at opstille DJMs Kvalitetssikringssystem.
DJM har i udarbejdelsen af kvalitetssikringssystemet fundet stor inspiration i samarbejdet med de øvrige musikkonservatorier i Danmark.
DJMs Kvalitetssikringssystem
DJMs Kvalitetssikringssystem er den samlende betegnelse for Det Jyske Musikkonservatoriums (DJMs) bestræbelser på at skabe undervisning af højeste kvalitet
og det mest kompetenceudviklende læringsmiljø for konservatoriets studerende.
DJMs Kvalitetssikringssystem skal igennem en studenterinddragende og ledelsesforankret indsats medvirke til at realisere DJMs mission og vision:
Mission
Det Jyske Musikkonservatorium fremmer kulturens udvikling i Danmark gennem
kunst.
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DJM varetager i samspil med nationale og internationale netværk den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og bedriver udviklingsvirksomhed og
forskning. DJM varetager som kulturinstitution vækstlagsudvikling og almen kulturel virksomhed.
Vision
Det Jyske Musikkonservatorium vil tilhøre eliten af musikkonservatorier og dermed på højeste niveau bidrage til langsigtet, kvalitativ og bæredygtig udvikling af
musiklivet i Danmark og internationalt.
DJM vil fundere sin virksomhed på en grundlæggende accept af diversiteten i
samfundet og i kunsten, og derigennem sikre sin relevans.
DJM Kvalitetssikringssystem skaber sammenhæng mellem:
Det eksterne kvalitetssikringssystem for videregående uddannelser i Danmark i
form af lovgivning, akkrediteringssystemet (hvor fokus er på kvalitet og relevans),
DJMs rammeaftale mv. og de interne kvalitetssikringsmål og -krav i form af f.eks.
Politik for uddannelseskvalitet.
Kvalitetssikringssystemet tager udgangspunkt i den europæiske standard- ENQA,
og er inspireret af AEC /Polifonias Accreditation Working Group´s arbejde med
kvalitetssikring af musikuddannelser på videregående uddannelsesniveau.
DJM Kvalitetssikringssystem etablerer ensartede og gennemskuelige rammer for
alle konservatoriets uddannelser og for dokumentationen af uddannelsernes kvalitet. I praksis sker kvalitetsarbejdet tæt på de enkelte uddannelser med inddragelse af undervisere, studerende og relevante personer fra konservatoriets omverden.
Kvalitetssikringssystemet ved Det Jyske Musikkonservatorium er funderet på tre
grundlæggende elementer:




Politik for uddannelseskvalitet
Kvalitetsorganisation
Dokumentation, analyse, refleksion og handling
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Kvalitetsorganisation

Politik for
uddannelseskvalitet

Dokumentation,
analyse, reflektion og
handling

Politik for uddannelseskvalitet

DJMs kvalitetssikringspolitik og - arbejde består af:



Politik for uddannelseskvalitet og
8 delpolitikker

De 8 delpolitikker udgøres af:
1. Vækstlagsaktiviteter og rekruttering
2. Optagelse og studiestart
3. Studiemiljø
4. Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling
5. Uddannelsernes videngrundlag
6. Tilrettelæggelse og udvikling af uddannelserne og undervisning
7. Studievejledning og studieadministration
8. Overgang til beskæftigelse
Politik for uddannelseskvalitet er baseret på en model, der afspejler de studerendes uddannelsesforløb fra vækstlagsaktiviteter og rekruttering over uddannelse til
beskæftigelse.
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Udvikling af delpolitikkerne og det respektive kvalitetssikringsarbejde sker med
aktiv inddragelse af studerende, underviserne, studieledere og andre relevante
aktører bla. konservatoriets aftagerpanel.
Formålet med Politik for uddannelseskvalitet er i overensstemmelse med BEK nr.
339 at:






fastsætte konkrete og ambitiøse mål for DJMs samlede kvalitetssikring ogudvikling
beskrive de processer og procedurer, der skal understøtte, at de fastsatte
mål opnås, og sikre, at relevante problemstillinger og udfordringer løbende
identificeres og håndteres
at samtlige ordinære uddannelser på DJM er omfattet og
at politikken dækker alle områder, der er relevante for sikring og udvikling
af uddannelsernes kvalitet og relevans i overensstemmelse med institutionsakkrediteringens kriterier III –V

Det er et overordnet princip for kvalitetssikringsarbejdet, at inddragelse af studerende sker i størst mulig omfang til gavn for den fortsatte udvikling af uddannelserne.

Kvalitetsorganisation

DJM har nedsat en kvalitetsorganisation, der består af:
-

Rektoratet
Studielederne
Uddannelsesrådet

DJMs Kvalitetssikringssystem er forankret på ledelsesniveau i konservatoriets rektorat; dvs. hos rektor, vicerektor og administrationschef, hvor rektor har det øverste og endelige ansvar.
Rektor har det overordnede ansvar for, at interne og eksterne krav til uddannelserne og kvaliteten af disse bliver omsat til god praksis. Ledelsesstrukturen for
kvalitetssikringsstrukturen afspejler derfor DJM som en relativt lille organisation
med en relativt flad ledelsesstruktur –
en ledelse, der går fra rektor til mellemlederniveau og til studerende, og hvor rektor ligeledes er i direkte dialog med de studerende gennem forskellige råd og udvalg.
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Rektor er ansvarlig for den samlede kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi på DJM.
Kvalitetsorganisationen er forankret i ledelsesstrukturen gennem Ledergruppen
og i Uddannelsesrådet, der sammen med øvrige råd og organer er DJMs koordinerende fora for strategiske spørgsmål vedrørende DJMs uddannelser.
Uddannelsesrådet
Uddannelsesrådet sammensættes af:
- rektoratet
- studielederne
- formanden for studienævnet
- forskningslektor – primært med fokus på uddannelsernes videngrundlag.
Rektor er formand og der udarbejdes et kommissorium for Uddannelsesrådet, der
bl.a. omfatter en nærmere afklaring af snitfladen mellem Uddannelsesrådets opgaver og Studienævnets opgaver i kvalitetssikringsarbejdet.
Inddragelse af studerende og undervisere
Studerende og undervisere inddrages via Studienævnet, Konservatorierådet, Studenterrådene, via fokusgrupper, samt ved øvrige møder og drøftelser, der foregår
som en del af konservatoriets praktiske kvalitetsarbejde.

Figuren på næste side viser DJMs kvalitetssikringsorganisation.

BA uddannelser
DJM
uddannelsesråd
Rektoratet

KA uddannelser
Solistuddannelser
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Dokumentation og opfølgning
Opfølgning på politik for uddannelseskvalitet og delpolitikkerne sker via drøftelser i Uddannelsesrådet.
-

På et årligt møde behandles overordnet DJMs kvalitetssikringsmodel med
udgangspunkt i nærværende notat og Politik for uddannelseskvalitet. Derudover fastlægges strategi og handlingsplan for kvalitetssikring for det kommende studieår. Ligeledes analyse og evaluering samt:
o opfølgning på foregående års strategiske tiltag
o status på arbejdet med delpolitikkerne
o status vedrørende nøgletal og forslag til evt. nye nøgletal
o forslag til fremtidig strategiske tiltag

Strategi for kvalitetssikring på DJM
Strategi for kvalitetssikring på DJM beskrives i et selvstændigt notat, da det er et
dynamisk papir. Uddannelsesrådet har ansvaret for strategien, der indeholder forslag til forbedringer af kvalitetsarbejdet i det kommende år. Strategien godkendes i rektoratet inden fremlæggelse til behandling i Uddannelsesrådet.
Konklusionerne fra kvalitetsarbejdet indgår i den årlige afrapportering i forbindelse med DJMs Årsrapport.
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