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Politik for uddannelseskvalitet på DJM – version 2019 

 
 
  

 
 

Formål De studerende på DJM udvikler deres faglige og personlige 
kompetencer i et inspirerende og nyskabende lærings- og 
uddannelsesmiljø. Fagligt og pædagogisk skal undervisnin-
gen og uddannelserne have højeste kvalitet og relevans. Det 
Jyske Musikkonservatorium udvikler løbende uddannelserne 
ud fra nationale og internationale behov.  
 
DJMs politik for uddannelseskvalitet bygger på Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (ENQA) og udtrykker konservatoriets mål for 
uddannelseskvalitet gennem otte delpolitikker.  
 
DJM sikrer og udvikler løbende og systematisk uddannelses-
kvaliteten og relevansen gennem de syv delpolitikker, der er 
defineret om de studerendes studieforløb. 

Delpolitikker Delpolitikkerne omfatter alle uddannelsesniveauer på ba-
chelor, kandidat og solistniveau – herunder uddannelser, der 
udbydes på engelsk. Delpolitikkerne afspejler uddannelses-
forløb fra rekruttering, vækstlagsaktiviteter og optagelse over 
uddannelse til beskæftigelse. 
 

1. Delpolitik for vækstlagsaktiviteter og rekruttering  
2. Delpolitik for optagelse og studiestart 
3. Delpolitik for studiemiljø 
4. Delpolitik for pædagogik og pædagogisk kompeten-

ceudvikling 
5. Delpolitik for uddannelsens videngrundlag 
6. Delpolitik for tilrettelæggelse og udvikling af uddan-

nelse og undervisning 
7. Delpolitik for studieadministration og studievejled-

ning 
8. Delpolitik for overgang til beskæftigelse 
 

Hver delpolitik er opbygget i to overordnede dele.  
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En del, hvor formålet og rammen for den pågældende delpo-
litik beskrives.  
En del, hvor et eller flere kvalitetsmål til opfyldelse af delpoli-
tikken beskrives. For hver kvalitetsmål er defineret et delmål 
og succeskriterium for, hvordan og hvornår målet er opfyldt. 
 
 
 
 
Politikker skitseret på studieforløb: 
                                                       
 
 
 
 
 
  
 
For hver af delpolitikkerne er angivet hvilke rammer, der gør 
sig gældende for den enkelte delpolitik. Dette dækker over 
eksterne rammer som lovgivning og interne relaterede do-
kumenter som rammeaftaler, strategier og politikker, ret-
ningsliner m.m.  
 
Delpolitikkerne forholder sig derudover til kriterierne for insti-
tutionsakkreditering af uddannelsesinstitutioner under KUM: 

1. Vækstlagsaktivite-
ter og rekruttering 

2. Optagelse og stu-
diestart 

3. Studiemiljø 

4. Pædagogik og pædagogisk 
 kompetenceudvikling 

5. Uddannelsernes videngrundlag 

7. Studieadministration og stu-
dievejledning 

6. Tilrettelæggelse og udvikling 
af uddannelse og undervisning 

8. Overgang til be-
skæftigelse  
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LOV om akkreditering af videregående uddannelsesinstituti-
oner, 
Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannel-
ser og nye uddannelser under Kulturministeriet og,  
Vejledning om institutionsakkreditering for videregående ud-
dannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. 

  
 

Ansvar Rektor er ansvarlig for den samlede kvalitetssikringspolitik. 
Rektor har det overordnede ansvar for, at interne og eksterne 
krav til uddannelserne og kvaliteten af disse omsættes til god 
praksis. Ledelsesstrukturen for kvalitetsstrukturen afspejler 
derfor DJMs relativt lille organisation og relativt flade ledelses-
struktur. 
 
Kvalitetsorganisationen er forankret i ledelsesstrukturen gen-
nem Uddannelsesrådet, der er DJM koordinerende forum for 
strategiske spørgsmål vedrørende uddannelser. Uddannel-
sesrådet sikrer på vegne af rektor den ledelsesmæssige foran-
kring af uddannelsesudvikling og kvalitetssikring af uddan-
nelser og undervisning.  
 

Rektor: 
- har det overordnede ansvar for kvalitetspolitikken, 

og udmøntning sker via kvalitetsorganisationens ar-
bejde med kvalitet 

- er formand for Uddannelsesrådet og godkender en-
deligt rådets forslag til strategi for den fremtidige 
kvalitetssikring. 
 

Uddannelsesrådet: 
- har det overordnede ansvar for kvalitetssikring og koordi-

nering af strategiske spørgsmål vedrørende uddannel-
serne 

 
Studienævn: 

- I henhold til den gældende styrelsesbekendtgørelse om 
styrelse af musikkonservatorier er studienævnet over for 
rektor bl.a. ansvarlig for undervisningens faglige niveau 
tilrettelæggelse og gennemførelse efter de gældende be-
stemmelser. 

 
Studielederne: 

- I praksis sikrer studielederne kvaliteten af undervisnin-
gens tilrettelæggelse og gennemførelse i samarbejde 
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med studieadministrationen og underviserne. Dette vil 
fremgå af delpolitikkerne, tilhørende vejledninger, ret-
ningslinjer m.v. 

 
 

Datagrundlag  Følgende nøgletal er en del af grundlaget for vurderinger i 
delpolitikkerne: 
 

• Ansøgerantallet og sammensætningen 
• Optagne studerende 
• Frafaldsanalyser 
• Studietid og studietidsoverskridelse 
• Karakterer 
• Dimittendanalyser 
• Forsknings- og KUV publikationer 
• Undervisningsevalueringer 
• Beskæftigelsesstatistik og alumneanalyser 

 
Analyser og refleksioner over nøgletal sker i forskellige 
ledelsesmæssige sammenhænge og i øvrige af konser-
vatoriets råd, udvalg og fora for at sikre størst mulig 
sammenhæng og styrkelse af kvaliteten på uddannel-
serne. 
 

Nøgletal rapporteres i overensstemmelse med rammeafta-
len med KUM i DJMs Årsrapport.  
 
Rektoratet følger årligt op på nøgletal og/eller resultater af eva-
lueringer og undersøgelser og igangsætter efter behov yderli-
gere undersøgelser og aktiviteter med henblik på, at styrke for-
holdene.  

Evaluering og re-
vision 

DJMs Kvalitetssikringssystem – såvel overordnet som på 
delpolitikniveau evalueres årligt og revideres om nødven-
digt. Dette sker for at sikre overensstemmelse med eks-
terne krav og interne forhold såsom rammeaftale, strategi 
o.l. og for at politikker og delpolitikkers mål og indhold er 
tidssvarende og fyldestgørende i forhold til konservatoriets 
virke. Der igangsættes en revision af såvel overordnede pa-
pirer som delpolitikker, såfremt det er nødvendigt.  
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- På et årligt møde behandles Kvalitetssikring på DJM, 

Politik for uddannelseskvalitet, samt Strategi for kvali-
tetssikring på DJM for det kommende studieår 

 

Mere information DJMs hjemmeside og intranet 
 

 


