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Indikatornavn Beskrivelse Indikatorafgrænsning Yderligere data

1 Førsteårsfrafald Indikatoren viser de studerendes frafald efter første år i forhold til tilgang (optagelsesårgang).  
Et studieforløb, som ophører inden første studieårsstart (det tidlige frafald), tæller ikke med, ligesom studieforløb, hvor den studerende afbryder og
genoptager under 13 måneder efter afbrydelse, tæller heller ikke som frafald.  
Årgangsåret er den seneste årgang, der har færdiggjort hele det første år af uddannelsen. Eksempel: kvalitetsprocesår 2022 baseres på årgang
2020, da de i efteråret 2021 har gennemløbet første år af uddannelsen.

Indikator 1 anvendes kun som
indikator, hvis der er et optag på
10 eller flere.



2 Studieprogression Indikatoren viser de aktive (indskrevne), ordinære studerendes samlede gennemsnitlige optjening af ECTS pr. semester beregnet på de studerendes
ECTS-optjening fra studiestart frem til opgørelsestidspunktet. Studerende med merit og orlov indgår i opgørelsen. Studerende, der netop er
begyndt på uddannelsen (og derfor kun har 0 semestre), indgår ikke.

  

3 Planlagte timer Indikatoren viser, hvor mange konfrontationstimer (undervisnings- og vejledningstimer) AU planlægger at tilbyde de studerende i gennemsnit pr.
30 ECTS, altså antal timer/30 ECTS, som svarer til pr. semester. Antal ECTS er renset for kurser med speciale, bachelorprojekt, obligatorisk
udenlandsophold samt obligatorisk projektorienteret forløb/obligatorisk praktik.

  

4 Undervisningsevaluering Indikatoren viser gennemsnittet af de studerendes svar på udsagnet: "Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som..." på en
skala fra 1 til 5, hvor svarkategorien "Meget stort udbytte" repræsenterer værdien 5 og svarkategorien "Intet udbytte" repræsenterer værdien 1.

Uddannelser med under 10
besvarelser eller en svarprocent på
under 10% vises ikke.

 

5a Studiemiljø - faglig trivsel Indikatoren viser gennemsnittet af de studerendes svar på udsagnet: "Der er et godt fagligt miljø.", hvor svarkategorierne går fra meget enig
(værdien 5) til meget uenig (værdien 1).

Uddannelser med under 10
besvarelser eller en svarprocent på
under 10% vises ikke.



5b Studiemiljø - social trivsel Indikatoren viser gennemsnittet af de studerendes svar på udsagnet: "Der er et godt socialt miljø.", hvor svarkategorierne går fra meget enig
(værdien 5) til meget uenig (værdien 1).

Uddannelser med under 10
besvarelser eller en svarprocent på
under 10% vises ikke.



6c VIP-dækningsgrad af
minimumstimer

Indikatoren viser andelen af planlagte VIP-dækkede konfrontationstimer (undervisnings- og vejledningstimer) i forhold til det fælles
minimumstimetal på 168 timer pr. semester på bachelorniveau og 112 timer pr. semester på kandidatniveau.  
Opgørelsen baseres på semestre med fuldt kursusprogram, hvorfor semestre med specialeperiode, bachelorprojekt og obligatorisk
projektorienteret forløb/obligatorisk praktik ikke indgår.

  

7 Studieintensitet Indikatoren viser gennemsnittet af de studerendes svar på spørgsmålet: "Hvor mange timer bruger du på undervisning, selvstudium og praktik på
en typisk uge i dette semester?"

Uddannelser med under 10
besvarelser eller en svarprocent på
under 10% vises ikke.



8 Ledighed 4.-7. kvartal
efter fuldførelse

Indikatoren viser et vægtet gennemsnit af bruttoledighedsgraden fra 4.-7. kvartal efter fuldførelsesdato for professionsbachelor- og
kandidatdimittender fra de videregående uddannelser for de fire nyeste dimittendårgange. 
Idet opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks uddannelseskoder, vil det for nogle af AU’s uddannelser betyde, at der er indberettet flere
uddannelser på den samme DSt-uddannelseskode (benævnes "klyngeantal").

Dimittendårgange med færre end
5 dimittender indgår ikke i
indikatorberegningen.
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Beskyttelse af personoplysninger
AU Uddannelses Power BI produkter er interne dokumenter, der understøtter interne beslutningsprocesser. 

Rapporterne i Power BI indeholder oplysninger, der kan være personhenførbare. Du skal derfor overholde reglerne om databeskyttelse, herunder skal du sikre dig, at oplysningerne ikke 
unødigt tilgår andre. Siderne logges.

Den generelle vejledning om privatlivspolitik på AU: http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

Beskyttelse af personoplysninger (GDPR) på AU: https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/

Spørgsmål om databeskyttelse: https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/kontakt/kontakt-studieomraadet/

Spørgsmål
Ved spørgsmål rettes henvendelse til kvalitetsmedarbejderen på fakultetet 

AR:     Annike Vestergaard Martinez, [avm@au.dk]
Nat-Tech:   Rasmus Pedersen, [rasmus.pedersen@au.dk]
     Lea Nissen, [leni@au.dk]
HE:    Julie Nøjsen Fallesen, [jnf@au.dk]
Aarhus BSS:  Kevin Gaarde O'Halloran, [kgoh@au.dk]
     Klaus Mors Kristensen, [kmk@au.dk]

eller

Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning: [analyseogindberetning.udd@au.dk]
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