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Procedure for kvalitetssikring af obligatoriske forløb i udlandet 
 
 
I henhold til Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb 
(nr. 247 af 13/03/2015) kan bachelor- og kandidatuddannelser udbudt af Aarhus Uni-
versitet tilrettelægges med obligatoriske forløb i udlandet. Der er i den forbindelse uni-
versitetets ansvar at sikre, at alle dele af uddannelsen er kvalitetssikrede inklusive de 
dele af uddannelsen, der planmæssigt gennemføres som obligatoriske forløb i udlan-
det. 
 
Retningslinjer for kvalitetssikringen af de dele af en uddannelse, der gennemføres som 
obligatorisk forløb i udlandet kan i henhold til universitetets kvalitetspolitik opfyldes 
på følgende vis: 
 

1. Vedrørende samarbejder med øvrige europæiske universiteter 
 
Aarhus Universitet kan samarbejde med universiteter i andre europæiske lande, 
som indgår i det europæiske samarbejde om videregående uddannelse (EHEA). 
EHEA er karakteriseret ved diversitet i tilgange til ekstern kvalitetssikring, heri-
blandet akkreditering, evaluering eller audit på henholdsvis institutions- eller pro-
gramniveau. Disse tilgange til ekstern kvalitetssikring har deres fælles reference-
punkt i Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area.  
 
Hvor udbud af en bachelor- eller kandidatuddannelse med obligatorisk forløb i 
udlandet, sker i samarbejde med et universitet, som er omfattet af principperne 
for ekstern kvalitetssikring i EHEA, er der fra Aarhus Universitets side krav om, at 
der før udbuddet iværksættes, fra samarbejdspartners side foreligger dokumenta-
tion for en positiv akkreditering af: 
 
(1) pågældende institution, når der er tale om institutionsakkreditering;  
 

https://www.google.com/search?q=EHEA&rlz=1C1GCEU_daDK826DK826&oq=EHEA&aqs=chrome..69i57j0l5.1365j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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(2) Pågældende uddannelsesprogram (bachelor- eller kandidatuddannelse), som 
de obligatoriske dele i udlandet indgår i, når der er tale om ekstern kvalitetssikring 
på programniveau. 
 
Det er Aarhus Universitets ansvar, at sikre at den eksterne kvalitetssikringsinstitu-
tion som har forestået institutions- eller programakkreditering/-evaluering/-audit 
er optaget i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). 
 
I samarbejder af længere varighed indhenter universitetet løbende dokumentation 
for den eksterne kvalitetssikring i overensstemmelse med den frekvens for kvali-
tetssikring, som partneruniversitetet er omfattet af. Dog mindst hver 5. år, som led 
i den på AU planlagte uddannelsesevaluering.   
 
2. Vedrørende samarbejder med universiteter i lande uden for Eu-

ropa 
 

Hvor udbud af en bachelor- eller kandidatuddannelse med obligatorisk forløb i 
udlandet, sker i samarbejde med et universitet, som ikke er omfattet af princip-
perne for ekstern kvalitetssikring i EHEA, er der fra Aarhus Universitets side krav 
om, at der før udbuddet iværksættes, fra samarbejdspartners side foreligger verifi-
kation på: 

 
(1) Nationale myndigheders formelle godkendelse/anerkendelse af institution og 

uddannelsesprogrammer (bachelor- eller kandidatuddannelse/kurser); 
(2) Kvalitetssikringssystemet inklusive information om praksis og frekvens for 

kvalitetssikring på uddannelsesniveau.  Der skal i samarbejdsaftale med part-
neruniversitet(er) fremgå hvilke parametre, herunder forskningsdækning og 
planlagte undervisningstimer, som vil indgå i den løbende kvalitetssikring af 
det obligatoriske forløb i udlandet. 

 
I samarbejder af længere varighed indhenter universitetet løbende verifikation på 
(1) i overensstemmelse med frekvensen for de konkrete nationale godkendelser.  
 

 
3. Generelle forhold 

 
I forbindelse med etablering af obligatoriske forløb i udlandet er den faglige vur-
dering af kurser/modulers indholdsbeskrivelser placeret i relevant studienævn. 
 
Kvalitetssikring håndteres via en af studienævnet etableret AU-styregruppe eller 
udpeget AU-koordinator for det obligatoriske forløb i udlandet, der forestår den 
løbende dialog med samarbejdspartneren om kvalitetssikring af forløbet. 
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Styregruppe/udpeget koordinator afrapporterer årligt til studienævn vedr. den lø-
bende kvalitetssikring, herunder vedrørende a) forskningsdækning, b) undervis-
ningstimer og c) undervisningsevaluering mv. Der stilles krav om skriftlig doku-
mentation for behandling af afrapporteringen.  

 


