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Baggrund
Folketinget vedtog i 2002 lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne
(lov nr. 414 af 6. juni 2002), som pålagde uddannelsesinstitutioner at offentliggøre en række oplysninger på institutionens hjemmeside. Kravene til institutionernes oplysningspligt blev efterfølgende skærpet i 2005 (lov nr. 332 af 18. maj
2005), og der blev i forlængelse heraf udsendt en ny lovbekendtgørelse, der inkludere disse nye krav (lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005).
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) udsendte i november
2004 Vejledning om lov om åbenhed og gennemsigtighed i universitetsuddannelser.
Universitets- og bygningsstyrelsen (UBST) gennemførte i første halvår af 2007
en statusopfølgning på universiteternes implementering af lov om gennemsigtighed og åbenhed. Denne status viste, at universiteterne generelt havde implementeret loven tilfredsstillende, men der var dog enkelte mangler. Samtidig viste status, at der var behov for en opdatering af vejledningen.
Nedenstående vejledning er revideret på basis af erfaringerne fra UBST s statusopfølgning samt efterfølgende drøftelser med repræsentanter fra universiteterne
og Danske Universiteter.
Lovens formål
Loven har som formål, at give skoler og uddannelsesinstitutioner mulighed for at
lære af og inspirere hinanden gennem dialog og spredning af gode erfaringer,
fremme skolers og institutioners bevidsthed om, hvad god kvalitet er og gennem
sund konkurrence fremme udvikling på skolen eller institutionen
Samtidig skal loven gøre det lettere for borgerne at foretage et kvalificeret valg af
uddannelse og institution og for at kunne deltage med aktiv brugerindflydelse på
institutionen.
Endelig vil loven give den bredere offentlighed, eksempelvis virksomheder, der
ønsker velkvalificerede medarbejdere, lettilgængelig og relevant information om
indhold, kvalitet og niveau af givne uddannelsesudbud
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Lovens krav
Universiteterne skal sikre, at følgende oplysninger er tilgængelige på universitetets hjemmeside på en lettilgængelig måde:
1. Universitetets aktuelle uddannelser
2. Universitetets aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt
3. Universitetets karaktergivning
4. Studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald samt overgangsfrekvens til beskæftigelse og anden uddannelse.
5. Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af universitetets undervisning
6. Andet, som universitetet finder væsentligt for belysning af kvaliteten af undervisningen.
Universitets- og Bygningsstyrelsen har i dialog med Danske Universiteter og
universiteterne fastlagt, hvorledes de seks punkter opfyldes på en hensigtsmæssig
måde inden for universitetsområdet. Ved at opfylde disse fastlagte standarder bliver det samtidig lettere for brugere af universiteternes hjemmesider at sammenligne på tværs af universiteter. Det er dog vigtigt at understrege, at de nedenstående specifikke krav til opfyldelsen af de seks punkter er minimumskrav. Disse
minimumskrav står ikke i vejen for, at universiteterne medtager yderligere relevant information under de enkelte punkter.
Der er ingen specifikke krav til, hvorledes universiteterne rent teknisk placerer
oplysningerne på deres hjemmesider. Det er dermed op til universiteterne selv at
finde en form, der sikrer, at oplysningerne er lettilgængelige og overskuelige.
Universiteterne kan dog lave en samlet indgang (ikon) til oplysningerne på forsiden, og Universitets- og Bygningsstyrelsen opfordrer universiteterne til at være
opmærksomme på, at oplysningerne ikke bør ligge for mange klik væk fra forsiden.
1. Universitetets aktuelle uddannelser
Loven gælder for al undervisning, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov.
Det betyder, at universiteterne skal offentliggøre oplysninger om alle
Bacheloruddannelser
Kandidatuddannelser
Ph.d.-uddannelser
Masteruddannelser, andre deltidsuddannelser og supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse
Oplysningskravene gælder dog ikke for uddannelser, som universiteterne ikke
længere optager nye studerende på.
For alle bachelor- og kandidatuddannelser skal oplysningerne som minimum inkludere følgende:
En kort beskrivelse af uddannelsen. Beskrivelsen skal inkludere informationer om, hvilke muligheder for beskæftigelse og videreuddannelse uddannelsen giver.
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Oplysninger om, hvilke fag (udbud, seminarer etc.) der er en del af uddannelsen
Uddannelsens studieordning
Oplysninger om, hvorvidt uddannelsen er blevet akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Hvis uddannelsen er akkrediteret, skal der linkes til akkrediteringsrapporten.
For kandidatuddannelser skal det tillige oplyses, hvilke bacheloruddannelser der
giver adgang til uddannelsen.
For ph.d.-uddannelser skal universiteterne som minimum give information om,
hvilke hovedområder universitet udbyder ph.d.-uddannelser inden for. Universitet
skal ligeledes oplyse, hvilke ph.d.-skoler der er tilknyttet universitet.
For masteruddannelser, andre deltidsuddannelser og supplerende uddannelsesaktivitet skal universiteterne beskrive, hvilke uddannelser universitetet tilbyder.
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Universiteterne skal kort beskrive deres overordnede værdigrundlag, og pædagogiske udgangspunkt. Oplysningerne om det pædagogiske udgangspunkt skal indeholde en kort introduktion til de undervisningsformer, der benyttes på universitetet (holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde etc.). Universiteterne kan
vælge at beskrive pædagogisk udgangspunkt under de enkelte uddannelser i stedet for at lave en generel tekst. For at der ikke skal opstå usikkerhed om, hvilket
pædagogisk udgangspunkt der gælder på enkeltuddannelser, kræver dette valg
dog, at beskrivelserne af pædagogisk udgangspunkt findes på samtlige uddannelser.
3. Universitetets karaktergivning
Universitetet skal give en introduktion til den gældende karakterskala (7trinsskalaen).
Universitetet skal derudover give følgende karakteroplysninger for hver uddannelse:
For bacheloruddannelser offentliggøres karaktergennemsnittet for bachelorprojekt. Derudover skal gennemsnitskarakterer for den samlede bacheloruddannelse oplyses, hvis der i uddannelsens studieordning er regler om udregning af gennemsnitskarakter.
For kandidatuddannelser opgives karaktergennemsnittet for speciale. Derudover skal gennemsnitskarakterer for den samlede kandidatuddannelse oplyses, hvis der i uddannelsens studieordning er regler om udregning af gennemsnitskarakter.
Ved alle karakteroplysninger skal det angives, hvor mange bedømmelser gennemsnitsberegningen er baseret på.
Opgørelsen laves en gang årligt og dækker et indberetningsår (1. oktober - 30.
september) For uddannelser med få studerende (under ti fuldførte årligt), kan
universiteterne dog basere opgørelsen på karaktergivningen i flere studieår.
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Første hele studieår med 7-trins-skalaen er 2007/2008. Når karakterdata fra dette
studieår skal offentliggøres vil det af hensyn til at mindske risikoen for misforståelse være i orden at fjerne karakterdata baseret på 13-skalaen. Hvis der offentliggøres karakterer efter både 7-trins-skalaen og 13-skalaen, skal det tydeligt
fremgå, hvilke bedømmelser der er gennemført henholdsvis efter 13-skalaen og
7-trins-skalaen.
4. Studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald og overgangsfrekvens til beskæftigelse
Oplysninger om gennemførsel og frafald skal som minimum opgøres for bachelor, kandidat og ph.d.-studier. Universiteterne kan leve op til dette krav ved at
linke til Danske Universiteters opgørelse af studerendes gennemførsel og frafald.
Dette forudsætter dog, at Danske Universiteters opgørelser fremover også inkluderer oplysninger om gennemførsel og frafald blandt ph.d.-studerende. Alternativt må universiteterne supplere Danske Universiteters opgørelser med egne tal
for ph.d.-studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens og frafald.
Universitets- og Bygningsstyrelsen opgør årligt beskæftigelsen for universiteternes nyuddannede bachelorer, kandidater og ph.d.er. Universiteterne kan leve op
til dette krav ved at linke til Universitets- og Bygningsstyrelsens opgørelse. Opgørelsen findes på Universitets- og Bygningsstyrelsens webside www.ubst.dk
5. Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af universitetets undervisning
Universiteterne skal som minimum have en kort tekst der beskriver, hvorledes
undervisningen evalueres.
Under punktet skal gennemførte evalueringer af universitetets uddannelser og
undervisning offentliggøres. Dette gælder både evalueringer foretaget af studerende og eksterne parter.
Evalueringer af undervisning, hvor alene universitetets ansatte har medvirket,
skal heller ikke offentliggøres.
Evalueringer af enkelte undervisere skal dog ikke offentliggøres. Hvis undervisning i et fag (udbud, seminar etc.) kun varetages af en enkelt underviser på institutionen, er det således ikke påkrævet at offentliggøre evalueringer af underviseren/undervisningen i dette fag.
6. Andet
Universiteterne skal som minimum have lettilgængelige kontaktoplysninger på
deres hjemmeside. Endvidere skal universiteterne beskrive deres studie- og erhvervsvejledning.
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