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MÅLRAPPORTERING
KEAs UDVIKLINGSKONTRAKT 2016

Denne målrapportering omhandler den anden af i alt tre målrapporterin-

ger for KEAs udviklingskontrakt. I 2016 har KEA opfyldt 12 ud af 19 mål. 

2 mål er delvist opfyldt, mens 5 mål ikke er opfyldt. KEA har i år opfyldt 

flere delmål sammenlignet med 2015 og enkelte mål for 2017 er allerede 

opfyldt. Det vil sige, at KEA er godt på vej, men der er stadig et arbejde, 

der skal gøres.   

 

  

1. Bedre kvalitet i uddannelserne: 2 ud af 4 mål er opfyldt og 2 mål 

er ikke opfyldt  

De studerendes vurdering af kvalitet (1.1)

I sidste års målrapportering prognosticerede KEA en stigning i studeredes 

tilfredshed med uddannelserne – en stigning som har materialiseret sig. 

KEA har fået det bedste resultat i KEAs historie, men det er desværre ikke 

tilstrækkelig til at opfylde det ambitiøse mål for 2016. Den manglende 

målopfyldelse skyldes, at 2 uddannelser har fået en dårlig tilfredsheds-

undersøgelse. Hvis de to uddannelser scorer mere gennemsnitligt, vil 

KEA være 1-2 indekspoint fra målopfyldelse. 

KEA har sat betydeligt ind over for de berørte uddannelser og forven-

ter en yderligere stigning i tilfredsheden næste år, men vurderer også, at 

målet for 2017 bliver vanskeligt at opfylde, da der er lagt en yderligere 

progression ind.     

De studerendes vurdering af arbejdsbelastning (1.4)

Resultatet af de studerendes vurdering af arbejdsbelastningen er uæn-

dret sammenlignet med sidste års målrapportering, og derfor opfylder 

KEA ikke målet for 2016. Det vurderes, at den manglende progression i 

målet bl.a. er et resultatet af, at implementeringen af, at konceptet for-

studieaktivitet ikke er udrullet i tilstrækkelig til, at effekterne kan iden-

tificeres. Det vurderes, at KEA vil registrere en øget studieintensitet ift. 

næste målrapportering. 

Der er i alt 7 uddannelser på KEA, der ligger under minimumsscoren på 32.  

I 2016 har BA Software Development registreret en meget lav studiein-

tensitet. Det vurderes, at den lave studieintensitet primært beror på to 

forhold; 1) De studerende bruger meget tid på studierelevant arbejde 

på grund af en betydelig efterspørgsel på studerende/dimittender med 

kompetencer indenfor softwareudvikling. 2) Uddannelsen har registreret 

en nedgang i det generelle tilfredshedsniveau, som meget vel kan influ-

ere på de studerendes vurdering af deres studieintensitet. 

Nedgangen vurderes bl.a. at være udtryk for, at det nye sammensatte un-

derviserteam skal have tid til at finde fodfæste. Derfor forventes det, at 

studieintensiteten sammen med tilfredshedsniveauet fremadrettet vil 

stige, men det er ligeledes vurderingen, at efterspørgslen på studerende/

dimittender ikke bliver mindre fremadrettet, hvilket alt andet lige vil van-

skeliggøre målopfyldelsen med den indlagte progression for 2017.           

 

2. Større relevans og gennemsigtighed: 3 ud af 4 mål er delvist  

opfyldt og 1 mål er ikke opfyldt      

De studerendes vurdering af relevans (2.1)

Som beskrevet under pkt. 1, har KEA registreret en fremgang i tilfreds-

heden. Dette smitter af på nærværende indikator, hvor KEA også er gået 

betydeligt frem, hvilket ligger i tråd med prognosticeringen sidste år, 

men stigningen er ikke helt tilstrækkelig til, at målet er opfyldt. Da må-

let for 2017 indeholder en yderligere progression, bliver det vanskeligt 

at opfylde målet, men KEA vil arbejde målrettet på, at dette indtræffer.  

Kursisternes vurdering af relevans (2.2)

Målopfyldelsen ligger marginalt under målene og derfor vurderes må-

let som delvist opfyldt. Det vurderes endvidere, at målet for 2017 er 

realiserbart.  
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Ledighedsgrad (2.4)

Flere af KEAs uddannelser har ledighedsgrad, der er højere end landsgen-

nemsnittet sammenlignet med sidste år. Målet vurderes derfor ikke op-

fyldt, da KEA har en ambition om at have den laveste ledighed. Karakte-

ristisk for de uddannelser, der ligger under landsgennemsnittet er, at det 

er tekniske uddannelser, der i forvejen har en meget lav ledighed– lavere 

end landsgennemsnittet for alle videregående uddannelser. 

Udviklingen – at flere uddannelser på KEA har en højere ledighed – er ikke 

alarmerende i sig selv, da ledigheden er meget lav i forvejen. KEA vil dog 

fortsætte med skabe de bedst mulige forudsætninger for at dimittender 

får hurtig og relevant beskæftigelse.

3. Bedre sammenhæng og samarbejde: 1 ud af 1 mål er ikke opfyldt  

Samlet set opfylder 1 ud 3 delmål. De to andre delmål er ikke opfyldt, og 

derfor vurderes målet samlet set til ikke at være opfyldt. 

I forlængelse af KEAs indsats med institutionsakkreditering arbejder KEA 

fortsat med projektkategorisering og -administrationen for at kvalitets-

sikre og kvalificere nye projekter/opgaver og for at sikre en mere syste-

matisk og effektiv igangsættelse og drift af projekter/opgaver. Med etab-

lering af en ny projektkategoriseringsmodel i 2016 blev en lang række 

aktiviteter, som førhen var kategoriseret som forskning- og innovations-

projekter (FoI), nedjusteret til såkaldte udviklingsopgaver, altså tidsbe-

grænsede opgaver som ligger tæt op af den daglige drift af organisation 

og uddannelser. Dette er en væsentlig faktor i den relativt lave andel af 

adjunkter og lektorer, som har deltaget i FoI-projekter i 2016. Mange af 

disse udviklingsopgaver har potentiale til at blive løftet til innovations-

projekter, hvilket KEA vil arbejde hen imod i 2017. 

Det må konstateres, at integration af forsknings- og udviklingsprojekter 

(FoU) er en mere gennemgribende kapacitetsopbygning end hidtil an-

taget. Det ses bl.a. ved, at KEA er på samme niveau som sidste års mål-

rapportering. KEA vurderer, at projektadministrationen vil resultere i en 

bedre ressourceudnyttelse af FoU-projekter i fremtiden fx ved at knytte 

flere undervisere fra flere forskellige uddannelser til projekterne. Herved 

kan KEA løfte niveauet, men det kræver også, at KEA bliver partnere på 

flere FoU-projekter end hidtil. 

Og endelig er der igangsat en rekrutteringsproces som vil føre til ansæt-

telsen af EA-sektorens otte første docenter. Docenterne får den dob-

belte opgave at drive og kvalificere FoU-arbejdet og at engagere kolleger 

i projekter, hvilket vil bidrage positivt KEAs deltagelse i FoU-projekter.

4. Styrket internationalisering: 4 ud af 4 mål er opfyldt

5. Bedre organisering af uddannelserne: 1 ud af 1 mål er opfyldt 

6. Styrket innovations- og entreprenørskabskultur: 3 ud af 3 mål 

er opfyldt

7. Øget digitalisering: 1 ud af 1 mål er ikke opfyldt

Efter sidste års fremgang registreres en mindre tilbagegang. KEA fortsæt-

ter arbejdet med at digitalisere undervisningen, og det forventes, at ef-

fekterne af dette arbejde vil slå positivt ud i fremtiden.   
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1. Bedre kvalitet i uddan-

nelserne

A. OVERORDNET OVERSIGT

ANTAL MÅLEPUNKTER

4 2

DELVIST OPFYLDT OPFYLDT IKKE OPFYLDT

MÅLRAPPORTERING

4 1

11

4

1

1

3

1 1

19

1 2

4

1

1

3

12 2 5

2. Større relevans og øget 

gennemsigtighed

3. Bedre sammenhæng og 

samarbejde

4. Styrket internationalisering 

5. Øget regionalt vidensam-

arbejde 

6. Bedre organisering af  

uddannelserne 

7. Styrket innovations- og 

entreprenørskabskultur

8. Øget digitalisering 

I ALT
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1.1 De studerendes vurde-

ring af deres undervisning og 

organisering – fuldtidsuddan-

nelser (skala 0-100)

Organisering  58

Undervisning  67

Kobling mellem teori og 

praksis  66

Kontakt til erhvervslivet

59

Kobling mellem teori og 

praksis  70

Kontakt til erhvervslivet

67

Kobling mellem teori og 

praksis  66

Kontakt til erhvervslivet

67

Kobling mellem under-

visning og dagligt arbejde 

75

Brugen af det lærte i 

dagligt arbejde  69

Kobling mellem under-

visning og dagligt arbejde 

77

Brugen af det lærte i 

dagligt arbejde  70

Kobling mellem under-

visning og dagligt arbejde 

76

Brugen af det lærte i 

dagligt arbejde  68

67 % af KEAs uddannelser 

har en lavere ledigheds-

grad end gennemsnittet 

for andre udbydere af 

samme uddannelse

95 % 53 % Ikke opfyldt 

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Opfyldt 0 2 strategiske virksom-

hedssamarbejder pr. 

programområde 

Mindst 2 strategiske 

samarbejdsaftaler med 

3 ud af KEAs 5 program-

områder

Organisering  73

Undervisning  77

33 36 33

Organisering  75

Undervisning  79

Udvikling og implemen-

tering af studieaktivitets-

model på 1/3 af KEAs ud-

dannelser er gennemført

Udvikling og implemen-

tering af studieaktivitets-

model på 1/3 af KEAs ud-

dannelser er gennemført

Organisering  74

Undervisning  80

Organisering  66

Undervisning  72

Organisering  62

Undervisning  67

1.2 Kursisternes vurdering 

af deres undervisning og 

organisering af uddannelsen 

– deltidsuddannelser 

(skala 0-100)

1.3 Udvikling og implemente-

ring af studieaktivitetsmodel

B. AFRAPPORTERING

1. BEDRE KVALITET I UDDANNELSERNE

BASELINE

BASELINE

RESULTAT 2016

RESULTAT 2016

MÅLVURDERING

MÅLVURDERING

MILEPÆLE 2016

MILEPÆLE 2016

Ikke opfyldt 

Ikke opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 

MÅLRAPPORTERING

2.3 Strategiske virksomheds-

samarbejder 

2.4 Ledighedsgrad 

2. STØRRE RELEVANS OG ØGET GENNEMSIGTIGHED 

2.2 Kursisternes vurdering 

af kobling mellem undervis-

ning og dagligt arbejde samt 

brugen af det lærte i dagligt 

arbejde (skala 0-100)

2.1 De studerendes vurdering 

af koblingen mellem teori og 

praksis i undervisningen samt 

kontakten til erhvervslivet 

(skala 0-100)

1.4 De studerendes vurdering 

af arbejdsbelastningen på 

uddannelsen
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3. BEDRE SAMMENHÆNG OG SAMARBEJDE 

4.2 De studerendes tilfreds-

hed med studie- og/eller 

praktikophold i udlandet 

(skala 0-100) 

4.3 Staff mobility

4.4 Vurdering af det interna-

tionale læringsmiljø  

5. BEDRE ORGANISERING AF UDDANNELSERNE

6. BEDRE ORGANISERING AF UDDANNELSERNE

4. STYRKET INTERNATIONALISERING 

4.1 Studie – og praktikophold 

i udlandet 

5.1 Øget videnomsætning til 

virksomheder gennem efter- 

og videreuddannelse

6.1 Ensartet struktur for 

afvikling af undervisning 

(KEA plan)

3.1 Udvikling og konsolide-

ring af KEAs faglige udvik-

lingsplatforme

Mindst 2 samarbejder 

med relevante viden-

miljøer på hver faglige 

udviklingsplatform

Mindst 2 samarbejder 

med relevante viden-

miljøer på hver faglige 

udviklingsplatform

BASELINE

BASELINE

BASELINE

BASELINE

RESULTAT 2016

RESULTAT 2016

RESULTAT 2016

RESULTAT 2016

MÅLVURDERING

MÅLVURDERING

MÅLVURDERING

MÅLVURDERING

MILEPÆLE 2016

MILEPÆLE 2016

MILEPÆLE 2016

MILEPÆLE 2016

Ikke opfyldt 

60 % af fastansatte un-

dervisere er samskabere 

af mindst 1 FoU- eller 

innovationsprojekt 

25 % af fastansatte un-

dervisere er samskabere 

af mindst i FoU-projekt 

Andelen af studerende 

der er på studie- eller 

praktik ophold udlandet 

17 %

Nyt projekt 

Nyt projekt 

1 uddannelse der under 

70 

Outgoing staff  22

Incoming staff  11

51 55 55

Outgoing staff  35

Incoming staff  11

Outgoing staff  51

Incoming staff  27

0 uddannelse ligger 

under  71

0 uddannelse ligger 

under  71

27 %

Projektet ’Transfer og 

Praksisnærhed’ igang-

sættes

50 % af KEAs uddannel-

ser har implementeret en 

ensartet struktur

50 % af KEAs uddannel-

ser har implementeret en 

ensartet struktur

29 %

Projektet ’Transfer og 

Praksisnærhed’ igang-

sættes

Opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 

38 % af fastansatte un-

dervisere er samskabere 

af mindst 1 FoU- eller 

innovationsprojekt 

8 % af fastansatte under-

visere er samskabere af 

mindst i FoU-projekt 
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8. ØGET DIGITALISERING  

7. STYRKET INNOVATIONS- OG ENTREPRENØRSKABSKULTUR 

7.1 LAB time

8.1 Udvikling og implemen-

tering af KEAs digitaliserings-

strategi (skala 0-100)

7.2 Innovations- og entrepre-

nørskabskultur

7.3 Eksperimenthjulet, der 

ligger til grund for sikring og 

viden på KEA, videreudvikles 

50 virksomheder og nyt 

LAB etableres

IT- og digitale læremid-

ler i undervisningen 76

76 74

50 virksomheder og nyt 

LAB etableres

Afholdelse af 5

 workshops

Afholdelse af 5 

workshops

Mindst 3 eksperimenter 

hjemtages pr. program-

område

Alle programområder 

har hjemtaget mindst 3 

eksperimenter 

BASELINE

BASELINE

RESULTAT 2016

RESULTAT 2016

MÅLVURDERING

MÅLVURDERING

MILEPÆLE 2016

MILEPÆLE 2016

Opfyldt 

Opfyldt 

Opfyldt 

Ikke opfyldt 


