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1. OVERORDNEDE RAMMER 

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitets-

arbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde ”5. Forskningsbasering og pædagogiske 

kompetencer” i kvalitetssystemet. 

 

Figur 1 viser dokumentets placering i AAU’s kvalitetssystem. For yderligere beskrivelse af kvalitetssyste-

mets struktur, henvises til ”Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet”. 

 

Figur 1. Strukturen for AAU’s kvalitetssystem i sammenhæng til kvalitetsområde 5  

 
 

 

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 5 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for forsknings-

basering og pædagogiske kompetencer”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsæt-

ningerne under dette kvalitetsområde. 

 

Denne procedure omhandler principper for forskningsbasering og videngrundlag. 

  

https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#499577
https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#492297
https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#492297
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2. FORMÅL OG AFGRÆNSNING 

AAU’s principper for forskningsbasering og videngrundlag skal sikre en relevant og fagligt kvalificeret be-

manding af universitetets uddannelser på de enkelte semestre.  

AAU har ifølge universitetsloven således til opgave ”at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse 

indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder” samt samarbejde med det omgivende sam-

fund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde.  

Det er universitetets opgave at sikre kvalitet på samtlige af disse parametre. Det betyder bl.a., at universi-

tetet skal uddanne sine dimittender til højeste niveau, og at de studerende skal have adgang til den nyeste 

og mest opdaterede viden. De studerende skal dermed møde de bedste og mest kvalificerede forskere 

direkte i undervisning og problemorienteret projektarbejde. Ligeledes skal de studerende modtage opdate-

ret og tidssvarende undervisning koblet til forskning og videngrundlag på højeste niveau igennem hele deres 

studie.  

 

Principper for forskningsbasering og videngrundlag skal udmøntes via de processer, der beskrives i afsnittet 

”Procesbeskrivelse”.  

 

Endvidere sker opfølgning på forskningsbasering og videngrundlag på den enkelte uddannelse via kvali-

tetsrapportering og uddannelsesevaluering, der hører under ”Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og ud-

dannelsesevaluering”. Den konkrete bemandingsplanlægning samt kvalitetsrapportering og uddannelses-

evaluering bidrager altså samlet set til udmøntningen af principperne for forskningsbasering og videngrund-

lag. 

 

Principperne for forskningsbasering og videngrundlag omfatter samtlige uddannelser, der udbydes på 

AAU’s tre campusser i Aalborg, København og Esbjerg. De er således gældende for universitetets videre-

gående bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser samt for dets diplom- (HD) og masterud-

dannelser.  

3. ANSVAR 

Den overordnede ansvars- og rollefordeling er i AAU’s kvalitetssystem fastlagt i dokumentet ”Ansvar og 

roller i kvalitetsarbejdet”.  

 

I det følgende omsættes den overordnede ansvars- og rollefordeling til konkret opgaveansvar for de rele-

vante ledelsesniveauer vedrørende principper for forskningsbasering og videngrundlag og dertilhørende 

proces. Opgaveansvar, samarbejde, arbejdsfordeling og specifikke krav beskrives uddybende i afsnittet ”4. 

Procesbeskrivelse”.  

 

3.1 DEKANATER 

Dekanen har det overordnede ansvar for at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans for det 

respektive fakultet. Prodekanen for uddannelse er udpeget af dekanen til at varetage uddannelsesledelsen 

og prodekanen har angående forskningsbasering og videngrundlag ansvar for: 

 

• At følge op på den enkelte uddannelses forskningsbasering eller videngrundlag i forbindelse med 
kvalitetsrapportering og uddannelsesevaluering.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/778
https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#499575
https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#499575
https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#499576
https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#499576
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3.2 INSTITUTLEDER 

• Institutleder har ansvaret for, at sikre forskningsbasering og relevant videngrundlag for alle uddan-
nelser på det pågældende institut. 

• Institutleder har ansvaret for at sikre forskningsbasering og relevant videngrundlag i de studieakti-
viteter på uddannelser under andre institutter, som det pågældende institut bemander. 

• Institutleder skal, i samarbejde med studieleder og studienævnsformand, sikre at principperne for 
forskningsbasering og videngrundlag, samt procesbeskrivelsen for bemanding efterleves i beman-
dingsplanlægningen. 

• Institutleder har ansvar for at sikre overholdelse af indgåede aftaler om bemanding af studieaktivi-
teter på tværs af institutter og fakulteter. 

 

3.3 STUDIELEDER  

• At rekvirere relevant undervisning og, i samarbejde med studienævnsformand, at forestå den prak-
tiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning og eksamen/prøver. Studieleder indgår i et 
samarbejde med institutleder og studienævnsformand om bemandingen, således at der sikres sam-
menhæng mellem bemandingskapacitet (timer og fagligheder) og bemandingsbehov (timer og fag-
ligheder). 

 

3.4 STUDIENÆVNSFORMAND 

• Studienævnsformand har til opgave at sikre tilrettelæggelse, drift og udvikling af uddannelse og 
undervisning, herunder at være med til at sikre sammenhæng mellem bemandingskapacitet og be-
mandingsbehov, i et samarbejde med institutleder og studieleder. 

4. PRINCIPPER 

Nedenfor beskrives AAU’s principper for forskningsbasering og videngrundlag. Principperne er opdelt i tre 

grupper, hvor den første gruppe er fælles principper gældende for alle typer uddannelser. Da der er forskel-

lige krav til sikring af videngrundlaget for de forskningsbaserede uddannelser og de professions- og er-

hvervsrettede uddannelser, er principperne derefter opdelt i to grupper.  

Principper for forskningsbasering og videngrundlag skal udmøntes i den konkrete bemandingsplanlægning 

for den enkelte uddannelse, som beskrives i afsnittet ”Procesbeskrivelse” nedenfor. Opfølgning på beman-

dingssituationen på den enkelte uddannelse sker også via kvalitetsrapportering og uddannelsesevaluering, 

der hører under ”Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering”. Således er det både 

den konkrete bemandingsplanlægning samt kvalitetsrapportering og uddannelsesevaluering, der samlet set 

bidrager til udmøntningen af principperne for forskningsbasering. Institutters redegørelse for strategiske til-

gange til anvendelse af hhv. VIP og DVIP indgår som en del af kvalitetsrapportering og uddannelsesevalu-

ering.  

 

4.1 GENERELLE PRINCIPPER FOR ALLE UDDANNELSER 

I dokumentet bruges betegnelserne VIP (videnskabeligt personale) og DVIP (deltidsansat videnskabeligt 

personale). Se definitioner under afsnittet ”Begrebsdefinitioner”. 

 

• Alle VIP bidrager til uddannelsernes videngrundlag  

Ansættelse som VIP omfatter som udgangspunkt både forskning og undervisning/vejledning. Det 

gælder også de forskere, der hjemtager signifikante eksterne forskningsmidler.  

  

https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#499575
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• Bemandingen af studieaktiviteter varetages altid ud fra højeste faglige standarder.  

De studerende møder højt kvalificerede forskere på studieaktiviteterne igennem uddannelsesforlø-

bet.  

DVIP er i den forbindelse nøje udvalgt i forhold til uddannelsens genstandsfelt, erhvervssigte og 

samlede tilrettelæggelse, herunder med særligt fokus på at kunne koble forskning og den nyeste 

viden med gældende praksis på arbejdsmarkedet1.  

  

• Alle studerende har god mulighed for kontakt til forsknings-/fagmiljøer  

Studerende har god mulighed for kontakt til VIP gennem studieaktiviteterne og vejledes som ud-

gangspunkt af VIP. Alle bachelorprojekt- og specialestuderende skal vejledes af VIP med tilknyt-

ning til relevante forskningsmiljøer, medmindre der er tungtvejende faglige grunde til andet2.  

 

• Der skal sikres relevant bemanding af studieaktiviteter på tværs af institutter og fakulteter 

Ved tværgående studieaktiviteter, skal der være tydelige rammer for samarbejdet og en klar for-

ventningsafstemning mellem leverandør og rekvirent. Bemanding på tværs af institutter og fakulte-

ter varetages med fokus på den enkelte uddannelses faglighed. Det er som udgangspunkt det re-

kvirerende miljø, der definerer form og indhold. 

 

4.2 PRINCIPPER FOR FORSKNINGSBASERING AF BACHELOR-, KANDIDAT- OG MASTERUDDAN-

NELSER 

 

• Der er sammenhæng mellem uddannelsernes fagområder og VIP’ernes forskningsarbejde  

Studerende tilbydes relevant forskningsbaseret undervisning/vejledning. Undervisning/vejledning 

rekvireres altid ved det institut, hvor undervisningens faglighed har forskningsmæssigt ophæng.  

Angående studieaktiviteternes tilrettelæggelse: Som minimum skal de konstituerende fagele-

menter i uddannelserne (modulerne/kurserne) tilrettelægges af VIP, der er forskningsaktive inden 

for modulets faglige område. Hermed sikres det, at uddannelsens kernefaglige indhold er af høj 

kvalitet og er baseret på nyeste forskning på området. 

Angående selve undervisningen: Undervisningen på alle moduler skal i udgangspunktet vareta-

ges af VIP, der er tilknyttet relevante forskningsmiljøer, og som bedriver forskning inden for modu-

lets indhold. 

 

• På tværfaglige og flerfaglige uddannelser er det enkelte forskningsmiljøs bidrag til under-

visningen hensigtsmæssigt balanceret i forhold til uddannelsens tværfaglige og flerfaglige 

profil  

Institutlederne og studielederne skal for tværfaglige uddannelser være særligt opmærksomme på 

at sikre, at fordelingen af undervisningsopgaverne på relevante forskningsmiljøer modsvarer for-

delingen af uddannelsernes fagområder, jf. uddannelsens studieordning. 

  

 

 
1 Institutters redegørelse for strategiske tilgange til anvendelse af hhv. VIP og DVIP indgår som en del af kvalitetsrapportering og 

uddannelsesevaluering. 
2 VIP, der er på orlov, og adjungerede lektorer og professorer kan ikke have ansvar for at varetage undervisning, vejledning eller 
eksamen. Adjungerede lektorer og professorer kan dog foretage gæsteforelæsninger. 
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• DVIP tilbydes tilknytning til et eller flere aktive forskningsmiljøer.  
Institutlederne skal sikre, at DVIP tilbydes tilknytning til relevant forskningsmiljø og har deltaget i 
(eller er blevet tilbudt deltagelse i) relevante aktiviteter i relation til den undervisningsopgave, de 
med bemandingen planlægges at varetage. 
 

• De studerende på forskningsbaserede uddannelser arbejder med akademiske metoder og 
tilgange i deres uddannelsesforløb.  
De studerende opnår bl.a. færdigheder i kritisk refleksion ift. teori, metode og praksis og i løsning 
af komplekse problemstillinger.  
 

4.3 PRINCIPPER FOR VIDENGRUNDLAGET FOR PROFESSIONSBACHELOR- OG DIPLOMUDDAN-

NELSER3  

 

• Der er en klar sammenhæng mellem uddannelsernes kerneområder/fagområder og VIP’er-

nes praksis-, udviklings- og forskningsviden  

Uddannelserne skal bemandes af VIP, der har et videngrundlag, der gør at de kan sikre denne 

sammenhæng og således formidle relevant praksisviden samt forsknings- og udviklingsviden til de 

studerende. Det kan eksempelvis ske ved at VIP’erne inddrager relevant, aktuel litteratur og cases 

i undervisningen og i øvrige studieaktiviteter.  

 

• De studerende på professions- og erhvervsrettede uddannelser har løbende kontakt til vi-

dengrundlaget igennem deres uddannelse. 

Der skal sikres praksisnærhed og professionsrettede aktiviteter gennem uddannelsesforløbet, fx 

via praktikforløb, virksomhedssamarbejder ifm. semesterprojekter, virksomhedsbesøg, eksterne 

gæsteundervisere, fx aftagere og lignende. 

 

5. PROCESBESKRIVELSE  

Instituttet sikrer uddannelsernes forskningsbasering og videngrundlag ved at udmønte ovenstående prin-

cipper via: 

• Bemandingsplanlægning for hvert semester ved udarbejdelse af bemandingsoversigter, der viser 

undervisernes tilknyttede forsknings-/fagmiljøer (gælder for alle uddannelser). 

• Bemandingsoversigt over modulansvarlige hvert 2. år, der viser de modulansvarlige/kursusansvar-

lige undervisere, der udvikler og tilrettelægger uddannelsen, og deres tilknyttede forskningsmiljøer 

(gælder for de forskningsbaserede uddannelser (BA KA og MA)). 

• Plan for sikring af videngrundlaget hvert 2. år, der beskriver de tilknyttede fagmiljøers faglighed og 

løbende opdatering af ny viden inden for uddannelsernes kerneområder/fagelementer (gælder for 

PBA og DI).   

 

 

 
3 Professionsbacheloruddannelser omfatter diplomingeniøruddannelserne og socialrådgiveruddannelsen. Diplomuddannelser er VEU-

uddannelser (deltidsuddannelser) og omfatter HD-uddannelserne. Professionsbachelor- og diplomingeniøruddannelser udgør de pro-
fessions- og erhvervsrettede uddannelser, der udbydes på AAU. 



5.1.1 PRINCIPPER FOR FORSKNINGSBASERING OG VIDENGRUNDLAG 

 7 

5.1 BEMANDINGSPLANLÆGNING (ALLE UDDANNELSER) 

Nedenstående beskriver nærmere processen omkring bemandingsplanlægningen for hvert semester.  

 

• Senest medio maj/senest medio november: Institutleder sikrer rekvirering i- og bemanding af 

indtastede rekvisitioner i RES for det kommende semester. Bemanding skal ske på alle aktiviteter, 

hvortil instituttet leverer bemandingsmæssige ressourcer, både på eget institut og på andre. 

Institutleder sikrer, at bemandingen sker på personniveau via RES, og at disse personer vareta-

ger de pågældende aktiviteter4. Indgåede aftaler om undervisning/vejledning på tværs af institutter 

og fakulteter skal overholdes i bemandingsplanlægningen. 

Der skal tages udgangspunkt i senest opgjorte indikatorer for forskningsbasering (VIP/DVIP og 

STUD/VIP) i forbindelse med bemanding af uddannelser for det kommende semester. 

• Senest ultimo maj/senest ultimo november: Institutleder sikrer udarbejdelse af en bemandings 

oversigt for det kommende semester for alle uddannelser. Denne kan enten udarbejdes via ud-

træk af bemandingstabel i QlikView med data fra RES (se evt. ”Vejledning til udarbejdelse af be-

mandingsoversigter med data fra RES”) eller udarbejdes manuelt. Oversigten skal vise alle ud-

dannelsernes moduler, undervisere og vejledere samt deres tilknytning til relevante forskningsmil-

jøer (for forskningsbaserede uddannelser) eller relevante fagmiljøer (for uddannelser, hvor der 

ikke er krav om forskningsbasering). Bemandingsoversigten omfatter alle moduler, hvortil institut-

tet leverer bemanding, både på eget institut og på andre.  

 

• Senest primo juni/senest primo december: Bemandingsplanlægning for det kommende seme-

ster drøftes på et møde mellem institutleder, studieleder og studienævnsformand. Institutleder sik-

rer, at der indkaldes til møde, at det afholdes, samt at der sker dokumentation af mødets konklusi-

oner. 

Med baggrund i de udarbejdede bemandingsoversigter skal institutleder, studieleder og studie-

nævnsformand som minimum forholde sig til følgende for den enkelte uddannelse: 

 

o Er der i forbindelse med processen for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevalu-

ering, herunder behandlingen af senest opgjorte VIP/DVIP-ratio og STUD/VIP-ratio, 

identificeret aktuelle udfordringer, der skal følges op på?  

o Er underviserne og vejlederne (VIP og DVIP) tilknyttet relevante forskningsmiljøer 

(BA, KA, MA) eller fagmiljøer (PBA og DI)? 

o Har de studerende god mulighed for kontakt til forsknings-/fagmiljøer, herunder bl.a. 

via bemandingen af vejledere på semesterprojekter, bachelorprojekter og kandidat-

specialer?  

o Hvilke overvejelser er der om anvendelsen af DVIP i undervisning og vejledning (hvis 

DVIP anvendes)?  

o For tværfaglige uddannelser: Er det sikret, at fordelingen af undervisningsopgaverne 

på relevante forsknings-/fagmiljøer modsvarer fordelingen af uddannelsens fagområ-

der? 

o Er der ændringer, der vil have betydning for bemandingsplanen, fx generationsskifte 

blandt underviserne, opbygning af nye forskningsmiljøer, ændring af studentermas-

sen?  

 

 
4 Undervisning kan ikke videredelegeres. Undervisningen kan dog i særlige tilfælde, såsom ved sygdom, afholdes af en anden under-

viser. I sådanne tilfælde skal institut- og studieleder ved det institut, uddannelsen er tilknyttet, orienteres herom. 

https://www.intra.inside.aau.dk/kvalitet/vaerktoejer#511223
https://www.intra.inside.aau.dk/kvalitet/vaerktoejer#511223
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Hvis der på baggrund af ovenstående er udfordringer i bemandingsplanen, der ikke allerede er 

løst, besluttes løsninger for det kommende semester.  

Konklusionerne fra mødet på ovenstående punkter, herunder løsninger på evt. udfordringer, doku-

menteres i form af referat eller notat fra mødet. En konklusion på et punkt kan gælde flere uddan-

nelser, i det tilfælde skal det blot angives tydeligt hvilke uddannelser konklusionen omfatter. 

Emner vedrørende bemanding på tværs af institutter og fakulteter, der kræver særlig opmærk-

somhed håndteres via ledelsesstrengen. 

 

5.2 BEMANDINGSOVERSIGT OVER MODULANSVARLIGE (BA, KA OG MA) 

Hvert 2. år i forbindelse med uddannelsesevalueringer og kvalitetsrapporteringer udarbejdes en beman-

dingsoversigt over modulansvarlige undervisere, der som minimum viser uddannelsens konstituerende fag-

elementer (kursus- og projektmoduler), de modulansvarlige forskere, der tilrettelægger uddannelsen, og 

deres tilknytning til relevante forskningsmiljøer. Med udgangspunkt i bemandingsoversigten over modulan-

svarlige laves der i uddannelsesevalueringsrapporter og kvalitetsrapporter en redegørelse indeholdende en 

vurdering af uddannelsens tilrettelæggelse i forhold til krav om forskningsbasering. Bemandingsoversigten 

kan enten udarbejdes via udtræk af bemandingstabel i QlikView med data fra RES (jf. ”Vejledning til udar-

bejdelse af bemandingsoversigter med data fra RES”) eller udarbejdes manuelt.  

5.3 PLAN FOR SIKRING AF VIDENGRUNDLAGET (PBA OG DI) 

Hvert 2. år i forbindelse med uddannelsesevalueringer og kvalitetsrapporteringer udarbejdes eller justeres 

instituttets plan for sikring af videngrundlaget, der beskriver de tilknyttede fagmiljøers faglighed og løbende 

opdatering af ny viden inden for kerneområder/fagelementer. Med udgangspunkt i planen laves der i ud-

dannelsesevalueringsrapporter og kvalitetsrapporter en redegørelse indeholdende en vurdering af de til-

knyttede fagmiljøers faglighed og løbende opdatering af ny viden inden for kerneområder/fagelementer. 

 

Der henvises til: ”Vejledning til udarbejdelse af plan for videngrundlag”.   

6. BEGREBSDEFINITIONER 

 

6.1 VIP (VIDENSKABELIGT PERSONALE)5 

 

Kategorien VIP indeholder følgende stillingskategorier: Professor med særlige opgaver, professor med sær-

ligt ansvar, professor, forskningsprofessor, forskningsprofessor med særlige opgaver, gæsteprofessor, kli-

nisk professor, docent, lektor, forskningslektor (inkl. lektorvikar), gæstelektor, adjunkt, forskningsadjunkt, 

seniorrådgiver, studielektor, studieadjunkt, amanuensis, forskningsassistent, udenlandsk lektor (normalt 

tidsbegrænset), undervisningsadjunkt, forsker, seniorforsker, projektforsker, videnskabelig assistent, klinisk 

assistent, kandidatstipendier, forskningsstipendier (gamle seniorstipendier), ph.d.-stipendiat, postdoc, kli-

nisk lektor, psykologisk kandidatstilling, lærer i social teori og metode (særlig kategori for socialrådgiverud-

dannelsen ved AAU), lærer på diplom- og eksportingeniøruddannelsen. Stillingerne som studieleder, stu-

dienævnsformand og uddannelseskoordinator indgår som VIP.  

 

 
5 Kategor ie rne V IP  og DVIP fø lger  sek to rdef in i t i onen ang ivet  i  Danske Univers i te t ers  s ta t i s t i ske bered-

skab.  

https://www.intra.inside.aau.dk/kvalitet/vaerktoejer#511223


5.1.1 PRINCIPPER FOR FORSKNINGSBASERING OG VIDENGRUNDLAG 

 9 

6.2 DVIP (DELTIDSANSAT VIDENSKABELIGT PERSONALE) 

Kategorien DVIP indeholder følgende stillingskategorier: Klinisk lærer (i sygehusspecialer, almen medicin, 

kiropraktorpraksis eller odontologi), afdelingstandlæge, ekstern lektor, undervisningsassistent, censur, gæ-

steforelæser (honorar), ekstern klinisk lektor. Kategorien inkluderer studenterundervisere/studenterinstruk-

tører/hjælpelærere (studerende med undervisningsopgaver).  

7. OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

Loggen nedenfor udfyldes fra dokumentets oprettelse og hver gang der foretages ændringer. Ikraftrædel-

sesdatoen angives som revisionsdato i datofeltet.  

 

Dato Ændring Årsag 

Udførende 

(Initialer) 

15-03-2021 Ikrafttrædelse Ny procedure SMJ 

01-11-2021 Procesbeskrivelsen er justeret. 

Bilag er fjernet 

Værktøjer er angivet 

Afsnit 5.2 og 5.3 er tilføjet for at give det fulde billede 

af kvalitetsarbejdet for at sikre videngrundlaget 

Arbejdet med bemandingsoversig-

ter har givet klarhed over proces-

serne, hvorfor disse er justeret og 

opdateret 

LHL 

11-01-2023 Præcisering af at der er mulighed for at udarbejde 

bemandingsoversigter manuelt.  

Præcisering vedr. dokumentation af ledelsens drøf-

telse af bemandingsplanlægning.  

Præcisering om, at afgangsprojekter og specialer 

som udgangspunkt vejledes af VIP, der er tilknyttet 

relevante forskningsområder. 

Fra dialog om justeringer af kvali-

tetsområderne i AAU Kvalitetsnet-

værk, og godkendt af RKU via 

skriftlig høring. 

SMJ 

28-04-2023 Præcisering af minimumskrav til drøftelser på halv-

årlige bemandingsmøder. 

Proces for evaluering og udvikling 

af AAU’s kvalitetssystem 

SMJ 

 

8. KONTAKT OG ANSVAR 

Principper for forskningsbasering evalueres og revideres i Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. Studie-

service er ansvarlig for at dokumentet er opdateret og tilgængelig på AAU’s kvalitetshjemmeside: www.kva-

litet.aau.dk. 

 

Ved spørgsmål til principperne kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.  

9. VÆRKTØJER 

 

Værktøjer vedr.  Link 

Kvalitetsområde 5  Link 

Generelle guides og værktøjer Link 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/1154/1154044_proces-for-evaluering-og-udvikling-af-kvalitetssystemet.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/1154/1154044_proces-for-evaluering-og-udvikling-af-kvalitetssystemet.pdf
http://www.kvalitet.aau.dk/
http://www.kvalitet.aau.dk/
mailto:kvalitet@adm.aau.dk
https://www.intra.inside.aau.dk/kvalitet/vaerktoejer#511223
https://www.intra.inside.aau.dk/kvalitet/vaerktoejer#508796

