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forskning

Universiteterne i Danmark kan ikke frit starte 
nye uddannelser. De skal have dem godkendt 
først. Ligeledes skal uddannelser med mel-
lemrum kvalitetssikres, eller akkrediteres som 
det hedder. Denne sommer var turen kommet 
til de to godkendte masteruddannelser i 
projektledelse der findes i Danmark.

På Roskilde Universitet (RUC) ansøgte 
man i 2007 om at starte en Master i pro-
jektledelse og procesforbedring (MPF). Det 
skulle være en 2-årig deltidsuddannelse med 
undervisning 4-5 weekender hvert halve år, 
og projektarbejde oveni. Uddannelsen blev 
godkendt, og de første studerende startede 
i januar 2009. Sommeren 2013 blev hold 4 
færdig, så der nu er ca. 75 færdige dimit-
tender. Samtidig startede hold 6 med 28 
studerende.

På SyddanskUniversitet (SDU) startede 
uddannelsen Master i Projektledelse i 2008. 
Også her er det et deltidsstudie, men for 
erfarne projektledere (minimum 2 års erfaring 
kræves), hvor de centrale fagområder er: 
Projektledelse, programledelse og projekt-
porteføljeledelse og med en international 
samarbejdspartner – Wirtschaftsuniversität i 
Wien, den største business school i Europa. 

I sommeren 2013 skulle de to uddan-
nelser så kvalitetssikres. Det betyder at 
der udpeges et panel med en professor fra 
udlandet (Norge), en erhvervsrepræsentant, 
og en studenterrepræsentant. Uddannelses-
lederen udarbejder en rapport, der svarer på 
følgende: (1) Er der behov for uddannelsen; 
(2) Er uddannelsen baseret på forskning og 
er den knyttet til et aktivt forskningsmiljø af 
høj kvalitet; (3) Hvad er uddannelsens faglige 
profil og mål for læringsudbytte; (4) Hvordan 
er uddannelsens struktur og tilrettelæggelse; 
(5) Hvordan kvalitetssikres uddannelsen?

Rapporten reviewes af panelet, der stiller 
en række opklarende spørgsmål. Desuden kom 
panelet på besøg én dag og mødte ledelsen, 
underviserne og de studerende – hver for sig. 
På denne baggrund blev der så lavet en akkre-
diteringsrapport. Begge uddannelser blev god-
kendt, og fik lov til at fortsætte. Faktisk var det 
en succes, idet en del andre masteruddannel-
ser tidligere kun var blevet betinget godkendt. 
Andre master-uddannelser er blevet kritiseret 
for at være for praksisorienterede og for lidt 
forskningsorienterede.

Her er eksempler på noget af det, der blev 
fremhævet på Roskilde Universitet:
• ”Uddannelsen bygger på et solidt 

forskningsmiljø inden for fagområdet, 
og uddannelsen er opbygget, så der er 
progression og sammenhæng”. ”Akkredi-
teringspanelet vurderer, at forskningsmil-
jøet bag uddannelsen er af høj kvalitet”.

• ”Akkrediteringspanelet vurderer, at der 
er faglig progression fra første til sidste 
semester”.

• ”Akkrediteringspanelet vurderer, at 
institutionen sikrer en kvalificeret og 
pædagogisk afvikling af undervisnin-
gen. Panelet vurderer, at institutionen 
evaluerer den pædagogiske afvikling af 
undervisningen, og at der bliver fulgt op 
på evalueringerne”.

• ”Universitetet er i løbende dialog med 
uddannelsens dimittender, og der er en 
god kvalitetskultur omkring den daglige 
tilrettelæggelse af undervisningen, som 
understøttes af de løbende undervisning-
sevalueringer”.

Der var også et par kritiske kommentarer:
• ”Kompetenceprofilen lever dog ikke op til 

kvalifikationsrammens niveau for master-

uddannelser”, så Roskilde Universitet er 
ved at lave en forbedret kompetenceprofil.

• ”Derudover er der ikke en løbende dialog 
med relevante aftagere, som anvendes 
til at sikre uddannelsens kvalitet og rele-
vans”, så Roskilde Universitet vil udbygge 
samarbejde med bl.a. Dansk Projektle-
delse for at sikre den løbende dialog og 
opdatering af uddannelsen.

På Syddansk Universitet blev bl.a. følgende 
fremhævet:
• Uddannelsen bygger på et relevant og ak-

tivt forskningsmiljø, som bedriver forskning 
af høj kvalitet inden for projektledelse.

• Uddannelsen vurderes at have en klar 
og defineret profil med en videnskabelig 
tilgang til projektledelse.

• De tilknyttede udenlandske undervi-
sere ”fra Handelshøjskolen BI i Oslo og 
Wirtschaftsuniversität i Wien, ...publicerer 
forskning af høj kvalitet inden for projekt-
ledelse” (Akk. rapport  2013: side 15).

Også her var et par kritiske kommentarer:
• Der er en løbende dialog med dimittender-

ne, men dialogen omhandler kun i mindre 
grad uddannelsen – så SDU har nu sat 
udvikling af uddannelsen som fast punkt 
på dimittendmøderne.

• Løbende intern kvalitetssikring af uddan-
nelsen mangelfuld, da universitetets kvali-
tetssikringspolitik ikke fuldt ud udmøntes 
på masteruddannelsen. SDU er ved at 
udrulle en ny elektronisk slutevaluering. 

Som konklusion slap de to uddannelser 
meget positivt igennem den offentlige 
kvalitetssikring. På begge uddannelser frem-
hæves den stærke forskningsforankring. På 
Roskilde Universitet især inden for proces-
forbedring, it og kommunikation. På Syddansk 
især inden for projektledelse, interessent-
håndtering samt ledelse og udvikling af den 
projektorienterede organisation.  Men alt i alt 
og med projektleder-brillerne på, så har vi i 
Danmark to højt kvalificerede forskningsba-
serede Master-uddannelser i projektledelse, 
som vi kan være stolte af.  [   ]

Offentlig kvalitetssikring af 
Masteruddannelser i Projektledelse 

For 5 år siden startede to danske universiteter – Syddansk 
og Roskilde – hver en masteruddannelse i Projektledelse. 
Denne sommer er de begge blevet akkrediteret, dvs. at de 
har været igennem den offentlige kvalitetssikring, og de 
har begge bestået. Artiklen giver overblik over hvordan 
kvalitetssikringen foregår og hvad resultatet var.
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