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Kvalitetssikring af administrationsbacheloruddannelsen 

Administrationsbachelorernes Landsforeningen(ABL/HK) kræver handling fra skolerne, når det 

gælder den forsatte kvalitetssikring af uddannelsen.  Vi ønsker at hæve kvaliteten i undervisningen 

og sikre et bedre studiemiljø.  

Hvis alle studerende motiveres til at yde sit bedste i undervisningen, opgaverne og gruppearbejdet, 

kan vi sammen opnå et højere niveau. Dette skal ske samtidigt med, at der gennem øget 

studievejledning og kurser i studieaktivitet gøres plads til de studerende, der har svært ved 

pensum. Vi ønsker ikke at niveauet bliver sat efter en lille gruppe, der ikke møder op og deltager, 

men derimod at denne gruppe hjælpes og løftes. Med disse ting på plads, skabes der et fagligt og 

socialt miljø, man som studerende har lyst til at være en del af. 

Generel studieaktivitet og engagement er det der bærer en ung uddannelse gennem sine første 

mange år. Det er vigtigt for både studerende, aftagere og undervisere, at man som studerende er 

engageret i sin uddannelse, så uddannelsen bliver et produkt, vi alle kan være stolte af.  

Vi ønsker en strammere linje overfor de studerende, der ikke overholder aftaler i gruppearbejdet 

og generelle deadlines på studiet eller ikke gør deres arbejde i gruppeopgaver. Som 

færdiguddannet administrationsbachelor eller administrationsbachelor i praktik er vi hver især 

repræsentanter for vores uddannelse overfor arbejdsgiveren og praktikstedet.  

 

Hvad skal der fokuseres på: 

 

1. ABL/HK vil have bundne forudsætninger på alle skoler 

 

ABL/HK vil gerne have bundne forudsætninger på uddannelsen. ABL/HK er sikker på, at 

det ville give et kvalitetsløft til uddannelsen. Studerende uden engagement vil enten blive 

tvunget til at engagere sig mere, eller finde en uddannelse der passer dem bedre. Samtidig 

vil de øgede krav holde de  allermest engagerede til ilden. Lever man ikke op til 

forudsætningerne, kan man ikke forsætte på uddannelsen. Eksaminer er gode 

instrumenter til at skærpe de studerendes evner og frasortere dem, der er af forskellige 

årsager ikke bør være indskrevet. Derfor ønsker vi, at der strammes op på mulighederne 

for dispensation, når de tre eksamensforsøg er brugt. Dispensation skal kun gives, hvis den 

studerende har haft reelle grunde til ikke at bestå de foregående tre forsøg, så som 

alvorlig sygdom, dødsfald i nær familie og lignende omstændigheder. 

De studerende, der har opnået dispensation på andre baggrunde skal tilbydes samtaler for 

at finde problemets rod. 

 

2. Hvordan laver man gruppearbejde, når halvdelen af gruppen mangler? 

 

I ABL/HK er vi er helt indforståede med, at alle studerende ikke kan være på samme 

faglige niveau i alle fag, og vi anerkender fuldt ud, at studerende er forskellige og arbejder 

på forskellige måder. Vi er dog også sikre på, at man som ny studerende har brug for en 

hjælpende hånd fra skolens side. Derfor ønsker ABL/HK, at skolerne tager mere ansvar, og 
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danner den første gruppe på 1. semester. Skolerne skal så kræve, at gruppen indgår en 

kontrakt, som tilkendegiver, hvad man som studerende i gruppen er forpligtet til overfor 

de andre studerende i gruppen, og gruppemedlemmerne kan gennem forløbet holde 

hinanden oppe på kontrakten. ABL/HK vil gerne være behjælpelig med et konkret forslag 

til en kontrakt, der kan bruges som standard i hele landet.  

 

3. Kvalitetssikring over for interessenterne 

 

1. februar er mange studerende startet i praktik. Langt de fleste er forberedte til 

praktikken gennem fem semestres hårdt arbejde. Og langt de fleste er strålende 

ambassadører for den enkelte skole, uddannelsen og kommende studerende i praktik. 

Desværre er der også enkelte, der ikke har taget de fem semestre seriøst. Disse 

studerende vil ikke alene skabe problemer for dem selv, og det enkelte praktiksted. De vil 

også være skolens ansigt udadtil overfor de samarbejdspartnere, som praktikvejledere og 

praktiksteder er. For at imødekomme dette problem kunne man overveje at indføre en 

afsluttende ”grunddelseksamen”. En eksamen der tester den studerende i alle fag man 

har været igennem på uddannelsen til og med 4. semester. En case over 6 timer, der 

tvinger den studerende til at bruge de faglige redskaber, der er blevet undervist i på de 

første 4. semestre. Meget lig den eksamen man finder efter 2. semester. Det skal ikke 

være tilladt at kunne komme i praktik, hvis denne eksamen ikke er bestået. Herved sikrer 

skolerne et fagligt niveau, man med god samvittighed kan sende ud til praktikværterne, og 

de studerende vil kunne gå i gang med arbejdet i praktikken med en faglig sikkerhed, der 

skaber de bedste forudsætninger for en lærerig praktikperiode.  

 

Som studerende kan man komme ud for at dumpe eller måtte udskyde sin eksamen grundet 

årsager som dødsfald i den tætte familie samt egen eller families alvorlige sygdom, eksamensangst 

eller studievanskeligheder. Det kan ikke understreges nok, at studievejlederne på skolerne gør et 

godt stykke arbejde for at hjælpe de ramte studerende så alle, trods vanskeligheder, kan 

gennemføre og klare uddannelsen godt. Vi ønsker et åbent miljø, hvor man på holdet kan tale 

sammen om problemerne. 

 

Vi skal alle som administrationsbachelorstuderende arbejde for, at gøre dette til en uddannelse i 

verdensklasse, så vi skaber et godt studie- og undervisningsmiljø.  Når uddannelsen er så ung er 

det ekstremt vigtigt, at vi efterlader et positivt indtryk hos aftagerne så en 

administrationsbachelor er et kvalitetsstempel.  


