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1. Indledning 

Dette dokument fastlægger en overordnet kvalitetssikringsramme, i overensstemmelse med 
det mandat, som er fastlagt i EUAA's bestyrelsesafgørelse om vedtagelse af EUAA's 
uddannelses- og læringsstrategi (1), for den uddannelse, som EUAA tilbyder sine egne 
medarbejdere og relevante nationale forvaltninger og navnlig nationale myndigheder med 
ansvar for asyl og modtagelse (2). 

1.1. Mandat til EUAA-uddannelse 
Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA) er et decentralt EU-agentur med mandat til at 
bidrage til at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU-lovgivningen om asyl i 
medlemsstaterne under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og til at lette og 
støtte medlemsstaternes aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af det fælles 
europæiske asylsystem (CEAS). Agenturet har desuden til opgave at forbedre CEAS, herunder 
gennem operationel og teknisk bistand til medlemsstaterne, navnlig dem, hvis asyl- og 
modtagelsessystemer er under et uforholdsmæssigt stort pres. Agenturets mandat er fastlagt i 
forordning (EU) 2021/2303 af 15. december 2021 om Den Europæiske Unions Asylagentur 
("EUAA-forordningen") (3). I denne henseende er uddannelse et af de vigtigste praktiske 
redskaber, der bidrager til en effektiv og ensartet anvendelse af EU-retten på asylområdet. 

I henhold til artikel 1, stk. 3, i EUAA-forordningen er EUAA et ekspertisecenter i kraft af sin 
uafhængighed, den videnskabelige og tekniske kvalitet af den bistand, det yder, og den 
information, det indsamler og formidler, gennemsigtigheden af sine operationelle procedurer 
og metoder, dets omhu med at varetage sine tildelte opgaver, og den 
informationsteknologiske støtte, der kræves, for at det kan opfylde sit mandat. 

EUAA's mandat på uddannelsesområdet følger specifikt af artikel 8, stk. 1, i EUAA-
forordningen, hvori det hedder, at agenturet "etablerer, udvikler og gennemgår uddannelse af 
dets eget personale og af personalet i relevante nationale forvaltninger, domstole og 
retsinstanser og i nationale myndigheder med ansvar for asyl og modtagelse". Denne 
uddannelse udvikles i tæt samarbejde med medlemsstaterne og, hvor det er relevant, med 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex), Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder og relevante uddannelsesenheder, akademiske 
institutioner, retlige sammenslutninger samt uddannelsesnetværk og -organisationer. 
Desuden fastsættes det i artikel 8, stk. 4, i EUAA-forordningen, at den uddannelse, som 
agenturet tilbyder, skal være af høj kvalitet. 

 
(1) Bestyrelsens afgørelse nr. 102 af 7. marts 2022 om EUAA's uddannelses- og læringsstrategi 
(2) Udarbejdelsen af fagmateriale til medlemmerne af domstole og retsinstanser er ikke omfattet af denne 

strategi. 
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2303 af 15. december 2021 om Den Europæiske Unions 

Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (EUT L 468 af 30.12.2021, s. 1, særligt artikel 1, 
stk. 2). 
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På grundlag af disse principper vedtog EUAA's bestyrelse EUAA's uddannelses- og 
læringsstrategi, i gennemførelsen af hvilken EUAA anlægger en åben, konstruktiv og 
dynamisk tilgang, samtidig med at man forpligter sig til at opretholde de højeste standarder for 
kvalitet, effektivitet og gennemsigtighed. 

I henhold til EUAA's mandat og ovennævnte strategi har dette dokument til formål at skitsere 
kvalitetssikringssystemet for EUAA's uddannelsesaktiviteter og at præcisere de procedurer og 
metoder, der er indført for at sikre, at den af EUAA tilbudte uddannelse er af den krævede 
kvalitet i henhold til standarderne og retningslinjerne for kvalitetssikring i det europæiske 
område for videregående uddannelse (ESG 2015) (4). 

De tilsigtede brugere af dette dokument er derfor interessenter, der har en rolle i at udforme, 
udvikle, revidere, gennemføre eller evaluere EUAA's uddannelsesaktiviteter, herunder 
personale, lønnede eksterne eksperter og eksperter fra nationale forvaltninger. Dokumentet 
er også en reference for alle faktiske eller potentielle lærende for så vidt angår de 
kvalitetssikringsstandarder, der kan forventes af EUAA's uddannelsesaktiviteter. 

De procedurer, der er beskrevet i dette dokument, berører ikke de gældende retlige rammer 
for EUAA's midlertidigt ansatte og kontraktansatte, navnlig tjenestemandsvedtægten og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (5), og de 
gennemførelsesbestemmelser, som agenturet har vedtaget i henhold til artikel 110, stk. 2, i 
tjenestemandsvedtægten, bl.a. reglerne for bedømmelse af ansatte og reglerne for 
begæringer og klager (eller anker) fra ansatte i henhold til artikel 90 i 
tjenestemandsvedtægten (6), såvel som de retlige rammer for udstationerede nationale 
eksperter, herunder bestyrelsens afgørelse nr. 1 af 25. november 2010 om fastlæggelse af 
regler for udstationering af nationale eksperter til Det Europæiske Asylstøttekontor. 

1.2. Strategisk tilgang til uddannelseskvalitet 
Siden starten af sine aktiviteter har EUAA (tidligere "Det Europæiske Asylstøttekontor – 
EASO") skabt sig et stærkt ry som ekspertisecenter for uddannelse på hele området 
international beskyttelse. Det har agenturet formået ved at sætte uddannelse i centrum for sin 
mission, trække på ekspertise fra EU's medlemsstater og associerede lande (7), FN's 
Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og andre internationale organisationer, der er aktive 
på området for asyl, migration og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, samt den 
akademiske verden, og ved at inddrage alle relevante interessenter i udviklingen og 
gennemførelsen af sin uddannelse. 

 
(4) Standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i det europæiske område for videregående uddannelse (ESG). 

(2015). Bruxelles, Belgien (link: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf). 
(5) Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ("vedtægten") og ansættelsesvilkårene for de øvrige 

ansatte i Den Europæiske Union ("CEOS") som fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 
(EUT L 56 af 4.3.1968, s. 1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 
nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15). 

(6) Finder tilsvarende anvendelse på midlertidigt ansatte og kontraktansatte i medfør af henholdsvis artikel 46 og 
117 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 

(7) Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. 

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
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EUAA anvender et forløb med uddannelse af underviseren i forbindelse med gennemførelsen 
af uddannelse og opnår derved en multiplikatoreffekt. Med denne tilgang bliver uddannelsens 
omfang maksimeret og tilpasset de organisatoriske rammer og strukturer i de enkelte 
nationale forvaltninger. 

Denne decentrale tilgang sker imidlertid ikke på bekostning af EUAA's forpligtelser med 
hensyn til at overholde de højeste standarder for faglig og etisk adfærd eller på bekostning af 
agenturets kerneværdier: respekt for grundlæggende rettigheder, ligestilling og beskyttelse af 
de mest sårbare. Alle deltagere i EUAA's uddannelsesaktiviteter, uanset hvor de finder sted, 
skal respektere og overholde disse standarder og værdier, således som de er nedfældet i den 
adfærdskodeks for deltagere i EUAA's uddannelsesaktiviteter, der er fastlagt af agenturets 
center for uddannelse og faglig udvikling (TPDC). 

Indholdet af EUAA's uddannelse er baseret på det europæiske uddannelsesprogram på 
asylområdet, som er et erhvervs- og efteruddannelsessystem bygget op omkring en række 
interaktive moduler, der afspejler kravene i CEAS. Disse moduler er opdelt i en række 
centrale, avancerede og valgfrie uddannelsesmoduler, der muliggør fleksible læringsforløb for 
asyl- og modtagelsesmedarbejdere afhængigt af deres specifikke roller og opgaver. 

Den erhvervsmæssige karakter af EUAA's uddannelsesaktiviteter er blevet yderligere styrket 
med udviklingen af den europæiske sektorspecifikke kvalifikationsramme for asyl- og 
modtagelsesmedarbejdere (ESQF) (8), som fastlægger den viden, de færdigheder og den grad 
af ansvarlighed og autonomi, der er nødvendig for, at asyl- og modtagelsesmedarbejdere kan 
udføre deres opgaver. Disse faglige standarder er tilpasset uddannelsesstandarder svarende 
til læringsresultaterne af modulerne i det europæiske uddannelsesprogram på asylområdet. 
Som et resultat heraf følger deltagerne i EUAA's uddannelsesaktiviteter kun uddannelse, der 
er relevant for deres opgaver og opfylder behovene hos deres organisationer. 

Den strategiske betydning, som EUAA tillægger uddannelse, understreges yderligere i 
agenturets interne organisation, som omfatter et center, der udelukkende er dedikeret til 
uddannelse. Denne interne struktur vil sætte EUAA i stand til fortsat at sætte kvalitet og 
ekspertise i centrum af sine uddannelsesaktiviteter og fordele uddannelsesressourcerne 
optimalt. 

EUAA anerkender imidlertid, at skabelse og fastholdelse af tilliden til kvaliteten af agenturets 
uddannelse også forpligter til at overholde kvalitetssikringsstandarder og til eksternt at få 
verificeret, at agenturet overholder disse standarder. Derfor traf bestyrelsen den strategiske 
beslutning om at pålægge agenturets administrerende direktør at vedtage denne 
referenceramme for kvalitetssikring af uddannelse med henblik på at sikre overholdelse af 
standarderne og retningslinjerne for kvalitetssikring i det europæiske område for 
videregående uddannelse. Rammen blev udviklet i samarbejde med en arbejdsgruppe om 
certificering og akkreditering bestående af repræsentanter for EU's berørte medlemsstater og 
associerede lande. 

 
(8) ESQF Erhvervs- og Uddannelsesstandarder (links:  

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf og 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_EN.pdf). 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_EN.pdf
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Dokumentet tager også hensyn til den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) 
der er gennemført efter henstillingen fra Europa-Parlamentet og Rådet om den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer for livslang læring, vedtaget den 23. april 2008 (9). 

Dette dokument er udtryk for EUAA's forpligtelse til kvalitetssikring af sine 
uddannelsesaktiviteter. Det nyder bred støtte i alle EU's medlemsstater og associerede lande 
og er offentligt tilgængeligt på EUAA's websted. 

 
(9) Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme 

for kvalifikationer for livslang læring (EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1) (link: https://eurlex.europa.eu/legal-
content/DA/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
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2. EUAA's system til 
uddannelsesforvaltning 

2.1. EUAA's struktur 
EUAA styres af en bestyrelse bestående af udpegede repræsentanter for EU-
medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og en repræsentant for UNHCR uden stemmeret (10) 
og ledes af den administrerende direktør. Opgaven med at tilrettelægge EUAA's 
kernefunktioner (11) er fordelt på tre centre: centret for driftsstøtte, centret for uddannelse og 
faglig udvikling, og videnscenteret for asyl. 

Ansvaret for kvalitetssikring af uddannelsen ligger hos TPDC. Chefen for centret refererer 
direkte til EUAA's administrerende direktør. 

 
(10) En repræsentant for Danmark deltager i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. Repræsentanter for Island, 

Liechtenstein, Norge og Schweiz deltager i møderne som observatører. 
(11) Organisationsplanen findes på agenturets webside på https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-

arehttps://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are. 

https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
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2.2. Strukturen af centret for uddannelse og faglig 
udvikling 

TPDC består af to enheder: enheden for uddannelse på asyl- og modtagelsesområdet og 
enheden for forvaltning af uddannelse og læring. Hver enhed har to sektorer (figur 1). 

 

Figur 1: Strukturen af centret for uddannelse og faglig udvikling 

To yderligere sektorer rapporterer direkte til chefen for centret: sektoren for kvalitetssikring 
og akkreditering (QAAS) og sektoren for forskning og analyse inden for læring (TLRAS). 

Chefen for TPDC bistås af et administrationshold. Der ydes også særlig administrativ støtte til 
hver af enhederne og sektorerne. 

Pligter og opgaver for personalet i hver sektor er beskrevet nedenfor. 

2.3. Enheden for uddannelse i asyl og modtagelse 
Enheden er ansvarlig for udformning og udvikling af alt uddannelsesmateriale beregnet til at 
støtte asyl- og modtagelsesmedarbejdere, herunder medarbejdere ved de nationale 
myndigheder i de medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystem er under pres, gennem 
det europæiske uddannelsesprogram på asylområdet. Derigennem kan disse medarbejde 

Center for 
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tilegne sig den viden, de færdigheder, det ansvar og den autonomi, der kræves for at udføre 
deres opgaver. 

2.3.1. Sektoren for undervisningsudformning og -udvikling 

TDDS er ansvarlig for at styrke det europæiske uddannelsesprogram på asylområdet og 
udvikle andet uddannelsesmateriale, herunder i forbindelse med teknisk og operationel 
bistand og rammen for den eksterne dimension. Det sker i samarbejde med EU-
medlemsstaternes eksperter og andre eksperter på grundlag af fastlagte uddannelsesbehov, 
der er nødvendige for en vellykket udførelse af asyl- og modtagelsesmedarbejdernes 
jobopgaver, navnlig gennem gennemførelsen af den europæiske sektorspecifikke 
kvalifikationsramme for asyl- og modtagelsesmedarbejdere (ESQF). 

Denne sektor – der omfatter koordinatorer for moduludformning, som også er 
indholdseksperter – er ansvarlig for at udforme og gennemgå læringsresultater for at sikre en 
deltagerorienteret tilgang og udforme adgangskrav for hvert modul og kursus, herunder 
meritoverførsel. 

Sektoren udformer evalueringsstrategier, planlægger kommende forløb, opdateringer og 
opgraderinger, og koordinerer til dette formål møder med medlemsstaterne og eksterne 
eksperter. Den tilrettelægger og gennemfører også høringsprocessen med interessenter 
involveret i at udvikle og/eller gennemgå uddannelsesmateriale, således andre 
centre/enheder/sektorer inden for EUAA, andre EU-agenturer, og særligt den ansvarlige for 
grundlæggende rettigheder, det rådgivende forum og medlemmer af referencegruppen. 

TDDS understøttes ved udførelsen af ovennævnte opgaver af TLMS, som rådgiver under 
udformningen af indholdet og evalueringsmetoderne, samt af TLTS, som gennemfører alle 
relaterede anmodninger om udvikling og levering ved hjælp af onlineværktøjer og -
applikationer (synkront og asynkront). 

Denne sektor udformer og udvikler certificerede moduler for lærende foruden særlige kurser 
for undervisere. Disse vil blive suppleret med opdateringer med henblik på løbende faglig 
udvikling (CPD). 

2.3.2. Sektoren for uddannelses- og læringsmetoder 

TLMS udvikler, vedligeholder og anvender effektive og strømlinede instruktionsmodeller til 
fremstilling af undervisningsmateriale på grundlag af kvalitative og kvantitative analyser af 
brugernes adfærd og feedback. Den affatter og forvalter også undervisningsindhold leveret 
via EUAA's læringsstyringssystem. 

Sektoren evaluerer, tester og afprøver i samarbejde med TLTS løsninger til udformning af e-
læring baseret på innovative undervisningsmetoder. Den er ansvarlig for at styrke personalets 
og medlemsstaternes indholdseksperters og underviseres kapacitet i forbindelse med 
anvendelsen af agenturets modeller for udformning af instruktioner og uddannelsesmetoder 
ved at udforme og levere særlige tværgående uddannelsesmoduler og andre 
uddannelsesaktiviteter. 
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TLMS rådgiver om løbende forbedring af passende, effektive og virkningsfulde 
evalueringsstrategier og forvalter indholdet af det europæiske uddannelsesprogram på 
asylområdet med hensyn til versionering og produktion af oversat uddannelsesindhold samt 
andre publikationer, der er direkte knyttet til agenturets uddannelsestilbud, såsom EUAA's 
uddannelseskatalog. 

2.4. Enheden for forvaltning af uddannelse og læring 
Enheden er ansvarlig for at samarbejde med EU's medlemsstater om at forvalte fleksible 
læringsforløb, der imødekommer uddannelsesbehovene hos de enkelte medlemsstater. Dens 
vigtigste rolle er at sikre, at den afholdte uddannelse er relevant og konsekvent. Enheden 
består af to sektorer. 

2.4.1. Sektoren for uddannelsesplanlægning og -programmering 

TPPS, der primært består af interne undervisere, er ansvarlig for at støtte medlemsstaterne i at 
planlægge og programmere uddannelse, herunder som del af operationelle og regionale 
initiativer, med henblik på at integrere indarbejdelsen af centrale dele af det europæiske 
uddannelsesprogram på asylområdet i medlemsstaternes uddannelse og at harmonisere 
gennemførelsen af CEAS yderligere. Den forvalter også afholdelsen af kurser for undervisere, 
regionale og nationale sessioner i moduler og kursusforløb i det europæiske 
uddannelsesprogram på asylområdet, operationel uddannelse og ad hoc-uddannelse, 
herunder sessioner for eksperterne i asylstøtteholdene eller i asylreservepuljen, samt 
uddannelse i tredjelande. 

Sektoren letter og fremmer samarbejde og udveksling med andre relevante interessenter, 
herunder EU-agenturer, om at planlægge, programmere og gennemføre uddannelse i 
forskellige sammenhænge. 

Sektoren arbejder tæt sammen med NCP'erne for uddannelse gennem sine koordinatorer for 
landekontorer om at definere og skræddersy læringsaktiviteter, når der anmodes herom. 
Sektoren gennemfører også procedurer vedrørende fritagelse, forløb og certificering, og 
koordinerer uddannelsesaktiviteter, der gennemføres som led i agenturets operationelle 
planer eller aftaler med tredjelande. Da operationelle planer ofte gennemføres i lande, hvis 
asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres, kan der være 
behov for at tilpasse uddannelsen til den specifikke nationale sammenhæng eller udvikle ny 
uddannelse for at opfylde presserende operationelle behov. Denne sektor markerer derfor de 
behov, der opstår, over for TDDS, og TLRAS, hvis der er behov for en behovsanalyse. 

Kontaktpunkterne for gennemførelse af uddannelse i denne sektor er undervisere med 
emneekspertise inden for asyl og modtagelse, som koordinerer og overvåger 
gennemførelsen af uddannelse, hvor det er nødvendigt, gennem udvælgelse af 
EU+-medundervisere, trænere, bedømmere og kontrollører og gennemførelsen af 
meritoverførsel og adgangskrav. Med ekspertviden på deres emneområde giver 
kontaktpunkterne for gennemførelse af uddannelse feedback om evalueringer udarbejdet af 
TDDS og modererer evalueringsrelaterede drøftelser og andre kvalitetsspørgsmål, der opstår 
under uddannelsen. De sikrer også konsekvens i standarderne for gennemførelse, uanset 
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hvor uddannelsen finder sted, om nødvendigt i samarbejde med andre sektorer. De kan 
desuden vejlede nationale undervisere hos medlemsstaternes forvaltninger. Endelig kan 
kontaktpunkterne for gennemførelse af uddannelse deltage i behandlingen af 
evalueringsrelaterede klager, hvis det er relevant. 

2.4.2. Sektoren for uddannelses- og læringsteknologier 

TLTS yder støtte til gennemførelsen af uddannelse ved at levere teknologibaserede tjenester 
til brugerregistrering, konfigurere moduler og kurser og foretage online evalueringer. Den 
vedligeholder, opgraderer og udvider EUAA's økosystem for læringsteknologier ved at 
identificere yderligere komponenter og gradvist integrere dem for derved at sikre ensartede 
erfaringer hos slutbrugerne på tværs af platforme og værktøjer. 

Dette team er også ansvarligt for at evaluere, teste og styre e-læringsløsninger på basis af de 
nyeste uddannelsesteknologier i samarbejde med TLMS. 

Endelig forvalter sektoren kunderelationerne effektivt og virkningsfuldt i hele 
uddannelsesforløbet ved at tilbyde helpdeskstøtte til slutbrugerne af EUAA's teknologier til 
uddannelse og læring. 

2.5. Sektorer, der rapporterer til centrets chef 

2.5.1. Sektoren for kvalitetssikring og akkreditering 

QAAS sikrer gennemførelsen og operationaliseringen af strategiske politikker og procedurer i 
overensstemmelse med kvalitetsstandarder inden for uddannelse og erhvervsuddannelse 
gennem anvendelse af passende systemer, metoder og værktøjer. Derved opnår og 
opretholder den fuld overensstemmelse mellem EUAA's uddannelsesaktiviteter og 
standarderne og retningslinjerne for kvalitetssikring i det europæiske område for 
videregående uddannelse, hvilket sikrer, at uddannelsen gennemføres efter konsekvent høje 
standarder gennem koordinerede aktiviteter på tværs af uddannelsescyklussen, og at 
områder med plads til forbedring af afdækkes. Den rapporterer desuden om kvaliteten af 
EUAA's uddannelse ved at kontrollere overholdelsen af interne og eksterne krav om 
kvalitetssikring og akkreditering (12) af programmer og kvalifikationer. 

Sektoren koordinerer svar på uddannelses- og evalueringsrelaterede klager, sikrer 
samarbejde og koordinering i spørgsmål vedrørende uddannelsesforvaltning, tilrettelægger 
møder, og arbejder sammen med eksterne grupper og paneler, der deltager i aktiviteter 
vedrørende uddannelsesstandarder. Endelig sikrer sektoren nøjagtighed og regelmæssig 
gennemgang af den europæiske sektorspecifikke kvalifikationsramme for asyl- og 
modtagelsesmedarbejdere (ESQF). 

 
(12) Akkreditering betyder at være officielt anerkendt eller godkendt eller officielt at anerkende eller godkende 

noget 
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2.5.2. Sektoren for forskning og analyse inden for læring 

TLRAS analyserer alle uddannelsesrelaterede kvalitative og kvantitative data for løbende at 
overvåge og regelmæssigt revidere og evaluere EUAA's uddannelsesaktiviteter og 
tilvejebringe dokumentation for virkningen af uddannelsen. 

Sektoren udvikler også metoder til og foretager overordnede behovsanalyser og -vurderinger. 
Den vurderer navnlig uddannelsesbehov og -mangler gennem gennemførelsen af agenturets 
metode til analyse af uddannelsesbehov, som omfatter anvendelse af ESQF til at identificere 
uddannelsesbehov og potentielle mangler. 

TLRAS udarbejder tilbundsgående rapporter til dette formål. 

2.6. Samarbejde med EU's medlemsstater og 
associerede lande (NCP'erne for uddannelse) 

For at opfylde kravene i agenturets mandat, som præciserer, at EUAA's uddannelsesaktiviteter 
skal udvikles i tæt samarbejde med bl.a. medlemsstaterne, har EUAA oprettet et netværk af 
nationale kontaktpunkter – de såkaldte nationale kontaktpunkter for uddannelse (NCP'er for 
uddannelse). Medlemsstaterne udpeger NCP'er for uddannelse til at fungere som 
forbindelsesled til deres respektive forvaltninger og centralisere kommunikationen mellem 
andre nationale enheder og EUAA om uddannelsesrelaterede spørgsmål. EU+ landene 
deltager også i EUAA's uddannelsesaktiviteter og repræsenteres også af deres NCP'er for 
uddannelse. NCP'erne for uddannelse har to kernefunktioner: 

• At støtte EUAA i at styre og udvikle det europæiske uddannelsesprogram på 
asylområdet og andre uddannelsesaktiviteter 

• At støtte EUAA's fortsatte gennemførelse af det europæiske uddannelsesprogram på 
asylområdet og andre uddannelsesaktiviteter i EU's medlemsstater og associerede 
lande 

Vedtægterne for NCP'erne for uddannelse, der er fastlagt af TPDC, præciserer deres rolle og 
ansvarsområder mere detaljeret. 

NCP'erne for uddannelse mødes regelmæssigt for at drøfte uddannelsesspørgsmål og 
bidrage til at fastlægge uddannelsesbehov. 

2.7. Rådgivende grupper og arbejdsgrupper 
En stærk side af EUAA's tilgang til uddannelse er inddragelsen af ekspertviden i EU's 
medlemsstater og associerede lande, som er de vigtigste modtagere af uddannelsen, i alle 
processer vedrørende udformning, udvikling, gennemførelse og evaluering af EUAA's 
uddannelse. Som organisation fremmer agenturet en åben dialog med civilsamfundets 
interessenter gennem det rådgivende forum. Derudover er der ekspertgrupper eller -paneler, 
som samarbejder direkte med TPDC, som det nærmere fremgår af figur 2 nedenfor. 
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Figur 2: Rådgivende grupper og arbejdsgrupper 
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forbindelse med denne opgave arbejder den tæt sammen med de respektive NCP'er for 
uddannelse. 

TQAAG består af en højtstående embedsmand fra hver national forvaltning, som udpeges af 
hver medlemsstat og har beføjelse til at repræsentere og træffe beslutninger på vegne af sin 
nationale forvaltning. 

TQAAG samles mindst en gang om året for at gennemgå rapporterne om 
uddannelsesstandarder. Gruppen tager alle indikatorer for uddannelseskvalitet og eventuelle 
nye spørgsmål i betragtning og fremsætter anbefalinger til TPDC. TQAAG behandler 
statistikker og kvalitativ information om: 

• Feedback fra lærende og undervisere samt overvågnings- og evalueringsrapporter 
• Registreringer og tilbagetrækninger 
• Uddannelses- og evalueringsrelaterede klager 
• Evalueringer (herunder med henblik på meritoverførsel), bedømmelser, certificeringer 

og kvalifikationer. 

TQAAG udarbejder en årsrapport, der offentliggøres på EUAA's websted. 

Gruppen kan nedsætte ad hoc-paneler til at yde støtte til specifikke foranstaltninger såsom 
regelmæssig revision (se afsnit 12). 

Vedtægterne for TQAAG er fastsat af TPDC og beskriver gruppemedlemmernes 
sammensætning, rolle og ansvarsområder i nærmere detaljer. 

2.7.3. EUAA's uddannelsespulje 

For at indføre konsekvente kvalitetsstandarder i sit decentrale uddannelsessystem 
opretholder EUAA en pulje af EU-medlemsstaternes og de associerede landes eksperter på 
asyl- og modtagelsesområdet, som bidrager til at udforme, udvikle, gennemføre og evaluere 
EUAA's uddannelse. 

Eksperter fra EU's medlemsstater og associerede lande, der bidrager til at udvikle 
undervisningsmateriale, udvælges på grundlag af anmodninger om indstilling rettet til 
NCP'erne for uddannelse. Udvælgelsesprocessen forvaltes af chefen for TDDS. Efter 
udvælgelsen indgår disse eksperter i uddannelsespuljen og kan også inddrages i 
gennemførelsen af visse dele af EUAA's uddannelse inden for fagområder, der er specifikke 
for deres ekspertise. 

Eksperter fra EU-medlemsstater og associerede lande, der deltager i gennemførelsen af 
EUAA's uddannelse, kan indsættes for at støtte uddannelsesforløb som led i operationelle 
planer og direkte uddannelsestiltag, der indgår i agenturets aktiviteter. 

Optagelse og deltagelse i uddannelsespuljen er underlagt de politikker og procedurer, der er 
fastsat i afsnit 8. Vedtægterne for uddannelsespuljen, som fastlægges af TPDC i samråd med 
NCP'erne for uddannelse, redegør mere detaljeret for rollen og ansvarsområderne for 
eksperterne i puljen. 
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EUAA afholder mindst en gang om året en konference for undervisere og eksperter, der 
udgør et forum for drøftelse af uddannelsesspørgsmål og planlagte ajourføringer af det 
europæiske uddannelsesprogram på asylområdet. 

2.7.4. Aflønnede eksterne eksperter 

Når der er behov for ekspertise til at understøtte særlige funktioner inden for TPDC, udpeges 
der aflønnede eksterne eksperter på kontraktbasis til særlige opgaver. Udvælgelsen af 
aflønnede eksterne eksperter er underlagt EUAA's udbudsprocedurer, som er nærmere 
beskrevet på EUAA's websted.    
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3. Uddannelsesudformning og -
godkendelse 

3.1. Uddannelsesbehov 
Beslutningen om at udvikle uddannelsesmoduler er baseret på EU-medlemsstaternes og de 
associerede landes behov, kravene til operationel planlægning og EUAA-initiativer for at 
opfylde dets mandat. TLRAS analyserer uddannelsesbehovene på grundlag af en 
standardmetode. 

Efter årlige høringer af NCP'erne for uddannelse og inddragelse af lærende fremsætter EUAA 
forslag til mulige emner med henblik på at udvikle uddannelsen. Analysen af 
uddannelsesbehovene ses i sammenhæng med det nuværende anvendelsesområde for det 
europæiske uddannelsesprogram på asylområdet samt uddannelsesmanglerne. 

Under ekstraordinære omstændigheder, f.eks. tvingende operationelle behov, kan der 
anvendes alternative metoder til at fastslå uddannelsesbehov. 

3.2. Udformning og udvikling af EUAA's 
uddannelsesmoduler og -kurser 

Der er indført en struktureret proces for udformning, udvikling og godkendelse af EUAA's 
uddannelse, som omfatter en bred vifte af intern og ekstern ekspertise, og som tager hensyn 
til de lærendes feedback og resultatet af uddannelsesevalueringer. 

Udformning og udvikling af et nyt uddannelsesmodul eller kursus er en proces, hvor 
indholdseksperter leverer interaktivt undervisningsmateriale i samarbejde med eksperter i 
uddannelsesdesign med henblik på at tilføre et højt niveau af viden, færdigheder og 
ekspertise til lærende på asyl- og modtagelsesområdet fra forskellige EU-medlemsstater og 
associerede lande. Processen er skitseret i figur 3. 

3.2.1. Uddannelsesudformning 

Når der er truffet beslutning om at udvikle et nyt modul eller kursus, vil chefen for TDDS i 
samarbejde med de øvrige sektorchefer samle en første gruppe blandt personer med relevant 
ekspertise til at færdiggøre moduludformningsskemaet. Lederen af TDDS udpeger en 
koordinator for moduludformning med ekspertise i modulets indhold til at koordinere 
udformnings- og udviklingsprocessen. 

Uddannelsen er tilrettelagt, så den er autentisk i forhold til de erhvervsmæssige opgaver, 
motiverer de lærende, udnytter uddannelsesressourcerne bedst muligt og anvender blandede 
læringsmetoder. 
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Udviklingsgruppen vil udarbejde et første moduludformningsskema, der følger den skabelon, 
der er udviklet til dette formål af TDDS, og ved brug af de faglige og uddannelsesmæssige 
standarder fra ESQF. 

Det første moduludformningsskema gennemgås af de relevante sektorer og godkendes af 
chefen for ARTU. 

 

Figur 3: Udformning og udvikling af EUAA's uddannelsesmoduler og -kurser 
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3.2.2. Tilpasning til referencerammer for kvalifikationer 

Læringsresultaterne af modulerne tilpasses ESQF på niveau 4, 5, 6 eller 7 som beskrevet i 
den europæiske kvalifikationsramme (EQF). Uddannelsen er særligt udformet med henblik på 
at opfylde kravene i de faglige standarder for asyl- og modtagelsesmedarbejdere som en del 
af ESQF. 

Hvis EUAA's uddannelse akkrediteres (se afsnit 7.6.4), kan modulerne være meritbærende. 

3.2.3. Evalueringer 

Evalueringer af læringsresultater er beregnet til at være retfærdige, robuste, gennemsigtige 
og konsekvente og skal vurdere opnåelsen af de tilsigtede læringsresultater. Evalueringer 
udformes for hvert læringsmodul og underkastes et internt testforløb, inden de anvendes i 
certificeringen af de lærendes læringsresultater. 

3.2.4. Læringsmetode 

EUAA anvender en blandet læringstilgang til at udforme uddannelse. Hvert modul vil anvende 
et udvalg af metoder, der gør det lettere at opnå de tilsigtede læringsresultater. Sådanne 
metoder omfatter e-læring, scenariebaseret læring, personlig læring og arbejdsbaseret 
læring. Læringsmetoderne bør omfatte en vis fleksibilitet i gennemførelsesmetoderne for at 
muliggøre gennemførelse som led i en operationel plan (se afsnit 4.3). 

3.2.5. Udvikling af uddannelse 

Efter godkendelse af moduludformningsskemaet sender chefen for TDDS via NCP'erne for 
uddannelse en opfordring til EU's medlemsstater og associerede lande om at udpege 
eksperter til at udvikle uddannelsesmaterialet. Efter udvælgelsen og udnævnelsen af 
eksperterne indgår de i EUAA's uddannelsespulje (se afsnit 2.7.3). Koordinatoren for 
moduludformning indkalder derefter udviklingsgruppen, som efter behov også kan omfatte 
andet personale fra TDDS eller andre interne eller eksterne eksperter. 

På ethvert tidspunkt i udviklingsprocessen kan gruppens medlemmer via koordinatoren for 
moduludformning søge rådgivning fra EUAA's referencegruppe vedrørende uddannelse. 

Gruppen for udvikling af uddannelse udarbejder en uddannelsespakke, der kan bestå i: 

• Undervisningsmaterialet 
• En underviserhåndbog 
• En beholdning af evalueringsopgaver, bedømmelseskriterier og skabeloner til 

feedbackklassificering 
• En uddannelsesmanual for lærende. 

Når uddannelsespakken er afsluttet, forelægges materialet EUAA's referencegruppe 
vedrørende uddannelse til gennemgang. Uddannelsesmaterialet færdiggøres derefter med 
indarbejdelse af eventuel feedback fra gruppen. 
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3.2.6. Konfliktløsning 

Hvis der er uenighed blandt medlemmerne af gruppen for udvikling af uddannelse indbyrdes 
eller mellem denne gruppe og EUAA's referencegruppe vedrørende uddannelse, og der ikke 
kan findes en løsning mellem eksperterne eller grupperne, indbringer koordinatoren for 
moduludformning spørgsmålet for chefen for ARTU, som i samråd med centerledelsen afgør, 
hvordan problemet skal løses. 

3.2.7. Operationel uddannelse 

EUAA-uddannelse gennemføres også i forbindelse med operationel støtte. Så vidt muligt 
følges den samme udformnings- og udviklingsproces, der er beskrevet i de foregående afsnit. 
Hvis uddannelsesmaterialet imidlertid er tilpasset den specifikke nationale kontekst i et land, 
som EUAA har indgået en operationel plan med, vil det klart fremgå af de relevante modulers 
titel og formål, hvilket land, modulerne finder anvendelse i. 

3.3. Udformning af programmer 
Programmerne fokuserer på en række arbejdsopgaver og ansvarsområder som fastlagt i 
henhold til de faglige standarder, der er knyttet til ESQF gennem kombination af en række 
sammenhængende moduler. Et program fører til fuld kvalificering og bygger på fastlæggelsen 
af: 

• Programmets læringsresultater 
• En programevalueringsstrategi, der kombinerer vurderingen af modulerne på en 

meningsfuld måde for den lærende 
• En programlæringsstrategi, der definerer den lærendes forløb undervejs i programmet 

og omfatter obligatoriske og valgfrie moduler 
• Kvalificering knyttet til programmet. 

Programmerne kan omfatte arbejdsbaseret læring. 

3.4. Endelig godkendelse af nye uddannelsesmoduler 
og -programmer 

Når et nyt modul er udarbejdet, udarbejder koordinatoren for moduludformning en rapport, 
som forelægges chefen for hhv. enheden og centret til godkendelse. Uddannelsesmodulet 
føjes derefter til det europæiske uddannelsesprogram på asylområdet og kan indgå i EUAA's 
programmer. 

Et defineret uddannelsesprogram forelægges chefen for hhv. enheden og centret til 
godkendelse. Når det er godkendt, føjes det til det europæiske uddannelsesprogram på 
asylområdet som et godkendt program. Chefen for QAAS forelægger programmet med 
henblik på akkreditering i overensstemmelse med de procedurer, der er aftalt med den 
pågældende eksterne akkrediteringsmyndighed. 
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Godkendte moduler og programmer offentliggøres i EUAA's uddannelseskatalog. 

3.5. Oversættelse af undervisningsmateriale 
Uddannelsesmateriale i det europæiske uddannelsesprogram på asylområdet udarbejdes på 
engelsk og kan af agenturet oversættes til EU-medlemsstaternes eller de associerede landes 
nationale sprog og til andre sprog med henblik på EUAA's samarbejde med tredjelande i 
overensstemmelse med de fastlagte behov. 

3.6. Presserende uddannelsesbehov 
For at imødekomme presserende uddannelsesbehov kan de nævnte processer fremskyndes. 
Chefen for TDDS kan på et senere tidspunkt lade uddannelsen gennemgå den fulde 
udformningsproces og lade den indgå i det europæiske uddannelsesprogram på asylområdet. 
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4. Gennemførelse af uddannelse 

Uddannelse spiller en afgørende rolle for opfyldelsen af EUAA's mandat (se afsnit 1.1). EUAA's 
uddannelse gennemføres bl.a. som led i af agenturets aktiviteter til støtte for det praktiske 
samarbejde mellem medlemsstaterne. I denne forbindelse anvender EUAA et forløb med 
uddannelse af underviseren. EUAA's undervisere fra uddannelsespuljen uddanner nationale 
undervisere, som derefter under vejledning af EUAA's kontaktpunkt for gennemførelse af 
uddannelse afholder nationale uddannelseskurser rettet mod andre asyl- og 
modtagelsesmedarbejdere i deres hjemlige organisationer. På denne måde skaber agenturet 
en multiplikatoreffekt og maksimerer virkningen af EUAA's uddannelse på nationalt plan. 

EUAA's uddannelse gennemføres også som led i operationelle aktiviteter til støtte for 
medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort 
pres. I den forbindelse gennemføres uddannelsen af EUAA's interne undervisere og af 
udsendte eksperter fra medlemsstaterne fra EUAA's uddannelsespulje. EUAA kontrollerer og 
sikrer i denne forbindelse, at alle eksperter, der deltager i asylstøttehold, har modtaget 
uddannelse, der er relevant for deres opgaver og funktioner, og kan også forud for eller ved 
deres indsættelse tilbyde dem uddannelse, der er specifik for den tekniske og operationelle 
bistand, der ydes i værtsmedlemsstaten. 

EUAA's uddannelse tilbydes desuden ansatte fra tredjelande som led i kapacitetsopbygning i 
forbindelse med støtte til CEAS' eksterne dimension i overensstemmelse med EUAA-
forordningen og samarbejdsordninger, som er indgået med myndighederne i disse lande og 
er indeholdt i køreplanerne aftalt med disse lande. 

Endelig kan undervisere fra EUAA's uddannelsespulje inddrages i gennemførelsen af anden 
uddannelse, der leveres som led i agenturets mandat, f.eks. i samarbejde med andre 
interessenter såsom Frontex eller UNHCR. Hvis sådanne kurser ikke er hentet fra det 
europæiske uddannelsesprogram på asylområdet, er de ikke underlagt alle processerne til 
kvalitetssikring. 

4.1. Gennemførelse af kurser for undervisere 
EUAA tilrettelægger kurser for undervisere om specifikke moduler eller temaer i moduler. 
Agenturet hører NCP'erne for uddannelse i forbindelse med udarbejdelsen af sin årlige 
kursusplan for undervisere, som vedtages ved udgangen af hvert år og offentliggøres på 
EUAA's websted. 

Undervisernes behov fastlægges ved en interaktiv proces med EU-medlemsstaternes og de 
associerede landes NCP'er for uddannelse. TLRAS konsulterer to gange om året NCP'erne for 
uddannelse for at fastlægge deres behov for undervisere. EUAA tilrettelægger 
uddannelseskurser for undervisere efter behov på grundlag af resultatet af disse høringer. 
(Afsnit 8 indeholder nærmere oplysninger om processer vedrørende EUAA-undervisere). 
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EUAA kan på grundlag af et konstateret behov undtagelsesvis godkende, at der gennemføres 
et regionalt eller nationalt kursus for undervisere i en EU-medlemsstat eller et associeret land 
efter anmodning fra medlemsstaten eller landet. Sådanne kurser bør være åbne for alle EU-
medlemsstater og associerede lande. 

EUAA har fortsat fleksibilitet med hensyn til at gennemføre flere uddannelseskurser for 
undervisere, hvis der i løbet af året opstår behov, og der er tilstrækkelige ressourcer hertil. 

4.2. Tilrettelæggelse af national uddannelse 
Koordinatoren for landekontorer fastlægger i samarbejde med de respektive NCP'er for 
uddannelse, hvilken uddannelse der skal gennemføres i hver national og regional 
sammenhæng. 

NCP'et for uddannelse tilrettelægger den nationale gennemførelse af uddannelse gennem 
læringsstyringssystemet (LMS) efter en standardproces fastlagt af TPPS. 

4.3. Gennemførelse af operationel uddannelse 
Koordinatoren for landekontorer udarbejder en eller flere uddannelsesplaner for at opfylde 
læringsbehov i forbindelse med de opgaver og opgaver, der skal udføres i henhold til den 
operationelle plan. 

Alt efter operationel sammenhæng kan metoderne til gennemførelse tilpasses, f.eks. ved at 
variere brugen af e-læring, webinarer, personlige sessioner, praktiske øvelser og coaching. 
Certificeret operationel uddannelse skal dog overholde de kvalitetsstandarder, der gælder for 
enhver anden certificeret uddannelse, der indgår i det europæiske uddannelsesprogram på 
asylområdet. Modulernes udformning tager højde for operationel gennemførelse (se afsnit 
3.2.3 og 3.2.7). 

Undertiden kan behov i forbindelse med operationelle planer bevirke, at der må 
hasteudformes nye moduler som angivet i afsnit 3.6. 

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for operationel uddannelse, 
varetages uddannelsen af EUAA's interne undervisere og undervisere udsendt fra EU's 
medlemsstater og associerede lande, som støttes af eksterne eksperter med omfattende 
ekspertise inden for de specifikke emner. Repræsentanter for nationale myndigheder samt 
internationale og andre EU-organer, der er involveret i operationen, deltager ofte i operationel 
uddannelse som forelæsere. 

Ovennævnte gælder også uddannelse for ansatte fra tredjelande som led i 
kapacitetsopbygning i forbindelse med støtte til CEAS' eksterne dimension samt ad hoc-
uddannelsesplaner. 
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5. EUAA-læringsforløb gennem en 
deltagerorienteret tilgang 

EUAA fremmer en deltagerorienteret tilgang, hvor de lærende spiller en aktiv rolle i deres 
egen læring. Denne tilgang gennemføres i hele uddannelsesforløbet, lige fra fastlæggelsen af 
uddannelsesbehov til udformningen og udviklingen af uddannelsen og dens gennemførelse 
og evaluering. Det anerkendes også, at medarbejderes specifikke pligter og opgaver varierer 
mellem organisationer og stater afhængigt af organisationens størrelse og mandat og en 
række andre faktorer. 

Desuden fremmer og skaber EUAA muligheder for løbende faglig udvikling og tager hensyn til 
tidligere læring og erfaring. 

Disse principper underbygger agenturets tilgang til læring gennem fleksible 
uddannelsesforløb, så de lærende får en uddannelse, der er direkte relateret til deres 
individuelle læringsbehov. 

5.1. Det europæiske uddannelsesprogram på 
asylområdet 

Det europæiske uddannelsesprogram på asylområdet er et af de praktiske EUAA-værktøjer, 
der bidrager til effektiv gennemførelse af CEAS og dækker hele området for international 
beskyttelse. Det europæiske uddannelsesprogram på asylområdet omfatter opgave- eller 
emneorienterede moduler. Hvert modul er udformet med henblik på at opfylde specifikke 
faglige standarder for asyl- og modtagelsesmedarbejdere, jf. ESQF. Det europæiske 
uddannelsesprogram på asylområdet afspejler læringsbehovene hos medarbejdere i EU's 
medlemsstater og associerede lande, medarbejdere udsendt som led i EUAA's operationelle 
planer, og medarbejdere, der deltager i andre EUAA-tiltag på uddannelsesområdet. 

Moduler under det europæiske uddannelsesprogram på asylområdet er udformet på en 
måde, der sikrer, at lærende ikke behøver at deltage i uddannelse, der er irrelevant for dem, 
at uddannelse ikke gentages, og at der kan tages hensyn til tidligere læring (se afsnit 7.5). 
Modulernes udformning er baseret på en blandet læringsmetode under anvendelse af en 
række læringsmetoder, herunder: 

• E-læring, som giver lærende en vis fleksibilitet med hensyn til, hvornår de deltager i 
læringsprocessen. Lærende er typisk asyl- og modtagelsesmedarbejdere, som skal 
varetage deres læringsaktiviteter sideløbende med deres arbejdsopgaver 

• Personlig uddannelse, der tilskynder til peerlæring 
• Coachstøttet arbejdsbaseret læring, som giver frugtbare læringsmiljøer, der fremmer 

de lærendes engagement. 

Modulerne i det europæiske uddannelsesprogram på asylområdet er tilrettelagt omkring 
temaer. Denne tilrettelæggelsesmetode giver mulighed for, at moduler med ensartede 



REFERENCERAMME FOR KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSE 

29 
 

opgaver eller emner forvaltes samlet med hensyn til uddannelse af undervisere, evaluering, 
ajourføring og opgradering. 

5.2. Fleksible læringsforløb 
EUAA's uddannelsesmoduler er særskilte læringsenheder, der evalueres i forhold til et sæt 
minimumslæringsresultater, som er direkte relateret til faglige standarder. Modulerne kan 
variere i størrelse afhængigt af læringstimer og kan kombineres med henblik på at skabe 
programmer, der giver meritoverførsel i form af EUAA-læringsmeritter. Modulerne kan også 
grupperes i temaområder. 

Læringsforløbene udarbejdes sammen med NCP'erne for uddannelse. En koordinator for 
landekontorer fra TPPS samarbejder med NCP'erne for uddannelse om at fastlægge de 
specifikke pligter og opgaver og resulterende faglige standarder krævet i den nationale 
sammenhæng. Alternativt evaluerer koordinatoren for landekontorer en operationel plan og 
fastlægger læringsforløbet ud fra de pligter og opgaver, der er beskrevet i planen. 

Koordinatoren for landekontorer vil med støtte fra TDDS foreslå et læringsforløb til det 
respektive NCP for uddannelse og chefen for TPPS med henblik på verifikation i forhold til 
nationale læringsbehov eller krav under den operationelle plan. Ved verifikationen 
forelægges læringsforløbet til godkendelse hos cheferne for QAAS, ARTU og TLMU. 

Deltagerorienteret tilgang 
De lærende spiller en central rolle i deres egen læring og udvikling, og agenturet tilsigter at 
skabe et trygt, inkluderende læringsmiljø, hvor voksne lærende kan engagere sig i læring, 
udforske emner og drøfte praktiske udfordringer under vejledning af en kvalificeret formidler. 
Et centralt element i aktiv læring er et stimulerende læringsmiljø, der ansporer de lærende til 
at drøfte udfordringer og udveksle synspunkter med andre fagfolk på området. Det er også 
nødvendigt, at de lærende har en rimelig og lige mulighed for at engagere sig i 
læringsoplevelsen og mulighed for at bidrage til den løbende udvikling og forbedring af 
kvaliteten af EUAA's uddannelse. 

5.2.1. Deltagelse 

Lærende forventes at deltage i alle obligatoriske læringsaktiviteter, inden de modtager deres 
evaluering. Denne politik er indført for at beskytte den lærende mod eventuelle dårlige 
resultater i forbindelse med evalueringen. Der gøres dog opmærksom på procedurerne for 
meritoverførsel beskrevet i afsnit 7.5, som giver lærende mulighed for at få deres 
eksisterende læring anerkendt. 

5.2.2. Lærendes feedback om uddannelsen 

Lærende anmodes om at give feedback om deres læringsforløb efter at have gennemgået 
hvert læringsmodul. Efter fuldførelse af programmerne bedes der om mere omfattende 
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feedback.  Der gives direkte feedback om LMS, og de lærende opfordres til at give ærligt og 
udførligt udtryk for deres mening om en række spørgsmål, herunder undervisningsmaterialet, 
læringsressourcerne, uddannelsens gennemførelse og de tilgængelige støttetjenester, med 
henblik på at bidrage til løbende at forbedre uddannelsen. Feedback betragtes som fortrolig, 
og besvarelserne samles med henblik på at evaluere overensstemmelsen af de enkelte 
moduler og programmer med kvalitetssikringsstandarderne, uden at de enkelte lærendes 
identitet afsløres. 

Den anonymiserede feedback fra de lærende er tilgængelig for alle, der er involveret i at 
udforme, udvikle og gennemføre uddannelsen. 

5.2.3. Lærendes deltagelse i vurderingen af uddannelserne 

De lærendes synspunkter er afgørende for bredere systematiske vurderinger af 
uddannelserne, f.eks. de periodiske vurderinger af uddannelsens virkning i forhold til dens 
formål med hensyn til gennemførelsen af agenturets mandat. 

5.2.4. Lærende med særlige behov 

EUAA tilstræber at tilvejebringe et inkluderende lærings- og evalueringsmiljø. Agenturet 
bestræber sig derfor på at foretage rimelige tillempninger for at give lærende med særlige 
behov mulighed for at deltage i alle lærings- og evalueringsaktiviteter. 

De lærendes særlige behov bør meddeles EUAA ved registreringen, eller snarest muligt i 
tilfælde, hvor behovet er opstået under læringsforløbet. 

5.2.5. Klager over uddannelsen 

EUAA bestræber sig på at levere uddannelse, der konsekvent opfylder agenturets 
kvalitetssikringsstandarder, men anerkender, at der undertiden kan opstå problemer. 
Lærende kan derfor indgive klager for at tilkendegive betydelig eller vedvarende utilfredshed 
med alle aspekter vedrørende kvaliteten af EUAA's uddannelsesaktiviteter og for at 
efterspørge specifikke foranstaltninger til at løse problemet. 

Agenturet tager uddannelsesrelaterede alvorligt, og lærende kan klage over ethvert problem 
vedrørende EUAA's uddannelsesaktiviteter, herunder: 

• kvaliteten eller standarden af enhver tjeneste, der leveres af EUAA eller på vegne af 
EUAA 

• kvaliteten af læringsfaciliteter eller -ressourcer 
• EUAA's undladelse af at gennemføre eller følge op på en administrativ proces, der er 

beskrevet heri 
• overtrædelser af adfærdskodeksen for deltagere i EUAA's uddannelsesaktiviteter. 

Lærende bør i første omgang rejse spørgsmål og betænkeligheder over for 
underviseren/coachen for at opnå en hurtig løsning. 
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Hvis den lærende ikke er tilfreds med resultatet eller af en given årsag ikke ønsker at rejse 
spørgsmålet over for underviseren eller coachen, kan den lærende indgive en formel klage 
over uddannelsen til TPDC med nærmere oplysninger om klagens art og den foranstaltning, 
der efterspørges for at løse problemet. 

Agenturet behandler klager i henhold til den klagebehandlingsprocedure, som TDPC har 
indført, og bestræber sig på at afklare dem rettidigt til alle de involveredes tilfredshed. 

5.2.6. Adfærdsnormer 

EUAA har forpligtet sig til at sikre, at alle involverede i agenturets uddannelsesaktiviteter 
overholder de højeste adfærdsnormer, uanset om de er personalemedlemmer, 
indholdseksperter, medlemmer af rådgivende grupper, nationale undervisere eller lærende, 
der deltager i EUAA's uddannelse. Navnlig skal læringsmiljøet være et sikkert, inkluderende 
og respektfuldt rum uden chikane eller forskelsbehandling, og undervisningsmaterialet skal 
afspejle principperne i de grundlæggende rettigheder og være kønssensitivt. 

Derfor skal alle, der deltager i EUAA's uddannelsesaktiviteter, overholde en adfærdskodeks 
for deltagere, som TPDC vil udarbejde. 

Som følge af EUAA's metode for uddannelse af undervisere, der leverer EUAA-uddannelse 
inden for deres respektive organisationer, kan undervisere og lærende desuden være 
underlagt deres organisations adfærdsnormer under hele uddannelsesforløbet.   
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6. Læringsevaluering 

Evaluering udgør en vigtig del af uddannelses- og læringsprocessen. Veltilrettelagte 
evalueringsaktiviteter giver de lærende mulighed for at påvise, at de har opnået de tilsigtede 
læringsresultater. EUAA foretager nøjagtige og pålidelige evalueringer som et væsentligt 
element i et troværdigt certificerings- og akkrediteringssystem. Evalueringen af lærende, der 
deltager i EUAA's uddannelses- og læringsaktiviteter, skal være rimelig, grundig, 
gennemsigtig og etisk forsvarlig. 

6.1. Afgørelse om at gennemføre evalueringsaktiviteter 
Evalueringsaktiviteter indgår i udformningen af alle uddannelsesmoduler. Det er fortsat den 
enkelte medlemsstat, der træffer afgørelse om at gennemføre evalueringsaktiviteter i national 
sammenhæng. Lærende kan selv afgøre, om de vil deltage i evalueringsaktiviteter, men på 
registreringstidspunktet vil de blive gjort opmærksom på, at de ikke kan få et bevis for 
gennemførelse, medmindre de gennemfører evalueringsprocessen. I så fald skal beslutningen 
om at deltage i evalueringsaktiviteten angives i begyndelsen, så ressourcerne hertil er på 
plads. 

6.2. Evalueringsprocedurer 
Procedurerne for gennemførelse af hver enkelt evaluering er beskrevet i 
evalueringsinstrukserne for hvert modul. Når de lærende tilmeldes et læringsprogram, vil det i 
evalueringsplanen blive angivet, hvornår evalueringerne finder sted. Disse oplysninger er 
tilgængelige for alle lærende ved tilmelding til et program eller modul. De lærende modtager 
information om evalueringens type, varighed og tidspunkt samt en evalueringsplan, herunder 
mulighed for formativ evaluering. De lærende oplyses også om evalueringskriterierne, så de 
er helt klar over, hvad der forventes for at bestå modulet. Ved ændringer i evalueringsplanen 
informeres de lærende så hurtigt som muligt. 

Alle skriftlige evalueringer indsendes eller foretages elektronisk. Der indkaldes til praktiske 
evalueringer på et passende sted eller et passende assessmentcenter. Praktiske evalueringer 
kan også foretages via videokonference, hvis dette ikke er til ulempe for den lærende. 

De evalueringsregler, der er fastsat af centret for uddannelse og faglig udvikling, indeholder 
en mere detaljeret beskrivelse af den måde, hvorpå evalueringerne foretages, og navnlig de 
sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes for at sikre evalueringsprocedurens integritet, 
herunder foranstaltninger til opretholdelse af sikkerheden i samlinger af evalueringsopgaver. 

6.3. Bedømmere og evalueringsstandarder 
Bedømmerne har ekspertise inden for deres fag og har gennemgået EUAA's uddannelse for 
bedømmere. 
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Agenturet træffer en række foranstaltninger for at sikre evalueringsstandarder: 

• Resultaterne af evalueringerne vurderes efter klare bedømmelseskriterier, som er 
tilgængelige forud for gennemførelsen af hvert modul. Alle bedømmere er fuldt 
fortrolige med indholdet, evalueringsopgaverne og evalueringspunkterne 

• Evalueringsopgaver er udformet med henblik på at sætte de lærende i stand til at 
påvise, at de har opnået minimumslæringsresultaterne og, i givet fald, overgået 
minimumsstandarderne for læringsresultater 

• Kritisk læring – læring, der anses for at være kritisk for arbejdsopgaver – kan 
bedømmes som bestået/ikke bestået, eller kræves bestået for at bestå hele 
evalueringsaktiviteten. I så fald vil de lærende blive informeret, når uddannelsen 
påbegyndes 

• Alle bedømmelser er foreløbige, indtil verifikationsprocessen er gennemført. 

6.4. Verificering af bedømmelser 
EUAA indfører intern kontrol for at verificere bedømmelser. Dette indebærer en gennemgang 
af bedømmelsen af alle lærende, der har opnået udmærkelse eller fået en negativ 
bedømmelse, og en del af de evalueringer, hvor den lærende har bestået. Kontrolløren 
evaluerer også fordelingen af deltagernes bedømmelser i forhold til de statistiske normer for 
modulet og identificerer potentielle skævheder og problemer. Verificeringen af bedømmelser 
foretages anonymiseret. 

Hvis bedømmeren og kontrolløren er uenige med hensyn til en enkelt deltagers bedømmelse, 
drøfter de spørgsmålet med henblik på at nå til enighed om bedømmelsen. Opnås der ikke 
enighed, gives den højeste bedømmelse til den lærende. 

Hvis problemet vedrører bedømmelser af mere end én lærende, drøftes dette mellem de(n) 
oprindelige bedømmer(e), kontrollør(er), underviser(e) og kontaktpunktet for gennemførelse af 
uddannelse, som også kan opfordre en repræsentant for QAAS, NCP'et for uddannelse eller 
andre til at deltage i mødet. På mødet vil der blive redegjort for spørgsmålets art og virkning 
og eventuelle kort- eller langsigtede indgreb til at forhindre, at problemet opstår igen. 

Alle konklusioner, der drages som følge af verifikationsprocessen, samles i en rapport, som 
TQAAG skal tage stilling til. 

6.5. Evalueringsresultater 
Resultaterne af bedømmelsen foretaget af 
bedømmeren/bedømmerne/kontrolløren/kontrollørerne er tilgængelige for deltageren. Efter 
anmodning og i fuld overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler kan 
bedømmelserne desuden deles med underviseren/underviserne og NCP'et for uddannelse. 
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6.6. Reevaluering 
Hvis en lærende ikke består en evalueringsaktivitet, har vedkommende mulighed for at få 
foretaget én reevaluering. Den lærende får feedback vedrørende den negative bedømmelse. 
Reevalueringen finder sted så tidligt, som det er praktisk muligt, samtidig med at det sikres, at 
den lærende har tid til at imødekomme sine læringsudviklingsbehov. 

Der gives en negativ bedømmelse til lærende, der ikke deltager i eller ikke indsender en 
evaluering i overensstemmelse med indsendelsesplanen, medmindre de har fået fristen 
forlænget eller har fået anerkendt formildende omstændigheder. 

Reevaluering er kun tilgængelig for lærende, der ikke har bestået en evalueringsaktivitet. 
Reevaluering med henblik på at forbedre en bedømmelsen er ikke tilladt. 

Hvis en lærende ikke består reevalueringen, skal vedkommende i løbet af det første år efter 
evalueringsaktiviteten tilmelde sig modulet igen og gentage læringen inden yderligere forsøg 
på at bestå. 

6.7. Tilbagetrækning fra evalueringsaktiviteten 
Hvis den lærende under registreringen har angivet at have til hensigt at deltage i 
evalueringen (se afsnit 6.1), men efterfølgende beslutter ikke at deltage i evalueringerne, bør 
denne beslutning (med begrundelse af hensyn til kvalitetssikringen) på forhånd meddeles 
inden for en nærmere angivet frist. Hvis en lærende ikke formelt trækker sig tilbage fra 
evalueringerne og efterfølgende ikke deltager, får den lærende en negativ bedømmelse, 
medmindre den lærende meddeler formildende omstændigheder i overensstemmelse med 
afsnit 6.9 i dette dokument, og dette behørigt accepteres af EUAA. 

6.8. Læringsevalueringsklager 
Agenturet iværksætter en procedure, som giver de lærende mulighed for at klage over 
resultatet af en evaluering i tilfælde, hvor: 

• der har været en væsentlig uregelmæssighed i evalueringsproceduren, som har været 
til ulempe for den lærende 

• der har været en væsentlig uregelmæssighed i evalueringen. 

Det bedes bemærket, at uenighed med hensyn til bedømmelsen ikke anses for en 
klagegrund. 

Klager behandles i overensstemmelse med de procedurer, TPDC har fastlagt. Når en klage 
tages til følge, præciseres det i afgørelsen, hvilke afhjælpende foranstaltninger der skal 
træffes. Hvis det er relevant, ajourføres de lærendes journaler. 

Der føres register over alle klageprocedurer med henblik på kvalitetssikring og overvågning. 
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6.9. Formildende omstændigheder 
Formildende omstændigheder (13), der berører en lærendes deltagelse i eller resultater af 
evalueringsopgaver, bør meddeles så hurtigt som praktisk muligt og forud for formelle 
evalueringer eller indsendelsesdatoer. Der bør om nødvendigt fremlægges uafhængig 
dokumentation. 

Hvis omstændighederne er af en sådan art, at det ikke kan meddeles forud for en evaluering, 
bør meddelelsen ske snarest muligt med begrundelse for forsinkelsen. 

Justering af indsendelsesfrister, udsættelse af evalueringen eller yderligere støtte accepteres 
om muligt, forudsat at sådan støtte ikke giver den lærende en uberettiget fordel. 

6.10. Forsinket indsendelse og forlængelse 
Hvis en lærende som følge af formildende omstændigheder ikke kan indsende skriftlige 
evalueringer inden for den fastsatte frist, bør den lærende anmode om en forlængelse af 
fristen og fremlægge dokumentation.  Hvis anmodningen accepteres, indrømmes der en 
forlængelse. 

Hvis en begrundet ansøgning om forsinket indsendelse eller forlængelse ikke kan 
imødekommes inden for evaluerings- og verifikationsplanen, udsættes evalueringen uden 
sanktion til den næste foreliggende evalueringsmulighed. 

6.11. Akademisk adfærd og plagiering 
Agenturet betragter akademisk uredelighed som en alvorlig overtrædelse af etiske og faglige 
standarder.  Lærende kan pålægges at underskrive en elektronisk erklæring om indsendelse 
af alle skriftlige evalueringer, der bekræfter, at det indsendte arbejde er deres eget. 

Sager om formodet akademisk uredelighed behandles i overensstemmelse med de 
procedurer vedrørende akademisk uredelighed, TPDC har vedtaget. 

 
(13) Formildende omstændigheder defineres som begivenheder eller situationer, som den lærende er uden 

indflydelse på, og som har negativ indvirkning på deltagelsen i eller resultaterne af evalueringen. Som 
eksempler kan bl.a. nævnes sygdom, personlige omstændigheder, ulykker eller hændelser. 
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7. Lærendes adgang, forløb, anerkendelse 
og certificering 

7.1. Adgang til EUAA-uddannelse 
EUAA udvikler og støtter gennemførelsen af uddannelse i overensstemmelse med sit 
uddannelsesmandat som fastlagt i EUAA-forordningen. Den vigtigste målgruppe for EUAA's 
uddannelse er derfor asyl- og modtagelsesmedarbejdere i EU's medlemsstater og 
associerede lande. Individuelle medlemmer af offentligheden kan ikke tilmelde sig EUAA's 
uddannelse. 

TPDC kan udvide adgangen til EUAA's uddannelse til andre interessenter som fastsat i EUAA-
forordningen og arbejdsaftaler, der er vedtaget på grundlag af forordningen. 

7.2. Tilmelding 
Tilmelding til EUAA's uddannelse forvaltes elektronisk. 

Ved den første tilgang til EUAA's LMS skal de lærende udfylde deres profil. 

Der oprettes en individuel journal for at styre læringsforløbet for hver lærende. Alle journaler 
over lærende forvaltes i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger og som beskrevet i de pågældende meddelelser om beskyttelse af 
privatlivets fred. 

Ved tilmelding til et program er lærende automatisk fritaget for at deltage i 
uddannelsesmoduler, de tidligere har bestået, og som er en del af det pågældende program. 
De lærende vil dog få adgang til undervisningsmateriale til disse moduler med henblik på at 
genopfriske deres læring, hvis de ønsker det. 

Når deltagere er registreret i et program, kan de ansøge om meritoverførsel for alle relevante 
moduler, jf. afsnit 7.5. 

Ved tilmelding til hvert program skal de lærende angive, om de har til hensigt at deltage i den 
formelle læringsevaluering eller ej (14). 

7.3. Adgangskrav og optagelse 
Ved udformningen af hvert modul og program fastsættes der minimumskrav for adgang, som 
offentliggøres i programbeskrivelserne. 

 
(14) Som beskrevet i afsnit 6.1 er deltagelse i evalueringsaktiviteter ikke obligatorisk for alle lærende. Beslutningen 

om at deltage eller ej kan træffes af NCP'et for uddannelse på vegne af alle deltagere, eller i nogle tilfælde kan 
NCP'et for uddannelse tilbyde dette til individuelle deltagere. 
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Hvis et NCP for uddannelse anmoder om et fleksibelt læringsforløb i overensstemmelse med 
procedurerne i afsnit 4.2, vil NCP'et for uddannelse kontrollere, at hver deltager opfylder 
minimumskravene for optagelse. Hvis programmet eller det fleksible læringsforløb 
gennemføres direkte af agenturet, kontrollerer TPPS, at alle lærende opfylder 
adgangskravene. 

Hvis den lærende har en eksisterende journal, vil adgangskrav til programmer og til fleksible 
læringsforløb og moduler automatisk blive verificeret i forhold til journalen, herunder 
uddannelseshistorikken. 

7.4. Orientering af den lærende 
Ved det indledende engagement med EUAA's uddannelse kan de lærende deltage i en kort 
orientering, hvor de vil få alle de oplysninger og kontaktpunkter, de behøver for fuldstændig 
at indtræde i læringsforløbene, herunder om støttetjenester, der er til rådighed for lærende. 

7.5. Meritoverførsel 
EUAA anerkender, at læring finder sted på forskellige måder, og gennemfører ordninger til 
formelt at anerkende læring, der ikke er blevet valideret ved udstedelse af et 
kvalifikationsbevis, der er anerkendt af en national kvalitetssikringsmyndighed. 

Hvis en lærende hævder at have opfyldt de tilsigtede læringsresultater af et EUAA-modul ved 
uformel (15) eller ikkeformel (16) læring, kan den pågældende søge om at få denne læring 
anerkendt. 

Ansøgninger om meritoverførsel indgives online efter tilmeldingsproceduren i afsnit 7.2, som 
beskriver grundlaget for kravet. 

7.5.1. Undtagelse fra dele af et program 

Hvis en lærende kan påvise at have eller have overgået det angivne minimum af 
læringsresultater for et eller flere moduler i et EUAA-program, vil den pågældende blive 
fritaget for at deltage i disse moduler. For at anmode om fritagelse skal den lærende 
fremlægge dokumentation i form af en akademisk udskrift og et tillæg til eksamensbeviset 
eller anden dokumentation for de opnåede læringsresultater samt den 
akkrediterende/validerende myndighed. Denne dokumentation tages i betragtning af TPPS, 
som kan konsultere QAAS for at fastslå ækvivalens. En lærende kan gøre krav på højst 20 % 
af meritpointene for en EUAA-kvalificering som fritagelsesgrund. 

 
(15) Læring gennem daglige aktiviteter i forbindelse med arbejde, familie eller fritid (erfaringsbaseret læring) – 

læring er utilsigtet. 
(16) Læring, der indgår i planlagte aktiviteter, som ikke udtrykkeligt betegnes læring, men som indeholder et vigtigt 

læringselement – læring er tilsigtet. 
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7.6. Anerkendelse og certificering 

7.6.1. Deltagelse i uddannelse uden evaluering 

Hvis en lærende har deltaget i uddannelse uden evaluering, vil det af vedkommendes journal 
fremgå, at uddannelsen bestod i ikke-evalueret læring, og hvor mange procent der er 
gennemført. 

7.6.2. Certificering af læring 

Hvis en lærende dokumenterer at have opnået læringsresultaterne af et modul eller et 
program gennem vellykket gennemførelse af de respektive evalueringer, får den lærende 
udstedt et certifikat. 

Når et program er gennemført, får den lærende udleveret et tillæg til certifikatet. Tillægget 
beskriver programmets læringsresultater, læringsniveauet i henhold til ESQF, de faglige 
standarder, programmets enkelte moduler, bedømmelsen modtaget for hvert modul og, i givet 
fald, antal EUAA-meritpoint. 

7.6.3. Erstatningscertifikater 

Hvis en deltager ikke længere har adgang til EUAA's LMS, kan den pågældende kontakte 
NCP'et for uddannelse eller TPDC, som vil udstede erstatningscertifikater til deltageren. 

7.6.4. Tildeling af kvalifikationsbeviser 

Agenturet arbejder på at indgå partnerskab med en akkrediteringsmyndighed med henblik på 
at tildele kvalifikationsbeviser. Efter aftale med en kompetent myndighed vil denne 
betænkning blive ajourført, så den afspejler certificeringskravene. 
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8. Undervisere 

EUAA's undervisere spiller en afgørende rolle i at opbygge medlemsstaternes kapacitet til at 
gennemføre CEAS ved at uddanne nationale asyl- og modtagelsesmedarbejdere. Agenturet 
er derfor forpligtet til med alle passende midler at støtte undervisere, så de kan udføre deres 
opgaver. 

EUAA opretholder en uddannelsespulje af eksperter, der har til opgave at afholde kurser, 
fremme onlinelæring, vurdere og kontrollere læringsevalueringer og lejlighedsvis bidrage til at 
udvikle og gennemgå uddannelsesmateriale. Som eksperter på deres felt føjes undervisere til 
uddannelsespuljen, når de har afsluttet den nødvendige uddannelse for undervisere. 

8.1. Udvælgelse fra EUAA's uddannelsespulje 
Undervisere udvælges fra uddannelsespuljen til at gennemføre uddannelse på vegne af 
EUAA på skift, alt efter om de er til rådighed, deres ekspertiseområde og tidligere 
tilfredsstillende resultater, for at sikre gennemsigtighed og retfærdighed for alle undervisere i 
puljen. 

8.2. Vedtægter for undervisere i uddannelsespuljen 
Undervisere er underlagt de relevante dele af vedtægterne for uddannelsespuljen, som 
fastsætter undervisernes specifikke opgaver og ansvarsområder og kriterierne for optagelse i 
puljen. 

8.3. Feedback og støtte til alle undervisere 
Alle undervisere, der gennemfører EUAA-moduler, får løbende støtte fra kontaktpunktet for 
gennemførelse af uddannelse, som har ekspertise på det specifikke uddannelsesområde. 

Alle undervisere og coaches skal udfylde feedbackformularer for den uddannelse, de har 
afholdt. 

8.4. Underviserens præstationer 
Feedback fra lærende, evalueringsprocedurer og klagebehandling indgår i den løbende 
overvågning af underviseres præstationer. Hvis der vedholdende er indikatorer for 
utilfredsstillende resultater for undervisere, behandles de i første omgang af koordinatoren for 
landekontorer og NCP'et for uddannelse, som drøfter problemet med underviseren og træffer 
forholdsregler. Der kan tilbydes støtte til underviseren i form af supplerende uddannelse eller 
en undervisercoach for at rådgive underviseren om at forbedre sine præstationer. 
Undervisere vil ikke blive udvalgt til at afholde EUAA-uddannelsesforløb, før problemet er 
tilfredsstillende løst, medmindre en sådan gennemførelse er en del af løsningsplanen. 
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Hvis et problem ikke kan løses og påvirker overholdelsen af kvalitetsstandarderne negativt, 
kan underviseren fjernes fra puljen og/eller uddannelsen. Beslutningen om at fjerne en 
underviser fra EUAA's uddannelsespulje træffes af et panel bestående af tre behørigt 
kvalificerede personer udpeget af chefen for TPDC, herunder chefen for TLMU. Under denne 
proces får den pågældende underviser mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger. 
Underviseren får også mulighed for at klage over beslutningen om fjernelse fra 
uddannelsespuljen over for et uafhængigt klagenævn. 

8.5. Underviseres faglige udvikling 
Agenturet opfordrer alle undervisere og eksperter til at deltage i EUAA's aktiviteter 
vedrørende løbende faglig udvikling (CPD), som kan tage form af en løbende række 
webinarer, podcasts, forelæsninger og videoer, der er rettet mod fagfolk på asyl- og 
modtagelsesrelaterede områder. CPD-forløb kan også omfatte spørgsmål vedrørende 
konsekvens i evalueringen og feedback til de lærende. 

Alle undervisere underrettes om ajourføringer og opgraderinger af EUAA's moduler og 
programmer. Hvis der sker væsentlige opgraderinger som følge af lov- eller procesændringer, 
vil underviserne i modulet blive opfordret til at gennemgå det nye materiale og kan indkaldes 
til et møde i netværket af undervisere for at drøfte emnerne for det opgraderede materiale. 

EUAA afholder mindst en gang om året en konference for undervisere og eksperter for at 
skabe et forum for udveksling af erfaringer og god praksis og drøfte de seneste 
udviklingstendenser og problemer i forbindelse med EUAA's uddannelsesaktiviteter. Ved 
konferencens afslutning udarbejdes der en rapport, som forelægges for ledelsen af centret for 
uddannelse og faglig udvikling og TQAAG. 
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9. Læringsressourcer og support til 
lærende 

Som EU-organ stammer agenturets budget primært fra offentlige midler, der er tildelt over EU-
budgettet, for at sætte det i stand til at udføre sin mission. Et afgørende element i denne 
mission er gennemførelsen af uddannelse i asyl- og modtagelsesspørgsmål. Der afsættes 
derfor betydelige menneskelige og finansielle ressourcer på EUAA's budget for at sætte 
agenturet i stand til at gennemføre sine uddannelsesaktiviteter i henhold til sit mandat. Som 
led i agenturets bestræbelser på at sikre, at dets uddannelse er af den forventede kvalitet, 
anvendes en betydelig del af disse midler til tilvejebringelse af læringsressourcer og 
studiestøttetjenester. 

EUAA's interne organisation omfatter et center, der udelukkende beskæftiger sig med 
uddannelsesaktiviteter (se afsnit 2). Centret planlægger, tildeler og udnytter 
uddannelsesressourcer på en måde, der tager hensyn til de nationale forvaltningers og de 
lærendes behov, samtidig med at disse ressourcer udnyttes optimalt. 

9.1. Læringsressourcer 
EUAA's LMS er et centralt knudepunkt for læringsressourcer og undervisnings- og 
læringsinfrastrukturen. Hvert modul suppleres af materialer, der er til rådighed for lærende 
både under uddannelsen og efterfølgende. Da LMS administreres centralt af agenturet, har 
alle lærende samme adgang til støtte-, informations- og undervisningsmateriale. 

Af hensyn til EUAA's lærendes forskelligartede sprogprofiler (se afsnit 3.5) (17) kan EUAA 
organisere oversættelse af sit uddannelsesmateriale til EU+-landenes sprog og til sprogene i 
de tredjelande, for hvis forvaltninger agenturet gennemfører uddannelse som led i den 
tekniske bistand. 

Personlig uddannelse gennemføres i miljøer, der er hensigtsmæssige for læringsprocessen. I 
tilfælde af operationel uddannelse, hvor læringsmiljøet i nogle tilfælde kan være en 
udfordring, tilpasses læringsmetoderne for at kompensere herfor og opretholde 
kvalitetsstandarderne. 

Feedback om læringsressourcer, læringsmiljø og læringsstøtte indsamles fra lærende og 
undervisere (se afsnit 5.3.2 og 8.3) og analyseres som led i revisionsprocessen med henblik 
på nødvendige tiltag. 

 
(17) Beslutningen om at oversætte undervisningsmateriale træffes på grundlag af EUAA's vedtægter for 

oversættelse og centrets ordninger for oversættelse. 
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9.2. Støtte til lærende 
Lærende får konsekvent støtte fra en underviser eller coach i hele læringsprocessen. Moduler 
og evalueringsopgaver er udformet med henblik på at give de lærende mulighed for at 
modtage formativ feedback fra undervisere og coaches. 

EUAA investerer ressourcer for at sikre, at uddannelsesmateriale og -infrastruktur er til 
rådighed for lærende med særlige behov, og foretager rimelige tillempninger for sådanne 
lærende i forbindelse med evalueringsprocedurer og -opgaver (se afsnit 5.3.4). 

På baggrund af den vigtige rolle, som LMS spiller med hensyn til at tilbyde uddannelse og 
forvalte alle uddannelsesaktiviteter, stiller agenturet også en LMS-helpdesk til rådighed til at 
bistå lærende og undervisere, hvis de støder på vanskeligheder i forbindelse med brug af 
platformen.   
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10. Informationsstyring 

10.1. Indsamling af information 
Der indsamles information og data af både kvalitativ og kvantitativ art i forbindelse med: 

• Uddannelsens gennemførelse: programmer, moduler, antal lærende, de lærendes 
udvikling, tilbagetrækninger, klager over uddannelsen, støttetjenester 

• Profiler for lærende: organisation, kvalifikationer og meritter, erfaring, rolle, jobopgaver 
og ansvarsområder 

• Evalueringsaktiviteter: bedømmelser, reevalueringer, klager 
• Feedback: fra lærende og undervisere. 

Information indsamles primært ved hjælp af passende elektroniske midler og analyseres af 
TLRAS. Udviklingen overvåges konsekvent af chefen for TPDC og cheferne for enhederne og 
sektorerne, og der træffes forholdsregler mod eventuelle nye problemer. Feedback og forslag 
fra lærende og undervisere tages i betragtning ved den løbende forbedring af uddannelsen. 

Den indsamlede information anvendes f.eks. ved udarbejdelse af rapporter om udformning og 
udvikling af nye uddannelsesmoduler, rapporter om ajourføring og opgradering af 
eksisterende uddannelse, rapporter fra møder i netværket af undervisere og konferencer for 
undervisere og eksperter, rapporter fra TQAAG og den årlige uddannelsesrapport. 

10.2. Fortrolighed 
Information om enkeltpersoner, herunder undervisere og lærende, såsom profiler, 
evalueringsinformation, klager over uddannelsen og evalueringen er strengt fortrolig, og 
adgang til sådan information har kun personer, der har brug for adgang for at kunne udføre 
deres opgaver. 

Ovennævnte bestemmelse berører ikke sikkerhedsprincipperne i Kommissionens afgørelse 
(EU, Euratom) 2015/444 af 31. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's 
klassificerede informationer (18) eller andre gældende sikkerhedsrelaterede regler (19) (20). 

10.2.1. Beskyttelse af personoplysninger 

EUAA er fuldt ud forpligtet til at beskytte retten til privatlivets fred. Personoplysninger 
behandles i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelsesforordninger, især 

 
18 EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53; finder anvendelse for EUAA i medfør af artikel 65, stk. 1, i EUAA-forordningen. 
(19) Blandt andet (men ikke begrænset til) bilag 1 til bestyrelsens afgørelse nr. 6 af 20. september 2011 om 

praktiske ordninger for aktindsigt i dokumenter fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO). 
20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og 
afgørelse nr. 1247/2002/EF, EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39). 



 

DEN EUROPÆISKE UNIONS ASYLAGENTUR 
 

44 
 

forordning (EU) 2018/172520 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling 
af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger. 

EUAA fører et centralt register over databehandlingsposter, som indeholder generel 
information om dets databehandlingsaktiviteter, herunder på uddannelsesområdet. 
Meddelelser om databeskyttelse gives for hver databehandlingsoperation, især for hvert IT-
værktøj til behandling af personoplysninger, som centret anvender (se EUAA's websted). 
Persondatabehandlingsposter og fortrolighedsmeddelelser oplyser om formålene med 
behandlingen, kategorierne af indsamlede data, kategorierne af modtagere, som 
personoplysninger videregives til, enhver overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller 
en international organisation, og passende sikkerhedsforanstaltninger, opbevaringsperioder 
og tekniske og organisatoriske databeskyttelsesforanstaltninger. 

Registrerede kan rette eventuelle forespørgsler eller klager vedrørende behandlingen af 
deres personoplysninger til EUAA's databeskyttelsesrådgiver og kan også rette henvendelse 
til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. 
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11. Information til offentligheden 

Som et offentligt EU-organ er EUAA forpligtet til at opretholde principperne om 
gennemsigtighed og ansvarlighed. Nøjagtig, pålidelig og ajourført information, som formidles 
konsekvent, giver alle relevante interessenter mulighed for at træffe informerede valg om 
deres engagement i EUAA's uddannelsesaktiviteter. Derfor gør agenturet regelmæssigt 
information om alle sine aktiviteter på uddannelsesområdet tilgængelig for offentligheden. 
Denne information vedrører agenturets uddannelseskatalog, de politikker og procedurer, der 
gælder for dets uddannelsesaktiviteter, de foreliggende støttetjenester for lærende og 
undervisere, og nøgledata vedrørende resultatindikatorer. 

Den tilsigtede målgruppe (f.eks. potentielle, nuværende eller tidligere praktikanter, 
undervisere, interessenter eller den brede offentlighed) tages i betragtning ved fastlæggelsen 
af informationens art og timing samt anvendte medier. Disse omfatter bl.a.: EUAA's websted, 
nyhedsbreve og andre publikationer samt sociale medier. 

EUAA's uddannelse er ikke tilgængelig for individuelle medlemmer af offentligheden, da den 
primært er rettet mod asyl- og modtagelsesmedarbejdere i de nationale forvaltninger. 
Agenturet forlader sig derfor på, at de nationale forvaltninger, navnlig NCP'erne for 
uddannelse, videreformidler al relevant information om agenturets uddannelsesaktiviteter til 
asyl- og modtagelsesmedarbejdere gennem deres respektive kommunikationskanaler. I 
denne forbindelse bestræber EUAA sig på at støtte NCP'erne for uddannelse og de nationale 
forvaltninger i at udfylde denne rolle ved at stille den relevante information til rådighed i et 
passende format, så den kan distribueres til relevante interessenter i deres EU-medlemsstat 
eller associerede land. 

Ved offentliggørelse af information om sine uddannelsesaktiviteter, bestræber EUAA sig på så 
vidt muligt at give information i et format, der er tilgængeligt for personer med særlige behov, 
f.eks. personer med syns- eller hørenedsættelse. 

Enhver EU-borger og enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en 
medlemsstat har ret til at indgive en begæring om aktindsigt i EUAA's dokumenter (herunder 
dokumenter relateret til uddannelsesområdet) i overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter (21) samt bestyrelsens afgørelse nr. 6 af 20. september 2011 om praktiske 
ordninger for aktindsigt i dokumenter fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO). 

11.1. Information om det europæiske 
uddannelsesprogram på asylområdet 

EUAA offentliggør og ajourfører regelmæssigt sit uddannelseskatalog og, for hvert modul og 
program, information om alle adgangskrav og tilgængelige sprog, læringsresultater, 
læringsstrategi og relevante evalueringsprocedurer samt muligheder for meritoverførsel. Det 

 
(21) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43; finder anvendelse på agenturet i medfør af artikel 63, stk. 1, i EUAA-forordningen. 
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informerer desuden om kvalificering i forbindelse med programmer, og ESQF-værdien heraf. 
Denne information gør det muligt for potentielle lærende og andre interessenter såsom 
NCP'er for uddannelse at afgøre, om uddannelsen matcher deres behov. 

11.2. Øvrig information 
Alle dokumenter der er vedtaget af EUAA's ledelsesorgan eller bestyrelse, offentliggøres hvis 
de har strategisk betydning for styringen af agenturets uddannelsesaktiviteter, herunder dette 
dokument, og relevante politikker, retningslinjer og procedurer, der er vedtaget på grundlag 
heraf. Dette gør det muligt for alle interessenter at forstå TPDC's mission og visioner, de 
værdier, der ligger til grund for EUAA's uddannelse, og de kvalitetsstandarder, agenturet 
overholder. 

TPDC og dets rådgivende organer udarbejder og offentliggør regelmæssigt rapporter om 
uddannelse som led i EUAA's programmering eller agenturets løbende overvågning og 
periodiske revisioner. Disse rapporter giver alle interessenter og den brede offentlighed vigtig 
information om centrale resultatindikatorer, udviklingstendenser og fremtidige 
uddannelsesaktiviteter.    
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12. Løbende overvågning og periodisk 
revision af programmer 

12.1. Løbende overvågning 
Overvågningsaktiviteter gør det muligt løbende og systematisk at indsamle dokumentation om 
uddannelsens virkning og kvalitet. Når de er baseret på solide indikatorer, støtter de 
evalueringen af uddannelse og formuleringen af anbefalinger med henblik på løbende 
forbedring af uddannelsens kvalitet. 

TLRAS foretager løbende analyser af andre data end personoplysninger eller anonymiserede 
data, der indsamles på tværs af en række nøgleindikatorer, og holder sammen med QAAS 
centrets ledelse samt rådgivende organer og andre interessenter underrettet om centrets 
resultater og eventuelle tendenser (se afsnit 2.5 og 10.1). Sektorens overvågningsaktiviteter 
udgør evidensgrundlaget for årsrapporten fra den rådgivende gruppe vedrørende 
uddannelsesstandarder (se afsnit 2.7.2). 

12.2. Periodisk revision 
På grundlag af ikkepersonlige eller anonymiserede data, der er indsamlet som led i dets 
løbende overvågning, foretager TLRAS regelmæssige evalueringer af uddannelse og 
udarbejder detaljerede rapporter til brug for centrets ledelse, NCP'er for uddannelse og andre 
rådgivende organer. 

Evalueringerne skal vurdere, om EUAA's uddannelse har den nødvendige kvalitet i henhold til 
ESG 2015-standarderne. Den pågældende analyse kan omfatte aspekter såsom hvorvidt 
målene for uddannelsestiltagene blev nået, om de opfyldte behovene hos deltagere og deres 
organisationer, om læringsressourcerne blev udnyttet optimalt, om de tilførte merværdi, og 
om de var i overensstemmelse med andre EUAA-uddannelsesaktiviteter, EUAA's mandat og 
principperne og kravene i CEAS. Evalueringer understøtter derfor den strategiske 
beslutningstagning, navnlig med hensyn til fastsættelse af prioriteter og tildeling af 
uddannelsesressourcer. 

Evalueringer indgår i EUAA's uddannelsesprocesser og udgør sidste fase af 
uddannelsesprogrammeringscyklussen, hvor der identificeres mangler og god praksis og 
fremsættes anbefalinger, der skal følges op ved udformning og udvikling af nye 
uddannelsestiltag. Evalueringerne foretages i overensstemmelse med en konsekvent og 
robust metode, der anvendes på alle EUAA's uddannelsesaktiviteter, for at sikre, at 
resultaterne er objektive. 

Evalueringerne tager hensyn til data om indikatorer såsom registrerings-, fuldførelses- og 
tilbagetrækningsprocenter, bedømmelser og profiler for lærende samt feedback fra lærende 
og undervisere om forskellige aspekter af uddannelsen, såsom modulernes indhold, 
arbejdsbyrden, læringsressourcerne, læringsstrategien, evalueringsstrategien og den støtte, 
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der tilbydes lærende og undervisere. Evalueringen tager desuden hensyn til alle problemer, 
der er rejst i forbindelse med klager over uddannelsen. Lærende, undervisere, rådgivende 
organer og andre interessenter får god mulighed for at bidrage til evalueringerne. 

Resultaterne af evalueringerne indgår i den periodiske revision og ajourføring af moduler og 
programmer, navnlig som led i et moduls eller programs livscyklus. Da læringsresultaterne af 
modulerne er baseret på uddannelsesstandarderne i ESQF, revideres disse desuden hvert 
femte år for at sikre, at al EUAA's uddannelse er egnet til formålet. 
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13. Gentagen ekstern kvalitetssikring 

EUAA er fast forpligtet til at indføre robuste processer og procedurer for at sikre overholdelse 
af kvalitetssikringsstandarder i alle sine uddannelsesaktiviteter. Ikke desto mindre anerkender 
agenturet, at selv robuste interne kvalitetskontrolsystemer må underlægges gentagen ekstern 
kvalitetssikring for at sikre, at de forbliver effektive og formålstjenlige over tid. 

Agenturet er derfor forpligtet til at foretage ekstern kvalitetssikring af sin referenceramme for 
kvalitetssikring af uddannelse, omfattende dens strukturer, processer, dokumentation og 
andre relevante aspekter. Den eksterne kvalitetssikring udføres af det valgte organ i henhold 
til bestemmelserne i den pågældende offentlige kontrakt. Alle henstillinger vil blive taget i 
betragtning af TPDC's ledelse og kan resultere i ændringer af dette dokument eller enhver 
proces, der gennemføres på grundlag heraf. 
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Bilag 

 



 

Den Europæiske Unions Asylagentur 
www.euaa.europa.eu 

Tlf.: +356 2248 7500 
info@euaa.europa.eu 

Winemakers Wharf 
Valletta, MRS 1917, MALTA 

 
IS-005.01-01 

 

 
Den administrerende direktørs afgørelse nr. 059/2022 

 
Om referencerammen for kvalitetssikring af uddannelse 

 
DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR – 
 
UNDER HENVISNING til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2303 af 15. december 
2021 om Den Europæiske Unions Asylagentur1 (i det følgende benævnt "EUAA-forordningen"), særlig 
dennes artikel 8 
 
 
UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER: 
 

1) Bestyrelsen har vedtaget afgørelse nr. 102 af 7. marts 2022 om EUAA's uddannelses- og 
læringsstrategi (i det følgende benævnt "strategien"), der fastlægger de generelle principper 
og strategiske retningslinjer for agenturets aktiviteter på uddannelsesområdet. 
 

1) Strategien skitserer, hvordan kravet i artikel 8, stk. 4, i EUAA-forordningen om, at den af 
agenturet tilbudte uddannelse er af høj kvalitet, finder anvendelse i alle stadier af 
uddannelsescyklussen. 

 
2) Ovennævnte afgørelse fra bestyrelsen pålagde agenturets administrerende direktør at 

gennemføre strategien og navnlig at vedtage en referenceramme for kvalitetssikring af 
uddannelse med detaljeret redegørelse for de politikker og procedurer, der er nødvendige for 
at gennemføre strategien. 

 
3) I henhold til ovennævnte afgørelse fra bestyrelsen bør referencerammen for kvalitetssikring 

af uddannelse sikre, at agenturets uddannelse tilpasses til den europæiske 
kvalifikationsramme2 og er i overensstemmelse med standarderne og retningslinjerne for 
kvalitetssikring i det europæiske område for videregående uddannelse3 

 
 
VEDTAGET FØLGENDE: 
 

Artikel 1 
Referenceramme for kvalitetssikring af uddannelse 

 
Referencerammen for kvalitetssikring af uddannelse, der er vedhæftet som bilag til denne afgørelse, 
vedtages hermed. 
 

 

 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2303 af 15. december 2021 om Den Europæiske Unions 

Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (EUT L 468 af 30.12.2021, s. 1). 
2  Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme 

for kvalifikationer for livslang læring (EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1). 
3  Standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i det europæiske område for videregående uddannelse (ESG). 

(2015). Bruxelles, Belgien (link: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf ). 

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
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Artikel 2 
Gennemførelse 

 
1. Administrative cirkulærer eller andre retsakter, der er nødvendige for gennemførelsen af 

referencerammen for kvalitetssikring af uddannelse, kan udarbejdes som dokumenter relateret til 
denne afgørelse. 

 
2. Chefen for centret for uddannelse og faglig udvikling med ansvar for uddannelses- og 

læringsaktiviteter får hermed til opgave at forvalte den interne cirkulation af og godkende de 
relaterede dokumenter, der er omhandlet i stk. 1. 

 
 

Artikel 3 
Ikrafttræden 

 
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens undertegnelse. 
 
 
Udfærdiget i Valletta Harbour den 1. april 2022 
 
 
Underskrift 
 
 
Nina Gregori 
Administrerende direktør 
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