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Nordens bästa kvalitetsarbete –beslut av val av det svenska bidraget
till den jämförande nordiska studien av kvalitetsarbetet vid universitet
och högskolor.
Den 22 juni 2004 sände Högskoleverket ut en inbjudan till samtliga lärosäten i
landet till att delta i en jämförande nordisk studie av kvalitetsarbetet vid
universitet och högskolor. Från följande lärosäten har Högskoleverket emottagit
bidrag:
•

Karolinska institutet

•

Luleå tekniska universitet

•

Lunds tekniska högskola

•

Malmö högskola

•

Psykoterapisällskapet i Stockholm AB

•

Uppsala universitet

En jury bestående av Bengt-Ove Boström, Rektorsråd i kvalitetsfrågor vid
Göteborgs universitet; Dir. Lennart Lübeck, Teknisk Framsyn/IVA samt
Prorektor Pia Sandvik-Wiklund, Mittuniversitetet, har efter ett möte den 21-22
december 2004 givit följande motivering till val av det lärosäte som beskriver det
mest utvecklade kvalitetsarbetet.
Juryn har utgått ifrån de förutsättningar som angavs i inbjudan dvs. ”en
beskrivning av det systematiska kvalitetsarbete och utfallet av detta”. Här har juryn
ansett att det är en uppenbar fördel i en jämförande nordisk studie att
beskrivningen gäller lärosätets hela verksamhet, även forskning och
forskarutbildning där detta förekommer. Därefter har juryn tillämpat de
bedömningsaspekter som Högskoleverket använt sig av vid de tidigare
kvalitetsarbetsprövningarna. Huvudaspekterna i dessa är:
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•
•
•
•
•
•
•

Strategin för kvalitetsarbetet
Ledarskap
Intressentsamverkan
Allas delaktighet i kvalitetsarbetet
Integration
Utvärderings- och uppföljningssystem
Externa professionella relationer

Samtliga lärosäten ger intressanta beskrivningar av moment ingående i ett
kvalitetssystem. Den fullständiga beskrivningen av det samlade kvalitetsarbetet vid
hela lärosätet varierar dock starkt mellan bidragen.
Det bidrag som bäst uppfyller ovanstående krav, dvs. att beskriva det systematiska
kvalitetsarbetet för hela verksamheten inom de sju huvudkriterierna är Uppsala
universitet. Bidraget ger även exempel på utfallet av kvalitetsarbetet.
Grundat på jurygruppens beslut utser Högskoleverket Uppsala universitet till
Sveriges representant i den jämförande studien av kvalitetsarbete vid nordiska
universitet och högskolor. Som framgått av tidigare utsänd information kommer
en utmärkelse att ges till det lärosäte i Norden som bedöms ha det bästa
kvalitetsarbetet. Ni kommer inom kort att kontaktas för vidare information om
processen för den internationella bedömningen.
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