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1. Mötets öppnande
Ordförande Harriet Wallberg öppnade mötet och hälsade välkommen.
Ledamöterna och övriga närvarande presenterade sig.
2. Mötesanteckningar från föregående möte
Gicks igenom och lades till handlingarna
3. UKÄ:s verksamhet
Harriet och avdelningscheferna presenterade UKÄ:s verksamhet. Ledamöterna
diskuterade dimensioneringsuppdraget och vikten av att ta tillvara de data som
togs fram i samband med Lars Haikolas utredning ”Högre utbildning under 20
år”. Rådet diskuterade även UKÄ:s arbete med studenträttsliga frågor. I Danmark
får lärosätena tillsynsbesök varje år. Under diskussionen lyftes det fram att det
var länge sedan någon djupare analys av lärosätenas egna disciplinärenden
gjordes. Christian Sjöstrand lyfte att UKÄ:s årliga disciplinrapport i år kommer
att gå mer på djupet och att UKÄ även planerar att anordna en disciplin konferens
under 2017. En fråga om gränsdragningen mellan UKÄ:s och vetenskapsrådets
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verksamheter lyftes, framförallt vad gäller gransknings- och analysverksamheten
(se vidare under övriga frågor). Agneta Rolfer informerade om UKÄ:s planer på
att utveckla våra extra kommunikationskanaler. Webbplatsen kommer att
utvecklas för att visualisera vår statistik. Ett nytt verktyg för att presentera resultat
från det nya kvalitetssystemet ska också utvecklas.
4. UKÄs uppdrag Uppföljning av studentinflytande
Annika Pontén presenterade UKÄs uppdrag ”Uppföljning av studentinflytande”.
Insynsrådet lyfte vikten av att doktorandernas mellanställning som både student
och anställd beaktas. Av svaren på en förfrågan som gått ut till lärosäten och
studentkårer framgår att 64 studentsammanslutningar har status av studentkår i
dag (ca 2/lärosäte i snitt). I Danmark ser man problem med att de flesta lärosäten
där bara har en studentkår och att det kan leda till att en del studenter inte anser
sig representerade.
5. Ett nytt kvalitetssäkringssystem
Karin Järplid Linde presenterade status för utvecklingsarbetet. Frågan om när en
ny ansökan om att bli fullvärdig medlem i ENQA kan skickas in lyftes. Eftersom
det finns ett krav om att ansökande organisation ska ha publicerat ett visst antal
rapporter kan UKÄ inte ansöka för än i slutet av 2017. Vikten av att utvärdera
internationalisering, inte minst i forskarutbildningen diskuterade. Kravet på att
UKÄ ska kunna ge en nationell bild av utbildningarna diskuterades också. Det
föreslogs att UKÄ i slutet av utvärderingscykeln skulle kunna göra en tematisk
utvärdering av lärosätenas egna utvärderingar för att ge den nationella bilden.
Rådet lyfte också frågan om hur UKÄs utvärderingar förhåller sig till lärosätenas
och vikten av att lärosätena får en frihet i att utforma sina egna utvärderingar. Det
föreslogs att vi istället för kvalitetssäkringssystem ska beskriva det som ett
kvalitetssystem. Det framhölls också att kvalitetssäkring är nödvändigt, men inte
garant, för kvalitet och vikten av att utforma interna kvalitetssystem som
genererar kvalitet och inte i första hand är kontrollerande. Slutligen lyftes vikten
av att ha en dialog med utbildningsutskottet.
6. UKÄ:s pågående regeringsuppdrag och inkomna remisser
Per gick igenom aktuella uppdrag och remisser.
7. Övriga frågor
Föreslogs att insynsrådet ska diskutera skärningspunkter och överlappningar i
UKÄ:s och vetenskapsrådets uppdrag och att rådet också bör diskutera
lärosätenas profileringsmöjligheter.

