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Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd
Sammanträdesdag:
Sammanträdesplats:

2014-05-12
Universitetskanslersämbetet

Närvarande

Lars Haikola, universitetskansler (ordförande)
Gunilla Jacobsson, senior rådgivare (sekreterare)
Erik Arroy, studentföreträdare
Jenny Ehnberg, doktorand
Jens Oddershede, rektor
Anders Söderholm, rektor
Ulrika Thafvelin, personalföreträdare
Anna Lundh, personalföreträdare

Christian Sjöstrand, chef juridiska avdelningen. (p 4)
Harriet Wallberg Henriksson, utredare regeringskansliet (p 8)
1. Mötets öppnande
Ordföranden Lars Haikola öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Anteckningar från föregående möte
Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.
3. Lars Haikola redogör för den utredning han på regeringens uppdrag påbörjar den 1
juni. Utredningen ska se över vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de
möter de behov som finns. Utredaren ska beskriva utvecklingen under de senaste 20
åren och bedöma utbudet i förhållande till kvalitetskrav, studenternas efterfrågan och
arbetsmarknadens behov samt överväga behovet av förändringar. Insynsrådet bidrar
med följande synpunkter och frågor:
- överlappning med UKÄ:s uppdrag
- väg in den geografiska spridningen
- det bör vara möjligt att försiktigt styra mot specialisering
- utredningens resultat bör bli ett fundament för en permanent organisation för
systemkunskap
- den nationella rörligheten har ökat vilket talar för profilering
- lärosätena är beredda till åtagandestyrning i dialog med regeringen
- utvärdering av utbildningar borde också innehålla en granskning av processen att
fastställa utbildningsutbudet
- uppdraget saknar internationellt perspektiv
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- utredningen bör omfatta forskarutbildningen
- viktigt att fördjupa frågan om vad högre utbildning syftar till och hur gränsen mot
yrkeshögskolan ska dras.
4. Christian Sjöstrand redogör för en skrivelse från rektor Åsa Bergenheim som
efterlyser att UKÄ ska reglera rätten för studenter att skriva examensarbeten
tillsammans. Högskoleverket har tidigare granskat frågan i rapporten Rättsäker
examination (2008:39R) och inte funnit skäl att föreslå åtgärder. Christian Sjöstrand
redogör för den förnyade diskussionen som resulterat i att inte heller UKÄ föreslår
åtgärder. Diskussionen bör i stället ske lärosätena emellan, eventuellt inom ramen för
SUHF:s verksamhet. (bilaga 1)
5. Lars Haikola redogör för UKÄ:s bristande infrastruktur för administrativt stöd. Detta
har lett till att UKÄ nu lämnat över ekonomihanteringen till Statens Servicecenter
vilket i sig blir en fördyring men ett tryggare stöd. Rekryteringen av ny administrativ
chef är klar och efter sommaren börjar Robert Bjurskog.
6. Lars Haikola och Gunilla Jacobsson informerar om genomfört rektorsseminarium,
kommande seminarium om utvärderingen av religionsvetenskap m.fl. områden,
genomförd ämbetsdag och utvärdering av biomedicin.
7. Harriet Wallberg Henriksson presenterar sitt regeringsuppdrag att utreda systemet för
högre utbildning. De fyra knäckfrågorna är:
- UKÄ:s utvärderingar contra lärosätenas kvalitetsarbete
- kontrollerande contra kvalitetsdrivande
- utvärdering av resultat contra process
- beakta principerna för kvalitetssäkring på Europanivå
(bilaga 2)
8. Erik Arroy meddelar att SFS valt ny ordförande, Rebecka Stenkvist från Södertörns
högskola, och ny vice ordförande, Johan Alvfors från KTH. De tillträder den 1 juli.
Erik kommer dock att sitta kvar i insynsrådet t.o.m. 31 december 2015.

Lars Haikola
Universitetskansler
Gunilla Jacobsson
Sekreterare

Utredning av systemet för
kvalitetssäkring av högre utbildning

Utbildningsdepartementet

Pressmeddelande
2014-04-08

Inledning
Universitet och högskolor ansvarar för att den utbildning
de bedriver håller hög kvalitet.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för
kvalitetssäkring och tillsyn.
Alla utbildningar utvärderas i en fyraårscykel.
Den första cykeln avslutas hösten 2014 och det finns
därför nu anledning att överväga hur kvalitetssäkringen
fortsättningsvis ska organiseras.

Utgångspunkterna ska vara följande:
 Systemet ska vara sammanhållet och innefatta både
lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete och de
granskningar som UKÄ gör.
 Systemet ska kontrollera att studenterna tillgodogör
sig de kunskaper som utbildningen ska ge.
 Systemet ska också vara kvalitetsdrivande och ge
lärosätena fortsatta incitament och vägledning att
utveckla sina utbildningar

Utgångspunkterna ska vara följande:
 Utbildningens användbarhet och förberedelse för
arbetslivet ska vara en viktig aspekt i granskningarna.
I det arbetet bör företrädare för arbetslivet involveras
tydligare.
 Studenterna ska få en tydligare roll.

Utgångspunkterna ska vara följande:
 Principer för kvalitetssäkring på europeisk nivå ska
beaktas.
 Beslut om examenstillstånd ska även fortsättningsvis
vara en viktig komponent. Ett lärosäte som inte
uppfyller kraven ska få examenstillståndet indraget.
 Systemet ska utgå från lärosätenas självständighet,
ta hänsyn till profilering samt vara transparent och
tydligt.

Avslutande direktiv
 Utredarens förslag ska vara kostnadsneutrala.
 Utredaren ska samråda med universitet och
högskolor, Universitetskanslersämbetet och
företrädare för studenter respektive arbetslivet.
 Uppdraget ska redovisas den 1 december 2014.

Hur kommer jag att bedriva arbetet?
Maj – Juni

Planeringsfas
Möten, lyssna in, läsa dokument

Juni – Juli

Bakgrundsbearbetning/skrivning

Aug – Okt

Arbeta fram ett förslag
Referensgrupp (Dept., UKÄ, SUHF, SFS)
Referensgrupp för arbetslivet

Nov – Dec

Färdigställ utredningen

Hur kommer jag att bedriva arbetet?
Avstämning, dialog, återkoppling, hearings
 Kontinuerligt
 24 september UKÄ inbjuder
 SUHF´s höstmöte

Frågor att lösa






UKÄ´s utvärderingar – lärosätenas kvalitetsarbete
Kontrollerande – kvalitetsdrivande
Utvärdering av resultat - process
Tydlig roll för studenterna
Beakta principer för kvalitetssäkring på Europanivå

