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Närvarande

Lars Haikola, universitetskansler (ordförande)
Gunilla Jacobsson, senior rådgivare (sekreterare)
Erik Arroy, studentföreträdare
Ann-Marie Begler, generaldirektör
Agneta Bladh, f. rektor
Jenny Ehnberg, doktorand
Jens Oddershede, rektor
Anders Söderholm, rektor
Ulrika Thafvelin, personalföreträdare
Anna Lundh, personalföreträdare

Anette Gröjer, avdelningschef utvärderingsavd. (p 3-6)
Marie Kahlroth, utredare analysavdelningen (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 utvecklingen av dubbla examina, d.v.s. att studenter får
både en generell examen och en yrkesexamen på samma utbildning. Dubbla examina
utfärdades 2012/13 till 11 500 studenter. I rådet framförs synpunkterna att detta är en
internationell anomali och att det kanske är dags för en översyn av antalet olika
examina. UKÄ anordnar en konferens tillsammans med Örebro universitet den 21
maj på temat ”är dubbla examina till hjälp eller stjälp?”
4. Anette Gröjer redogör för utvärderingarna inom vårdområdet som omfattat 6
läkarexamen (3 bristande), 24 sjuksköterskeexamen (2 bristande, 1 mycket hög), 7
röntgensjuksköterskeexamen (2 bristande) och 4 tandläkare (2 bristande).
5. Ulrika Thafvelin, projektledare för utvärderingsavdelningen systemgrupp, redogör för
inriktningen av utvecklingsarbetet för den utvärderingscykel som startar 2015 (bilaga 1 till
mötesanteckningarna)
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6. Lars Haikola redogör för UKÄ:s beslut att inte fullfölja ansökan om fullt medlemskap i
ENQA (the European Association for Quality Assurance in Higher Education). Det är bättre
att ansöka på det system som kommer att gälla från 2015 än att ansöka om medlemskap på en
modell som kommer att avslutas tre månader efter ENQA:s beslut.
7. Lars Haikola redogör kort för behovet av utvecklingsarbete med UKÄ:s modell för
examenstillståndsprövning. Framförallt mindre enskilda utbildningsanordnare hamnar ibland
i en moment-22 situation, vilket bör åtgärdas.
8. Marie Kahlroth redogör för analysen av utbildningskapaciteten inom högskolan. Den visar på
stora svängningar under de senaste tio åren för att i dagsläget befinna sig på samma nivå som
2003 (bilaga 2 till mötesanteckningarna)
9. En kort skriftlig redogörelse för UKÄ:s nya uppdrag delas ut (bilaga 3 till
mötesanteckningarna)
10. En redovisning av hittills planerade seminarier och konferenser delas ut (bilaga 4 till
mötesanteckningarna)

11. Lars Haikola kommenterar kort UKÄ:s årsredovisning för 2013 samt
verksamhetsplan för 2014 som delas ut. En kort kommentar ges också över UKÄ:s
budgetunderlag för 2015-2017 (bilagorna 5-7 till mötesanteckningarna)
12. Inga övriga frågor. Mötet avslutas.
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Systemgruppen
Insynsrådet 26 februari 2014
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Systemgruppens syfte

Utveckla nuvarande utvärderingssystem

2014-04-25

Arbetets process 2014

2014-04-25

Utvärderingssystemets syfte
•

Kontrollera att all högre utbildning har hög kvalitet

•

Bidra till utvecklingen av högre utbildning i Sverige

•

Ge underlag för studenters val av utbildning

2014-04-25

Samarbete
HL
Förordningen
Regeringen
propositionen
regeringsuppdrag
Lärosätena
ENQA
IQA

Arbetslivs.repr.
inflytande
utvecklingsförslag
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UKÄ

autonomin
utvecklingsförslag
arbetsbelastning

Studenter
inflytande
utvecklingsförslag

Modell (utkast)

Utbildningens kvalitet
Omvärldsfaktorer:
Studenternas
förutsättningar
IQA
Arbetslivsrelevans
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Resultatindikatorer för
utbildningen:
Lärarresurs/kapacitet
Upplägg, litteratur
Genomströmning
Samverkan
OSV

Resultatindikator:
Studenternas
måluppfyllelse

Metod
Annat
underlag –

Målen

Utvärderings
frågor

SV/SA

Intervjuer
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Bedömning
Utbildningsmiljö
Utökat Yttrande

Externa möten under våren 2014
•

Dialogseminarium, SFS, Arbetslivsrepr. SUHF

•

Referensgruppsmöten, 1ggr i månaden

•

Vetenskapliga rådet

•

Fokusgrupper med fd. bedömare

•

Intervjuer med koordinatorer och samordnare

•

Intervjuer med personer som skrivit självvärdering

•

Externt stöd – utvärderingsfrågor och självvärdering

•

Deltagande på seminarier och konferenser
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Referensgruppen - rådgivande
•

Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet

•

Erik Arroy, ordförande SFS

•

Carin Regnér, utredare SKL

•

Emelie Lilliefeldt, utredare SACO

•

German Bender, utredare TCO

•

Mikaela Almerud, utredare Svenskt Näringsliv

•

Per Fagrell, expert, utbildningsfrågor Teknikföretagen

•

Bengt-Ove Boström, rektorsråd Göteborgs universitet

•

Karin Röding, rektor Mälardalens högskola

•

Ingrid Elam dekan vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.

•

Kristina Josefson, bitr. sektionschef, Lunds universitet
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