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1. Mötets öppnande
Ordföranden Harriet Wallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Mötesanteckningar från föregående möte
Läggs till handlingarna.
3. Framtida system för kvalitetssäkring, remiss och metodarbete
Tomas Egeltoft, ansvarig för metodutvecklingen på UKÄ presenterade det senaste kring
metodutvecklingen av ett nytt kvalitetssäkringssystem (se bifogad fil). Uppdelning av
referensgrupper diskuterades. Det är viktiga att alla intressentgrupper finns
representerade. Hur man sedan delar upp de olika grupperna är kanske inte det mest
centrala. Tomas berättade att det också kommer att vara gemensamma möten för de olika
grupperna. En annan viktig fråga som diskuterades var vilka kriterier som ska ligga till
grund för urval till utbildningsutvärderingar ska göras. Insynsrådet ville också försäkra
sig om att modellen utformas så att det är i linje med ENQA:s riktlinjer. Rådet regerade
också på att det i remissen föreslås en tregradig skala för lärosätesgranskningarna. Harriet
poängterade vikten av att UKÄ får möjligheten att göra pilotstudier under 2016 och att vi
därför troligen inte kommer att göra utvärderingar i full skala före 2017. Insynsrådet höll
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med om att de tematiska utvärderingarna är intressanta och viktiga (speciellt viktigt är att
utvärdera internationalisering) men att de bör utgöra en mindre del av systemet och
läggas in då det finns utrymme. Slutligen diskuterades vilka konsekvenser ett
underkännande av ett lärosätes kvalitetssäkringssystem ska kunna få. Det framgår inte
klart i remissen, men är viktigt att det är helt klart när utvärderingarna sätter igång.
4. Ny avdelningschef för utvärderingsavdelningen
Harriet informerade om att Karin Järplid Linde kommer att tillträda som avdelningschef
för utvärderingsavdelningen 15 maj.
5. Verksamhetsplaneringen 2105
Harriet gick igenom de viktigaste punkterna. Insynsrådet diskuterade framförallt
lärarutbildningstemat och då vilka länder som är speciellt intressanta att studera som
jämförelse. Singapore, Polen, Tyskland och Italien lyftes fram som intressanta exempel.
6. Ändringar i regleringsbrevet
Insynsrådet diskuterade vad som kan vara intressant att belysa i det uppdrag som UKÄ
fått gällande MOOC. Framförallt vilken status de som läser en MOOC har och vilka
skyldigheter ett lärosäte har gentemot dem samt vilken roll de företag som tillhandahåller
tekniska plattformar spelar i en svensk kontext.
7. UKÄ:s strategiarbete
Per presenterade hur långt arbetet med strategin har kommit. Rådet tyckte att det borde
finnas en tydligare koppling till arbetsmarknaden och ett resonemang kring vilken
relevans dagens utbildningar har för att möte en oviss framtid där digitalisering och
automatisering stöper om arbetsmarknaden. Rådet efterlyste en ökad konkretiseringsgrad
också. Vad förväntas medarbetarna göra? Några förslag till konkreta åtgärder: utbyten
med systerorganisationer i andra länder, auskultera på andra avdelningar inom UKÄ och
på lärosäten, organisationer, företag inom Sverige.
8. Regeringsuppdrag och remisser
Aktuella uppdrag och remisser gicks igenom
9. Höstens UKÄ-konferens – Vi flyttar fram positionerna, 23-24 november
Harriet informerade om UKÄ:s nya konferens. Tanken är att den ska ges vart annat år i
samarbete med ett lärosäte. I år kommer Stockholms universitet att stå som värd.
Konferensens övergripande teman är: dimensionering och resursfördelning;
kvalitetssäkring, ledarskap samt relationen forskning och utbildning.
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