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Mål och strategier för
utvärderingsverksamheten
Målsättning
Att utvärdera högre utbildning med hög kvalitet och professionalitet för att säkerställa
studenternas och allmänhetens förtroende för de svenska högskoleutbildningarna samt att
utveckla svensk högre utbildning.

Vår verksamhet
Universitetskanslersämbetets utvärderingsverksamhet syftar till att kontrollera att de
svenska högskoleutbildningarna håller hög kvalitet, såsom det uttrycks i lag och
förordning. Vår verksamhet syftar också till att utveckla den svenska högskolan genom
att vi genomför objektiva och sakliga analyser och utvärderingar av kvaliteten på högre
utbildning i Sverige.
Vi utför våra uppgifter med hög professionalitet och med respekt för högskolans
autonoma ställning som huvudansvarig för sin egen kvalitet och kvalitetsutveckling.
Vår verksamhet ska följa internationella överenskommelser och bidra till goda
exempel på kvalitetsutveckling i ett europeiskt perspektiv. Vi strävar efter att utveckla
och ompröva våra metoder och angreppssätt för att uppnå hög kvalitet i vår egen
verksamhet.
.
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Övergripande mål
Mål: Granskning
Att säkerställa att svensk högre utbildning på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå når nationellt uppställda mål. Detta gör vi genom:
 att genomföra examenstillståndsprövningar av examina på grund-,
avancerad- eller forskarnivå (inom ett område) samt yrkesexamina
 att utvärdera utbildningar för att kontrollera att de når nationellt
fastställda mål
 att genomföra lärosätesgranskningar med fokus på studenternas
rättssäkerhet
 att pröva enskilda tillsynsärenden
 att granska effektiviteten i lärosätenas resursutnyttjande.

Mål: Utveckling
Att bidra till utveckling av högre utbildning. Detta gör vi genom:
 att utforma och implementera ett utvärderingssystem som utvecklar
högre utbildning
 att utgöra en kunskapsnod för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
inom högre utbildning
 att arrangera dialogseminarier med olika intressenter
 att genomföra nationella och internationella konferenser
 att genomföra nationella uppföljningar och internationella jämförande
studier inom högre utbildning
 att samverka med universitet och högkolor kring frågor som rör
kvalitetssäkring.

Mål: Information
Att informera om våra aktiviteter och resultat. Våra målgrupper är
studenter, lärosäten, arbetsmarknadens parter, riksdag och regering samt
allmänhet och media. Vi gör detta genom:
 att våra rapporter och analyser är lättillgängliga och alltid publiceras
 att vår webbplats innehåller ett särskilt verktyg för att lätt hitta och
jämföra utfallet av olika utvärderingar så att studenter kan använda
dem för att fatta upplysta studieval
 att publicera pressmeddelanden när vi bedömer att en rapport, studie
eller beslut har nationellt nyhetsvärde.

Mål: Intern kvalitetssäkring
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Att vår utvärderingsverksamhet har allmänt förtroende för att vi håller
internationell kvalitetsstandard samt att vi effektivt hushållar med våra
resurser och arbetar utifrån fastställda målsättningar. Detta gör vi genom:
 att verksamheten utsätts för extern granskning, till exempel av The
European Association for Quality Assurance in Higher Education
(ENQA)
 att hålla hög kvalitet på våra interna processer utifrån vår strategi för
intern kvalitetssäkring
 att våra anställda har hög kompetens och bedriver kontinuerlig
kompetensutveckling
 att våra bedömare når högt ställda krav på sakkunskap, integritet och
har möjlighet att utföra sitt uppdrag med hög professionalitet
 att vara öppna, samarbetsvilliga och ha god omvärldsbevakning
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Strategier
Utifrån våra målsättningar har vi identifiera ett antal utvecklingsmöjligheter som ska
implementeras under perioden 2014-2017. Universitetskanslern är ansvarig för att
åtgärderna vidtas och implementeras i verksamheten. Senast 2018 ska detta följas upp.

Utvärdering av utbildningar
 att utveckla systemet för utvärdering av utbildningar så att
utvecklingsperspektivet får en mer framträdande roll. Detta ska genomföras i och
med att nästa utvärderingscykel inleds år 2015
 att fortsätta arbeta för att utvärdering av utbildningar får ökat förtroende och
legitimitet hos de identifierade målgrupperna: studenter, lärosäten, riksdag,
regering samt allmänheten. Detta ska vi göra genom att genomföra relevanta
analyser av vår egen verksamhet
 att revideringen av utvärderingssystemet ska ske genom beprövad erfarenhet samt
ta hänsyn till relevanta vetenskapliga perspektiv.
Internationella perspektiv
 att följa de internationella debatterna och trenderna avseende kvalitet i högre
utbildning
 att utveckla vår internationella samverkan och därigenom bidra till goda exempel
på utvärdering av högre utbildning
 att fördjupa vårt engagemang i de internationella arbetsgrupperna för utveckling
av kvalitetssäkring i högre utbildning. Fokus ligger på samarbetet inom
organisationerna: Nordic Network of Quality Assurance (NOQA), The European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) samt
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
(INQAAHE). Utöver dessa organisationer/nätverk så samverkar vi även med The
European Consortium for Accreditation (ECA) och The European Higher
Education Society (EAIR).
Intern kvalitetssäkring
 fortsätta arbetet med att utveckla utvärderingsverksamheten så att hög
likvärdighet mellan utvärderingar av olika typer av utbildning uppnås, med
respekt för de olika utbildningarnas särart
 se över och revidera de interna processerna så att de är ”fit for purpose”.
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Universitetskanslersämbetet är en myndighet inom högskoleområdet.
Ämbetet utvärderar kvalitet i högre utbildning, har tillsyn över universitet
och högskolor, granskar effektivitet och ansvarar för statistik och uppföljning.
www.uk-ambetet.se
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