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1. Mötets öppnande och aktuella frågor för UKÄ
Anders Söderholm öppnade mötet och berättade om tre nya regeringsuppdrag: a)
Tematisk-utvärdering om breddad rekrytering. UKÄ har för avsikt att först
kartlägga hur studentgrupperna ser ut i dag för att sedan genomföra en
utvärdering av hur lärosätena arbetar med frågan. Uppdraget ska redovisas mars
2021. b) Kartlägga vuxnas lärande i lärarutbildning. c) Kartlägga alternativ urval
tillsammans med UHR.
2. Dagordningen godkändes och föregående protokoll lades till handlingarna
3. Kvalitetssäkringssystemet, nuläge och framtid
Anders presenterade UKÄs arbete med kvalitetssäkring, Insynsrådet diskuterade
hur andelen visstidsanställningar kan tänkas påverka kvaliteten1. Vidare
diskuterades problematiken kring att inget lärosäte ännu har fått det högsta
omdömet i lärosätegranskningarna, om metodiken kan ifrågasättas på grund av
det. Exempel på hur man arbetar inom Sveriges Ingenjörer och i
läkemedelsindustrin kring ”best practice” lyftes. En annan fråga som lyftes var
det fokus som finns på utformning, genomförande och resultat och att det
framförallt är där som systemet identifierar brister. Rådet diskuterade också
eventuella problem med att bedöma kvalitetssäkring av forskning inom samma
system.
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Anders avslutade med att berätta om utvecklingen av kvalitetssäkringssystemet,
framförallt hur vi kan använda oss av erfarenheterna från de utvärderingar som
genomförts.
4. ENQA-ansökan
Ulf Hedbjörk gick igenom UKÄs arbete med ansökan om fullvärdigt
medlemskap i ENQA (se bifogad ppt-presentation) och insynsrådet genomförde
en SWOT-analys som UKÄ ska använda som underlag för en samlad SWOTanalys i ansökan.
5. UKÄs verksamhetsplan 2020 och digital transformation
Insynsrådet diskuterade ett utkast till VP 2020 med fokus på digital
transformation. Det finns ett behov av att samordna all data UKÄ har och
myndigheten behöver publicera på nya sätt för att nå ut till målgrupperna. Rådet
framhöll vikten av att göra regelmässiga omvärldsbevakningar (monitoring) och i
vilken mån UKÄ kan utveckla verksamheten med stöd av AI. Omfattningen av
verksamheten är dock inte så stor så nyttan med AI kanske är begränsad ännu så
länge.
6. Nationell studentenkät
Anton tog upp ett förslag från SFS om en nationell studentenkät efter modell från
Norge. Insynsrådet tog upp fler metodproblem med genomförandet. Framförallt
svårigheter med låga svarsfrekvenser.
7. Aktuella beslut, inga frågor
8. Inga övriga frågor
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