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Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar
Beslut
Rektor beslutar
att fastställa ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar,
att upphäva måldokumentet Kvalitet i SLU:s utbildning, (SLU ua 10-3663/09), samt
att ramverket utvärderas senast 2019.

Redogörelse för ärendet
I november 2015 gav dåvarande prorektor en projektgrupp i uppdrag att utforma ett
system för kvalitetssäkring för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå. Systemet skulle möta de krav som ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystemet ställer, men även svara mot SLU:s egna behov av kvalitetsuppföljning.
Systemet skulle också ha en rimlig resursförbrukning och rymmas inom befintlig
organisation.
Projektgruppen inledde sitt arbete med att göra en kartläggning av det kvalitets–
arbete som görs vid SLU. Kartläggningen visade på det förekommer en mängd
aktiviteter för att säkra kvaliteten inom utbildningarna. Den visade dock också på
att det saknas systematik, bl.a. vad gäller ledningens uppföljning av kvalitetsarbetet. Projektgruppen har arbetat med att systematisera kvalitetssäkringen och att
tydliggöra ledningens uppföljning. Eftersom kvalitetssäkringen ska stödja
skapandet av en kvalitetskultur har formulerandet av gemensamma definitioner
(standarder) varit en viktig del i arbetet.
Projektgruppens arbete har under 2016 diskuterats i Utbildningsnämnden (UN) och
i Forskarutbildningsrådet (Fur). Programnämnderna (PN) har haft möjlighet att
lämna synpunkter på en tidig skiss av systemet. Det har även diskuterats under ett
strategiskt utbildningsmöte där ledamöter i UN och PN, programstudierektorer
m.fl. deltagit.
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Motiv till beslutet
I enlighet med europeiska standarder och riktlinjer (Standard and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), antagna vid
ministerkonferensen i Jerevan, maj 2015) ska lärosäten ha en kvalitetssäkringspolicy som är offentlig och utgör en del av den strategiska styrningen.
SLU:s ramverk för kvalitetsarbete beskriver övergripande det systematiska
kvalitetsarbetet inom utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
SLU:s kvalitetsarbete utgår från lagstadgade krav, universitetets strategiska mål
samt studenters, lärares och det omgivande samhällets förväntningar om en
utbildning med hög kvalitet.
Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på tre delar, som tillsammans syftar till att
skapa en kvalitetskultur: 1) Gemensamma definitioner av god kvalitet, 2)
Organisation och ansvar för kvalitet, 3) Uppföljning, utvärdering och återkoppling
till verksamheten.
Ramverket i sin helhet, liksom ingående komponenter, ska utvärderas och revideras
vid behov, för att säkerställa att det är ändamålsenligt. Universitetskanslersämbetet
ska granska SLU:s kvalitetssäkringsarbete under 2019. Det är lämpligt att
ramverket utvärderas efter den granskningen.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Ramverket ska stödja en kvalitetskultur inom utbildningar på grundnivå, avancerad
nivå och forskarnivå på alla organisatoriska nivåer. Ramverkets struktur för
uppföljning har ett tydligt uppifrån-perspektiv, och kan resultera i att
organisationen uppmärksammar bristande utförande och rutiner. De gemensamma
definitionerna kan dock användas av alla nivåer av organisationen vid utveckling
av utbildningens olika delar. En central del av uppföljningen är kvalitetsdialoger
mellan utbildningsnämnd-programnämnd respektive rektor-fakultetsnämnd.
Dialogerna förutsätter att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår på alla
organisatoriska nivåer.
Det systematiska kvalitetsarbete som beskrivs i ramverket kommer att kräva en
utökad arbetsinsats för dokumentation och uppföljning, framför allt inom
utbildningsadministrationen.
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av
avdelningsdirektör Lotta Hansson och i närvaro av universitetsdirektör Martin
Melkersson. I beredningen av ärendet har även utredare Ingeborg Amnéus deltagit.
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Peter Högberg

Lotta Hansson

Sändlista
Prorektor
Utbildningsnämnden (UN)
Forskarutbildningsrådet (Fur)
Fakultetsnämnderna
Programnämnderna
Universitetsdirektören
Chefen för utbildningsavdelningen
Chefen för planeringsavdelningen
Fakultetsdirektörerna
Utbildningsledarna
Sluss

Kopia för kännedom
Vicerektor för samverkan
Vicerektor för fortlöpande miljöanalys
Chefen för biblioteket
Chefen för internrevisionen
Chefen för kommunikationsavdelningen
Chefen för ledningskansliet
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