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Kvalitetssäkring av Skogsmästarprogrammet
Sammanfattning av kvalitetsdialogen 2019-09-20
Dialogen fokuserade på olika aspekter av akademisk kvalitet inom högre
yrkesutbildning (främst forskningsanknytning, inkl. förståelsen för det vetenskapliga
förhållningssättet och den akademiska diskussionen,), hur man säkerställer att målen i
utbildningsplanen uppnås, utvärdering av undervisnings- och examinationsmetoder,
den geografiska lokaliseringen (bl.a. lokalfrågor och tillgången till stödfunktioner),
antagningsfrågor samt studentrekrytering (inkl. det skogliga basåret).
Några programspecifika utvecklingsområden som har identifierats rör
forskningsanknytning (bör ökas), innehållsmässig bredd (studenterna efterfrågar mer
naturvårdsrelaterade perspektiv), tydliggörande av hur utbildningsmålen uppfylls (t.ex.
genom strukturering av utbildningsinnehållet enligt CDIO-metodiken),
lokalutnyttjande (schemaläggningen av gradängsalen behöver optimeras), tillgången
till vissa stödfunktioner (studievägledning, utbytesstudier och ortssamordning) samt
tydligare information till presumtiva/antagna studenter vad gäller förväntningar
avseende körkort och tillgång till egen bil . Det främsta generella utvecklingsområdet
rör studentrekrytering och marknadsföring.

Prorektors bedömning (baserat på samtliga underlag och kvalitetsdialogen)
Prorektor bedömer att programmet fungerar bra. Underlagen och kvalitetsdialogen visar
att det vid Skogsmästarskolan finns ett stort engagemang för utbildningsfrågor, samt att
såväl studenter och lärare som avnämare tycks vara nöjda.

Utvecklingsåtgärder
I programnämndens nulägesrapport och under kvalitetsdialogen identifierades flera
bra och konstruktiva utvecklingsåtgärder. Även om skogsmästarprogrammet bedöms
fungera bra bedömer prorektor det som viktigt att programnämnden vidtar åtgärder
för att:
• Öka kontakten med forskare och forskning, d.v.s. öka forskningsanknytningen.
Därutöver uppmanas universitetsadministrationen att:
• Införa rutiner för att säkerställa regelbunden fysisk närvaro i Skinnskatteberg
av såväl studievägledare som internationell handläggare,
• Ta över finansieringsansvaret för den ortssamordnande stödfunktionen (liten
del av en heltid).
Då SLU:s process för kvalitetssäkring syftar till att stödja närvaron av en
kvalitetskultur som innebär kontinuerlig och strategisk utveckling och förbättring av
utbildningarna, uppmanas programnämnden också att arbeta vidare med
samtliga identifierade utvecklingsåtgärder (i frågeformuläret, programnämndens
nulägesanalys och minnesanteckningar från kvalitetsdialogen) och inte endast den
ovanstående.
En delavstämning avseende kvalitetsarbetet görs av utbildningsnämnden i april 2021.
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