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SLU:s kvalitetssäkringsarbete
Karin Holmgren och Mats Larhed

UKÄ:s granskning av SLU:s
kvalitetssäkringsarbete:
Godkänt!
”Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet
har ett systematiskt uppbyggt kvalitetssystem
och likaså en till synes väl utvecklad kvalitetskultur, vilken utgör en god förutsättning för
engagemang och ansvarstagande hos såväl
studenterna som personalen vid lärosätet.”
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Rektors beslut
att uppdra till programnämndsordförandena, dekanerna och
universitetsdirektören att senast
den 20 november 2020 inkomma
med generella kommentarer till
granskningsresultatet, såväl som
mer detaljerade kommentarer på
enskilda utvecklingsområden enligt
utskickade instruktioner

Bedömningsområde 1
Styrning och organisation
Styrkor

Utvecklingsområden

Kvalitetssystemet systematiskt
uppbyggt

Fler dokument på engelska

Väl strukturerad process för
utbildningsgranskningar som
uppmuntrar till delaktighet

Förenkling av kvalitetsstandarderna

Årliga kvalitetsrapporter

Mer detaljerad process för uppföljning
och utveckling av kvalitetssystemet i
sin helhet

1.6. ej uppfylld:
Lärosätet säkerställer
att den information som
genereras av kvalitetssystemet publiceras och
kommuniceras på ett
ändamålsenligt sätt med
relevanta intressenter
och får en spridning
inom organisationen.

Utbildningshandboken, webbsidor
Väl utvecklad kvalitetskultur
Studentinflytandet
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Bedömningsområde 2
Förutsättningar
Styrkor

Utvecklingsområden

Främjande miljö

Det påbörjade arbetet med
kompetensförsörjningsplaner – behov
av enhetlig utformning och uppföljning

God belysning av frågor om infrastruktur och lärmiljö inom kvalitetssystemet

System för att säkerställa att all
undervisande personal genomgår
pedagogisk utbildning

2.1. ej uppfylld:
Lärosätet säkerställer att
den undervisande
personalens kompetens
motsvarar verksamhetens
behov.

EPU

Bedömningsområde 3
Utformning, genomförande och resultat
Styrkor

Utvecklingsområden

Utbildningshandboken

Uppföljning av ämnesmässig och
pedagogisk kompetens hos
undervisande personal utan
läraranställning

Framstående forskning (förutsättning
för stark forskningsanknytning i
utbildningen)

Säkerställande av att studenterna har
förutsättningar att nå examensmålen

Mycket goda kontakter med avnämare

Förbättrade rutiner för hur olika
intressenter informeras

De interna utbildningsgranskningarna
SLU-gemensamt kursvärderingssystem
Kurs i examination och betygsättning
(obligatorisk för examinatorer)

3.4. ej uppfylld:
Lärosätet säkerställer att
utbildningarna utformas
och genomförs med tydlig
koppling mellan nationella
och lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer.
3.6. ej uppfylld:
Lärosätet säkerställer att
granskningsresultat
publiceras och att åtgärder
för att förbättra och
utveckla utbildningarna
kommuniceras med relevanta
Intressenter.
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Bedömningsområde 4
Jämställdhet
Styrkor

Utvecklingsområden

Åtgärder för ökad jämställdhet i SLUgemensamma och fakultetsspecifika
verksamhets- och handlingsplaner

Ej tillräckligt systematisk jämställdhetsintegrering inom lärosätet som
helhet (de flesta åtgärderna är
fakultetsspecifika)

Ny SLU-gemensam åtgärdsplan för
jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering ett inslag i
de interna utbildningsutvärderingarna;
Fråga om jämställdhetsperspektivet i
alla kursvärderingar

Bedömningsområde 5
Student- och doktorandperspektiv
Styrkor

Utvecklingsområden

Ändamålsenlig organisation kring
studentinflytandet, samt tillit och
inbjudande attityd gentemot
studenterna

Risk att alltför mycket ansvar läggs på
SLUSS, bland annat för att föra ut
information från kvalitetssystemet till
studenterna
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Bedömningsområde 6
Arbetsliv och samverkan
Styrkor

Utvecklingsområden

Kvalitetsarbetet säkerställer på ett
systematiskt sätt utbildningarnas
kvalitet när det gäller arbetslivsanknytning och samverkan med
aktörer i SLU:s omvärld

Tydligare dokumentation av de åsikter
från externa intressenter som vidare
hanteras i SLU:s remissinstanser

Riktlinjer om samverkansplaner för
alla utbildningsprogram, samt krav på
beskrivning av samverkan med
externa intressenter vid inrättande av
nytt utbildningsprogram

UKÄ:s granskning av SLU:s
kvalitetssäkringsarbete:
Godkänt!
”Bedömargruppens uppfattning är att
lärosätet har ett systematiskt uppbyggt
kvalitetssystem och likaså en till synes väl
utvecklad kvalitetskultur, vilken utgör en god
förutsättning för engagemang och ansvarstagande hos såväl studenterna som
personalen vid lärosätet.”
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