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Södertörns högskolas kvalitetsplan 2019
Kvalitetsplanen uppdateras och följs upp årligen.

AKTIVITET
Jämställdhetsintegrering

BESKRIVNING
Återrapportering utifrån högskolans plan för

NÄR

ANSVARIG

Slutet av 2019

Högskoleledning
Högskoleledning

jämställdhetsintegrering
Projekt ”Kvalitet och rättssäkerhet i examination”

- Workshoppar för ämnen/program

- Avslut VT 2019

(Högskolepedagogiska enheten/Studieverkstan)

- Sammanställning av resultat

- HT 2019

- Utlysning av medel för kvalitetsutveckling

- Ht 2019-VT 2020

Kvalitetsdialoger med högskolans ämnesmiljöer

- Avslut av omgång 1 inklusive sammanfattande

- VT 2019

samt lärarutbildning

rapport
- Start av omgång 2

- HT 2019

Högskoleledning,
fakultetsnämnd

Kvalitet i forskning

Kartläggning inför arbete med kvalitetssäkring av
forskning

VT 2019-HT 2019

Högskoleledning,
fakultetsnämnd

Tillitsnätverket

- Deltagande i det nationella nätverket

- HT18-VT19

Högskoleledning,

- Genomförande av seminarieserie: tillitsbaserad
styrning och ledning i arbetet med kurs- och
utbildningsplaner
- Ev. implementeringsperiod

- VT 2019

fakultetsnämnd

- Från och med HT 2019

Fakultetsnämndens utbildningsutvärderingar:
- Program på avancerad nivå, omgång 1-3
- Program på grundnivå, omgång 1
- Huvudområden på grundnivå
- Enstaka kurser

Fakultetsnämnden har ansvar för utvärdering av
samtlig utbildning. Plan med beskrivning av de olika
utvärderingarna har tagits fram. Tidsplan revideras
halvårsvis.

Fakultetsnämnd

Studentbarometer

Fakultetsnämnden har ansvar för utvärdering av
samtlig utbildning. Studentuppföljning ska enligt nu
gällande beslut genomföras vartannat år

Slut VT 2019
(avrapportering)

Fakultetsnämnd

Doktorandenkät

Fakultetsnämnden har ansvar för utvärdering av

Start VT 2019 (insamling)

Fakultetsnämnd

- HT 2018-HT2019
- HT 2019
- Start VT 2020
- Start VT2020

samtlig utbildning. Doktoranduppföljning ska enligt nu
gällande beslut genomföras vartannat år
Stöd till utbildningar som utvärderas av UKÄ:
- Ämneslärarutbildning

Fakultetsnämnd

- Förskollärarutbildning
- Nationalekonomi (forskarutb.)

- Under utvärdering
- Åtgärdsarbete
- Åtgärdsarbete

- HT 2018-HT2019
- VT 2019-VT 2020
- VT 2018- VT 2019

Förberedelse inför UKÄ:s lärosätestillsyn 2020

En kartläggning genomfördes under 2018. Arbetet
fortsätter med att åtgärda de brister som identifierades
i rapporten.

HT 2019 (avrapportering)

Förvaltningschef

Avrapportering till rektor utifrån kvalitetsplan

Avstämning av genomförda aktiviteter

November 2019

Vicerektor Nils Ekedahl

Fastställande av kvalitetsplan 2020

Utifrån identifierade behov baserade på externa och
interna krav samt föregående års kvalitetsplan

December 2019

Högskoleledning
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