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AKTIVITET BESKRIVNING NÄR ANSVARIG 

Kvalitetsdialoger med högskolans 
ämnesmiljöer samt lärarutbildning  

Fortsättning av omgång 2 Startade VT2020 (pågående under 
2020 och 2021) 

Högskoleledning 

Universitetskanslersämbetets 
lärosätestillsyn 

Utifrån Universitetskanslersämbetets tillsynsrapport ska åtgärder för ett antal 
granskningsområden genomföras 

2021 Högskoleledning 

Universitetskanslersämbetets 
lärosätesgranskning 

Högskolans självvärdering ska vara Universitetskanslersämbetet tillhanda senast 
2020-02-10. Därefter behöver efterarbete, implementering och 
informationsarbete genomföras vid högskolan. UKÄ genomför två platsbesök 
under året, i maj och september. Omdöme väntas i januari 2022. 

2021 Högskoleledning 

Universitetskanslersämbetets tematiska 
utvärdering av lärosätenas arbete med 
breddad rekrytering 

Självvärdering ska vara UKÄ tillhanda senast 3 maj. Omdöme väntas kring 
årsskiftet 2021/2022. 

VT2021 Högskoleledning 

Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar 

Uppföljnings- och åtgärdsarbete som följd av det erhållna omdömet ”ifrågasatt 
kvalitet ” för ämneslärarutbildning. Åtgärdsredovisning ska vara 
Universitetskanslersämbetet tillhanda senast 18 februari 2021. UKÄ kan komma 
att efterfråga kompletterande underlag eller intervju under våren.  

 

VT2021 Lärarutbildningen, 
högskoleledning och 
fakultetsnämnd 

Fakultetsnämndens Plan för utvärdering 
och uppföljning av utbildning 2017-2022: 
utbildningsutvärderingar 
 

Under 2021 påbörjas följande utbildningsutvärderingar: 
- Forskarutbildning; Historiska studier 
- Forskarutbildning, Utbildningsvetenskapliga studier och  
  Miljövetenskapliga studier 
 

 
VT2021 
HT2021 
 

Fakultetsnämnd 
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- Program på grundnivå, utvärderingsomgång 4 
- Program på grundnivå och avancerad nivå, uppsamlingsomgång 
 

VT2021 
HT2021 
 

Fakultetsnämndens Plan för utvärdering 
och uppföljning av utbildning 2017-2022: 
högskoleövergripande enkäter 

Under 2021 planerar Fakultetsnämnden att genomföra högskoleövergripande 
studentenkät och doktorandenkät 

2021 Fakultetsnämnd 

Fakultetsnämndens Plan för utvärdering 
och uppföljning av utbildning 2017-2022: 
kursvärderingar 

Under 2021 planerar Fakultetsnämnden att revidera riktlinjer för kursvärderingar. 2021 Fakultetsnämnd 

Fakultetsnämndens systematiska 
kvalitetsarbete 

Fastställande av dokumentet Fakultetsnämndens systematiska kvalitetsarbete  Beslut februari 2021 Fakultetsnämnd 

Fakultetsnämndens utvärdering och 
uppföljning 2023- 

Framtagande av modell för utvärdering av kompletta miljöer, utbildning och 
forskning i nästkommande interna utvärderingscykel 

Pågående under 2021 Fakultetsnämnd 

Avrapportering till rektor utifrån 
kvalitetsplan 

Avstämning av genomförda aktiviteter November 2021 Prorektor Nils 
Ekedahl 

Fastställande av kvalitetsplan 2022 Utifrån identifierade behov baserade på externa och interna krav samt 
föregående års kvalitetsplan 

December 2021 Högskoleledning 


