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AKTIVITET BESKRIVNING NÄR ANSVARIG 

Universitetskanslersämbetets 
lärosätesgranskning 

UKÄ:s omdöme offentliggjordes i februari 2022. Utifrån identifierade brister 
behöver tid läggas på uppföljnings- och åtgärdsarbete samt skrivande av 
åtgärdsredovisning (UKÄ tillhanda februari 2024) 
(Se högskoleövergripande VP, s. 14) 

2023 Rektor 

Kvalitet i forskningsansökningar För att stimulera forskare att forma projekt och söka ÖSS-medel behöver det 
interna forskningsstödet utvecklas, såväl på högskoleövergripande nivå som 
inom institutionerna. 
(Se högskoleövergripande VP. s. 10). 

2023 Vicerektor 
Prefekter 
Förvaltningschef 

Kvalitetssäkring av forskarutbildning En översyn av forskarutbildningsområdena och deras finansiering ska inledas 
under 2023. I översynen ingår att ta fram rutiner för att säkerställa Östersjö-
/Östeuropaprofilen vid rekrytering till forskarutbildningen. Förslag på 
kvalitetsstödjande åtgärder för doktorandhandledningen ska tas fram. 
(Se högskoleövergripande VP. s. 10)  

2023 Vicerektor 
Fakultetsnämndens 
ordförande 
 

Utveckling av systematiskt 
kvalitetsarbete avseende forskning 

Det systematiska kvalitetsarbetet avseende forskning ska utvecklas för att 
öka möjligheterna till förbättrad kvalitetssäkring av verksamheten  
(Se högskoleövergripande VP, s. 5.) 

2023 (påbörjades 2022) Vicerektor 
Fakultetsnämndens 
ordförande 

Planeringsmöten för strategisk 
rekrytering 

 

Ett förslag för att öka kvaliteten i rekryteringsprocesser genom att arbeta mer 
långsiktigt och öka dialog mellan institutioner/HR/RK har tagits fram under 
2021/2022 från Arbetsgruppen för strategisk rekrytering. Denna mötesform 
ska implementeras under 2023 och följas upp efter ett år av arbetsgruppen. 
(Se högskoleövergripande VP, s. 5) 

2023 Rektor 
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Administrativt stöd till 
kärnverksamheten, genomlysning 

En genomlysning av högskolans administration i form av en enkät 
genomfördes under 2022. Syftet med genomlysningen var att kunna 
upptäcka och åtgärda eventuella brister. Utredningen av problematiken 
fortsätter med fokusgrupper med medarbetare under hösten 2022. Utifrån 
genomlysningen identifieras ett antal förbättringsåtgärder inför det fortsatta 
arbete 2023. 
(Se högskoleövergripande VP s. 13.) 

2023 (påbörjas 2022) Rektor 
Förvaltningschef 
 

Riktlinjer för kursvärderingar Den lärosätestillsyn som högskolans genomgick 2020 identifierade brister 
gällande området kursvärderingar. En arbetsgrupp tillsattes av rektor 2021 
med uppdrag att ta fram förslag till förtydligade rutiner och 
ansvarsförhållanden för arbetet med och hanteringen av kursvärderingar. 
Fakultetsnämnden har tagit fram förslag till reviderade riktlinjer, vilka väntas 
fastställas VT23. 

2023 (påbörjas 2022) Fakultetsnämnd 

Fakultetsnämndens modell för 
utvärdering och uppföljning 2023-
2028, implementering 

Modellen fastställdes i juni 2022. Under vårterminen ska en pilotomgång 
genomföras för att pröva modellen.  
(Se högskoleövergripande VP, s. 14 

VT2023 Fakultetsnämnd 

Studentinflytande Under hösten 2022 reviderades policy för studentinflytande (av 
högskolestyrelsen) och beslut om riktlinjer för studentinflytande fattades (av 
rektor). Uppföljning av efterlevnad av riktlinjerna ska genomföras under 
senare delen av 2023. 
(Se högskoleövergripande VP, s. 8.) 
 

2023 Studentavdelningen 

Avrapportering till rektor utifrån 
kvalitetsplan 

Avstämning av genomförda aktiviteter November/december 2023 Prorektor 

Fastställande av kvalitetsplan 2024 Utifrån identifierade behov baserade på externa och interna krav samt 
föregående års kvalitetsplan 
 

December 2023 Rektor 


