
Harriet Wallberg Henriksson utreder
systemet för kvalitetsäkring av högre
utbildning
Svensk högre utbildning ska hålla hög kvalitet. Regeringen
tillsätter en utredning om hur kvalitetssäkringsarbetet i
framtiden ska organiseras. Utredare blir professor Harriet
Wallberg Henriksson.

Pressmeddelande
8 april 2014
Utbildningsdepartementet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för kvalitetssäkring och tillsyn.
Alla utbildningar utvärderas i en fyraårscykel. Den första cykeln avslutas
hösten 2014 och det finns därför nu anledning att överväga hur
kvalitetssäkringen fortsättningsvis ska organiseras.

Utgångspunkterna ska vara följande:

Systemet ska vara sammanhållet och innefatta både lärosätenas eget
kvalitetssäkringsarbete och de granskningar som UKÄ gör.
Systemet ska kontrollera att studenterna tillgodogör sig de kunskaper som
utbildningen ska ge.
Systemet ska också vara kvalitetsdrivande och ge lärosätena fortsatta
incitament och vägledning att utveckla sina utbildningar.
Utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet ska vara en
viktig aspekt i granskningarna. I det arbetet bör företrädare för arbetslivet
involveras tydligare.
Studenterna ska få en tydligare roll.
Principer för kvalitetssäkring på europeisk nivå ska beaktas.
Beslut om examenstillstånd ska även fortsättningsvis vara en viktig
komponent. Ett lärosäte som inte uppfyller kraven ska få
examenstillståndet indraget.
Systemet ska utgå från lärosätenas självständighet, ta hänsyn till
profilering samt vara transparent och tydligt.

Regeringen tillsätter därför en särskild utredare som ska se över de
grundläggande principerna i ett kvalitetssäkringssystem. Utredaren ska bland
annat föreslå vilka delar och vilka processer det nationella
kvalitetssäkringssystemet bör innehålla samt redovisa en tydlig roll- och
ansvarsfördelning mellan lärosätena och Universitetskanslersämbetet.
Utredarens förslag ska vara kostnadsneutrala.

Utredaren ska samråda med universitet och högskolor,
Universitetskanslersämbetet och företrädare för studenter respektive
arbetslivet.

Regeringen har tillsatt professor Harriet Wallberg Henriksson som särskild
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utredare. Hon var fram till januari 2013 rektor för Karolinska institutet.
Uppdraget ska redovisas den 1 december 2014.
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