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Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av 
utbildning vid Göteborgs universitet 
I denna policy beskrivs utgångspunkter och processer som ingår i Göteborgs universitets system för 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 
Fakultetsstyrelserna ansvarar för att policyn förverkligas utifrån det egna verksamhetsperspektivet. 

Universitetets kvalitetsarbete inbegriper alla de organ, processer, dokument och aktiviteter som ger 
förutsättningar för att utveckla utbildningskvaliteten vid Göteborgs universitet.1  

 

Utgångspunkter 
Utgångspunkterna för Göteborgs universitets kvalitetsarbete grundas i universitetets uppdrag, Vision 2020 och 
i den tradition för kvalitetsarbete som utvecklats vid universitetet. 

1. Göteborgs universitet strävar efter att verksamheten alltid håller hög kvalitet. Utbildningskvalitet 
uppstår i mötet mellan lärare och studenter/doktorander samt genom en mångfald av insatser i 
planering, genomförande och uppföljning av utbildningen. Kvalitetsarbetet ska således vara en 
integrerad del av den reguljära verksamheten. 

2. Högkvalitativ forskning, engagerande högskolepedagogik och goda pedagogiska miljöer är avgörande 
förutsättningar för en hög utbildningskvalitet. 

3. En kultur där alla universitetets anställda och studenter/doktorander känner delaktighet, ansvar och 
engagemang för kvaliteten i verksamheten är en förutsättning för en positiv verksamhetsutveckling. 
Kvalitetsarbetet ska utformas så att det gynnar uppkomsten och vidmakthållandet av en sådan kultur. 
Olika slag av arenor, dialog och mötesformer är väsentliga delar av en utvecklad kvalitetskultur. 

4. Student-/doktorandmedverkan och ett starkt student-/doktorandinflytande är viktiga hörnstenar i 
universitetets kvalitetsarbete. 

5. Kollegial granskning är ett signum för akademins kvalitetsarbete inom såväl forskning som utbildning. 
Vid Göteborgs universitet genomförs sådan granskning bland annat genom olika typer av kollegiala 
auditar och utbildningsutvärderingar. 

6. Erfarenheter från ledande forsknings- och utbildningsmiljöer ska användas i det kontinuerliga 
kvalitetsarbetet. Systematisk intern och extern benchmarking är ett viktigt inslag i det arbetet. 

7. Göteborgs universitets utbildningsverksamhet genomsyras av ett likabehandlingsperspektiv. 

8. En öppen redovisning av det egna kvalitetsarbetet ger starka incitament för att måna om att 
verksamheten håller hög kvalitet, visar på tilltro till förmågan att utvecklas samt bidrar till att sprida 
goda exempel inom och utanför Göteborgs universitet. 

                                                      
1 Länkar till en del av dessa finns t ex i Lärarhandboken och Studieadministrativ handbok för utbildning på forskarnivå 

http://medarbetarportalen.gu.se/lararhandboken/
http://medarbetarportalen.gu.se/studieadministration/sah-forskarniva/
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Övergripande processer 
1. Lokal kontinuerlig uppföljning och utveckling2 
Ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete bedrivs på fakultets - och institutionsnivå och är 
inriktat på att utbildningen når de mål som anges i högskolelagen och högskoleförordningen, lokala 
målsättningar och Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre 
utbildning (ESG, se sid. 11-17). Fakultetsstyrelserna följer årligen upp kvalitetsutvecklingen, med särskild 
vikt på beslutade åtgärder. 

Arbetet ska fokusera på följande kriterier: 

- att de faktiska studieresultaten motsvarar lärandemål och högskoleförordningens examensmål 
- att undervisningen sätter studenternas/doktorandernas lärande i centrum 
- att undervisningens innehåll och form vilar på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad 

erfarenhet 
- att lärarna har aktuell och adekvat ämnesmässig, högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetens samt att 

antalet lärare står i proportion till utbildningens omfattning och innehåll 
- att utbildningen är relevant för studenternas/doktorandernas och samhällets behov 
- att studenterna/doktoranderna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen 
- att en för alla studenter/doktorander tillgänglig och ändamålsenlig studie- och lärmiljö föreligger 
- att kontinuerlig uppföljning och utveckling av utbildningen genomförs 

För utbildning på forskarnivå är det därutöver särskilt betydelsefullt att doktoranderna har tillgång till en 
aktiv forskningsmiljö med tillräcklig ämnesdjup, ämnesbredd och omfattning. Det är även viktigt att 
beakta doktorandernas möjlighet till samverkan både med forskare nationellt och internationellt samt med 
det omgivande samhället. 

 

2. Utbildningsutvärdering med extern bedömning3 

Utbildningsutvärderingar med extern bedömning bidrar till att utveckla kvaliteten i universitetets 
utbildningar. Den externa bedömningen utvärderar hur det interna kvalitetsarbetet fungerar och om 
utbildningarna svarar mot de kriterier som gäller för den kontinuerliga uppföljning som beskrivs ovan. 

Fakultetsstyrelserna initierar utvärdering av all utbildning under en sexårsperiod. Fakultetsinitierad 
utbildningsutvärdering är inte nödvändig för de utbildningar som granskas av UKÄ under aktuell 
sexårsperiod.4 Studenter/doktorander ska erbjudas medverkan i planering och uppföljning av 
utvärderingen.  

Utvärderingarna genomförs av vetenskapligt/konstnärligt och pedagogiskt sakkunniga samt minst en 
student-/doktorandrepresentant. De vetenskapligt/konstnärligt och pedagogiskt sakkunniga ska vara i 
majoritet och minst två av dessa ska komma från annat lärosäte än Göteborgs universitet. 
Bedömargruppen fastställs av fakultetsstyrelsen efter samråd med ansvarig institution. 

                                                      
2 Som stöd kan användas Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet samt för forskarutbildningen Verktyg för 
inventering och utveckling av utbildningskvalitet på forskarnivå  
3 Som stöd kan användas Vägledning för utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå med extern bedömning och 
Vägledning för utbildningsutvärdering på forskarnivå med extern bedömning. Observera att fakulteterna kan ha egna instruktioner 
inom ramen för vad som anges i policyn. 
4 Se fakulteternas preliminära sexårsplaner 2017-2023 och UKÄ:s sexårsplan 2017-2023 

http://www.uka.se/download/18.2b5bddd71593fab953bdc5ff/1487841879254/ESG-svensk-oversattning.pdf
http://www.uka.se/download/18.2b5bddd71593fab953bdc5ff/1487841879254/ESG-svensk-oversattning.pdf
http://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/kvalitetspolicy/
http://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/kvalitetspolicy/
http://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/kvalitetspolicy/
http://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/kvalitetspolicy/
http://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/kvalitetspolicy/
http://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/utbildningsutvarderingar/
http://www.uka.se/download/18.67f90ad11593fd0dd2db3bc8/1487841880244/tidsplan-granskningar-2017-2022.pdf
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Beslut om vad som utgör underlag för bedömargruppen fattas av fakultetsstyrelsen efter samråd med 
institutionen. Efter att bedömargruppen tagit del av underlaget genomför gruppen fysiska eller virtuella 
intervjuer med företrädare för utbildningen och studenter/doktorander. 

Bedömargruppen sammanfattar i ett bedömarutlåtande vad som behöver utvecklas för att utbildningen ska 
möta ovan nämnda kriterier. Fakultetsstyrelsen ansvarar för att åtgärder vidtas på basis av utvärderingarna 
– i förekommande fall om avveckling. Bedömarutlåtandet och planerade åtgärder ska publiceras.  

 

3. Universitetsgemensam kontinuerlig uppföljning och utveckling 
Rektor följer årligen upp policyns utgångspunkter och de externa utvärderingarna i verksamhetsdialoger 
med fakulteterna. Inför dialogerna rapporterar fakulteterna en sammanfattning av genomförda 
utvärderingar och pågående åtgärds- och utvecklingsarbete.  

Ett viktigt inslag i Göteborgs universitets kvalitetsarbete är lärande över organisationsgränser. Därför 
anordnas löpande seminarier och workshops för spridning av goda exempel, vägledning och inspiration 
för kvalitetsarbetet. Därutöver erbjuds i samverkan med fakulteterna benchmarkingprojekt och workshops 
för att underlätta erfarenhetsutbyte i mindre sammanhang, till exempel för dem som står inför att planera 
och genomföra utbildningsutvärderingar.  

Utbildningsnämnden, kvalitetsutskottet och utskottet för utbildning på forskarnivå analyserar årligen 
utmaningar och utvecklingsområden samt goda exempel som härrör från årets externa 
utbildningsutvärderingar. Dessa sammanställs i en rapport som överlämnas till rektor. Förutom att bidra 
till spridning av erfarenheter och goda exempel inom universitetet ger rapporten en överblick över 
kvaliteten i det samlade utbildningsutbudet.  

Utbildningsnämnden reviderar efter förslag från kvalitetsutskottet policyn minst vartannat år och dess 
huvudbilagor löpande.  
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Centrala styrdokument för utbildningskvalitet 

Vision 2020 samt tillhörande handlings- och verksamhetsplaner 
Vision 2020 lägger fast inriktningen för utveckling av verksamheten vid Göteborgs universitet. Åtgärder för 
att nå visionen konkretiseras i universitetsledningens, fakulteternas och institutionernas handlings- och 
verksamhetsplaner.  

Arbets- och delegationsordning 
Universitetets arbets- och delegationsordning anger en organisatorisk ansvarsfördelning där olika aktörer och 
deras ansvar identifieras. Det innebär att rektor har det övergripande ansvaret för kvalitetspolicyn och dess 
uppföljning. Fakultetsstyrelserna har ansvar för uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av fakultetens 
kärnverksamhet samt för dess mål och strategier.  

Policy för pedagogisk utveckling och pedagogiskt idéprogram 

Policyn definierar universitetets mål och inriktning för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Idéprogrammet 
bidrar med stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Handläggningsordning för inrättande och avveckling av 
huvudområden/program/forskarutbildningsämne vid Göteborgs universitet 
Av handläggningsordningarna framgår de uppgifter som utgör grund för utbildningsnämndens/utskottet för 
utbildning på forskarnivås beslut om att tillstyrka inrättande och, i förekommande fall, om avveckling av 
utbildning. Dokumenten beskriver också fakultetsstyrelsens samråd med utbildningsnämnden/utskottet för 
utbildning på forskarnivå.  

Regler för utbildningsplan/kursplan på grundnivå och avancerad nivå 

Ytterligare styrdokument av vikt för utbildningskvalitet 

http://www.medarbetarportalen.gu.se/vision2020/
http://www.medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/organisation/
http://www.medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1545/1545432_v2015-754-policy-for-pedagogisk-utveckling.pdf
http://pil.gu.se/resurser/pedagogiskt-ideprogram
http://www.medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1534/1534695_2015handl--ggningssordning-inr--ttande-huvudomr--den.pdf
http://www.medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1534/1534696_2015-handl--ggningsordning-inr--ttande-utbildningsprogram.pdf
http://www.medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1534/1534695_2015handl--ggningssordning-inr--ttande-huvudomr--den.pdf
http://www.medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1566/1566163_v_2016_162-regler-f--r-utbildningsplan-p---grundniv---och-avancerad-niv---2016-03-07.pdf
http://www.medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1555/1555943_v2015-1007-regler-f--r-kursplan-p---grund--och-avancerad-niv-----beslutad.pdf
http://www.medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/Utbildning/?skipSSOCheck=true
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