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Inom ramen för KK-miljö har Högskolan i Skövde (Högskolan) själv ansvaret att följa upp att
den vetenskapliga kvaliteten är hög i pågående insatser finansierade av KK-stiftelsen.
Fakultetsnämnden fastställer härmed en ny version av Riktlinjer för utvärdering av den
vetenskapliga kvaliteten i pågående insatser inom KK-miljö.
Den nya versionen innebär ett förtydligande gällande den arbetsgrupp som ska utvärdera
pågående och avslutade projekt inom KK-miljö.
Beredning av ärendet har skett av utredaren Malin Pihlström. Beslutet fattas vid ordinarie
nämndmöte 4 juni 2014 efter föredragning av utredaren Malin Pihlström.
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Inledning

Inom ramen för KK-miljö har Högskolan i Skövde (Högskolan) själv ansvaret att följa
upp och säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i pågående insatser finansierade av
KK-stiftelsen.
Högskolan har identifierat och fastställt ett antal kriterier för vetenskaplig kvalitet som
samtliga pågående insatser inom KK-miljö ska värderas mot. Dessa kriterier gäller
• utveckling av ny kunskap,
• tydliga vetenskapliga mål,
• relevant vetenskaplig metod samt
• de forskandes vetenskapliga kompetens
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Ansvar och utgångspunkt

Fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde är operativt ansvarig för att utvärdering av
den vetenskapliga kvaliteten i pågående insatser inom KK-miljö görs och
dokumenteras. Då fakultetsnämnden inte alltid har egen kompetens för att bedöma
kvaliteten i vetenskapliga resultat inom alla områden utgår nämndens bedömning av
denna huvudsakligen från peer review-granskade publikationer kopplade till projektets
vetenskapliga mål. Därutöver granskas projektresultaten i förhållande till projektplan.
En uppföljning sker också av projektets kompetensförsörjning.
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Syfte

Syftet med utvärderingen är främst att den ska
• utgöra underlag för bedömning huruvida målen enligt projektbeskrivningen har
uppfyllts

• utgöra underlag för eventuella förändringar av projektets genomförande under
projektets gång,
• utgöra underlag för förbättringar av genomförandet av kommande insatser
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Innehåll

Det underlag som lämnas för utvärdering ska belysa
• i vilken mån projektmålen har uppnåtts,
• status för resultat och effekter i förhållande till projektmålen,
• bibliografiska data för publikationer och en värdering av publiceringsforumets
kvalitet,
• på vilket sätt hänsyn har tagits till de kommentarer som sakkunniga lämnat vid
granskning av projektansökan
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Tidsplan

Varje projekt avrapporteras med angivet underlag enligt följande tidsplan:
Ett år efter projektstart

Uppnådda resultat och effekter, eventuella utgivna
publikationer (inklusive bedömning av deras kvalitet)
samt status för projektets bemanning. Redogörelse för om
och hur projektets mål och genomförande justerats utifrån
de kommentarer som sakkunniga lämnat vid
granskningen av projektansökan.

Därefter årsvis efter
projektstart

Måluppfyllelse, fullständig lista på utgivna publikationer
(inldusive bedömning av deras kvalitet) samt status för
projektets bemanning.

Vid projektavslut

Måluppfyllelse, fullständig lista på utgivna publikationer
(inldusive bedömning av deras kvalitet) samt redogörelse
för avvikelser i relation till projektansökan.

Ett år efter projektslut

Fullständig lista på utgivna publikationer (inldusive
bedömning av deras kvalitet).
Effekter av projekt hos projektets partners, t-ex- i forma v
ny kompetens vid Högskolan eller övriga partners, nya
planerade forskningsprojekt, eller annan samverkan.
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Utvärderingsprocess

Fakultetsnämnden begär in underlag om 1-2 sidor per projekt från projektledaren. Om
det finns oklarheter i underlaget kan förtydliganden begäras in. En särskild
arbetsgrupp, utsedd av fakultetsnämnden, utvärderar projektet utifrån inskickat
underlag. I arbetsgruppen får inte den eller de nämndledamöter ingå som även har
uppdrag i styrgruppen för KK-miljö.
Resultatet av utvärderingen rapporteras till fakultetsnämnden och de berörda
forskarna. Fakultetsnämnden lämnar sedan yttrande över den vetenskapliga Icvaliteten
i pågående insatser till styrgruppen för KK-miljö.
Styrgruppen för KK-miljö beslutar om eventuella åtgärder som behöver vidtas för att
säkerställa insatsernas vetenskapliga kvalitet. Styrgruppen för KK-miljö lämnar förslag
till rektor för beslut om eventuellt förtida avslut av insatser som inte uppfyller
uppställda kvalitetskrav.
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Ikraftträdande

Riktlinjer för utvärdering av den vetenskapliga Icvaliteten i genomförandet av insatser
inom KK-miljö träder i kraft 2014-04-06 och ersätter tidigare riktlinjer, fastställda
2014-03-17.
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