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Fördjupningsspår för granskningen av
kvalitetssäkringsarbetet vid Högskolan i Skövde
Inom ramen för Universitetskanslersämbetets granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid Högskolan
i Skövde kommer några fördjupningsspår att granskas vid platsbesöket under 31 augusti-2
september 2021. Se bilaga 1 för valda fördjupningsspår. Lärosätet ska ladda upp den efterfrågade
dokumentationen i UKÄ Direkt senast 28 juni.
Lärosätets självvärdering inkl. bilagor, studentinlagan, intervjuer i samband med platsbesöket 31
maj-1 juni, granskningen av de fördjupningsspår som valts samt ytterligare material som begärts in i
första hand för dessa fördjupningsspår, utgör utgångspunkt för platsbesöket. Syftet med
fördjupningsspåren är att bedöma hur lärosätets kvalitetssäkringsarbete fungerar i praktiken.
Fördjupningsspåren utgörs av kvalitetssäkringsprocesser, relaterade till bedömningsområden och
bedömningsgrunder, som studeras i faktiska miljöer.
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Bilaga 1. Granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid
Högskolan i Skövde, Fördjupningsspår (FS).

Följande underlag begärs in separat utöver den dokumentation som
gäller för varje fördjupningsspår:
•
•
•

•
•
•

Riktlinjer för sexårsuppföljning av ämne och relaterade utbildningsprogram inom utbildning
på grundnivå och avancerad nivå (såväl nu gällande som föregående riktlinjedokument)
Riktlinjer för sexårsuppföljning av ämne inom utbildning på forskarnivå
Uppdragsbeskrivningar för akademiska uppdrag (ämnesföreträdare och ämnesansvarig
lärare, programansvarig lärare, kursansvarig lärare, examinator samt studierektor för
utbildning på forskarnivå
Riktlinjer för forskningsanknytning av utbildning
Riktlinjer för kompetensutveckling (2009)
Riktlinjer för pedagogisk karriärstege

Fördjupningsspår 1: Programuppföljningar
Process: Årlig uppföljning av utbildningsprogram
Bedömningsområde: Fördjupningsspåret omfattar främst Utformning, genomförande och
resultat, men även till viss del Styrning och organisation, Jämställdhet och Student- och
doktorandperspektiv.
Miljö:
Ekonomprogrammet, 180 hp
Kurserna: Mikroekonomi G1N, 7,5 hp och Examensarbete och metod i företagsekonomi:
redovisning G2E, 22,5 hp
Maskiningenjör, 180 hp
Kurserna: Ingenjörsprojekt I G1F, 6 hp och Examensarbete i Maskinteknik G2E, 30 hp
Motivering: De årliga uppföljningarna av utbildningsprogram är en central och
återkommande process i lärosätets kvalitetsarbete. Syftet med fördjupningsspåret är att
undersöka närmre hur denna process har fungerat i praktiken.

Dokumentation som begärs in:
• Riktlinjer för kursvärdering
• Riktlinjer för programvärdering
• Riktlinjer för årlig uppföljning av utbildningsprogram
•

För programmen:
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-

•

Programutvecklingsrapporter (de två senast genomförda/färdigställda för
varje angivet program)
- Utbildningsplaner för de två angivna programmen (som var gällande vid
tiden för programutvecklingsrapporterna).
- Planer för programutveckling 2021 för de angivna programmen
- Dokumentation om uppföljningar av de båda angivna programmen från
innan det nuvarande systemet med programuppföljningar infördes.
- Senast genomförda programvärderingar för båda angivna programmen
För kurserna:
- Kursplaner för samtliga angivna kurser (som var gällande vid tiden för
kursrapporterna)
- Senast genomförda kursrapporter för samtliga angivna kurser

Fördjupningsspår 2: Studentinflytande
Process: Lärosätets systematiska arbete med att säkerställa studenters och doktoranders
möjligheter och förutsättningar för att utöva inflytande över sin utbildning och
studiesituation.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat, Student- och
doktorandperspektiv
Miljö: Samma som i fördjupningsspår 1
Motivering: Bedömargruppen vill med detta fördjupningsspår undersöka hur lärosätet
säkerställer att studenter ges förutsättningar för att utöva inflytande över sin utbildning och
studiesituation. Bedömargruppen avser även att undersöka hur lärosätet samlar in
synpunkter från studenter och återkopplar kring hur dessa synpunkter har använts i
utvecklingen av kurser och program.
Dokumentation som begärs in:
• Anvisningar för frågor och klagomål från studenter Dnr HS 2018/871
• Kontaktvägar mellan Högskolan och Studentkåren (Bilaga 2 till föregående)
• De två senaste studentkårsskrivelserna
• Lärosätets ev. rapport kring åtgärderna baserat på de två senaste
studentkårsskrivelserna
• Utkast på riktlinjer för studentinflytande
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