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Utgångspunkter och syfte
I Mål och strategier för Uppsala universitet beskrivs de övergripande målen för
universitetets verksamhet. Av dessa framgår att universitetet ska vara ett framstående
forskningsuniversitet med förstklassig utbildning och med mångfacetterade kontaktytor mot
det omgivande samhället. Förutom nämnda Mål och strategier finns särskilda måldokument
för olika delområden. Ett utvecklat kvalitetsarbete ska bidra till att dessa mål uppnås.
Föreliggande program för kvalitetsarbetet är ett policyprogram som ger riktning och
struktur för universitetets systematiska kvalitetsarbete, dvs. kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling, inom utbildning, forskning och samverkan. I programmet
tydliggörs mål och strategier samt ansvar för kvalitetsarbetet. Syftet är att stimulera
kvalitetsarbetet och att bidra till ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom hela universitetet
samt att säkerställa att det sker på ett sådant sätt att åtgärder kan vidtas i de fall
kvalitetsproblem förekommer.
Kvalitetsarbetet ska tillgodose både universitetets inre kvalitetskrav och de yttre
redovisningskrav som anges av statsmakterna och andra intressenter.
Kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet utgör en integrerad del av verksamheten och sker
huvudsakligen inom ramen för universitetets kärnverksamheter, dvs. forskning och
utbildning samt samverkan. Kvalitetsarbetet stöds vidare av en gemensam infrastruktur vars
syfte är att underlätta, komplettera, synliggöra och samordna universitetets kvalitetsarbete.
Även inom dessa stödfunktioner bedrivs ett löpande kvalitetsarbete.
Kvalitetsarbetet utgår ifrån de etablerade akademiska värden och arbetsformer som sedan
länge är självklara inslag i den kvalitetskultur som präglar verksamheten. Denna
kvalitetskultur karaktäriseras av ständig omprövning och förnyelse driven av lärare,
studenter och annan personal.
Universitetet har ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med det omgivande samhället,
präglad av en balans mellan öppenhet och integritet. Genom en öppen dialog bidrar
universitetet till analys, ifrågasättande och förståelse av olika samhällsfenomen, samtidigt
som samhällsperspektivet kan bidra till reflekterande diskussioner kring forskning och
utbildning.

Mål för kvalitetsarbetet


Kvalitetsarbetet ska tillgodose inre och yttre kvalitetskrav och bidra till att de mål
som formulerats i universitets mål och strategidokument uppfylls. För att uppnå
detta finns tre inriktningsmål.
• Ansvariga på olika nivåer ska vidareutveckla och främja strukturer och
processer för att kontrollera, säkra och utveckla en hög kvalitet i
verksamheten.
• Personalens delaktighet och professionella förhållningssätt, som bland
annat inbegriper en kontinuerlig självkritisk granskning av det egna
arbetet, ska vara en central del av kvalitetskulturen.
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Studenternas och doktorandernas inflytande och ansvar ska stärkas genom
effektiva rutiner och former för medverkan i arbetet med att
vidareutveckla utbildningen på alla nivåer.

Följande strategier ska bidra till att dessa mål realiseras:








Systematiska uppföljningar på olika nivåer i verksamheten ska ge sakligt underlag
till förbättringar inom utbildning, forskning och samverkan. Angelägna områden
för kvalitetsarbetet ska lyftas fram av ansvariga chefer genom att integreras i den
årliga verksamhetsplaneringen och verksamhetsuppföljningen.
Ett tydligt ledarskap på alla nivåer ska främja en god kvalitetskultur och
gynnsamma förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete. Till detta hör att
stimulera till analys, kritisk reflektion och samtal om kvaliteten i verksamheten.
Till ledarskapet hör även att sörja för pedagogisk, vetenskaplig och övrig
kompetensutveckling för lärare, doktorander och annan personal.
Personalens och studenternas delaktighet är en nödvändig förutsättning för ett väl
fungerande kvalitetsarbete, dvs. det ska vara självklart att lärare, doktorander,
övriga anställda och studenter är aktiva i granskning och utveckling av kvaliteten i
den verksamhet som de är involverade i.
Ledningssystem, administration, bibliotek, extern och intern kommunikation, lokaler
och annan infrastruktur finns som stöd för universitetets kärnverksamheter och
för det därtill hörande kvalitetsarbetet. I detta ingår drift och utveckling av
systemstöd liksom annat stöd som bidrar till systematiserat informationsunderlag
för planering, utveckling och uppföljning av verksamheten. Stödfunktionerna ska
vara kostnadseffektiva, av hög kvalitet och utvecklas i takt med kärnverksamheten.

Sammanfattning av uppföljning
Utvecklingen under perioden har lett fram till ett mer sammanhållet system för uppföljning
och utveckling av kvaliteten i forskning och utbildning, med bevarande av fakulteters och
områdens egenart. Uppföljningen har blivit mer systematisk, ledningsansvaret tydligare,
personalens och studenternas delaktighet har stärkts, liksom stödet för kvalitetsarbetet.
Exempel på drivande inslag i denna utveckling är universitetets modell för
utbildningsutvärderingar, forskningsutvärderingarna (KoF07, KoF11och KoF17), tydligare
uppföljningsrutiner, bättre underlag för uppföljning och utvärdering och en förändrad roll för
kvalitetsrådet.
Universitetet har också initierat fler universitetsövergripande initiativ för
kvalitetsförstärkning under de senaste 10 åren. Till dessa hör förtydligande av riktlinjer för
inrättande och avveckling av utbildning, reviderat pedagogiskt program, förstärkta medel för
pedagogisk utveckling, introduktion av en ny lärplattform och ett e-tentamenssystem, samt en
pilotsatsning på MOOC:ar. Vidare har arbete för långsiktighet i kompetensförsörjningen inletts,
karriärstödet för forskare har förstärkts och en ny avdelning för forskningsstöd har inrättats.
Denna utveckling har underlättats av den kvalitetskultur som finns vid universitetet och dess
områden, fakulteter och institutioner. Det viktigaste kvalitetsarbetet är det som är
verksamhetsnära och sker i samverkan mellan ledning, personal och studenter. Den
universitetsövergripande utveckling som har skett under de senaste 10 åren har bidragit till
att systematisera, synliggöra och stimulera det arbetet genom att skapa former för ökad
reflektion kring, och analys av, verksamheten och dess resultat.

Uppsala universitet har byggt upp ett ambitiöst kvalitetssystem. Samtidigt är det viktigt att
balansera relationen mellan de arbetsinsatser och kostnader som kvalitetssystemet för
med sig och dess bidrag till forskningens och utbildningens kvalitet och utveckling.
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Uppföljning
Inledning
Enligt Uppsala universitets arbetsordning (UFV 2015/342) är det områdesnämnden, eller
i förekommande fall, fakultetsnämnden som beslutar om upplägg, genomförande av och
kvalitet i utbildningen, liksom organisation av och kvalitet i forskningen. Enligt Program
för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet (UFV 2008/556) inbegriper detta ett ansvar
för att säkra och utveckla kvaliteten i utbildning och forskning inom respektive område,
medan olika universitetsgemensamma funktioner ska stödja detta arbete med
utgångspunkt från verksamhetens behov.
Program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet avser det universitetsövergripande
kvalitetsarbetet och kompletteras av en handlingsplan som pekar ut prioriterat
universitetsövergripande kvalitetsarbete under en begränsad tidsperiod. Inom varje
vetenskapsområde/fakultet vidtas därutöver åtgärder baserade på lokala behov och
förutsättningar.
Åtgärder som syftar till bättre kvalitet genom samverkan med omgivande samhälle,
internationalisering, hållbar utveckling, lika villkor och breddad rekrytering återfinns i:
Handlingsplan för samverkan 2016-2018 (UFV 2015/735), Handlingsplan för
internationalisering 2016-2018 (UFV 2015/281), Handlingsplan för hållbar utveckling
2019-2021 (UFV 2018/1045), Handlingsplan för lika villkor ((UFV 2015/764) och
Handlingsplan för breddad rekrytering 2018-2020 (UVF 2016/206).
Kvalitetsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör universitetsövergripande
kvalitetsarbete och kompletterar därmed fakultets- och områdesnämndernas ansvar för
kvaliteten i verksamheten (UFV 2012/2083). Kvalitetsrådets föregångare,
kvalitetskommittén, inrättades 2001. Denna formation har därmed funnits vid Uppsala
universitet i 18 år, även om den har bytt namn och uppdraget har förändrats över tid.
Idag omfattar uppdraget arbete med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom alla
universitetets verksamhetsområden, det vill säga forskning, utbildning, samverkan samt
de administrativa processer som understödjer dessa. Rådet är sammansatt av ledamöter
från de tre vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen och
studeranderepresentanter.
Till rådets uppgifter hör att driva frågor av principiell betydelse för kvaliteten i Uppsala
universitets verksamhet och föra dialog med kvalitetsansvariga samt vid behov lämna
förslag till rektor. Rådet ska bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter avseende
kvalitetsfrågor mellan universitetets olika delar. Rådet ska vidare bidra till utformning,
implementering och uppföljning av program för kvalitetsarbetet och åtföljande
handlingsplaner. Det ska kunna fungera som referensgrupp för universitetsövergripande
utvärderingar eller kvalitetsutvecklingsprojekt och bidra med återkoppling på underlag
till externa utvärderingar på lärosätesnivå. Rådet ska även följa nationell och
internationell utveckling på området.
Till stöd har kvalitetsrådet avdelningen för kvalitetsutveckling, vilken bidrar med
huvudföredragande och sekreterare i rådet, och samordnar centrala insatser för att främja
kvalitetsutveckling. Det sker genom utvärderingar, pedagogisk fortbildning, utbildning av
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akademiska ledare och karriärstöd för lärare/forskare samt genom stöd till institutioner
och fakultets-/områdesnämnder i deras kvalitetsarbete.
Uppföljningen
Program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet följer, som framgår, inte strukturen i
universitetets mål och strategier. Den principen tillämpades inte vid tidpunkten för
programmets fastställande (2008). Uppföljningen sker därför i relation till programmets
mycket övergripande mål, medan en detaljerad redovisning av genomfört arbete framgår
av bilagan. Bilagan redovisar vad som har skett i relation till de universitetsövergripande
handlingsplaner för kvalitetsarbetet, som har avlöst varandra under den senaste
tioårsperioden, det vill säga från och med 2008 och till dags dato.
Utvärderingschef Åsa Kettis har lett uppföljningen av programmet där kvalitetsrådet har
medverkat.

Utveckling av universitetets system för kvalitetsuppföljning
Uppsala universitets kvalitetssystem har utvecklats påtagligt under den senaste 10årsperioden och det i linje med målen som sattes upp i 2008 års program för
kvalitetsarbetet. Uppföljningen har blivit mer systematisk, ledningsansvaret tydligare,
personalens och studenternas delaktighet har stärkts, liksom stödet för kvalitetsarbetet.
Uppsala universitet ligger i den nationella framkanten inom kvalitetsområdet, påverkar
utvecklingen nationellt samt bevakar och bidrar till den internationella arenan.
Nedan beskrivs på vilket sätt denna utveckling har åstadkommits.
Utbildning
Utbildningsutvärderingar
Den största förändringen på utbildningssidan är introduktionen av Uppsala universitets
modell för utbildningsutvärderingar 2017. Modellen utvecklades av representanter från
vetenskapsområdena, studenter och sakkunniga och beslutades av rektor. Den innebär att
varje utbildning genomlyses i grunden minst en gång vart sjätte år med stöd av externa
granskare.
Områden/fakulteter ansvarar för genomförandet, som ska svara mot vissa grundkrav,
samtidigt som det ges stor frihet att anpassa utvärderingarna till områdenas/fakulteternas
olika förutsättningar och behov. Modellen innebär ett tydligare ledningsansvar för
kvaliteten i utbildningen, inte minst på områdes-/fakultetsnivå. Områdes/fakultetsnämnder måste förhålla sig till varje genomförd utvärdering och vid behov fatta
beslut om nödvändiga åtgärder samt följa upp dem. Det lokala ägarskapet för
utvärderingarna gör dessutom att fler utbildningsansvariga, lärare och studenter
engageras i kvalitetsarbetet. Det blir därmed mer utvecklingsdrivande än om det hade
varit helt enhetligt och centralstyrt.
Det kollegiala utbytet av kvalitetsarbetet och dess resultat har också stärkts genom en
årlig konferens där cirka 200 utbildningsansvariga och lärare från universitetets olika
delar möts. Vid konferensen delas kunskaper och erfarenheter av årets
utbildningsutvärderingar och dess resultat. När gemensamma utvecklingsbehov
identifieras, bjuds externa experter in för att bidra till inspiration och nytänkande.
Konferensen har rönt nationellt intresse. I år skickade Lunds universitet, Stockholms
universitet och Göteborgs universitet observatörer.
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Erfarenheterna av modellen är huvudsakligen positiva, även om det finns utmaningar och
behov av ytterligare finslipning. Till utmaningarna hör bland annat frågor om
resursåtgång och former för studentmedverkan i utvärderingarna.
Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet 2010-12
Under perioden genomfördes även en universitetsövergripande genomlysning av Uppsala
universitets arbete med utbildningsutveckling, KrUUt10-12, även den med inslag av
internationell, extern granskning. Slutsatserna bildade utgångspunkt för den fortsatta
utvecklingen av universitetets utbildningar. Där föddes till exempel tankarna på det som
sedan blev universitetens modell för utbildningsutvärderingar. Det var även startskottet
för universitets ökade satsning på e-lärande och aktiv studentmedverkan i utbildningen.
Forskning
Kvalitet och förnyelse 2011 och 2017
Som det första lärosätet i Sverige genomförde Uppsala universitet en
universitetsövergripande forskningsutvärdering 2007 (Kvalitet och förnyelse 2007,
KoF07). Under uppföljningsperioden har en andra och en tredje universitetsövergripande
forskningsutvärdering genomförts (KoF11 och KoF17), där den senare hade en
utvecklingsinriktad ansats. Inriktningen beslutades efter en särskild utredning, som
fångade upp synpunkter från akademisk ledning och lärare/forskare inom
vetenskapsområdena. KoF17 kom mer än de tidigare utvärderingarna att involvera
prefekter och lärare/forskare redan i planeringsstadiet, t ex vid utformning av
självvärderingsmall och forskningsmiljöenkät.
KoF17 var på flera sätt nyskapande och har rönt intresse från andra lärosäten, nationellt
och internationellt. Utvärderingens utpräglade fokus på förutsättningar och processer för
forskning av hög kvalitet, det tydliga utvecklings- och framtidsfokuset, den
universitetsövergripande forskningsmiljöenkäten (först i sitt slag), och inslaget av
”forskare om forskning” i de internationella bedömarpanelerna var några exempel på
nytänkande.
Nu pågår åtgärdsarbete på alla nivåer inom universitetet. Förutom att det följs upp via
ordinarie rutiner för planering och uppföljning (se nedan), kommer externa granskare att
kallas in för att ge återkoppling på genomfört åtgärdsarbete. Det ska ske under den
närmaste tvåårsperioden, men områdena/fakulteterna beslutar exakt hur och när.
Rektor har dessutom tagit initiativ till en International Advisory Board (IAB), som
kommer att ge återkoppling på åtgärdsarbetet på rektorsnivå. IAB samlas till ett första
möte i maj 2019 och kommer även att ge stöd i andra strategiska frågor.
Administration Även det administrativa stödet har bedrivit kvalitetsarbete genom
benchmarking med andra svenska lärosäten samt olika utvecklingsprojekt (se nedan).
Benchmarkingaktiviteter har genomförts med Göteborgs universitet, Lunds universitet
och senare även Stockholms universitet, dvs. SLUG-konstellationen (avseende forskningsoch innovationsservice, studentservice, projekthantering, upphandling,
internationalisering, kollegialt utbyte inom administrationen, samt kollegialt utbyte
mellan administration och kärnverksamhet).
Universitetsdirektören har även initierat utvärdering av det administrativa stödet. Först
ut är avdelningen för kvalitetsutveckling, som har inlett självvärderingsarbetet inom
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ramen för en utvärdering med externa granskare. Utvärderingen redovisas i slutet av
2019.
Övergripande
Årlig uppföljning
Den årliga uppföljningen av kvalitetsarbetet har blivit mer systematisk för att säkerställa
att resultat omsätts i åtgärder när så krävs. Resultat från granskningar och utvärderingar
följs upp mer aktivt inom ramen för den ordinarie processen för verksamhetsplanering
och uppföljning. Från och med hösten 2018 har en av rektors två årliga dialoger med
vetenskapsområdena avdelats för kvalitetsuppföljning, som i hög grad tar sin
utgångspunkt i genomförda utvärderingar/granskningar, som tex
utbildningsutvärderingar och KoF.
Underlag för kvalitetsarbete.
Underlagen för olika utvärderingar har också förbättrats och breddats. Studenters,
doktoranders och alumners erfarenheter inhämtas fortsatt och för första gången har även
forskarhandledare tillfrågats om sina erfarenheter av handledning samt lärare/forskare
om sina forskningsmiljöer. Åtgärder har också vidtagits för att underlätta användningen
av befintliga nationella databaser (t ex Fram- och bakgrund), nyckeltal och bibliometriska
data. En utmaning är fallande svarsfrekvenser, vilket ställer krav på utveckling av nya
ansatser för att inhämta framförallt studenters synpunkter. Det finns också behov av att
vidareutveckla analys och användning av data för att underbygga fortsatt utveckling.
Kvalitetsrådet
Kvalitetsrådets uppdrag och arbetssätt har också utvecklats under perioden. Tidigare var
det främst ett forum för informationsutbyte och diskussion med fokus på
utbildningskvalitet, med lärare som representanter för vetenskapsområdena. Idag består
rådet i högre grad av lärarrepresentanter med ledningsansvar och fungerar som en viktig
referensgrupp i olika universitetsövergripande utvecklingsprojekt och utvärderingar av
såväl forskning som utbildning. Rådet var t ex referensgrupp vid framtagande av
utbildningsutvärderingsmodellen och vid planering och genomförande av KoF17. Det enda
som är helt oförändrat är rådets mandat, det är endast rådgivande och fattar inga beslut.
Rådet har även utvecklat en öppen seminarieserie på teman av betydelse för kvalitet i
forskning och utbildning. Bland de teman som har behandlats genom åren finns god
forskningssed, rekryteringsstrategier, internationalisering, det nya nationella
kvalitetssystemet, kvaliteten i studenternas självständiga arbeten, psykisk ohälsa bland
studenter och användning av bibliometriska data.
Nationell och internationell omvärldsbevakning och påverkan
Såväl universitetsledning som sakkunniga vid universitetet har aktivt bidragit till
utvecklingen av kvalitetssystemet på nationell nivå genom medverkan i SUHF:s
expertgrupp för kvalitetsfrågor, UKÄ:s referensgrupper samt genom åsiktsbildning via
andra kanaler.
Erfarenhet inhämtas också av kvalitetsarbete vid andra lärosäten. Det nära samarbetet
med framför allt Stockholms universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet
(SLUG), på såväl prorektors- som universitetsdirektörsnivå har varit värdefullt för
utvecklingen av Uppsala universitets kvalitetssystem och påverkat den nationella
utvecklingen. UU ingår även i ett antal internationella universitetsnätverk som också har
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fungerat som en resurs i kvalitetsarbetet, t ex genom att bidra med granskare i olika
utvärderingar.
Ledning och personal från Uppsala universitet har även anlitats av nationella
granskningsmyndigheter i Sverige, Danmark, Norge, Skottland och Irland för att medverka
som i bedömare av lärosätens kvalitetssystem. Långt fler har medverkat som bedömare i
ämnesvisa utbildnings- och forskningsutvärderingar i olika delar av världen.

Universitetsövergripande initiativ för kvalitetsutveckling
Under perioden har många åtgärder vidtagits för att stärka kvaliteten i forskningen och
utbildningen (se bilaga för redovisning av universitetsövergripande åtgärder). De många
och mångfacetterade initiativ som har tagits inom vetenskapsområden, fakulteter och
institutioner presenteras inte här, men några universitetsövergripande exempel:
Utbildningen. Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning samt riktlinjer för
studenternas arbetsvillkor har reviderats, liksom det pedagogiska programmet. Det
pedagogiska programmet har också fått positiv uppmärksamhet nationellt och
internationellt, bland annat av European University Association. En ny lärplattform och ett
e-tentamenssystem är under införande, liksom ett nytt studieadministrativt system.
Utvecklingsmedel har utlysts för pedagogisk utveckling, e-lärande, aktiv
studentmedverkan och utveckling av tvärvetenskapliga kurser. En pilotsatsning på
MOOC:ar har genomförts.
Forskningen. En ny avdelning för forskningsstöd har inrättats och karriärstödet för
forskare har förstärkts genom inrättande av ett universitetsgemensamt karriärcentrum.
Vidare har ett arbete inletts för att säkra universitetets kompetensförsörjning på längre
sikt.
Generellt stöd. Digitaliseringen bidrar till kvalitetsutveckling, men ställer höga krav på
samordning. För att klara det har en ny systemförvaltningsmodell införts, liksom en ny ITorganisation.
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BILAGA

Uppföljning av handlingsplaner för kvalitetsarbete
2008-2018
Handlingsplan
Åtgärdsprogram
för
kvalitetsarbetet
vid Uppsala
universitet 20082010

Handlingsplan för
kvalitetsarbetet
vid Uppsala
universitet 20112013

Uppföljning
Genomförda åtgärder 2008-2010:
 egeninitierade alumnstudier
(samhällsvetenskapliga ämnen)
 universitetsövergripande
doktorandundersökning
 självvärdering inför
Högskoleverkets granskning av
lärosätenas kvalitetsarbete 2009
 lansering av webbsida för ett
synliggörande av universitetets
kvalitetsarbete.
 revidering av riktlinjer för
studenternas arbetsvillkor
 säkerställande av former för
studentmedverkan vid
avskaffandet av kårobligatoriet
 projektet Kreativ
utbildningsutveckling vid
Uppsala universitet 2010-2012
(KrUUt 10-12) med
internationella granskare
 tydligare integrering av
kvalitetsarbetet i
verksamhetsplaner och
verksamhetsredovisning
 uppföljning av examinationens
innehåll och form

Kommentar
Åtgärdsarbete till följd av
utvärderingar/granskningar
följs i huvudsak upp inom
ramen för ordinarie
verksamhetsplanering och redovisning (gäller även
nedan)

Genomförda åtgärder 2011-2014:
 forskningsutvärderingen KoF11
 utbildningsutvecklingsprojektet
KrUUt 10-12
 granskningar inom ramen för
det nya nationella
utbildningsutvärderingssystemet

Uppsala universitet
fastställde ingen ny
handlingsplan för 2014.
Under 2014 fattades istället
beslut avseende
kvalitetsutveckling löpande
av rektor.
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Handlingsplan för
kvalitetsarbetet
vid Uppsala
universitet 2015

kriterier för inrättande,
uppföljning och avveckling av
program och huvudområden
fastställs
kartläggning av internationella
studenters erfarenheter genom
the International Student
Barometer och en kvalitativ
intervjustudie.
egeninitierad alumnstudie av
alumner med masterexamen
utformning av
rekommendationer för
utformning av kursplaner
utveckling av modell för
hantering av rankingfrågor

Genomförda åtgärder 2015-2016:
Världsledande forskning
 uppföljning av
forskningsutvärderingarna
KoF07 och KoF11, inför beslut
om en ev. ny utvärdering
 rektorsbeslut om en ny,
utvecklingsinriktad
forskningsutvärdering (KoF17)
 Inom ramen för KoF17:
- genomförande av bibliometrisk
analys
- genomförande av
forskningsmiljöenkät.
- inlett självvärderingsarbete
Förstklassig utbildning
Utbildning på grundnivå och avancerad
nivå
 rektorsbeslut om Uppsala
universitets modell för
utbildningsutvärderingar
 implementering av modellen
inleds med tio
pilotutbildningsutvärderingar
 rektorsbeslut om projektet
e2014 - vidareutveckling av elärande vid Uppsala universitet
(extern granskning av e-lärande,
e-lärandeprojekt vid CG samt
10
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Skälet till att ingen ny
treårsplan antogs var att
beslut fattades om att
avvakta UU:s reviderade
Mål och strategier för
Uppsala universitet, vilka
förväntades prägla
kommande plan.

Istället för en treårig
handlingsplan fastställdes
en ettårig plan. Skälet var
förväntade, men ännu inte
beslutade, förändringar i
det nationella
utbildningsutvärderingssystemet, vilka förväntades
prägla kommande plan.
2015 års plan kom att gälla
även 2016. Flera av de
långsiktiga åtgärderna i
2015 års handlingsplan
fortlöpte under 2016 och
nya initiativ tillkom genom
rektorsbeslut.
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utveckling av tre pilotMOOC:ar).
tecknande av avtal med MOOCplattformen FutureLearn
utveckling av MOOC-kurser:
- Antibiotic Resistance: the
Silent Tsunami (medfarm)
- Climate Change Leadership
(teknat)
Understanding Financial Crisis:
Business Cycles and Policy
(humsam).
rektorsbeslut om
kvalitetsutveckling inom elärandeområdet (ny lärplattform
och kompetensutveckling för
anställda)
utvärdering av excellent
lärarreformen genom extern
granskning
revidering av riktlinjer för
inrättande, uppföljning och
avveckling av
utbildningsprogram
arbete med revidering av det
pedagogiska programmet
redovisning av resultat från
alumnenkät till alumner med
masterexamen
genomförande, redovisning och
inledande implementering av
utvecklingsprojekt om aktiv
studentmedverkan (ASP)
slutredovisning av
utvecklingsprojekt om
kulturarvspedagogik

Utbildning på forskarnivå
 enkäter med fokus på kvalitet i
utbildning på forskarnivå ur
doktoranders, handledares och
alumners perspektiv
 språkvetenskapliga fakulteten i
pilotomgången av
Universitetskanslersämbetets
granskning av utbildning på
forskarnivå (engelska)
Så uppnår vi excellens och samhällsnytta
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Handlingsplan för
kvalitetsarbetet
vid Uppsala
universitet 2017
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genomförande av KAIAprojektet (utveckling och
effektivisering av administrativa
processer).
Initiering av projekt Segerstedt
(koordination av
utvecklingsaktiviteter i samband
flytt till ny byggnad).
utveckling av ny
systemförvaltningsmodell
utredning av IT-organisationen
och styrningen av IT genomförs
och beslut om en ny ITorganisation fattas
redovisning av genomförda
benchmarkingaktiviteter med
Göteborgs och Lunds universitet
(avseende forsknings- och
innovationsservice,
studentservice,
projekthantering, upphandling,
internationalisering, kollegialt
utbyte inom administrationen,
samt kollegialt utbyte mellan
administration och
kärnverksamhet).

Genomförda åtgärder 2017:
Världsledande forskning
 forskningsutvärderingen KoF17,
inkl. platsbesök och
slutredovisning
Förstklassig utbildning


genomförande av
pilotutvärderingar inom ramen
för UU:s modell för
utbildningsutvärderingar



upphandling av Learning
Management System/LMS lärplattformen Studium
(Blackboard) genomförs



Pedagogiskt program för
Uppsala universitet utvecklas
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Kvalitetsrådet beslutade att
redovisningen skulle vara
mindre detaljerad än
föregående år och endast
innehålla exempel på några
av de viktigaste åtgärderna.
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Handlingsplan för
kvalitetsarbetet
vid Uppsala
universitet 20182020

Lägesrapport 2018:
Världsledande forskning
 rektorsbeslut om formerna för
samordnad uppföljning av
KoF17


revidering av mål och strategier
samt utformning av en
beskrivning av UU:s
kvalitetssystem för forskning
(och utbildning) pågår



ansökan om certifiering inom
ramen för Charter and Code for
Researchers har skickats in och
godkänts i ett första steg



karriärstödet för forskare har
förstärkts genom
inrättande av ett
universitetsgemensamt
karriärcentrum



en ny avdelning för
forskningsstöd har inrättats
inom UFV

Förstklassig utbildning
Utbildning på grundnivå och avancerad
nivå


implementeringen av Uppsala
universitets modell för
utbildningsutvärdering fortgår
(årlig konferens resp.
kvalitetsrapport har genomförts
för första gången)



ny lärplattform har beslutats
men implementeringen har
bromsats pga. ej uppfyllda
leveranskrav (Studium, baserad
på Blackboard)
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rektorsmedlen för pedagogisk
utveckling (PUMA) har förstärkts
genom rektorsbeslut för att
särskilt stimulera utvecklingen
av e-lärande och aktiv
studentmedverkan



en sammanhållen webbresurs
för kunskaps- och
erfarenhetsspridning inom elärandeområdet är under
utveckling



reviderat pedagogiskt program
har fastställts genom
rektorsbeslut



den universitetsgemensamma
frågebanken för kursvärderingar
har uppdaterats



en universitetsövergripande
Studentbarometer har
genomförts



det studieadministrativa
stödsystemet Ladok3 har införts



ett system för e-tentamen är
upphandlat och under
implementering

Utbildning på forskarnivå


forskarutbildningar har
granskats av UKÄ, samtliga med
godkänt resultat



forskarutbildningen vid juridiska
fakulteten har granskats inom
ramen för UU:s egen
utbildningsutvärderingsmodell
(som den första på forskarnivå)

Så uppnår vi excellens och samhällsnytta
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ett förslag på olika
administrativa roller på
institutionsnivå är under
utveckling



universitetsförvaltningens
analysstöd har förstärkts
avseende rankningsfrågor och
bibliometri



ett
kompetensförsörjningsprojekt
har inletts (omfattar arbetet
med långsiktiga
kompetensförsörjningsplaner,
prefektrollen och åtgärdsarbetet
i relation till Charter and Code
for Researchers)



extern utvärdering av en
förvaltningsavdelning
(avdelningen för
kvalitetsutveckling) har inletts
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