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Bestämmelser för 

Kvalitetsgranskning av utbildning och utbildningsstödjande verksamhet 
vid Jönköping University  

I det av regeringen beslutade nationella kvalitetssäkringssystemet ansvarar Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) tillsammans med lärosätena för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. 
Kvalitetsgranskningarna ska utgå ifrån högskolelagen, högskoleförordningen och principerna för 
kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG. 

Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Jönköping University (NUF) ansvarar för 
kvalitetssäkring av all utbildning vid JU i enlighet med dess regelverk (Rektorsbeslut §715). 

I föreliggande bestämmelser fastställs NUF:s kvalitetsgranskning av utbildning och utbildningsstödjande 
verksamhet. Dessa bestämmelser är disponerat enligt följande: 

A. BAKGRUND TILL NUF:s UPPDRAG 
B. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

A. BAKGRUND TILL NUF:s UPPDRAG 

§1 NUF:s uppdrag 

NUF:s kvalitetsgransknings ska bidra till JU:s kvalitetssäkringsarbete genom att präglas av 
transparens och dialog kring utbildningskvalitet inom och mellan verksamheterna utbildning, 
utbildningsstöd samt ledning på alla nivåer. 

Genom NUF:s regelverk (Rektorsbeslut §715) anges följande ansvar och befogenhet gällande 
kvalitetsgranskning: 

− att upprätta regler och processer för kvalitetssäkring av all utbildning vid JU, 

− att säkerställa att all utbildning vid JU kvalitetsgranskas enligt ovanstående regler och 
processer för kvalitetssäkring, 

− att efter genomförd kvalitetsgranskning till vd vid berörd fackhögskola framställa NUF:s 
rekommendationer och anvisningar för åtgärder som bör vidtagas inför förnyad 
kvalitetsgranskning, 

− att vid kvarstående och betydande kvalitetsbrister, efter förnyad kvalitetsgranskning, till rektor 
rekommendera nedläggning av program och/eller avveckling av examina och/eller 
examensbenämningar,  

− att om kvalitetsbrister kan härledas till vid JU gällande regler för utbildning, till rektor 
rekommendera ändring av dessa. 

Vidare framgår att basen för uppdraget är att säkerställa utbildningskvalitet med avseende på de 
externa krav som ställs av svenska staten för rätten att utfärda statligt reglerade examina. 

§2 NUF och JU:s kvalitetssäkringssystem 

Som ett led i att uppfylla JU:s ansvar i det nya nationella systemet för kvalitetssäkring måste JU visa 
på förmågan att på egen hand säkra kvalitén i sin utbildning. 

I enlighet med JU:s kvalitetssäkringssystem utgör NUF:s kvalitetsgranskning den del i 
kvalitetssäkringssystems granskningsfas som rör och kan härledas till utbildningens kvalitet. 
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B. ALLMÄNNA REGLER 

§3 Kvalitetsgranskning av utbildning 

Kvalitetsgranskning av utbildning vid JU ska genomföras genom tematisk genomlysning (§4), 
och/eller cyklisk genomlysning (§5) i enlighet med en av NUF upprättad tidsplan för: 

− Utbildningsprogram (med inrättad utbildningsplan) vilka leder till examen på grund- och 
avancerad nivå, 

− Högskolepoänggivande enstaka kurser vilka ej ingår (obligatoriska) i ett utbildningsprogram 
på grund- eller avancerad nivå, samt 

− Forskarutbildningsprogram (med inrättad allmän studieplan). 

All kvalitetsgranskning ska genomföras i enlighet med av NUF upprättad och till verksamheten 
kommunicerad tidsplan. 

§4 Tematisk genomlysning 

Tematisk genomlysning av JU:s utbildning- och utbildningsstödjande verksamhet ska genomföras 
utifrån påvisat eller av annan anledning aktualiserat behov. Det främsta syftet ska vara att skapa 
inblick i verksamheten för att utifrån föreslagna kvalitetsindikatorer fastställa målvärden för 
kvalitet. Vidare ska NUF genom återkommande tematisk genomlysning kontrollera efterlevnad av 
gällande nationella och lokala mål och regler. 

§5 Cyklisk utbildningsgenomlysning 

Cyklisk utbildningsgenomlysning ska utgöras av (1) en kvalitativ analys och utvärdering av 
utbildningens kvalitet med fokus på utbildningens förutsättningar, innehåll och genomförande och 
(2) analys med fokus på studentnöjdhet och studieprestation. 

Tidsplan för cyklisk utbildningsgenomlysning 

En detaljerad tidsplan för varje genomlysningsärende ska upprättas av berörd fackhögskola i dialog 
med NUF. 

Genomförande av cyklisk utbildningsgenomlysning 

Fackhögskolan ska ansvara för genomlysningens planering och genomförande i förhållande till den 
av NUF upprättade övergripande tidsplanen. Genomlysningen ska genomföras med en extern 
sakkunniggrupp genom peer-review-förfarande och ska följa NUF:s anvisningar1. 
Sakkunniggruppens utlåtande ska innefatta analys, värdering och rekommendation och lämnas till 
NUF i enlighet med av NUF tillhandahållen vägledning. 

  

                                                      
1 ”Vägledning och mall för sakkunniga vid genomlysning av utbildningsprogram” 
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Genomlysningen ska innefatta fyra områden: 

1. Utbildningens upplägg och sammansättning 

2. Utbildningens genomförande 

3. Lärarresurser 

4. Studentnöjdhet och studieprestation 

Sakkunniggruppens sammansättning vid cyklisk utbildningsgenomlysning 

− Sakkunniggruppen ska bestå av minst två externa ämneskunniga med relevant kompetens att 
bedöma utbildningskvalitet avseende utbildningens förutsättningar, innehåll och genomförande 
(”experter”). 

− En av experterna ska utses till ordförande. Denne ansvarar för rapportering av 
sakkunniggruppens utlåtande till NUF genom den rapportmall som NUF tillhandahåller. 

− Till sakkunniggruppen ska minst en studerande vid företrädesvis annat lärosäte 
(”studentrepresentant”) knytas. 

− Till sakkunniggruppen ska minst en lärare eller annan personal vid JU (”JU-representant”) 
med erfarenhet av utveckling, leding och/eller genomförande av utbildning knytas. JU-
representanten får ej vara anställd vid den fackhögskola som är aktuell för genomlysning. 

Fackhögskolan ansvarar för rekrytering av externa experter och ska ge förslag på ordförande samt 
lärar- och studentrepresentanter. Anhållan om godkännande av sakkunniggruppens sammansättning 
(inkl. lärar- och studentrepresentant) ska framställas till NUF för godkännande i av NUF 
tillhandahållen mall. 

§6 Värdering och bedömning 

Värdering och bedömning vid tematisk genomlysning 

För tematiska genomlysningar ska analys, värdering och bedömning göras av NUF på grundval av i 
förhand beslutade och till verksamheten kommunicerade grunder. NUF beslutar om huruvida 
verksamheten uppfyller JU:s mål för kvalitet eller ej. 

Värdering och bedömning vid cyklisk utbildningsgenomlysning 

För cykliska genomlysningar ska värdering och bedömning göras av NUF på grundval av 
sakkunniggruppens utlåtande samt yttranden från berörd fackhögskola avseende detta. NUF beslutar 
om huruvida utbildningen uppfyller JU:s mål för kvalitet eller ej. 

§7 Åtgärder vid bedömda kvalitetsbrister 

Om NUF bedömer att verksamheten och/eller enskild utbildning efter genomlysning uppvisar 
kvalitetsbrister, ska NUF kommunicera dessa till berörd vd och/eller rektor. Berörd verksamhet ska 
därefter, i dialog med NUF, upprätta en åtgärds- och tidsplan samt genomföra denna. Därefter gör 
NUF en förnyad kvalitetsgranskning. 

Om NUF efter förnyad bedömning anser att betydande kvalitetsbrister kvarstår, ska NUF till rektor 
rekommendera adekvata åtgärder. 
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