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Kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2017 

Sammanfattning  

Enligt det Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar som trädde i kraft 

1 januari 2017 (SLU ID ua 2016.1.1.2-4673) ska det systematiska kvalitetsarbetet 

bedrivas inom ramen för den reguljära organisationen och säkras med hjälp av 

regelbundet återkommande kvalitetsdialoger. Från februari 2017 till februari 2018 

bedrivs ett pilotprojekt för att testa det beslutade kvalitetssäkringssystemet, och 

utifrån testomgången identifiera eventuella utvecklingsbehov- och åtgärder. De 

utbildningar som har kvalitetsgranskats inom ramen för pilotprojektet är 

forskarutbildning (vissa aspekter) och fyra program på grundnivå och avancerad 

nivå. Därtill har delar av det administrativa stödet till utbildningarna genomlysts. 

Sammantaget har 11 kvalitetsdialoger genomförts.  

Syftet med denna promemoria är att i ett sammanhang redovisa resultaten av 2017 

års kvalitetssäkringsarbete enligt vad som anges i ramverket: 

• Rektors och utbildningsnämndens bedömningar av om kvalitetsarbetet är 

tillräckligt för att säkra god kvalitet. 

• Rektors och utbildningsnämndens beslut om eventuella åtgärder för att 

säkra god kvalitet, d.v.s. utvecklingsåtgärder för fakultetsnämnder, 

programnämnder och universitetsadministrationen. 

• Dokumentation från kvalitetsdialogerna som ska publiceras på SLU:s 

medarbetarwebb tillsammans med rektors, utbildningsnämndens och 

universitetsdirektörens bedömningar. 

Målgrupper för detta dokument är styrelsen, fakultets- och programnämnder, 

anställda och studenter som deltagit i kvalitetsarbetet samt övriga medarbetare vid 

SLU. 

 

 



Kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2017 

2 

Innehåll 

1 Inledning ......................................................................................................... 2 

1.1 SLU:s kvalitetssäkringssystem ............................................................... 3 

2 Pilotprojekt för kvalitetssäkringssystem 2017 ................................................ 4 

2.1 Utbildningar och utbildningsadministration i pilotprojektet ................... 4 

2.2 Genomförande ......................................................................................... 4 

3 Resultat från kvalitetssäkringsarbetet 2017  ................................................... 5 

3.1 Bedömning av forskarutbildning .............................................................. 5 

3.1 Bedömning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå .................. 5 

3.2 Bedömning av utbildningsadministration ............................................... 5 

3.3 Utvecklingsåtgärder och uppföljning ...................................................... 6 

4 Slutsatser och fortsatt arbete ........................................................................... 6 

5 Bilagor ............................................................................................................ 7 

5.1 Kvalitetsstandarder ................................................................................. 7 

5.2 Projektorganisation ............................................................................... 10 

5.3 Deltagare vid kvalitetsdialogerna .......................................................... 11 

5.4 Bedömning av utbildningsadministration inom ramen för SLU:s 

kvalitetssäkringsarbete 2017 ................................................................. 14 

5.5 Bedömning av forskarutbildningen inom ramen för SLU:s 

kvalitetssäkringsarbete 2017 ................................................................. 17
5.6 Bedömning av utbildning på grund- och avancerade nivå inom ramen 

för SLU:s kvalitetssäkringsarbete 2017 ................................................ 23 

1 Inledning 

Sedan januari 2017 har Sveriges lärosäten tillsammans med Universitetskanslers-

ämbetet (UKÄ) ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra den högre utbildningen. 

Det innebär att varje lärosäte utvecklar och implementerar ett system för kvalitets-

säkring av sina egna utbildningar, medan UKÄ bl.a. granskar kvalitetssäkrings-

systemet och genomför utbildningsutvärderingar. Mot den bakgrunden tog SLU 

under 2016 fram ett ramverk för det systematiska kvalitetsarbetet inom 

utbildningsområdet (SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.2-4643).  

En väsentlig del av SLU:s kvalitetssäkringssystem är de s.k. kvalitetsdialogerna, 

som är det forum för regelbunden uppföljning av utbildningskvalitet som SLU valt 

att arbeta med. Dialogerna utgör grund för utbildningsnämndens, rektors och 

universitetsdirektörens bedömning av kvalitetsarbetet samt ger universitetsledning 

och verksamhet tillfälle att diskutera utbildningarnas behov av utveckling och stöd. 

Enligt ramverket ska kvalitetsdialogerna genomföras mellan rektor och 

fakultetsnämnd (FN) vad gäller forskarutbildning och mellan utbildningsnämnd 

(UN) och programnämnd (PN) vad gäller utbildning på grund- och avancerad nivå. 

https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/styrande-dokument/styrande-dokument/1-visioner-och-strategier/
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1.1 SLU:s kvalitetssäkringssystem  

Grunden för SLU:s kvalitetssäkringssystem kan sammanfattas i följande punkter: 

• SLU ska ha utbildningar av god kvalitet. En nödvändig förutsättning för

detta är att utbildningsprocessen är av god kvalitet.

• SLU:s definitioner av vad som är god kvalitet i utbildningsprocessen utgår

från nationella och internationella överenskommelser samt lagstadgade

krav. Definitionerna (kvalitetsstandarderna) är baserade på universitetets

strategiska mål, värdegrund samt riktlinjer, regler och policy för

utbildningen.

• Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkra att utbildningsprocessens alla

delar uppnår den kvalitet som anges i kvalitetsstandarderna.

• Kvalitetsarbetet stödjer en kultur där de gemensamma kvalitets-

standarderna är utgångspunkten i både arbetet med att utföra utbildning

och arbetet med att utveckla stöd- och styrsystem.

SLU strukturerar sitt kvalitetsarbete i sex kvalitetsområden som anknyter till 

utbildningsprocessens olika faser. Inom varje kvalitetsområde finns standarder för 

att definiera vad som är god kvalitet (bilaga 5.1). Sambandet mellan 

kvalitetsområde 1-6 och utbildningsprocessen illustreras i nedanstående figur. 

Figur 1. Utbildningsprocess och kvalitetsområden. Siffrorna inom parentes anger vilket/ vilka 

kvalitetsområden som berör respektive del av utbildningsprocessen. 

Rekrytering Antagning Genomförande av studier Examen Alumn

Utbildningsprocess

(1) (1, 5) (2, 3, 4, 5) (3, 5) (6)
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1. Rekrytering, urval (forskarnivå), antagning och introduktion till utbildning

2. Studie- och lärmiljö (grund- och avancerad nivå),

Forsknings- och arbetsmiljö (forskarnivå)

3. Utbildningens utformning, innehåll och resultat

4. Undervisning och handledning

5. Utbildningsadministration och studentstöd

6. Övergång till arbetsliv och karriär
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2 Pilotprojekt för kvalitetssäkringssystem 2017 

Under 2017 tillämpades ramverket för SLU:s systematiska kvalitetsarbete inom 

utbildningsområdet i ett pilotprojekt. Syftet är att använda erfarenheterna från en 

testomgång för att identifiera eventuella utvecklingsbehov- och åtgärder för såväl 

den process som mynnar ut i kvalitetsdialogerna som själva dialogerna.  

I denna promemoria redovisas de faktiska resultaten av kvalitetssäkringsarbetet 

2017. Promemorian har utarbetats av projektgruppen gemensamt och en 

presentation av projektorganisationen finns i bilaga 5.2. Förslag på hur 

kvalitetssäkringssystemet ska tillämpas framöver, inklusive en årscykel för 

förberedelser, förankring, dokumentation, dialoger och resultat samt en flerårscykel 

som leder till att all utbildning kvalitetssäkras inom en sexårsperiod, kommer att 

presenteras i slutrapporten för pilotprojektet (beräknas vara klar i februari 2018). 

2.1 Utbildningar och utbildningsadministration i pilotprojektet 

I pilotomgången inkluderades flera typer av utbildning på grund- och avancerad 

nivå och alla fakulteter respektive programnämnder.  

Inom forskarutbildningen granskades kvalitetsområde fyra enligt ramverket, dvs. 

undervisning och handledning.  

Inom grundutbildningen granskades ett långt yrkesinriktat, ett kort yrkesinriktat 

samt två masterprogram, och alla sex kvalitetsområden behandlades. De 

utbildningsprogram som ingick var: 

• Landskapsingenjörsprogrammet 180 hp (PN-LT)

• Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling 300 hp (PN-NJ)

• Euroforester – Master’s programme 120 hp (PN-S)

• Animal Science – Master’s programme 120 hp (PN-VH)

Stödverksamhet, här benämnt utbildningsadministration, utförs i många delar av 

universitetet, både centralt och vid fakulteter och institutioner. Inom 

universitetsadministrationen deltog fakultetskanslierna, planeringsavdelningen och 

utbildningsavdelningen i pilotprojektet. Inom utbildningsadministrationen 

granskades delar av stödverksamheten vid kommunikationsavdelningen, 

avdelningen för infrastruktur och IT-avdelningen.  

2.2 Genomförande 

Inför kvalitetsdialogerna gjorde FN och PN en nulägesanalys som presenterades 

både i form av rådata i ett frågeformulär och som en sammanfattande rapport där 

även förslag på utvecklingsåtgärder ingick. SLUSS gavs tillfälle att kommentera 

rapporterna innan respektive dialog genomfördes. Även avdelningarna inom 

universitetsadministrationen gjorde en rapport med nulägesanalys och förslag på 

utvecklingsåtgärder. 
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En viktig aspekt i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet är att lärare, handledare, 

programstudierektorer, studenter och medarbetare verksamma inom utbildnings-

processen på ett relevant sätt deltar i arbetet med underlag och andra förberedelser 

inför kvalitetsdialogerna. Vid själva dialogerna hölls deltagarantalet begränsat i 

syfte att främja en bra och öppen dialog. De närvarande representanterna 

förväntades inkludera nämndledamöter och övriga berörda på fakulteter och 

institutioner i både för- och efterarbete samt informera dem om själva dialogen.  

Kvalitetsdialogerna med fakultetsnämnder och programnämnder leddes av 

prorektor som i samtliga fall representerade rektor respektive UN. Övriga deltagare 

var ansvariga på fakultets-, programnämnds- och programnivå, student- eller 

doktorandrepresentanter, utbildningshandläggare och i de flesta fall UN:s externa 

ledamot. Kvalitetsdialoger med avdelningar inom universitetsadministrationen 

leddes av biträdande universitetsdirektör som representerade universitetsdirektören. 

En förteckning över deltagare vid respektive dialog finns i bilaga 5.3.  

Efter kvalitetsdialogerna har prorektor gjort en bedömning av om 

fakultetsnämnders och programnämnders kvalitetsarbete avseende de aktuella 

utbildningarna är tillräckligt för att säkra att den verksamhet som bedrivs håller god 

kvalitet. Bedömningar och rekommenderade åtgärder har därefter behandlats i 

rådet för forskarutbildning (FUR) och i UN. 

Efter kvalitetsdialogerna inom universitetsadministrationen har biträdande 

universitetsdirektören gjort bedömningar av om stöd och service inom de aktuella 

områdena är tillräcklig för att säkra god kvalitet i utbildningsprocessen. I de fall där 

kvalitetssäkringsarbetet så motiverar har universitetsdirektören fattat beslut om 

adekvata åtgärder. 

3 Resultat från kvalitetssäkringsarbetet 2017 

3.1 Bedömning av forskarutbildning 

Prorektor har gjort bedömningen att kvalitetsområde fyra inom forskarutbildningen 

i huvudsak fungerar bra vid alla fakulteter men att det finns behov av några 

utvecklingsåtgärder. Forskarutbildningsrådet delar prorektors bedömning vilken 

finns i bilaga 5.5. 

3.1 Bedömning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Prorektor har gjort bedömningen att de utbildningsprogram som ingått i 2017 års 

pilotomgång i huvudsak fungerar bra men att det finns behov av några 

utvecklingsåtgärder inom alla program. Utbildningsnämnden delar prorektors 

bedömning vilken finns i bilaga 5.6. 

3.2 Bedömning av utbildningsadministration 

Biträdande universitetsdirektören har gjort bedömningen att de områden inom stöd 

och service som ingått i 2017 års pilotomgång av kvalitetsgranskningen i huvudsak 



Kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2017 

 

6 

 

fungerar bra men att det finns behov av utvecklingsåtgärder inom varje aktuellt 

område. Universitetsdirektörens bedömning finns i bilaga 5.4. 

3.3 Utvecklingsåtgärder och uppföljning 

De utvecklingsåtgärder som presenteras i bilagor 5.4-5.6 har beslutats och 

expedierats enligt ordinarie rutiner. Samtliga åtgärder ska hanteras inom ramen för 

det reguljära kvalitetsarbetet inom den befintliga organisationen. Vissa 

utvecklingsåtgärder är avsedda att genomföras på fakultets- eller programnivå 

medan andra åtgärder som rör hela SLU bör genomföras på universitetsgemensam 

nivå. Uppföljning är planerad till 2018 eller 2019 beroende på åtgärd.  

 

Både inom forskarutbildningen och inom utbildning på grund- och avancerad nivå 

har respektive fakultetsnämnd eller programnämnd i sina nulägesanalyser 

identifierat flera väsentliga utvecklingsåtgärder. De utvecklingsåtgärder som inte 

omfattas av besluten i bilagor 5.5-5.6 bör prioriteras i fakulteternas kontinuerliga 

kvalitetsarbete. 

 

När det gäller stöd och service till utbildningsprocessen har viktiga utvecklings-

åtgärder inom de aktuella områdena föreslagits av respektive avdelning inom 

universitetsadministrationen. De beslutade åtgärderna inkluderar några av dessa 

förslag (bilaga 5.4). Övriga föreslagna utvecklingsåtgärder som lämnats i 

respektive rapport eller under kvalitetsdialogen bör hanteras i avdelningarnas 

kontinuerliga kvalitetsarbete. 

4 Slutsatser och fortsatt arbete 

Prorektor och biträdande universitetsdirektör bedömer att kvalitetssäkringsarbetet 

inom ramen för pilotprojektet har varit mycket givande då det resulterade i 

värdefulla analyser och dialoger. Fakultetsnämnder, programnämnder, studenter 

och avdelningarna inom universitetsadministrationen har presenterat bra underlag, 

vilket var en viktig förutsättning för en konstruktiv och fördjupad dialog.  

  

Kvalitetsdialogerna gav utbildningsrepresentanterna tillfälle att lyfta fram såväl 

styrkor som svagheter vid sitt samtal med prorektor. Det generella intrycket är att 

deltagarna är nöjda med dialogen som arbetsform i det systematiska 

kvalitetssäkringsarbetet och att samtalen har uppfattats som givande.  

  

I den pågående utvärderingen inom pilotprojektet granskas flera aspekter av årets 

process, bland annat förberedelser, kommunikation, studentmedverkan, deltagare, 

genomförande av dialoger samt resultathantering. Ett förslag på process för 

kvalitetsdialoger 2018 och framåt kommer att presenteras i februari 2018.  
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5 Bilagor 

5.1 Kvalitetsstandarder 

 

Utdrag ur Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar, SLU ID: SLU.ua 

2016.1.1.2-4673. 

 

KVALITET I UTBILDNING VID SLU  
Referenser: 

ESG = Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området 

för högre utbildning, antagna vid ministerkonferensen i Jerevan, maj 2015 

HL = Högskolelag, SFS 1992:1432 

HF = Högskoleförordning, SFS 1993:100 

FSLU = Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet, SFS 1993:221 

FL = Förvaltningslag, SFS 1986:223 

 

I. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 

1. Rekrytering, antagning och introduktion till utbildning 

 

Referenser: ESG 1.4, ESG 1.8. 

Standard:  

SLU ger förutsättningar för presumtiva studenter att göra välgrundade 

utbildningsval. SLU har en bred och aktiv rekryteringsprocess. De studenter som 

antas har rätt förkunskaper. Nya studenter ges en ändamålsenlig introduktion till 

utbildningen, studieorten och SLU. 

 

2. Studie- och lärmiljö 

 

Referenser: ESG 1.6, ESG 1.7, HL 1 kap 4§, HL 1 kap 4a§, HL 1 kap 5§.  

Standard:  

SLU ger studenter möjlighet att ta aktiv del i utbildningarnas utveckling. Den 

fysiska och den studiesociala miljön underlättar för studenter att tillgodogöra sig 

utbildningen. Utbildningar bedrivs i en internationellt välkomnande studiemiljö. 

 

3. Utbildningens utformning, innehåll och resultat 

 

Referenser: ESG 1.2, ESG 1.3, ESG 1.4, ESG 1.5, ESG 1.6, ESG 1.9, HL 1 kap 3§, 

HL 1 kap 5§, HL 1 kap 8§, HL 1 kap 9§, FSLU bilaga 2: examensordning. 

Standard:  

SLU:s utbildningar har god anknytning till forskning och samhälle. SLU:s 

verksamhetsidé är tydlig i alla utbildningar. Varje utbildning är utformad så att 

studenterna ges förutsättningar att nå examensmålen. Ett jämställdhetsperspektiv är 

integrerat i alla utbildningar, liksom ett internationellt perspektiv. 
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4. Undervisning och handledning 

 

Referenser: ESG 1.3, ESG 1.5. 

Standard:  

SLU:s utbildningar har ett studentcentrerat lärande. Utbildningarna är utformade så 

att effektiv inlärning sker och forskningsanknytning finns. Lärare har 

förutsättningar att utveckla sin vetenskapliga, konstnärliga och pedagogiska 

kompetens. 

 

5. Utbildningsadministration och studentstöd 

 

Referenser: ESG 1.2, ESG 1.3, ESG 1.4, ESG 1.6, ESG 1.7, FL 4§, FL 7§.  

Standard:  

Utbildningsadministrationen vid SLU är kompetent, effektiv och transparent. 

SLU:s studenter ges förutsättningar att fatta välgrundade beslut om studie- och 

yrkesval. 

 

6. Övergång till arbetsliv och karriär 

 

Referenser: HL 1 kap 2§, HF 1 kap 11§. 

Standard:  

SLU:s utbildningar ger studenter rätt förutsättningar för ett framgångsrikt framtida 

arbetsliv.  

 

  

II. Utbildning på forskarnivå 
 

1. Rekrytering, urval, antagning och introduktion till utbildning 

 

Referenser: ESG 1.4, ESG 1.8. 

Standard:  

SLU ger förutsättningar för presumtiva forskarstudenter att göra välgrundade 

utbildningsval. SLU har en bred och aktiv rekryteringsprocess. SLU antar de 

studenter som har bäst förutsättningar att framgångsrikt uppnå examensmålen i tid. 

Nya forskarstudenter får en ändamålsenlig introduktion.  

 

2. Forsknings- och arbetsmiljö 

 

Referenser: ESG 1.6, ESG 1.7, HL 1 kap 4§, HL 1 kap 4a§, HL 1 kap 5§. 

Standard:  

Forskarstudenter ges möjlighet att ta aktiv del i forskarutbildningens utveckling. 

Den sociala miljön ger förutsättningar för att forskarstudenterna framgångsrikt ska 

nå examensmålen. Forskarutbildningen bedrivs i en internationell studie- och 

arbetsmiljö. SLU:s forskarstudenter utbildas och examineras i en forskningsmiljö 

med internationell standard för forskningens kvalitet och integritet. 
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3. Utbildningens utformning, innehåll och resultat 

 

Referenser: ESG 1.2, ESG 1.3, ESG 1.4, ESG 1.5, ESG 1.6, ESG 1.9, HL 1 kap 3§, 

HL 1 kap 5§, HL 1 kap 9a§, FSLU bilaga 2: examensordning. 

Standard: 

SLU:s forskarutbildning speglar det globala samhällets behov av 

forskningskompetens. SLU:s forskarutbildningsämnen är tydligt knutna till SLU:s 

verksamhetsidé. Forskarutbildningen är utformad så att alla forskarstudenter har 

likvärdiga förutsättningar att nå examensmålen inom avsatt tid. Ett internationellt 

perspektiv är integrerat i forskarutbildningen. 

 

  

4. Undervisning och handledning 

 

Referenser: ESG 1.3, ESG 1.5. 

Standard: 

SLU:s forskarutbildning har ett studentcentrerat lärande. Forskarutbildnings-

kurserna är utformade så att effektiv inlärning sker. Handledningen är anpassad till 

forskarstudenternas individuella förutsättningar.  

 

5. Utbildningsadministration och studentstöd 

 

Referenser: ESG 1.2, ESG 1.3, ESG 1.4, ESG 1.6, ESG 1.7, FL 4§, FL 7§. 

Standard: 

Utbildningsadministrationen vid SLU är kompetent, effektiv och transparent. 

SLU:s forskarstudenter ges förutsättningar att fatta välgrundade beslut om studie- 

och yrkesval. Utbildningsadministrationen ger tydligt och effektivt stöd om en 

konflikt uppstår mellan forskarstudenter och handledare.  

 

6. Övergång till arbetsliv och karriär 

 

Referenser: HL 1 kap 2§, HF 1 kap 11§. 

Standard:  

Doktorer utbildade vid SLU har rätt förutsättningar för ett framgångsrikt framtida 

arbetsliv.  
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5.2 Projektorganisation 

 

 Styrgrupp1 Karin Holmgren, prorektor  

(rörande kvalitetsdialoger med kärnverksamheten) 

 Birgitta Wikmark Carlsson, bitr. universitetsdirektör  

(rörande kvalitetsdialoger med universitetsadministrationen) 

  

Projektgrupp Yvonne Andersson, planeringsavdelningen (projektledare) 

 Cecilia Almlöv, utbildningsavdelningen, fr o m september 2017 

 Ingeborg Amnéus, planeringsavdelningen, t o m april 2017  

 Lotta Hansson, planeringsavdelningen 

 Kristina Julin, planeringsavdelningen 

 Johanna Nilsson, NJ-kansliet, april-juni 2017 

 Roger Pettersson, utbildningsavdelningen 

 Helena Eklund Snäll, fr o m september 2017 

  

Referensgrupper Nätverket för utbildningshandläggare vid universitetsadministrationen 

 

Rådet för forskarutbildning 

 

Tjänstemän vid planeringsavdelningen 

 

Utbildningsadministrativa noden. (Utbildningsadministrativa noden 

förväntas inom sitt ordinarie uppdrag kommunicera projektets förslag 

med berörda chefer). 

 

Utbildningsnämnden 

 

 

 

  

                                                      
1 Styrgruppens funktion i detta projekt inkluderar inte formella styrgruppsmöten med 

beslutsfattande, utan en informell och kontinuerligt avstämning mellan respektive ansvarig 

och projektledaren för godkännande av delmål samt inriktning vid genomförandet.  
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5.3 Deltagare vid kvalitetsdialogerna  

 

Vid kvalitetsdialogerna om forskarutbildning nivå deltog följande personer: 

FN-LTV 

Universitetsledningen:  Karin Holmgren (prorektor) 

LTV-fakulteten:  Håkan Schroeder (dekan)  

Lena Ekelund Axelson (prodekan) 

Helena Persson Hovmalm (vicedekan med ansvar för utbildning på 

forskarnivå) 

Helene Larsson Jönsson (fakultetsstudierektor för 

forskarutbildning) 

Åsa Klintborg Ahlklo, (fakultetsstudierektor för 

forskarutbildning) 

 Cecilia Alsved (utbildningshandläggare)  

Studentrepresentant: Maja Brus-Szkalej  

Projektgruppen:  Stefan Nordlund (Stockholms universitet; videolänk), 

Cecilia Almlöv (enhetschef, enheten för pedagogisk 

utveckling, utbildningsavdelningen),  

Lotta Hansson (avdelningsdirektör, 

planeringsavdelningen) 

FN-NJ 

Universitetsledningen:  Karin Holmgren (prorektor) 

NJ-fakulteten:  Johan Meijer (vicedekan, ansvarsområde 

forskarutbildning) , Lisbet Lewan 

(fakultetsstudierektor för forskarutbildning), 

Gabriella Persdotter Hedlund (utbildningsledare) 

Studentrepresentant: Maria Karlsson 

Projektgruppen:  Representanter enligt ovan vid alla dialoger om 

forskarutbildning.  

FN-S 

Universitetsledningen:  Karin Holmgren (prorektor) 

S-fakulteten:  Göran Ståhl (dekan), Göran Spong 

(fakultetsstudierektor för forskarutbildning), 

Charlotta Bergström (utbildningshandläggare 

Studentrepresentant: - 

Projektgruppen:  Representanter enligt ovan vid alla dialoger om 

forskarutbildning. 

FN-VH 

Universitetsledningen:  Karin Holmgren (prorektor) 

VH-fakulteten:  Kristina Dahlborn (dekan), Lena Lidfors (vice dekan 

för forskarutbildning), Jan Hultgren 

(fakultetsstudierektor för forskarutbildning) 
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Studentrepresentant: Torun Wallgren 

Projektgruppen:  Representanter enligt ovan vid alla dialoger om 

forskarutbildning.  

 

Vid kvalitetsdialogerna om utbildningsprogram på grundnivå och 

avanceradnivå deltog följande personer: 

PN-LT 

Universitetsledningen:  Karin Holmgren (prorektor) 

LTV-fakulteten:  Håkan Schroeder (dekan), Mats Gyllin (ordförande 

PN-LT, vicedekan Frida Andreasson (PSR, 

Landskapsingenjörsprogrammet), Lena Ekelund 

Axelsson (prodekan), Kristine Kilså 

(utbildningsledare; videolänk) 

Studentrepresentant: Karin Mace (ASK: LING-rådet) 

Projektgruppen:  Stefan Nordlund (extern representant UN, 

Stockholms universitet; videolänk), Cecilia Almlöv 

(enhetschef, enheten för pedagogisk utveckling, 

utbildningsavdelningen), Helena Eklund Snäll 

(utredare, planeringsavdelningen) 

PN-NJ 

Universitetsledningen:  Karin Holmgren (prorektor) 

NJ-fakulteten:  Torleif Härd (dekan), Pär Forslund (ordförande PN-

NJ, vicedekan), Katarina Pettersson (PSR, 

Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling), 

Zsuzsanna Sundström (fakultetshandläggare) 

Studentrepresentant: Karin Larsson (ULS: Landsbygdsutvecklingsrådet) 

Projektgruppen:  Stefan Nordlund (extern representant UN, 

Stockholms universitet; videolänk), Roger Pettersson 

(chef, utbildningsavdelningen), Cecilia Almlöv 

(enhetschef, enheten för pedagogisk utveckling, 

utbildningsavdelningen), Helena Eklund Snäll 

(utredare, planeringsavdelningen) 

PN-S 

Universitetsledningen:  Karin Holmgren (prorektor) 

S-fakulteten:  Göran Ståhl (dekan), Anders Alanärä (ordförande 

PN-NJ, vicedekan), Jörg Brunet (PSR och ISR, 

Euroforester), Anders Jäderlund (utbildningsledare) 

Studentrepresentant: Johanna Schroeder [SLUSS (jägmästare 5e året, 3e 

kursen på Euroforester); videolänk];  
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Projektgruppen:  Cecilia Almlöv (enhetschef, enheten för pedagogisk 

utveckling, utbildningsavdelningen), Helena Eklund 

Snäll (utredare, planeringsavdelningen) 

PN-VH 

Universitetsledningen/UN: Karin Holmgren (prorektor) 

VH-fakulteten: Kristina Dahlborn (dekan), Anne-Marie Dalin 

(ordförande PN-VH, vicedekan), Jan Olofsson (PSR, 

Animal Science), Karin Camp (utbildningsledare) 

Studentrepresentant: Felix Johansson (ULS, vice ordförande med ansvar 

för utbildningsfrågor) 

Projektgruppen: Stefan Nordlund (extern representant UN, Stockholms 

universitet), Cecilia Almlöv (enhetschef, enheten för 

pedagogisk utveckling, utbildningsavdelningen), 

Kristina Julin (avdelningsdirektör, 

planeringsavdelningen) 

 

Vid kvalitetsdialogerna om stöd och service deltog följande personer: 

 

Kommunikationsavdelningen 

Universitetsledningen:    Birgitta Wikmark Carlsson (bitr. universitetsdirektör) 

Kommunikationsavdelningen: Sara Arons (avdelningschef) 

Projektgruppen:    Yvonne Andersson (utvecklingsledare, planeringsavdelningen) 

 

Avdelningen för infrastruktur 

Universitetsledningen:  Birgitta Wikmark Carlsson (bitr. universitetsdirektör) 

Infra:   Per-Olov Skatt (avdelningschef) 

Projektgruppen:  Yvonne Andersson (utvecklingsledare, planeringsavdelningen) 

 

IT-avdelningen 

Universitetsledningen:  Birgitta Wikmark Carlsson (bitr. universitetsdirektör) 

IT-avdelningen:  Stefan Edholm (avdelningschef) 

  Christina Sjögren (enhetschef IT-komstöd) 

Projektgruppen:  Yvonne Andersson (utvecklingsledare, planeringsavdelningen) 
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5.4 Bedömning av utbildningsadministration inom ramen för SLU:s 

kvalitetssäkringsarbete 2017 

 

Bedömning 

Biträdande universitetsdirektören bedömer att de områden inom stöd och service 

som ingått i 2017 års pilotomgång av kvalitetsgranskningen i huvudsak fungerar 

bra men att det finns behov av några utvecklingsåtgärder. 

o Kommunikationsavdelningen. Ökad tydlighet i ansvarsfördelning 

mellan kommunikationsavdelningen och programnämnder och 

institutioner när det gäller övergripande studentrekrytering behövs. 

 

o Avdelningen för infrastruktur. Ökad tydlighet i uppdrag och 

omfattning när det gäller lokalbokningen behövs, och ett ökat 

samarbete med utbildningsavdelningen när det gäller och utveckling av 

ett lokalbokningssystem som underlättar för lärarna är viktigt. 

 

o IT-avdelningen. IT är ett område under snabb förändring, inte minst 

inom utbildningsprocessen. I strategiska frågor är avdelningens dialog 

med universitetsledningen och verksamheten avgörande och viss 

utveckling behövs. 

Utvecklingsåtgärder 

Biträdande universitetsdirektören uppmanar avdelningarna att arbeta vidare med de 

i respektive nulägesrapport och under kvalitetsdialoger föreslagna utvecklings-

åtgärderna och vill betona vikten av nedanstående. 

o Kommunikationsavdelningen. Tydligare ansvarsfördelning och 

förbättrad intern dialog med verksamheten om studentrekryterings-

insatser på olika nivåer. 

 

o Avdelningen för infrastruktur. Genomföra NKI-underökningar 

avseende lokalbokning och Servicecenter samt prioritera system-

utveckling för lokalbokningen tillsammans med IT-avdelningen och 

utbildningsavdelningen (systemägare).  

 

o IT-avdelningen. Prioritera systemutvecklingen för lokalbokningen 

tillsammans med Infra och utbildningsavdelningen (systemägare) samt 

utveckla formerna för IT-rådet vid SLU så att rådet fungerar bättre på 

den strategiska nivå som var avsikten. 

Utvecklingsåtgärderna ingår i avdelningarnas uppdrag för 2018 enligt beslut SLU 

ID: SLU.ua.2017.1.1.1.-4763 eller i redan påbörjade särskilda uppdrag. 
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5.5 Bedömning av forskarutbildningen inom ramen för SLU:s 

kvalitetssäkringsarbete 2017 

5.6 Bedömning av utbildning på grund- och avancerade nivå inom ramen för 

SLU:s kvalitetssäkringsarbete 2017 
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BedOmning av forskarutbildningen inom ramen for SLU:s kvalitetss8kringsarbete 2017 

Arendet 

Bakgrund 

Sedan januari 2017 har Sveriges liirosiiten tillsanunans med Universitetskanslers
iimbetet (UKA) ett gemensamt ansvar for att kvalitetssiikra den hi:igre utbildningen. 
Det innebiir att varje liirosiite utvecklar och tilliimpar ett system fcir kvalitetssiikring 
av sina egna utbildningar, medan UKA bl.a. granskar kvalitetssiikringssystemet och 
genomfor utbildningsutviirderingar. Mot den bakgrunden tog SLU under 2016 fram 
ett ramverk for det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsomradet (SLU 
ID: SLU.ua 2016.1.1.2-4643). Under 2017 har delta tilliimpats i form av en 
pilotomgang. 

SLU:s kvalitetssiikringssystem 

Grunden for SLU:s kvalitetssiikringssystem kan sanunanfattas i foljande punkter: 
• SLU ska ha utbildningar av god kvalitet. En ni:idviindig forutsiittning fi:ir

delta iir att utbildningsprocessen iir av god kvalitet.
• SLU:s definitioner av vad som iir god kvalitet i utbildningsprocessen utgar

fran nationella och intemationella i:iverenskonunelser samt lagstadgade
krav. Definitionema (kvalitetsstandardema) iir baserade pa universitetets
strategiska ma!, viirdegrund samt riktlinjer, regler och policy for
utbildningen.

• Det systematiska kvalitetsarbetet ska siikra att utbildningsprocessens alla
delar uppnar den kvalitet som anges i kvalitetsstandarderna.

• Kvalitetsarbetet sti:idjer en knltnr diir de gemensanuna kvalitetsstandar
derna iir utgiingspunkten i bade arbetet med att utfora utbildning och
arbetet med att utveckla sti:id- och styrsystem.

K valitetssiikringssystemets kiirna iir en regelbundet aterkommande 
kvalitetsdialoger. Fi:ir utbildning pa forskamiva sker kvalitetsdialogerna mellan 
prorektor och faknltetsniirnnderna. Infor dialogerna gi:ir faknltetsniirnnden en 
nuliigesanalys baserat pa de kvalitetsstandarder som har tagits fram inom sex 
kvalitetsomraden, vilka motsvarar utbildningsprocessens olika faser. Som framgar 
av punkterna ovan utgi:irs kvalitetsstandarderna av gemensamt formulerade 
definitioner av vad som kiinnetecknar god kvalitet i utbildningsprocessen inom 
respektive kvalitetsomrade. Nuliigesanalyser presenteras bade i form av radata i ett 
frageformuliir och som en sammanfattande rapport diir iiven forslag pa 
utvecklingsatgiirder ska beskrivas. Efter kvalitetsdialogerna gi:ir radet fcir 
forskarutbildning(FUR) en bedi:irnning av om faknltetsniirnndernas kvalitetsarbete 
iir tillriickligt for att fcirsiikra att den verksamhet som bedrivs haller god kvalitet. I 
de fall diir kvalitetssiikringsarbetet sa motiverar fcireslar FUR till rektor beslut om 
adekvata atgiirder. 
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Bed6mning av forskarutbildningen inom ramen for SLU:s kvalitetssiikringsarbete 2017 

Pilotomgang 2017 

Under 2017 har SLU i fyra kvalitetsdialoger granskat kvalitetsomrade 4 

"Undervisning och handledning". Resultatet av dessa kvalitetsdialoger, som 

presenteras i bilaga 1, utgor grund for detta beslut. En utvardering av 

pilotomgangen har paborjats och resultaten kommer att presenteras i borjan av 

2018. 

Beslut i detta arende har fattats av prorektor efter foredragning av 

avdelningsdirektor Lotta Hansson. I beredningen av arendet har aven 

projektgruppen for kvalitetsarbetet deltagit. 

�-HD l V
y--

Karin Holmgren 

Bilagor 

1. K valitetsrapport for forskamtbildning 2017

Sandlista 

Dekaner, fakultetsnamnder via deras ordforande, fakulteternas 

forskarutbildningsnamnder via deras ordforande, universitetsdirektoren. 

Kopia for kannedom 

SLUSS, Doktorandnamnden, chefer inom universitetsadministrationen, 

internrevisionen. 
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Utveck!ings8tg8.rder ang8ende forskarutbi!dningens kvalitetsomrB.de 4: Undervisning och handledning 

o fordjupar angaende jiimstiilldhetsintegrering, interkulturella

aspekter samt handledning i grupp

o utveck:lar handledamas forstaelse av och formaga alt handleda mot

examensmalen med hjiilp av ISP

o utveck:lar friimst studierektorer i konflikthantering och svara

samtal

Universitetsgemensam policy alternativt check:lista som stiid till 

fakulteterna niir de tydliggiir vad prefektens ansvar for forskarutbildningen 

innebiir siirskilt angaende 

o Handledargruppens omfattning, sammansiittning sa att kompetens

och erfarenheter blir relevant i forhallande till doktorandens behov.

o arliga uppfoljningar av utbildningen och resulterande revideringar

av ISP samt eventuella atgiirder som exempelvis s.k. svara samtal

om utbildningen inte fungerar

o delegering till en studierektor eller motsvarande

Policyn ska utga fran existerande riktlinjer om huvudhandledares 

respektive bitriidande handledares roller, ansvar respektive och kompetens 

samt check:listor for uppfoljningar och samarbetsformer. 

Universitetsgemensam policy for stiid vid fcirhandling med avtalspmter om 

sandwich-doktoranders och stipendiaters utbildningsfcirutsiittningar. 
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Jt. 
SLU 

Sveriges lantbruksuniversitet 
Swedish University of Agricultural Sciences 

Utbildningsnamnden BESLUT 

2017-12-13 

Sandlista 

Bedomning inom ramen for SLU:s 
kvalitetssakringsarbete 2017 

Beslut 

Utbildningsnamnden beslutar 

SLU ID: SLU. ua 2017.1.1.2-4769 

att dela prorektors bedomning avseende de utbildningsprogram som bar ingatt i 

2017 ars pilotomgang av kvalitetsgranskningen och faststalla foljande 

kvalitetsrapporter: 

• Landskapsingenjorsprogrammet (bilaga 1)
• Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (bilaga 2)
• Euro forester - Master's programme (bilaga 3)
• Animal Science - Master's programme (bilaga 4)

att tillstyrka de foreslagna utvecklingsatgardema for respektive programnamnd/ 

fakultetsnamnd, 

att med ett par mindre justeringar enligt ford diskussion faststalla atgardsforslagen 

for SLU gemensamt, varfor utbildningsnamnden 

1) Uppdrar till programnamndema att ta fram strategi och atgarder for att

minska skillnaden mellan antalet sokande, antalet antagna och antalet

registrerade studenter,

2) Foreslar att rektor uppdrar till SLU:s dekaner att tillse att fakultetema:

a. Infor rutiner for regelbundna trepartsdialoger mellan

programstudierektorer, programnamndsordforande och prefekter ( eller

den som annars genomfor medarbetarsamtal),

b. Sakerstaller att det i SLU:s strategi 2017-2020 prioriterade malet att
"avsatta arbetstid for undervisande personal for aterkommande
vidareutbildning och kompetensutveckling" uppfylls (ytterst prefekternas
ansvar),

3) Uppmanar universitetsdirektoren att uppdra till berorda avdelningschefer att
hantera ovriga foreslagna utvecldingsatgarder som ror hela SLU.

Postadress: Box 7070, 750 07 Uppsala 

Besoksadress: Ulls hus, Almas alle 8, Ultuna 

Org nr: 202100-2817 

www.slu.se 

Tel: 018-67 10 00 (vx) 

Mobilnr: 070-283 77 79 

helena.eklund.snall@slu.se 
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