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Uppföljningsschema 

 

 

Löpande uppföljning 

Aktivitet Ansvar för ge-

nomförande 

Syfte  Tidpunkt Uppföljningsansvar1 

 

Kursvärderingar Kursansvarig  Ta reda på vad studenterna tycker om ge-

nomgången kurs, för utveckling av kurs. 

Efter avslutad kurs Kursansvarig i samråd med exa-

minator  

Uppföljning av individuella 

studieplaner (ISP) för fors-

karstuderande 

Handledare i 

samråd med 

doktorand 

Säkerställa att doktoranden följer sin ISP 

och uppdatera ISP årligen. Följs upp i sam-

tal mellan forskarstuderande och handle-

dare. Studierektor kan delta. 

En gång per år, 

lämnas in antingen 

15 april eller 15 

oktober  

Prefekt och studierektor 

ISP fastställs enligt delegations-

ordning från FUN. 

 
1 Mottagare av resultat från uppföljningen och vilka som ansvarar för att säkerställa och återkoppla eventuella åtgärder som ska vidtas, samt följa upp resultat av 
förbättringsåtgärder. 

Beslutande Rektor 

Dokumentansvarig Kvalitetschef 

Version 1.0 

Träder i kraft 2022-05-01 

Ersätter HV 2019/609 
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Ettårscykel  
    

Aktivitet Ansvar för ge-

nomförande 

Syfte  Tidpunkt Uppföljningsansvar1 

 

Programbeskrivning, 

grund- och avancerad nivå 

Programråd2 Ge korrekt information till studenter om pro-

grammets innehåll, utformning och genomfö-

rande. 

September Institutionsnämnder 

Programenkäten 

(studenter på sista året av 

sin utbildning) 

Akademi- och 

ledningsstöd  

Samla information om studenternas upplevelse 

av sin utbildning. Resultaten ska ligga till grund 

för analys och utveckling av programmet och 

är underlag till programrapporterna. 

November 

Mars 

Programråd, åtgärdsförslag samt 

uppföljning sker i programrap-

port 

Programrapport – grund- 

och avancerad nivå 

Programråd2 Årlig uppföljning av respektive program. Sta-

tistik och uppföljning tas fram av akademistöd. 

Examensmålsmatris och progressionsdoku-

ment uppdateras och bifogas enligt mall från 

FUN, Forsknings- och utbildningsnämnden. 

15 november Institutionsnämnder,  

institutionsledning  

 

 
2 Institutionerna har organiserat programråden på olika sätt. Vem som praktiskt arbetar med programbeskrivning, programrapport, et c avgörs på institutions-
nivå. Viktigt är att lärarlaget arbetar med underlag gemensamt. 
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Institutionsövergripande 

kvalitetsrapport 

 

 

Institutions-

nämnd 

Sammanställning & analys av programrappor-

ter och utvecklingsområden övergripande för 

institutionen enligt mall från FUN 

15 januari  

 

  

FUN  

Rapport till högskolans lednings-

grupp, HLG, inför strategisk dis-

kussion av utbildning  

(enligt årshjul) 

Kvalitetsrapport FUN Sammanställning och analys av programrap-

porter och utvecklingsområden övergripande 

för högskolan 

1 mars  

 

Rapport till HLG inför strategisk 

diskussion av utbildning  

(enligt årshjul) 

Nybörjarenkät – studenter 

på grundnivå  

Akademi- och 

ledningsstöd 

Samla/presentera bakgrundsinformation om 

studenterna och deras upplevelse av introdukt-

ionen. Resultaten ska ligga till grund för analys 

och utveckling, framför allt inom högskolans 

stödfunktioner 

1 oktober 

(analys klar 15 

nov) 

Förvaltningen 

Studentstöd, bibliotek och peda-

gogisk utveckling 

Studentkåren 

Studentklagomål Arbetsenheter 

Studentkår 

Redogöra övergripande för de klagomål som 

inkommit, samt hur dessa åtgärdats för att sä-

kerställa transparens och dialog 

 

December en-

ligt årshjul för 

dialog med Stu-

dentkåren 

Rapport till HLG inför strategisk 

diskussion av utbildning  

(enligt årshjul) 

Disciplinärenden  Akademi- och 

ledningsstöd 

Redogöra övergripande, analysera orsaker Januari Rapport till HLG inför strategisk 

diskussion av utbildning  

(enligt årshjul) 
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Sammanställning kursvär-

deringar 

Akademi- och 

ledningsstöd 

Övergripande resultat av studenternas ”nöjd-

het” 

15 februari Rapport till HLG inför strategisk 

diskussion av utbildning  

(enligt årshjul) 

     

Tvåårscykel  
    

Aktivitet Ansvar för ge-

nomförande 

Syfte  Tidpunkt Uppföljningsansvar1 

 

Kvalitetsrapport för utbild-

ning på forskarnivå 

Ämnesråden för 

forskarutbild-

ningarna 

Kvalitetsuppföljning av forskarutbildningen 

enligt mall från FUN 

1 februari, 

jämna år (2022, 

2024) 

Rapport till HLG inför strategisk 

diskussion av utbildning  

(enligt årshjul) 

Doktorandbarometer Akademi- och 

ledningsstöd 

Samla information om doktorandernas upple-

velse av infrastruktur och stödverksamheten 

som underlag för utveckling 

Våren, jämna 

år (2022, 2024) 

Förvaltningen, prefekter, ämnes-

råd, studierektor 

Uppdragsverksamhet  GIO  Samla och presentera högskoleövergripande in-

formation om uppdragsutbildning, hur infra-

struktur och stödverksamheten fungerat samt 

hur nöjd beställare är med samverkan.  

15 februari  

jämna år (2022, 

2024) 

Högskoledirektör 
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Uppdragsutbildning Institutions-

nämnder 

Samla och presentera information om deltaga-

rens nöjdhet med uppdragskursen. 

15 februari  

jämna år (2022, 

2024)  

Prefekter 

 

Fristående kurser, kurspa-

ket 

Institutions-

nämnder 

Samla och presentera information om studen-

tens nöjdhet med den fristående kursen. 

15 februari  

jämna år (2022, 

2024)  

Prefekter 

 

     

Treårscykel  
    

Aktivitet Ansvar för ge-

nomförande 

Syfte Tidpunkt Uppföljningsansvar1 

 

Alumnuppföljning, grund- 

och avancerad nivå 

 

Akademi- och 

ledningsstöd 

Samla information om alumners etablering på 

arbetsmarknaden som underlag för utveckling. 

Källa är databasen ”Bak-och framgrund” 

15 februari vart 

tredje år 

(2021, 2025) 

Rapport till HLG inför strategisk 

diskussion av utbildning  

(enligt årshjul) 
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Sexårscykel  
    

Aktivitet Ansvar för ge-

nomförande 

Syfte och mottagare Tidpunkt Uppföljningsansvar1 

 

Extern periodisk kvalitets-

granskning av utbildning 

på alla nivåer 

Akademi- och 

ledningsstöd,  

institutioner 

Kvalitetsgranskning av utbildningens innehåll, 

genomförande och examination 

Vart sjätte år 

enligt plan fast-

ställd av FUN 

Prefekter 

 


