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Samhällsvetenskapliga fakultetens åt-
gärder med anledning av fakultetsauditen 
Under vt 2021 fick den samhällsvetenskapliga fakulteten ta del av den 
fakultetsaudit som genomförts av fakultetens kvalitetsarbete gällande 
utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. 

Auditrapporten skickades under vt 21 till samtliga ledningsgrupper vid 
fakultetens institutioner och enheter. Ht 21 har utbildningskommittén 
utsett en arbetsgrupp som arbetat med rapportens rekommendationer.  

Utifrån auditgruppens rekommendationer kommer följande aktiviteter 
fokuseras:  

1. Organisation av 
kvalitetsarbetet 

 

1.1 Återkoppling på VP/VB bör 
systematiseras 

Kollektiv återkoppling kommer att 
införas i årshjulet för utbildning och 
genomföras årligen under 
vårterminen 

1.2 En buffert av sökbara medel 
på fakultetsnivå ger fakulteten 
möjlighet att stödja kvalitets-
arbetet. 

Frågan lyfts i verksamhetsdialoger 
(fakultetens årliga dialoger med 
ledningsgrupper vid institutioner och 
enheter) ht 2021 

1.3 Fakulteten bör arbeta med 
att samla information om kvali-
tetsarbetet på webben och aktivt 
arbeta med webstrukturer för 
att sprida information om kvali-
tetsarbetet över institutions-
gränserna. 

Under ht 2021 genomförs ett projekt 
om fakultetens utbildningskommuni-
kation i vilket frågor om kommuni-
kation av kvalitetsarbete adresseras 

2. Programrådens arbete 
och programsamordnarens 
roll 

Frågan har prioriterats av utbildnings-
kommitténs arbetsgrupp och kommer 
att föras vidare till verksamhetsdialog-
er ht 2021. Målsättningen är att skapa 
tydligare stödstrukturer för program-
samordnare och programråd och att 
tydliggöra ansvars- och kommunika-
tionsvägar mellan fakultet, värd-
institution, programråd och övriga 
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deltagande institutioner där detta är 
aktuellt (dvs. för flerämnesprogram).  

2.1 Informera om den fakultets-
gemensamma arbetsbeskrivning 
för programråden tydliga upp-
drag och mandat att arbeta med 
kvalitetssystemet och program-
utveckling.   

Detta görs redan men fakulteten kom-
mer att förtydliga informationen om 
instruktionen för programråd vid den 
samhällsvetenskapliga fakulteten (dnr 
FS 1.1-1689-19) vid verksamhets-
dialoger ht 2021 samt löpande i pro-
gramsamordnar- och studierektors-
kollektivet 

3. Kursutvärderingar och 
programutvärderingar 

 

3.1 Inför en 
fakultetsövergripande praxis där 
studenterna i början av varje 
kurs informeras om den 
utveckling som skett tack vare 
kursutvärdering, samt var de 
kan hitta utvärderingar av 
tidigare kursomgångar.   

Praxis finns redan (Värdering och ut-
värdering av kurser och utbildnings-
program vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, dnr FS 1.1-1688-19) men 
fakulteten kommer löpande påminna 
om denna för att nytillträdda studie-
rektorer och programsamordnare ska 
nås av informationen. Primärt sker 
detta vid de introduktionssamtal som 
fakulteten har med studierektorer/ 
programsamordnare men övriga 
tillgängliga fora (utbildningskom-
mittémöten, programsamordnar-
träffar, workshops och seminarier) 
kommer också användas för informa-
tionsspridning och erfarenhetsutbyte. 

3.2 Lyft fram och sprid de goda 
exempel som finns, med fokus 
på att utvärdera förutsättningar 
för studenternas lärande, 
kollegialt erfarenhetsutbyte och 
studentmedverkan i 
utvecklingsarbetet.   

Detta görs redan återkommande i 
workshops men fakulteten kommer 
under ht 2021, i samarbetet med UPL 
att ha ett seminarium om Learning 
Environment Questionnaire (LEQ). 
De återkopplingsaktiviteter som införs 
i årshjulet kommer också att nyttjas 
för informations- och erfarenhets-
utbyte (se 1.1 och 3.4) 

3.3 Utöka det redan etablerade 
samarbetet med UPL kring 
kollegial kursanalys och kursut-
veckling på vetenskaplig grund 
till alla verksamheter som 

Se 3.2 
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önskar stöd med att etablera 
sådana arbetsformer. 

3.4 Informera institutionerna 
om möjligheten att skapa 
kursvärderingar i systemet 
Survey&Report, som inom kort 
kommer att vara tillgängligt från 
Canvas. Samt att UPL kommer 
att ordna med väl beprövade 
mallar för detta ändamål. 

Förutom att informera om möjlig-
heten kommer fakulteten även att 
utforska hur detta system svarar upp 
mot andra förekommande utvärder-
ingspraktiker, exempelvis LEQ 

3.5 Inrätta ett fakultetsövergrip-
ande forum där olika program 
kan samarbeta kring programu-
tvärdering och utarbetande av 
VB/VP, och samtidigt få kollegi-
al återkoppling på sitt kvalitets-
arbete. 

Ett årligt forum kommer att föras in i 
årshjulet under höstterminen så att 
programsamordnare, i arbetet med 
VB/VP får möjlighet till kollegialt stöd 
och erfarenhetsutbyte 

4. Kollegial extern 
granskning 

 

4.1 Uppdatera fakultetens upp-
dragsbeskrivning av aktiviteten 
kollegial extern granskning så 
att en sammanfattande analys 
av granskningsrapporterna 
tillsammans med samtal med 
granskarna genomförs för varje 
granskningscykel.    

Samtal med granskare genomförs 
redan men fakulteten kommer upp-
datera uppdragsbeskrivning och in-
kludera ytterligare två aktiviteter, 1) 
möten med studentrepresentanter och 
2) granskares återkoppling till pro-
gramråd. Därutöver kommer en 
analys på fakultetsnivå att göras efter 
varje granskningscykel. 

5. Ekonomiska incitament  

5.1 Inför sökbara medel för 
utvecklingsarbete  

Frågan kommer att diskuteras under 
verksamhetsdialoger ht 2021 

6. Internationalisering för 
doktorander 

 

6.1 Utveckla definitionen av 
internationalisering på hemma-
plan och stötta denna typ av 
internationalisering från 
fakultetshåll 

Fakulteten har en ny bred strategi för 
internationalisering, som även 
omfattar forskarutbildningen. 
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7. Arbets- och forsknings-
miljö för doktorander 

 

7.1 Skapa förutsättningar för in-
stitutionsövergripande forskar-
utbildningsmiljöer genom att 
utveckla formalia för en 
doktorsexamen från samhälls-
vetenskapliga fakulteten 

Frågan lyfts i verksamhetsdialoger ht 
2021. 

 

7.2 Stötta institutioners nätverk 
inom utbildning på forskarnivå 

Se 6.1. 
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