Utvärderingar allt från småbarnsfostran
till högskoleutbildning

Utnyttjande av utvärderingsresultaten
De läroanstalter, utbildningsanordnare och högskolor som deltagit i centrets utvärderingar får
ta del av de utvärderingsresultat som berör dem.

Nationella centret för utbildningsutvärdering
(NCU) ansvarar för den nationella utvärderingen av
undervisning och utbildning. Utvärderingcentrets
verksamhetsområde omfattar hela utbildningssystemet: småbarnsfostran, förskoleundervisning
och grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning, vuxenutbildning och
högskoleutbildning. Utvärderingscentret deltar
även i internationell utvärderingsverksamhet och
samarbete kring utvärdering.

Utvärderingscentret ordnar utbildning som gäller
utvärdering och kvalitetshantering samt främjar
forskning som rör utvärdering.

Verksamhetsprinciperna
Centrets verksamhet bygger på att utvärderingen
är oberoende och utvecklande.
Med oberoende utvärdering avses att utvärderingsmetoderna, organiseringen av utvärderingarna
och resultaten inte påverkas av exempelvis läroanstalterna, undervisnings- och kulturministeriet
eller andra instanser.

Utvärderingscentrets uppgifter
Utvärderingscentret har till uppgift att genomföra
utvärderingar av utbildningen samt utvärderingar
av den verksamhet som bedrivs av utbildningsanordnare och av högskolor. Centret genomför
också utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen och inom utbildningen
på andra stadiet. Uppgifterna och organisationen
framgår av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering 1295/2013 och förordningen
om Nationella centret för utbildningsutvärdering
1317/2013.

Utvecklande utvärdering betonar involveringen,
förtroendet mellan dem som genomför utvärderingen och dem som deltar i utvärderingen samt
utbildningsanordnarnas och högskolornas ansvar
för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten.

Avgiftsbelagda tjänster

Syftet med utvärderingarna

Vid sidan av de avgiftsfria utvärderingarna
erbjuder utvärderingscentret avgiftsbelagda tjänster till utbildningsorganisationer i Finland och
utomlands. Exempel på avgiftsbelagda tjänster:

Syftet med utvärderingarna är att utveckla
utbildningen, stödja lärandet och säkerställa
utbildningens kvalitet. Utvärderingarna ger också
information som kan användas för beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå samt för
utvecklingsarbete och internationella jämförelser.

• externa auditeringar/utvärderingar
• utvärderingar av utbildningsprogram inom teknik
• utvärdering av lärresultat inom den grundläggande
utbildningen för utbildningsanordnare och skolor
som inte ingår i samplen för olika utvärderingar
• utbildning om utvärdering och kvalitetshantering
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Organisationen
Utvärderingscentret grundades den 1 maj 2014
genom en sammanslagning av utvärderingsverksamheten vid Rådet för utvärdering av högskolorna, Rådet för utbildningsutvärdering och
Utbildningsstyrelsen.
Antalet anställda är cirka 50. Centrets huvudkontor
finns i Helsingfors. En del av centrets verksamhet
finns i Jyväskylä.
I anslutning till utvärderingscentret finns ett
utvärderingsråd och en sektion för utvärdering av
högskolorna som utgör ett stöd för utvärderingscentrets verksamhet.
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