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Sammandrag

Nationella centret för utbildningsutvärdering har utfört en auditering av Åbo universi-
tet.  Utgående från auditeringsrapporten, har Sektionen för utvärdering av högskolorna 
beslutat kräva att högskolan genomgår en omauditering. För närvarande uppfyller 
Åbo universitets kvalitetssystem inte de kriterier för kvalitetshantering som ställts 
upp för högskolorna på nationell nivå, och därför kan kvalitetssystemen inte anses 
motsvara de europeiska principerna och rekommendationerna för högskolornas för 
kvalitetssäkring.

 Föremålet för auditeringen var Åbo universitets kvalitetssystem, som universitetet 
tagit fram utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringsobjektet, som uni-
versitetet kunde fritt välja, var stödresurserna/rutinerna för att stärka de studerandes 
engagemang. Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är:

1. Atmosfären och kvalitetskulturen stödjer kvalitetsarbetet och det engagemang 
som många av aktörerna uppvisar har en positiv effekt på det kontinuerliga 
utvecklandet av kvalitetsarbetet. 

2. Rådet för studieärenden är ett dynamiskt organ som tillför ledarskap inom kva-
litetshantering och som tydligt tagit fram och genomfört flera projekt i anknyt-
ning till kvalitetssystemet. 

3. Att införa respons från studerande som ett kärnelement i kvalitetshanteringen 
bidrar till att förstärka kvalitetshanteringen i utbildningsprogrammen. 
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Åbo universitet ges bland annat följande rekommendationer för vidareutveckling:

1. Åbo universitet borde förstärka principerna för kvalitetshanteringen. Detta skulle 
utveckla ledningen av kvalitetshanteringen och samtidigt ge en viss flexibilitet 
för individuella lösningar i olika läroämnen samt vid fakulteter/institutioner. 

2. Universitetet bör överväga att utvärdera sitt kvalitetssystem vart 5:e–7:e år. Ut-
värderingen borde omfatta en noggrann granskning av systemets alla delar för 
att säkerställa att systemet i sin helhet fungerar effektivt och för att maximera 
effekterna av det som pågår så att det främjar hela universitetet. 

3. Åbo universitet bör överväga att utvärdera sina undervisningsplan vart 3:e–4:e år 
från ett helhetsperspektiv, som omfattar kandidatexamen i sin helhet. Mindre 
justeringar kunde även göras mellan utvärderingarna. 

Omauditeringen kommer att fokusera på utvecklandet av kvalitetssystemet (audite-
ringsobjekt 3), samhällelig influens och regionutvecklingsarbete (auditeringsobjekt 
4c) och kvalitetssystemet som helhet (auditeringsobjekt 6).
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