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Sammandrag

Nationella centret för utbildningsutvärdering har utfört en auditering av Helsingfors 
universitets kvalitetssystem och beviljat universitetet en kvalitetsstämpel som är i kraft 
sex år från och med den 27 februari 2015. Helsingfors universitets kvalitetssystem 
uppfyller de nationella kriterier som fastställts för högskolornas kvalitetshantering 
och systemet motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna om 
högskolornas kvalitetshantering.

Föremålet för auditering var Helsingfors universitets kvalitetssystem, som universitet 
tagit fram utifrån egna utgångspunkter och mål. Auditeringsobjektet, som univer-
sitetet kunde välja fritt, var personalrekryteringen i ett internationellt universitet.  
Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är följande:

1. Vid Helsingfors universitet är engagemanget stort för spetskompetens och kvalitet. 
Engagemanget för spetskompetens och personalens positiva inställning till ytterligare 
förbättring av den examensinriktade utbildningen, forskningen och genomslagskraften 
i samhället visar att det finns en välutvecklad kvalitetskultur i universitetet.

2. I universitetets strategi fastställs kvalitetspolitikens mål och kvalitetssystemet utgör 
en del av universitets ledningssystem. Den information som ledningens informations-
system producerar tillgodoser behoven hos universitetsledningen. Produktionen av 
information och de olika förfarandena för uppföljning av verksamheten ger också 
de ansvariga enhetscheferna möjlighet att anpassa sin operativa verksamhet efter 
ny information. 
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3. Skapandet av universitetets nya intranät, Flamma, är en av de viktigaste prestatio-
nerna som kvalitetshanteringen har åstadkommit för universitet. Intranätet verkar 
ha fungerat som en förändringskatalysator och en vändpunkt i fråga om kvalitetshan-
teringen. Flamma har framtida potential att leda till harmonisering av universitetets 
kvalitetshanteringsförfaranden genom att öka de operativa förfarandenas tydlighet 
och synlighet. Dessutom ger Flamma möjlighet att dela och förankra god praxis i 
universitetssamfundet. 

Helsingfors universitet ges bland annat följande rekommendationer för vidareut-
veckling:

1. Helsingfors universitet skulle ha nytta av att ta fram en övergripande plan för kva-
litetssystemets hela struktur som bygger på de existerande kvalitetshanteringskom-
ponenterna. Detta borde omfatta en formalisering av de effektiva förfaranden som 
universitet redan har för att stödja, utveckla och följa upp kvaliteten. Universitetet 
skulle också kunna överväga och granska hur alla kvalitetshanteringsförfaranden är 
kopplade till varandra, så att de bildar ett system som är synligare och mer identifierbart.  

2. Auditeringsgruppen rekommenderar att universitetet följer och dokumenterar 
kvalitetsarbetets verkningsfullhet mer synligt samt lägger mera vikt vid att visa 
nyttan med kvalitetssystemet. Universitetet kunde göra en noggrannare analys av 
informationen som ledningens informationssystem producerar och reflektera över 
hur informationen betjänar kvalitetsarbetet. Dessutom kunde universitetet ha nytta 
av att reflektera över hur planen för att utveckla de olika databaserna specifikt stödjer 
utvecklingen av kvalitetssystemet.  

3. Auditeringsgruppen föreslår att universitetet skapar initiativ för ledningen med 
syfte att stödja och främja utbytet av effektiva kvalitetshanteringsförfaranden för 
den examensinriktade utbildningen, forskningen och genomslagskraften i samhället 
samt skapar lämpliga forum för detta.
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