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Sammandrag

Nationella centret för utbildningsutvärdering har utfört en auditering av Jyväskylä 
universitet och beviljat universitetet en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från 
och med den 11 maj 2015. Jyväskylä universitets kvalitetshanteringssystem uppfyl-
ler de nationella kriterier som fastställts för högskolornas kvalitetshantering och 
motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna för högskolornas 
kvalitetshantering.

Föremålet för auditeringen var Jyväskylä universitets kvalitetshanteringssystem som 
universitetet tagit fram utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringsob-
jektet, som universitetet kunde välja fritt, var Student Life -verksamhetsmodellen. 

De centrala styrkorna i kvalitetshanteringssystemet ansågs vara:

 ͘ Universitetet har lyckats utveckla sitt kvalitetshanteringssystem så att det stöder 
vardagens kvalitetsarbete på ett meningsfullt sätt och förbinder hela universitets-
samfundet vid att utveckla verksamheten. Detta syns som en stark kvalitetskultur 
och även som studerande aktiva deltagande i utvecklingsarbetet. 

 ͘ Interna auditeringar, självutvärderingar och olika slags förfrågan utgör på ett 
lyckat sätt kärnan i utvärderingen och utvecklingen. Personalen upplever särskilt 
självutvärderingarna som ett nyttigt verktyg för att utvärdera och utveckla den 
egna verksamheten.
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 ͘ Universitetet har utvecklat kvalitetshanteringen av utbildningen och de har 
lyckats särskilt väl med att sätta sig in i undervisningens kvalitet och lärarnas 
pedagogiska kunnande. Utbildningens informations- och responssystem har 
utvecklats. Det erbjuds många olika utbildningsmöjligheter i universitetspedago-
gik. Det finns systematiska bevis för utvecklingen av undervisningspersonalens 
pedagogiska kunnande.

Bland annat följande utvecklingsrekommendationer framläggs för universitetet:

 ͘ Ett mycket omfattande bakgrundsmaterial produceras för ledningens genomgång. 
Auditeringsgruppen rekommenderar att förfarandet utvecklas så att ledningens 
genomgång ger en sammanfattad helhetsbild av det rådande läget för univer-
sitetet och dess kvalitetshantering samt de centrala utvecklingsobjekten. En 
dylik helhetsbild skulle främja utnyttjandet av kvalitetshanteringen som en del 
av ledningen samt  kommuniceringen av hur strategin förverkligats både inom 
och utanför universitetet.

 ͘ Universitetets kvalitetshanteringssystem har förbättrats genom att man gjort 
upp en tydlig och konsekvent kvalitetshandbok. Handbokens inverkan bör vi-
dare utvecklas genom att konkretisera särskilt definitionen av verksamheternas 
resultat, genom att främja en ändamålsenlig användning av handboken och ge-
nom att klargöra helheten bestående av handboken och enheternas anvisningar. 

 ͘ Universitetets kvalitetshantering fungerar väl i det ständiga utvecklingsarbetet av 
de nuvarande uppgifterna och verksamheterna. Det finns rum för förbättringar 
ifråga om hur förändringar i verksamhetsmiljön förutses och hur systematiskt 
intressentgrupperna involveras i verksamheten. Därtill borde universitetet för-
tydliggöra den samhälleliga växelverkan som en helhet.
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