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Verksamheten inleddes

1.5.2014

Verksamhet i Helsingfors och

Jyväskylä 

Sammanlagt ca 40 personer
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Centrets uppgifter
• Att utvärdera utbildningsanordnares och högskolors

verksamhet

• Att utvärdera lärresultat

• Att genomföra auditeringar av kvalitetssystem

• Att stödja utbildningsanordnare och högskolor

• Att utveckla utvärderingen av utbildning
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Principer för 
verksamheten

• Att fatta beslut oberoende av 

externa aktörer

• Att följa principerna för 

utvecklande utvärdering

• Att aktivt informera om

utvärderingsresultat

• Extern utvärdering av den

egna verksamheten
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Vad kännetecknar NCU?

• Ett oberoende ämbetsverk inom undervisnings- och 

kulturministeriets förvaltningsområde.

• NCU grundades för att förstärka utvärderingsverksamhet 

som överskrider gränserna mellan utbildningssektorer och 

-stadier.

• Målsättningen är att förstärka utvärderingens nationella roll 

och dess genomslagskraft samt att öka internationellt 

utvärderingssamarbete.

• Nyckelord: tydlighet, effektivitet och genomslagskraft
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Utvärderingsrådet

ordförande Tapio Huttula, vice ordförande Sampo Suihko

• Deltar i centrets strategisk planering

• Beslutar om principiellt viktiga utlåtanden

• Gör upp en framställning till nationell utvärderingsplan

• Behandlar projektplaner

• Behandlar arbetsordningen
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Organisationen
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Genomförande

• Nationell och internationell

utvärderingsverksamhet

• Utvärderingstjänster som

utgår ifrån kunden

• Experttjänster

• Avgiftsbelagda tjänster
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Från förskoleundervisning till
högskoleutbildning

Utvärderingar som gäller

• förskoleundervisningen och

den grundläggande utbildningen

• gymnasieutbildningen

• yrkesutbildningen

• det fria bildningsarbetet

• den grundläggande konstundervisningen

• vuxenutbildningen

• högskoleutbildningen
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Gränsöverskridande utvärderingar

• Utvärderingar som överskrider gränserna mellan

utbildningssektorer

• Utvärderingar vid etappmålen

• Utvärderingar som gäller genomströmning i utbildningen

• Longitudinella utvärderingar

• Internationella utvärderingar
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Internationell verksamhet
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• ENQA – europeiska nätverket för utvärderingsaktörer inom högre 

utbildning

• EQAR – register över tillförlitliga europeiska utvärderingsaktörer

• Aktivt samarbete med systerorganisationer (NOQA, EKKA, INQAAHE )

• Rätt att bevilja den internationella EUR-ACE – kvalitetsstämpeln

• Twinning -projekt i Armenien och Azerbajdzjan

• Nordiska evalueringsnätverket

• Nordiska examens- och bedömningsnätverket


