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Ledningssystem - auditering



Ledningssystem – i media

Pressmeddelande 25.5.2012:

”…första högskola enligt en förnyad auditering…”

”…högskolan uppfyller nationella och europeiska 

krav på högskolornas kvalitetssäkring…”

Pressmeddelande 20.3.2015:

”...skapar mervärde för studerande och 
samarbetsparter...”

”...bekräftar att alla tar ansvar för kvaliteten vid 
högskolan...” 



Ledningssystem - mål

• Stöda förverkligandet av högskolans uppgift, vision, 
strategier och mål med ett enhetligt ledningssystem.

• Kontinuerligt utvärdera och utveckla högskolans 
verksamhet

• Förankra och säkra kvalitetsarbetet i hela högskolan hos 
både studerande och personal.

• Etablera en aktiv dialog med utbildningarnas 
referensgrupper och arbetslivsrepresentanter

• Befrämja en arbetskultur som garanterar att 
utvärderingsresultat utnyttjas för utveckling av 
högskolans verksamhet

• Stöda de studerandes utveckling till kvalitets- och 
miljömedvetna yrkeskunniga som kan ta hållbar 
utveckling i beaktande i sitt kommande yrkesliv.



Ledningssystem – organisering

Planera – Utför - Följ upp – Förbättra

Kvalitetshanteringen är integrerad i normala verksamheten, 

med stöd av kvalitetskoordinatorer i enheternas ledning, 

Noviagemensam kvalitetsledningsgrupp (QLG) och   

aktivt engagerande studerande och personal
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Ledningssystem – metoder bl.a.

Rektors och studerandekårens årliga studerandeenkät

Kursutvärderingar

Intern målavtalprocess

Interna ledningens genomgångar

Extern revision av högskolans verksamhet

Rektors och studerandekårens årliga studerandeenkät
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12 styrkor enligt RUH 2012

”Novia har lyckats skapa en öppen anda och positiv 
inställning till kvalitetssystemet… …inte bara som ett 
stöd utan som en integrerad del av det dagliga 
arbetet…”

”Det uppenbart öppna klimatet uppmuntrar för sin del 
till aktiv feedback och dialog mellan personalen och de 
studerande…”

”…tydligt ramverk med en tydlig ansvarsfördelning…”

”…enheterna har mycket nära kontakter till 
regionernas näringsliv med intensivt samarbete…” 

”…etablerad kvalitetskultur och ett starkt engagemang 
bland medarbetare, studerande och alumni…”



15 rekommendationer 2012

”...kvalitetssystemet kunde kommuniceras bättre uti-
från ett användarperspektiv...”

”... utvecklingen av själva kvalitetssystemet bör 
effektiveras och synliggöras...”

”... mera enhetlig och transparent systematik för 
kommunicering av resultaten och åtgärderna...”

”... Systematiken i samarbetet med arbetslivet...”

”...inta ett mer reflekterande förhållningssätt 
gentemot det existerande kvalitetssystemets för- och 
nackdelar samt dess funktionalitet...”

”Bättre fokus på att systemet uppmuntrar till utveck-
ling, proaktivitet, aktiv innovation...”



Ledningssystem – status 2015

Åtgärder 2012-2015 med anledning av samtliga 15.

Rekommendationerna 

• funktionalitet samt 

• fokus på att systemet uppmuntrar till utveckling, 
proaktivitet, aktiv innovation... 

är fortsättningsvis kontinuerligt under utveckling vid 
bl.a. revidering av rutiner och arbetssätt.

Nuläge för ledningssystemet:

• åtgärder från rekommendationerna 2012 

• ändringar i finansiering 2012-2015 och 2015-

=> ledningssystemet nu allt striktare optimerat och 
mer mål-, utvecklings- och resultatfokuserat



Novias all verksamhet är 
certifierad enligt den 
internationella ISO 9001 
standarden för kvalitetssäkring. 

Rådet för utvärdering av 
högskolorna (numera NCU) 
beviljade Novia kvalitetsstämpel
2012 för sin kvalitetshantering. 

DNV verifierar årligen nivån på
Novias kvalitetshantering via 
extern revision av verksamhet.

Certifierad - i ständig utveckling


