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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Tampereen 
ammattikorkeakoulu (TAMK) och har beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i 
sex år från och med den 14 mars 2016. Tampereen ammattikorkeakoulus kvalitetssystem uppfyller 
de nationella kriterier för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de 
europeiska principerna för och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering. Föremål 
för auditeringen var Tampereen ammattikorkeakoulus kvalitetssystem som yrkeshögskolan tagit 
fram utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringsobjektet som yrkeshögskolan kunde 
välja fritt var utbildningsexport (global education). Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är: 

 ▪ TASO- och resultatavtalsprocesserna har skapats genom utförligt arbete, vars syfte har 
varit att föra samman två kulturer och system efter sammanslagningen av Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulu och Tampereen ammattikorkeakoulu. Kvalitetssystemet har sin grund 
i dessa processer som stöder väl utvecklingsarbetet vid yrkeshögskolan. 

 ▪ Kvalitetshandboken Kompassi och intranätets struktur som en plattform för kvalitets-
hantering för alla interna intressentgrupper är väsentliga med tanke på kvalitetssystemet 
och hur det fungerar.

 ▪ Personalen är starkt engagerad i långsiktigt kvalitetsarbete och detta utgör en viktig del 
av yrkeshögskolans kvalitetskultur. 



8

Tampereen ammattikorkeakoulu ges bland annat följande rekommendationer för vidareutveckling 
av kvalitetssystemet: 

 ▪ TAMK har byggt upp ett omfattande och heltäckande kvalitetssystem som producerar 
mycket information. Det verkar som om yrkeshögskolan inte kan hantera och utnyttja 
all data som insamlas. Auditeringsgruppen rekommenderar att TAMK väljer de enkäter 
och andra datainsamlingsinstrument som tillhandahåller den allra viktigaste och mest 
användbara kvalitetsinformationen och frångår dem som inte ger TAMK direkt nytta. Det 
bör alltid stå klart för vilket ändamål data produceras, hur det ska utnyttjas och om det är 
användbart. All uppföljningsinformation behöver inte produceras varje år, tvärtom kan ett 
längre intervall öka betydelsen och användbarheten av t.ex. respons. 

 ▪ I intervjuerna framkom olika och varierande tolkningar av kopplingen mellan aktiviteterna 
som berör internationalisering och utbildningsexport och deras funktion på TAMK. Det 
kom t.o.m. fram olika syner på TAMK:s vision. Auditeringsgruppen rekommenderar att 
TAMK arbetar vidare med att skapa en gemensam syn på internationalisering och utbild-
ningsexport och att dessa aktiviteters ställning i TAMK:s kvalitetssystem definieras tydligare. 

 ▪ Auditeringsgruppen rekommenderar att man i TAMK:s kvalitetsarbete fäster mer upp-
märksamhet vid studerandenas roll i forsknings-, utvecklings- och innovationsarbetet. 
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