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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Savonia-ammatti-
korkeakoulu och beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 
14 april 2016. Savonias kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som 
fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna 
om högskolornas kvalitetshantering.

Föremålet för auditeringen var Savonias kvalitetssystem som yrkeshögskolan har byggt upp 
utifrån sina egna utgångspunkter och målsättningar. Yrkeshögskolans valfria auditeringsobjekt 
var ”Övergripande handledning av studerande”. 

Enligt auditeringsgruppen är kvalitetssystemets centrala styrkor följande:

 ▪ Savonias styrka är des system för att ta fram systematisk, korrekt och aktuell information 
som har förbättrats betydligt under de senaste åren. Savonia utnyttjar information på ett 
systematiskt sätt för att utveckla verksamheten. Dessutom har yrkeshögskolan fastställt 
att framtagning av information är en kritisk framgångsfaktor i kärnprocessen för utbild-
ningen. Den kontinuerliga utvecklingen har också bidragit till att upptäcka och minska 
belastningen i kvalitetssystemet.

 ▪ Integreringen av den strategiska ledningen, verksamhetsstyrningen och kvalitetssystemet 
är mycket stark. Systemen utgör en sammanhängande och konkret helhet som utgår från 
högskolans strategiska målsättningar och omfattar verksamhetsmålen för de olika orga-
nisationsnivåerna och en aktiv uppföljning av målen. Kvalitetssystemet implementeras i 
den dagliga verksamheten på Savonia.
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 ▪ Savonia är starkt med i utvecklingen av regionen. Fokusområdena och därmed FUI-
verksamheten är förenliga med landskapets målsättningar, och verksamheten har starka 
kopplingar till olika utvecklingsprogram i regionen. FUI-verksamheten har nätverk med 
företag, andra läroanstalter och sektorforskningsinstitut i regionen. Enligt externa intres-
senter har Savonia samma policy som de övriga aktörerna i landskapet. Savonias kontakt 
med arbets- och näringslivet är aktiv.

Bland annat följande rekommendationer framläggs för yrkeshögskolan:

 ▪ Det är viktigt att Savonia framöver ska utvärdera hur teammodellen fungerar utifrån er-
hållna erfarenheter och se till att verksamheten är av jämn kvalitet. De olika områdena har 
rutiner som i viss mån avviker från de gemensamma reglerna och som behöver samordnas. 

 ▪ Det mångsektoriella samarbetet enligt OIS-tänket förverkligas till vissa delar synnerligen 
bra inom planering och genomförande av utbildningen, till exempel mellan formgivning 
och teknik. En mångsektoriell yrkeshögskola ska dock erbjuda fler olika samarbetsmöj-
ligheter och Savonia har hittills inte utnyttjat sådana möjligheter. Auditeringsgruppen 
uppmuntrar Savonia att utvidga det mångsektoriella samarbetet. Betydelsen av konstnär-
lig verksamhet och kopplingen mellan konstnärlig verksamhet och andra områden bör 
dessutom betonas ytterligare.

 ▪ Studerandena kan ge respons om studieperioderna på elektronisk väg. Savonia har strävat 
efter att förbättra den låga responsaktiviteten på många olika sätt. Yrkeshögskolan bör dock 
på ett ännu tydligare sätt klargöra för studerandena hur viktigt det är att ge respons, och 
på så sätt sträva efter att förbättra responsaktiviteten. Vid sidan av de officiella responska-
nalerna har Savonia kanaler för muntlig respons. Yrkeshögskolan bör komma överens om 
gemensamma rutiner för att dokumentera och behandla muntlig respons. Savonia bör se 
till att studerandena och de anställda är motiverade för kvalitetsarbetet bland annat när 
det gäller att ge och behandla respons och att arbeta i arbetsgrupp.
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