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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Hämeen ammat-
tikorkeakoulu och beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med 
den 26 august 2016. Yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kva-
litetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och 
rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering. 

Föremålet för auditeringen var kvalitetssystemet vid Hämeen ammattikorkeakoulu som yrkes-
högskolan har byggt upp utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Yrkeshögskolans valfria 
auditeringsobjekt var ”HAMK Global Education Business”. 

Enligt auditeringsgruppen är kvalitetssystemets centrala styrkor följande:

 ▪ Hämeen ammattikorkeakoulus kvalitetskultur är djupt förankrad i högskolans verksam-
hetssätt, särskilt i den examensinriktade utbildningen.

 ▪ Personalen har starkt förbundit sig att tillämpa de anvisningar som ingår i yrkeshögskolans 
kvalitetssystem och som säkerställer en enhetlig verksamhet och att studerandena bemöts 
jämlikt på alla campusområden och enheter.

 ▪ Principen om studerandeorientering som ingår i HAMK Strategin 2020 styr undervisnings-
personalens arbete systematiskt i hela högskolan och är det centrala elementet i kvaliteten 
på lärandemiljöerna.
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Bland annat följande rekommendationer framläggs för yrkeshögskolan: 

 ▪ Auditeringsgruppen uppmuntrar Tavastlands yrkeshögskola att satsa på mer sådan perso-
nalutveckling som stöder förankringen av HAMK Strategi 2020. Utbildning och utveck-
lingsåtgärder som stöder implementeringen av strategin bör i större omfattning än för 
närvarande fokuseras på personalen, särskilt inom examensprogrammen.

 ▪ Auditeringsgruppen rekommenderar att HAMK stärker högskolans interna och externa 
kommunikation om den helhet som kvalitetspolicyn och kvalitetssystemet utgör.

 ▪ Auditeringsgruppen uppmanar HAMK att effektivt och systematiskt inkludera högskolans 
intressenter i kvalitetsarbetet genom att definiera och stärka tydliga roller för intressen-
terna i kvalitetssystemet.
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