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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Laurea-ammatti-
korkeakoulu och beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med 
26.8.2016. Laurea-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 Laureas kvalitetssystem, som yrkeshögskolan tagit fram utgående 
från sina egna utgångspunkter och enligt sina egna mål. Det valfria auditeringsobjekt som hög-
skolan utsett var regionala tjänster i LbD-modellen (Regional Services as part of the Learning by 
Developing Model). Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är: 

 ▪ Laurea-ammattikorkeakoulu har en levande kvalitetskultur som grundar sig på interaktion 
och som även konkretiseras i form av utvecklingsåtgärder. Principen om ständig förbättring 
har integrerats väl i hela organisationen.  

 ▪ Målen för Laureas kvalitetssystem är tydligt beskrivna. Såväl studerande och personal som 
externa intressenter känner till dem. 

 ▪ Laureas verksamhets- och ekonomiplaner kopplar samman kvalitetsarbetet och ledningen 
både på strategisk och operativ nivå. De konkretiserar de strategiska målen och uppfölj-
ningen av målen från högsta ledningen via resultatenheterna till individnivå. 
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Laurea-ammattikorkeakoulu ges bland annat följande rekommendationer för vidareutveckling 
av kvalitetssystemet: 

 ▪ Responssystemet för studerande måste förnyas. Insamling, dokumentation, analys och 
utnyttjande av respons om kvaliteten på verksamheten måste utvärderas internt. Laurea 
bör fokusera på att samla in sådan information som gynnar utvecklingen av högskolans 
verksamhet bäst och eventuellt genomföra responsenkäter med längre intervall. 

 ▪ Auditeringsgruppen rekommenderar att Laurea tar ett fastare grepp om utvecklingen av 
högskolans kvalitetssystem. Högskolan bör fundera på vilka delar av systemet som fungerar 
bäst och vilka som behöver förbättras. FUAS-alliansens kollegiala utvärderingar är använd-
bara, men de kan inte ersätta högskolans eget ansvar för utvecklingen av kvalitetssystemet.

 ▪ Laurea bör överväga huruvida de talrika interna arbetsgrupperna behövs och vilka uppgifter 
de ska ha. Utvecklingsprojekten utgör en bra helhet, men för att undvika överlappningar 
bör högskolan noggrannare se över projektens resursfördelning och tidsscheman. De olika 
kvalitetsaktörernas roller och ansvar bör förtydligas. 
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