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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Centria ammattikor-
keakoulu och beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 22 
september 2016. Centrias kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering 
som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendatio-
nerna om högskolornas kvalitetshantering. 

Föremålet för auditeringen var Centrias kvalitetssystem som yrkeshögskolan har byggt upp 
utifrån sina egna utgångspunkter och målsättningar. Yrkeshögskolans valfria auditeringsobjekt 
var ”Kvalitetshanteringen av professionell utveckling av studerande som en effekt av integrering av 
undervisning och FUI-verksamhet”.

Enligt auditeringsgruppen är kvalitetssystemets centrala styrkor följande: 

 ▪ Centrias insatser för organiseringen av kvalitetsarbetet har gett tydliga resultat. Utveck-
landet av kvalitetssystemet är en fortlöpande systematisk process, och systemet utvärderas 
regelbundet. Yrkeshögskolan har kontinuerligt gjort förbättringar i kvalitetssystemets 
funktionalitet. 

 ▪ Enligt intressenterna är Centria en viktig aktör som stärker regionens livskraft och utbildar 
kompetent arbetskraft. Aktörerna i regionen deltar aktivt i utvecklandet av Centria såväl 
inom strategisk ledning som inom undervisnings- och FUI-verksamheten. 

 ▪ Centria har en stark, omedelbar och öppen kultur som främjar deltagande och stöder den 
sociala samhörigheten. Kvalitetskulturen vid Centria omfattar hela organisationen och 
den är en resurs för utvecklandet av hela högskolan.
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Bland annat följande rekommendationer framläggs för yrkeshögskolan: 

 ▪ Centria får en hel del respons från arbetslivet via flera kanaler. Dokumentationen och ett 
mångsidigt utnyttjande av responsen kunde effektiviseras ytterligare i syfte att främja 
användningen av informationen för att utveckla hela yrkeshögskolan. 

 ▪ Centria borde fokusera på en starkare integration av FUI-verksamheten och undervisningen. 
Studerandena har föga kännedom om FUI-verksamheten. Centrias starka FUI-kompetens 
kunde integreras mer i studierna. Vid framtagningen av en ny organisationsstruktur är det bra 
att fästa uppmärksamhet på ett nära samarbete mellan utbildnings- och FUI-verksamheten 
på både den strategiska och operativa nivån. 

 ▪ Centria har många bra rutiner som kunde spridas ytterligare inom högskolan och även 
inom utbildningarna, eftersom detta skulle främja utnyttjandet av högskolans sektorö-
verskridande kompetens. 
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