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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Metropolia Am-
mattikorkeakoulu och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med 
den 24 februari 2017. Metropolia Ammattikorkeakoulus kvalitetssystem uppfyller de nationella 
kriterier för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska prin-
ciperna för och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering.

Föremål för auditeringen var Metropolia Ammattikorkeakoulus kvalitetssystem som högskolan 
tagit fram utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringsobjektet som högskolan kunde 
fritt välja var kvalitetshanteringen av Metropolia’s innovation projects, MINNO©. 

Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är:

 ▪ Högskolans kvalitetspolitik är omfattande, genomtänkt och utformat så att det stöder 
både strategiska och operativa behov hos enheterna. Den främjar delaktighet och delegerat 
ansvar samt välkomnar aktivt initiativ från anställda, studenter och andra intressenter. 
Kvalitetspolitiken kommuniceras på ett tydligt sätt och information, mål, delmål, nyck-
eltal, strukturer, system och resurser som krävs för kvalitetshantering och förbättringar 
är klart presenterade.

 ▪ Det finns ett tydligt engagemang för kvalitethantering, kritisk självvärdering och ett pro-
aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete vid högskolan. Ledningssystemet är tydligt 
strukturerat som stöder den strategiska utvecklingen av högskolan. Roller och ansvarsfördel-
ningen är tydligt definierade på högskolenivån. Enheternas årliga verksamhetsplaner följer 
högskolans strategiska målsättningar och utvecklingsåtgärder. Utvecklingen av kärnverk-
samheten och målsättningar följs upp systematiskt för att säkerställa genomförandet. De 
prediktionsmodeller som högskolan tagit fram för framtidsplaneringen bör även utmärkas.

 ▪ Kvalitetssystemet stöds av omfattande nätbaserade resurser och verktyg. Högskolan 
har på ett berömligt sätt digitaliserat och rationaliserat befintliga system. Ett resultat av 
utvecklingsarbetet är OMA-portalen som kommer att stöda kärnverksamheten genom 
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bättre tillgänglighet till och en mer effektiv användning av data i realtid. Detta kommer 
att möjliggöra och säkerställa en systematisk insamling och analys av data för kärnverk-
samheten.

Bland annat följande rekommendationer framläggs för Metropolia Ammattikorkeakoulu:

 ▪ Det finns en del bevis på avvikelser i hur kvalitetsprocesserna genomförs i olika enheter 
och lokala och individuella lösningar förekommer. Metropolia uppmuntras att tydligt 
definiera de centrala kvalitetsprocesserna som ska införas på ett enhetligt sätt inom hela 
högskolan. Lokala behov av avvikande tillämpning med ett tydligt syfte bör stödjas där 
det är lämpligt. Detta bör i så fall också godkännas formellt och den anpassade processen 
bör dokumenteras.

 ▪ Det finns en mängd information och resurser som stöder kvalitetshanteringen men de 
finns för närvarande på flera olika platser på nätet. Högskolan rekommenderas varmt att 
sammanställa och organisera alla kvalitetssystemets anvisningar och stödresurser så att 
det skapas en gemensam och tydligt definierad informationsbank som är lättillgänglig och 
kan nås på ett enda ställe. 

 ▪ För närvarande har inte Metropolia fastställt den interna ledningsstrukturen för enheterna. 
På grund av detta är det inte lätt att få jämförbar information om enhetsspecifika roller 
och ansvar gällande kvalitetshanteringen. Genom att utnämna kvalitetskoordinatorer har 
högskolan tydligt haft som avsikt att göra ansvarsfördelningen enhetlig inom högskolan. 
Metropolia rekommenderas att utveckla dessa roller och i samband med detta överväga att 
införa gemensamma definitioner och principer för uppgifterna inom de enhetsspecifika 
ledningsstrukturerna. De enhetsspecifika behoven kan även i fortsättningen tas i beaktande.
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