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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Haaga-Helia och har 
beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 16 juni 2017. Haaga-
Helias kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som fastställts för 
högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna om högskolors 
kvalitetshantering. 

Föremål för auditeringen var Haaga-Helias kvalitetssystem som högskolan tagit fram utifrån 
sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringsobjektet som högskolan kunde fritt välja var 
kvalitetshantering av StartUp School.

Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är:

 ▪ Haaga-Helias strategiska ledning fungerar väl och den är tydligt kopplad till kvalitetshante-
ringen, speciellt de interna verksamhetsstyrningen. I den årliga verksamhetsstyrningsprocessen 
utnyttjas en stor mängd information som produceras av kvalitetssystemet. De utbildnings-
program som granskades i auditeringen är i linje med högskolans strategiska fokusområden. 

 ▪ Högskolesamfundets engagemang i kvalitetsarbetet har varit en av de viktigaste prioritering-
arna sedan Haaga-Helia grundades. Den aktuella nivån av engagemang utgör en solid grund 
för att ytterligare förankra kvalitetskulturen i Haaga-Helias enheter och campusområden. 
Kvalitetssystemet och dess resultat kommuniceras på ett omfattande och mångsidigt sätt. 
Haaga-Helia har systematiskt utvecklat sin interna kommunikation genom att skapa en 
kvalitetsportal på sitt intranät för all kvalitetsrelaterad information. Det finns även mycket 
information på webbsidorna för externa intressenter. 

 ▪ Det finns en stark fokus på pedagogiken vid Haaga-Helia. Pedagogiska innovationer tillämpas 
systematiskt i hela institutionen. Högskolan och dess enheter söker aktivt efter nya lösningar 
för undervisning och lärande som främjar utbildningens koppling till arbetslivet. Högskolans 
egen kompetens inom yrkesinriktad lärarutbildning utnyttjas på ett utmärkt sätt i kvalitetshan-
teringen och personalens fortbildning, som t.ex. i fortbildningsprogrammet HH-PEDAALI. 
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Bland annat följande rekommendationer framläggs för Haaga-Helia:

 ▪ Högskolan borde se över kvalitetssystemet för att göra systemet mer effektivt. Specifikt de 
delar som producerar data och information är många och deras antal bör kritiskt granskas. 
Vidare borde högskolan se över dess organ och arbetsgrupper i syfte att förenkla systemet. 
Auditeringsgruppen även rekommenderar att Haaga-Helia i dess utvecklingsverksamhet 
lägger mera vikt vid att prioritera, koordinera och lägga upp mer realistiska tidsplaner. Detta 
för att undvika en situation där flera utvecklingsåtgärder påbörjas samtidigt. 

 ▪ Rollen för den nyligen etablerade FUI-stödtjänsterna bör förtydligas, och samma gäller 
FUI-verksamheten som helhet. Den översta ledningen bör definiera vad forskning och 
innovationsverksamhet vid Haaga-Helia är. Vidare bör forskningsdimensionen i FUI-
verksamheten förstärkas, exempelvis genom att erbjuda personalen utbildningsmöjligheter, 
att uppmuntra dem att publicera projektresultat samt att skapa möjligheter till att koppla 
personalens forskningsintressen och högskolans projekt.

 ▪ Högskolan har för tillfället för många enkäter och andra responsverktyg, speciellt i anknyt-
ning till examensinriktad utbildning. Auditeringsgruppen rekommenderar att Haaga-Helia 
utvecklar dess responssystem som helhet. Systemet borde kombinera både kvantitativ och 
kvalitativ information samt insamling och analys av responsen borde ske på ett effektivt 
sätt. Som en del av högskolans verksamhet samlas in en mängd direkt och delvis icke do-
kumenterad respons från studerande och intressenter. Haaga-Helia borde bättre utnyttja 
och dokumentera denna respons. 
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