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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en omauditering av Åbo universitet 
och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 20 juni 2017. 
Åbo universitets kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som 
fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna 
om högskolornas kvalitetshantering.

Åbo universitets auditering genomfördes under åren 2014–2015. Åbo universitet uppfyllde inte 
de nationella auditeringskriterierna i den egentliga auditeringen. Utvecklandet av kvalitetssyste-
met krävde åtgärder av högskolan och en omauditering. Omauditeringen fokuserade på följande 
auditeringsobjekt: 

 ▪ Utveckandet av kvalitetssystemet

 ▪ Genomslagskraft i samhället och regionutvecklingsarbete

 ▪ Kvalitetssystemet som helhet. 

Enligt auditeringsgruppen har Åbo universitet på ett betydande sätt utvecklat dess kvalitetssystem 
sedan den egentliga auditeringen. Universitetet har vidtagit flera åtgärder som har resulterat i ett 
mer heltäckande och transparent kvalitetssystem som fungerar bättre.

Universitetet har utvecklat sitt kvalitetssystem och förnyat sin strategi som parallella processer. Som 
ett resultat av detta arbete är den nya strategin och kvalitetssystemet nu nära kopplade till varandra. 
Samtidigt har universitetet gjort systemet för verksamhetsplaneringen och –rapporteringen mer 
effektivt, vilket har gjort kvalitetshanteringen mer enhetligt över fakultets- och enhetsgränserna. 
Utöver de externa utvärderingarna, stöds utvecklingsarbetet och kvalitetsutvecklingen av 
rektorns besök till enheterna och genom de interna utvärderingarna. Dessutom har man förnyat 
kvalitetshandboken och intranätet, vilket har förbättrat transparensen i och kommunikationen 
gällande kvalitetssystemet i hela universitetsgemenskapen. 
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Åbo universitet har avsevärt förbättrat kvalitetshanteringen av samverkan med samhället, 
som nu är en del av kvalitetssystemet. Detta arbete har fått stöd av ett utvecklingsprogram för 
samverkan med samhället, flera organisatoriska förändringar och genom att man inkluderat 
externa intressenter i utvecklingsarbetet i större omfattning än tidigare. Responsen från externa 
intressenter har haft en positiv inverkan på bland annat universitetets strategi och utvecklingen 
av undervisningsplanerna. De studerandes karriärplanering stöds genom ett välfungerande 
mentorprogram. Ett viktigt initiativ för att öka samverkan med externa intressenter är att man 
har infört rådgivande nämnder vid alla fakulteter.

Öppenhet, ömsesidigt förtroende och växelverkan är utmärkande för kvalitetskulturen vid Åbo 
universitet. Den interna dialogen har stärkts genom att rektoratet har besökt enheterna och 
rektorn har haft regelbundna möten med representanter för studentkåren. Tack vare en delaktig 
strategiprocess är personalen väl förtrogen med de gemensamma strategiska målen och starkt 
engagerade i dem.

Universitetet har förbundit sig att använda extern respons för att utveckla sin verksamhet och 
har systematiskt utvecklat sitt kvalitetssystem utifrån responsen från den egentliga auditeringen. 
Universitetet har tydliga planer på hur kvalitetssystemet ska vidareutvecklas. Auditeringsgruppen 
uppmuntrar Åbo universitet att fortsätta att utveckla kvalitetshanteringen utifrån sina egna mål 
och behov.
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