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Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Konstuniversitetet 
och har beviljat universitetet en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 20 september 
2018. Konstuniversitetets 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 Konstuniversitetets kvalitetssystem som universitetet tagit fram 
utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringsobjektet som universitetet kunde fritt välja 
var kvalitetshanteringen av strategisk planering av utbildningsutbudet. 

Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är:

 ▪ Konstuniversitetets värderingar – talang, mod och samhörighet – har sin utgångspunkt 
i och styr den dagliga verksamheten. Internationaliseringen är en central och naturlig 
del av universitetsverksamheten. Kvalitetsarbetet och utvecklingen av kvalitetssystemet 
har framskridit väl under de två år som föregått auditeringen. Personalen känner väl till 
kvalitetssystemets grundbegrepp. Universitetsgemenskapen har deltagit på en bred bas i 
processarbetet.

 ▪ Konstuniversitetet har en utvecklad förmåga att kritiskt utvärdera sin egen verksamhet. 
Detta syntes i auditeringsprocessen som kritisk och reflekterande självvärdering. Att vara 
ständigt ett objekt för utvärdering och respons är en del av den professionella konsten, 
vilket även återspeglas positivt i Konstuniversitetets kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetets 
slogan Smidig verksamhet, modig attityd är lyckad och reflekterar väl djärvheten att modigt 
utvärdera sin egen verksamhet.

 ▪ Det finns en bra dialog mellan personalen och studerandena, vilket tar uttryck i en stark 
gemenskap. Detta syns även i kvalitetsarbetet i och med att studerandena har goda möjligheter 
att påverka undervisningen och servicen.
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Bland annat följande rekommendationer framläggs för Konstuniversitetet:

 ▪ Strukturerna, begreppen och tidtabellerna inom examensundervisningen borde göras 
enhetligare för att Konstuniversitetet ska uppnå sina strategiska mål. Det behövs bättre 
möjligheter till exempel för att göra gemensam konst och via detta utveckla universitetets 
gemenskap.

 ▪ Det vore bra för Konstuniversitetet att diskutera vilka andra mätare som används 
i kvalitetshanteringen förutom mätarna i undervisnings- och kulturministeriets 
finansieringsmodell. Det rekommenderas att Konstuniversitetet funderar över vilka 
kvalitativa och kvantitativa mätare skulle gagna utvecklingen av Konstuniversitetet. Mätarna 
kunde utgöra ett tema för internationell benchmarking, särskilt i fråga om mätare för 
konstnärlig verksamhet. Det vore bra att regelbundet bedöma vad nyckelstatistiken består av.

 ▪ Antalet responskanaler är stort och man kan inte utnyttja all den information de ger i 
kvalitetsarbetet. Det rekommenderas att man ska fokusera responskanalerna och gallra dem 
varsamt för att öka deras användbarhet. Elektroniska responssystem för gruppundervisning 
borde utvecklas så att det är möjligt för lärarna att få sammanfattningar av respons för 
större helheter, om antalet respondenter för en enstaka studieperiod är lägre än det antal 
som rapporteras. Det rekommenderas att man ska utveckla praxis för dokumentering och 
hantering av muntlig respons.
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