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Förfarande för beviljandet av excellence-kvalitetsstämpel 

 

 

Kort beskrivning  

 

I NCU:s auditeringar av högskolor 2018–2024 ingår möjligheten att få en excellence-
kvalitetsstämpel. Högskolor, som av auditeringsgruppen fått omdömet utmärkt 
åtminstone i ett utvärderingsområde (I–III), kan få en excellence-kvalitetsstämpel.   

 

I detta dokument beskrivs de principer och kriterier samt den process enligt vilken NCU 
beviljar excellence-kvalitetsstämplar till högskolor.   

 

 

Definition 

 

Excellence-kvalitetsstämpeln är ett erkännande för högskolor för ett exceptionellt 
högklassigt utvecklingsarbete. En belönad högskola har visat sig vara en innovativ 
föregångare, utvecklar sin verksamhet långsiktigt och har en verksamhetskultur som 
bygger på delaktighet. 

 

 

Fastställd av sektionen för utvärdering av 
högskolorna 

 

 

Datum: den 20 maj 2019 

 

 

Giltighetstid  

 

Upphör i slutet av år 2024 

 

 

Förfarandets offentlighet 

 

Förfarandet publiceras och uppdateras på 
NCU:s webbplats (www.karvi.fi). 

 

 

Mer information om förfarandet  

 

Mirella Nordblad, Nationella centret för 
utbildningsutvärdering 
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Principer, kriterier och processer 

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) vill belöna exceptionellt högklassigt 
utvecklingsarbete genom att bevilja excellence-kvalitetsstämplar till högskolor som 
auditerats. Excellence-kvalitetsstämpeln är kopplad till NCU:s auditeringar av högskolor i 
vilka används Auditeringshandboken för högskolor 2019–20241.  

Högskolan nomineras som en kandidat för excellence-kvalitetsstämpeln om 
auditeringsguppen har gett omdömet utmärkt för minst ett utvärderingsområde:  
 

I En kompetensskapande högskola 

II En nyskapande högskola med genomslagskraft  

III En utvecklingsorienterad och välmående högskola. 

 
Processen för att bevilja excellence-kvalitetsstämpel fortskrider så att sektionen för 
utvärdering av högskolorna utser årligen inom sig en utvärderingspanel med 3–4 
medlemmar som svarar för poängsättning av kandidaterna. Utvärderingspanelen har alltid 
en studeranderepresentant.  

Eventuella jäv beaktas i panelens sammansättning. I frågor som gäller jäv följs 
förvaltningslagens bestämmelser om jäv (förvaltningslagen 434/2003, 5 kapitel, 27–29 §).  

Utvärderingspanelens medlemmar genomför först självständigt poängsättningen av 
kandidaterna och skriver en motivering utgående från det bevis som framläggs i 
auditeringsrapporten. NCU:s tjänstemän sammanställer resultaten, varefter panelen 
sammanträder, går igenom poängsättningen och motiveringarna. Utvärderingspanelen gör 
ett förslag till mottagare av excellence-kvalitetsstämpeln till sektionen för utvärdering av 
högskolorna. Sektionen för utvärdering av högskolorna behandlar förslaget och beviljar 
excellence-kvalitetsstämplar en gång om året. 

Poängsättningen av kandidater till excellence-kvalitetsstämplar för utvärderingsområdena I–
III görs på skalan 1–5 så att 5 är det bästa vitsordet. Bedömningen gäller följande kriterier: 

1. Högskolan är en innovativ föregångare, modig och fördomsfri då den utvecklar sin 
verksamhet. 
 

2. Högskolan har spetskompetens inom långsiktig utveckling av verksamheten, och den 
har starka bevis för utvecklingsarbetets positiva effekter på verksamheten. 
 

 

1 Auditeringshandbok för högskolor 2019–2024 (2019). Nationella centret för utbildningsutvärdering. 
Publikationer 20. 
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3. Högskolan har en positiv inverkan på sin omgivning. Kännetecknande för högskolan är 
att den i stor omfattning engagerar aktörer i utvecklingsarbetet och fördomsfritt 
överskrider olika gränser. 

För att få en excellence-kvalitetsstämpel ska högskolan kunna påvisa ett exceptionellt 
högklassigt utvecklingsarbete i utvärderingsområdet i fråga och i anknytning till ovan 
nämnda excellence-kriterier. Det är inte möjligt att få excellence-kvalitetsstämpel vid 
omauditeringar. Det är inte heller möjligt att överklaga besluten om excellence-
kvalitetsstämpel. 

Excellence-kvalitetsstämpeln gäller under den tid som NCU:s kvalitetsstämpel för 
auditeringen är i kraft. Högskolan får ett separat intyg över excellence-kvalitetsstämpeln där 
utvärderingsområdet/-områdena på excellence-nivån anges. Dessutom får högskolan tillgång 
till en elektronisk excellence-kvalitetsstämpel och den nämns även i det excellence-galleri 
som upprätthålls av NCU. NCU bjuder in representanter för högskolor som fått excellence-
kvalitetsstämpel till NCU:s utvecklingsseminarier för att dela med sig av utmärkt praxis. 

 


