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NCU:s auditeringsprocess och digitalt genomförande av auditeringar  

Nationella centret för utbildningsvärdering (NCU) genomför auditeringar av högskolor i 
enlighet med Auditeringshandboken för högskolor 2019–20241. Auditeringar kan genomföras 
helt eller delvis med hjälp av nätbaserade verktyg. Genomförandesättet påverkar inte 
auditeringsgruppens bedömning, auditeringens pris, beviljandet av NCU:s kvalitetsstämpel 
eller Excellence-kvalitetsstämpeln.   

Det är möjligt att genomföra alla skeden i auditeringsprocessen digitalt:    

o kollegialt lärande,   
o avtalsförhandlingen mellan högskolan och NCU,   
o högskolornas självvärdering,   
o sektionens för utvärdering av högskolorna möte där auditeringsgruppen tillsätts,   
o auditeringsgruppens introduktionstillfällen och möten,   

o informations- och diskussionstillfället,   
o auditeringsbesöket,  
o sektionens för utvärdering av högskolorna möte om auditeringens resultat,  
o avslutande seminarium och 
o auditeringsgruppens och högskolans respons om auditeringsprocessen.  

 

Om det inte är möjligt att genomföra auditeringsbesöket i högskolans utrymmen, kan NCU:s 
projektledare för auditeringen tillsammans med högskolan komma överens om att 
auditeringen genomförs med hjälp av nätbaserade verktyg.  Initiativet till att 
auditeringsbesöket genomförs digitalt kan komma från NCU eller högskolan.  

I alla NCU:s auditeringar oberoende av genomförandesätt tillämpas kriterierna och 

principerna i Auditeringshandboken för högskolor 2019–2024. Den auditeringsprocess som 
beskrivs på sidan 18 i Auditeringshandboken följs också när auditeringen genomförs digitalt.  

Punkterna i auditeringshandboken som berör längden på auditeringsbesöket och 
auditeringsgruppens begäran om tilläggmaterial kan i auditeringar som genomförs digitalt 
avvika från det förfarande som beskrivs i handboken.  

o När auditeringen genomförs digitalt kan auditeringsbesöket vara längre än den 
besökslängd på 2–3 dagar som anges i handboken.  

o NCU reserverar en möjlighet för auditeringsgruppen att be om tilläggsmaterial eller 
ordna ytterligare höranden efter auditeringsbesöket, om de bevis som erhållits vid 
auditeringsbesöket är bristfälliga, till exempel på grund av tekniska problem.  

NCU:s auditeringsgrupp planerar programmet för auditeringsbesöket. Olika hybridmodeller 
(delvis digitalt genomförande) är möjliga i alla NCU:s auditeringar. Hybridmodellen kan 
tillämpas i situationer där enskilda medlemmar i utvärderingsgruppen, NCU:s anställda eller 
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representanter för högskolan är förhindrade att delta i besöket. Höranden och workshopar 
kan också ordnas med hjälp av olika nätbaserade verktyg.    

NCU:s projektledare har hand om kommunikationen mellan auditeringsgruppen och 
högskolan. Kontaktpersonen för auditeringen och NCU:s projektledare kommer överens om 
praktiska arrangemang för auditeringsbesöket, såsom eventuella specialarrangemang i 
anslutning till digitalt genomförande (tidtabell, tekniskt stöd, anvisningar för deltagarna 
osv.). NCU:s projektledare ansvarar för att informera högskolan och ge anvisningar om 
auditeringsbesöket.  

 


