
	  

Seminarium	  kring	  utveckling	  av	  kvalitetssystem	  	  
Nu är regeringens förslag om ett nytt nationellt system för kvalitetssäkring av högre 
utbildning baserat på Harriet Wallbergs utredning ute på remiss. Enligt förslaget ska: ”alla 
utbildningar omfattas av kvalitetssäkring. Detta sker genom lärosätenas egna 
kvalitetssäkringssystem och Universitetskanslersämbetets granskning av dessa system.” 
Många lärosäten har redan inlett förberedelser inför att – i linje med förslaget - få ett ökat 
förtroende att själva ta ett större ansvar för utvärdering av utbildning. Seminariet är tänkt att 
erbjuda erfarenhetsutbyte kring tankarna om vad en realisering av förslaget kan komma att 
innebära för lärosätenas interna kvalitetssäkringssystem. Till seminariet är prof. Jeremy 
Bradshaw från Skottland inbjuden för att beskriva hur ett liknande, redan existerande 
kvalitetssystem som det regeringen nu föreslår kan te sig utifrån ett lärosätesperspektiv. 
Dessutom kommer tre svenska lärosäterepresentanter ge perspektiv på hur det lokala 
utvecklingsarbetet bedrivs eller kommer att bedrivas och tankarna kring det arbetet. Genom 
gruppdiskussion finns utrymme för vidare erfarenhetsutbyte. 

Agenda,	  29	  april	  
Lokal: G-salen i Arrheniuslaboratoriet, hus G, Stockholms universitet	  
	  
13:00- 13:10 Introduktion 

Anders Söderholm, rektor för Mittuniversitetet, hälsar välkommen 
13:10-14:10 Institution-led Reviews of Learning and Teaching - a Scottish Example 

Professor Jeremy Bradshaw, Assistant Principal, The University of Edinburgh 
Moderator: Åsa Kettis, utvärderingschef Uppsala universitet 

14:10-14:40 Företrädare för tre svenska lärosäten berättar om det lokala utvecklingsarbetet 
Bengt-Ove Boström, vicerektor Göteborg 
Jonas Tosteby, kvalitetschef, Högskolan Dalarna 
Sara Karlsson, kvalitetssamordnare, KTH 

14:40-15:00 Kaffepaus 
15:00-15.45 Gruppdiskussioner 
15:45- 16:30 Summering av gruppdiskussioner 

Moderator: Kristina Josefson, Chef för studentcentrum Malmö högskola 
16:30-16:40 Studentperspektivet  

Johan Alvfors, vice ordförande SFS gör en konklusion av dagens diskussioner 
16:40-16:45 Avslutning 

Anders Söderholm  
 
 

Prof.	  Jeremy	  Bradshaw-‐	  bio	  
MA DPhil CBiol FSB FHEA Assistant Principal, Chair of Molecular Biophysics, The 
University of Edinburgh 
  

Professor Jeremy Bradshaw gained a MA in Zoology from Oxford University in 
1981 and, following a year in industry, was awarded a DPhil from the same 
university in 1985, based upon research carried out in Sir David Phillip’s 



	  
Laboratory of Molecular Biophysics. After a single year of postdoctoral fellowship 
he took up his first teaching post in the Department of Biochemistry and developed 
a research programme in biophysical studies of membrane- active peptides. He has 
published over a hundred papers, articles and reports, mostly based on research 
carried out at large-sale international facilities, such as ISIS at the Rutherford 
Appleton Laboratory, the Institut Laue et Langevin in France and KEK in Japan. 
He currently holds guest appointments at a number of these facilities worldwide, 
held a visiting professorship at Fuzhou University China, and currently holds one at 
Tsukuba University, Japan and Zhejiang University, China. In 2003 he was 
appointed to the post of Director of Research and Graduate Studies at the Royal 
(Dick) School of Veterinary Studies, and in 2007 became the Head of the Graduate 
School of the College of Medicine and Veterinary Medicine, a post he held for two 
years. From 2009 to 2013, he was Director of Postgraduate Studies for the College 
and became International Dean and Director of Quality Assurance at the same time. 
He became Assistant Principal (Researcher Development) in 2013. He is a Fellow 
of the Society of Biology and, formerly, chaired its Biomedical Sciences 
Committee. He has been a QAA reviewer since October 2010 and has conducted 
reviews in England and Scotland.  He is also conducted a number of transnational 
education reviews for QAA, and is a reviewer for the University Grants Committee 
of Hong Kong Quality Assurance Council, the Academic Quality Agency for New 
Zealand Universities, and the Quality Enhancement Framework for Icelandic 
Higher Education. 
 

Förberedelse	  inför	  seminariet	  
Seminariet blir mer givande om man har läst följande i förväg:  
 
Kvalitetssäkring av högre utbildning, promemoria från utbildningsdepartementet 
  
”Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna i ett nationellt kvalitetssystem, 
Skrivelse från SUHFS expertgrupp för kvalitetsfrågor till SUHFs Förbundsförsamling 
  
Universiteten: Vi kan sköta granskningen, debattartikel i Svenska Dagbladet 13 april 2014, 
www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-larosaten-skota-kvalitetskontrollen_3461330.svd 
 
Hemställan om åtgärder avseende kvalitetssystem för högre utbildning, Ställningstagande 
från SUHF förbundsförsamling oktober 2013 till Utbildningsdepartementet 
 

Den	  som	  vill	  kan	  gärna	  även	  läsa:	  	  
European Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area, http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/ 
 
Not just another evaluation: a comparative study of four educational quality projects at 
Swedish universities. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13583883.2014.932832 
 


