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1 Bakgrund

Denna handläggningsordning för programutvärdering med kollegial granskning är fastställd i huma-
nistiska fakultetsnämnden 25 maj 2016 och syftar till att stärka och stötta programutbildningarna i 
deras utvecklingsarbete. Den kollegiala granskningen ska enligt rektorsbeslut genomföras vart tredje 
år vid Umeå universitet. Vid Humanistiska fakulteten infaller första tillfället år 2018. För att minska 
antalet administrativa processer kommer samtliga programutbildningar att utvärderas vid samma 
tidpunkt. Utvärderingarna sker under höstterminen och ersätter det årligen återkommande arbetet 
med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram (VB/VP) under aktuellt år 
(aktivitet 6 i Umeå universitets kvalitetssystem).

Den kollegiala granskningen ingår som en aktivitet i kvalitetssystemet för utbildning på grund- och 
avancerad nivå vid Umeå universitet (Dnr: FS 2015/1433). Syftet med kvalitetssystemet är ”att skapa 
förutsättningar för en målinriktad, systematisk och kontinuerlig kvalitetssäkring och kvalitetsutveck-
ling av utbildningar vid Umeå universitet”. Det specifika syftet med programutvärdering med kollegial 
granskning beskrivs i bilaga 9: ”Den syftar till en säkring av utbildningens kvalitetskriterier (inklusive 
internationalisering och samverkan med omgivande samhälle), ge stöd för utveckling och uppföljning 
av förändringsinsatser”.

Handläggningsordningen är utarbetad av prodekan tillsammans med utbildningsledare och behandlad 
i Humanistiska fakultetens utbildningsstrategiska kommitté (2016-01-29 och 2016-05-17) i samråd 
med Budgetkommittén (2016-02-02). I en remiss utsänd i februari 2016 har fakultetens institutioner 
fått inkomma med synpunkter.

2 Organisation

Handläggare
Enligt rektors beslut ska en handläggare utses av respektive fakultet. Handläggaren för Humanistiska 
fakulteten är fakultetskansliets utbildningsledare. Handläggarens uppgifter är att:

• Initiera granskningsprocessen vid fastslaget tidsintervall
• Sammanställa uppgifter om kollegiala granskare inför dekanbeslut
• Sammanställa en kort rapport efter genomförda granskningar och dialoger och presentera 

för fakultetsnämnden

Granskare
Granskaren ska vara annan programansvarig eller person med motsvarande kompetens, vid Umeå 
universitet eller annat lärosäte. Granskaren får ej vara från programägande institution, ej heller vara 
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delaktig i det program som ska granskas. Prefekt för programägande institution ansvarar för att vidtala 
lämplig kollegial granskare och inlämna förslag till dekan.

Kostnad
Universitetsinterna granskare tilldelas en tidsschablon om 20 timmars arbete. Externa granskare 
tilldelas motsvarande ersättning för 20 timmars arbete utifrån av Umeå universitet fastslagna ersätt-
ningsnivåer. Granskningsförfarandet bekostas av en gemensam avsättning från Humanistiska fakulte-
tens utbildningskonto det år som granskningarna genomförs. Om programägande institution önskar 
göra en mer omfattande granskning än den som beskrivs nedan, bekostas det av institutionen.

3 Granskning och uppföljning

Underlag
Huvuddokumentet för den kollegiala granskningen ska vara det aktuella programmets utbildnings-
plan. Ytterligare styrdokument som ingår i granskningen är kursplaner för de kurser som ingår i 
programmet samt programutvärderingar (VB/VP) för två år bakåt. Underlaget skickas till utsedd 
granskare, som även kan genomföra intervjuer eller begära in kompletterande dokument.

Granskningsrapport
Granskaren författar en kort rapport (ca 2-3 sidor) som tillsänds programgivande institution. Den ska 
innehålla följande rubriker och innehåll:

• Förutsättningar. En kortfattad beskrivning av programmets historik, målgrupp och ut-
vecklingsområden utifrån det underlag som presenterats.

• Granskning av dokumentation. En redogörelse över hur utbildningsplanen överensstäm-
mer med kursplanernas innehållsbeskrivningar och förväntade studieresultat. Särskild 
hänsyn ska tas till internationalisering och samverkan med omgivande samhälle.

• Utvecklingspotential. Förslag på strategiska insatser som bör göras inom programmet 
under de närmaste tre åren.

Utvecklingsplan och dialog
Programgivande institution ansvarar för att ta fram en kortfattad utvecklingsplan som förhåller sig till 
rapportens rekommendationer. I normalfallet ska planen skrivas av programansvarig. Gransknings-
rapporten och utvecklingsplanen för programmet utgör underlag för en dialog mellan programansva-
riga och fakultetsledning.

4 Lathund för genomförandeprocess av kollegial granskning

1 Utbildningsledaren initierar granskningsprocessen.
2 Prefekt vidtalar kollegial granskare och lämnar förslag till dekan.
3 Dekan beslutar formellt om kollegial granskare för respektive programutbildning.
4 Programansvarig institution sänder underlag till granskaren.
5 Den kollegiala granskaren avger en kort rapport som tillsänds programgivande institution.
6 Ersättning till granskaren utgår från fakultetskansliet när rapporten är slutförd.
7 Programansvarig utarbetar en utvecklingsplan med utgångspunkt i rapportens rekom-

mendationer. 
8 Uppföljningsdialog hålls mellan programansvariga och fakultetsledning.
9 Utbildningsledare sammanställer kort rapport av utfallet från samtliga granskningar och 

presenterar den för fakultetsnämnden.


