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Handläggningsordning för programvärdering av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid 
humanistisk fakultet 

Bakgrund och syfte: 

Enligt aktivitet 4 i Umeå universitets Kvalitetssystem för utbildning (Dnr FS 1.1-1324-18) ska 
programvärderingar genomföras löpande eller i anslutning till avslutat program. Fakultetsnämnden är 
ansvarig för aktivitetens genomförande. 

Genom programvärderingar inhämtas information om studenternas och lärarnas synpunkter och 
erfarenheter av en programutbildning. Programvärderingen ger också studenter möjlighet att reflektera 
över den egna lärprocessen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla programmet. Syftet med 
programvärderingarna är att de ska leda till förbättring och utveckling av programutbildningar. 

Sammanställning och analys av programvärderingar på grundnivå och avancerad nivå görs i Aktivitet 6, 
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå enligt 
Kvalitetssystem för utbildning. 

Genomförande: 

För samtliga programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå ska en utvärdering genomföras i slutet 
av utbildningen. Förutom studenter bör lärare och annan personal som är involverad i undervisningen ges 
möjlighet att framföra sina synpunkter.   

Programansvarig eller motsvarande avgör hur programvärderingen ska genomföras. Studenterna ska ges 
möjlighet att delta vid planering, genomförande och uppföljning av programvärderingarna. En student har 
rätt att lämna sina synpunkter anonymt och enskilda synpunkter ska avidentifieras innan resultat 
offentliggörs. Personangrepp och kränkande omdömen ska inte beaktas.  

En programvärdering ska behandla programmets innehåll, progression i förhållande till de nationella 
examensmålen samt programspecifika förutsättningar för programmet. Därutöver ska programvärderingen 
beakta och möjliggöra analys av:  

- Forskningsanknytning 

- Internationalisering 

- Jämställdhet 

- Samverkan och arbetslivsanknytning 

- Hållbar utveckling 

- Studentinflytande och studentcentrerat lärande 
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Dialog, åtgärder och återkoppling 

Resultat av programvärdering och beslut om åtgärder ska återkopplas till studenter på relevant sätt. Det 
ska även ske återkoppling till huvudsakliga övriga intressenter. 

Programvärderingen utgör underlag för Aktivitet 6: Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå enligt Kvalitetssystem för utbildning. Det ska också ingå som 
underlag för verksamhetsdialog. 

  
 


