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Handläggningsordning för kurs- och programutvärderingar
vid Medicinska fakulteten

Denna handläggningsordning ersätter Hantering av program- och kursutvärderingar samt
alumnutvärderingar vid Medicinska fakulteten, dnr: 503-1830-13.

Kursutvärderingar
Högskoleförordningen 1 kap. 14 § föreskriver att alla studenter som deltar i eller just har avslutat
en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen i en så kallad
kursvärdering. Kursvärderingarna från studenter på kursen tillsammans med synpunkter och
reflektioner från lärare och personal utgör underlag för en så kallad kursutvärdering.
Kursutvärderingens dokumenterade slutsatser och åtgärder ska vara synliggjorda och
kommuniceras med studenterna, lärare samt institution/programråd/fakultet.
I enlighet med Kvalitetssystem för utbildning (FS 1.1-1324-18) ska en kursutvärdering genomföras
för alla kurser på samtliga nivåer. En kursutvärdering ska behandla kursens innehåll och
förutsättningar. Den ska därutöver beskriva hur läraktiviteter och examinerande inslag säkerställer
att studenterna ges förutsättningar att nå de förväntade studieresultaten (FSR).
Hantering vid Medicinska fakulteten
För programkurser ansvarar programråden för att en dokumenterad plan finns för den praktiska
hanteringen av genomförandet enligt nedanstående. För fristående kurser ligger motsvarande
ansvar på institutionerna.
•
•

•
•

Kursvärdering ska genomföras för varje kurs. Kursansvarig lärare avgör hur den
genomförs (FS 1.1-1324-18). Studentrepresentant/studentråd har rätt att ta del av
kursvärderingarna vid behov.
Kursutvärdering
o ska genomföras för varje kurs, utom i det fall om samma kurs genomförs både
höst- och vårtermin, då finns möjlighet att kursutvärderingen inbegriper båda
dessa kurstillfällen.
o bör genomföras i samarbete med en annan lärare i de fall kursansvarig är enda
lärare på kursen.
o ska innehålla svarsfrekvens och analys som resulterar i slutsatser och eventuella
förslag på åtgärder.
o ska inte innehålla kritiska eller kränkande kommentarer mot namngivna personer.
o ska stämmas av/godkännas av studentrepresentant/studentråd med avseende på
analysens slutsatser.
Kursutvärderingen bör vara färdigställd i god tid innan nästa kurstillfälle eller i
förekommande fall för vartannat kurstillfälle.
Kursutvärderingar ska tillgängliggöras för studenter och lärare på kursen/programmet så
att de kan göra det utan att behöva inloggning och lösenord.
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•
•
•
•

•
•

Vid inledningen av en kurs ska återkoppling ges av den kursutveckling som ägt rum med
anledning av kursvärderingar. Återkoppling skall även ges på synpunkter som inte lett till
åtgärder.
Kursutvärderingar ska presenteras i programråd eller motsvarande med regelbundenhet.
Trakasserier och kränkningar som kommer fram i kursvärdering beaktas särskilt.
Förslag till utveckling och åtgärder ska kommuniceras till lärare på kursen/kollegiet.
I det fall det framkommit kritik mot namngiven lärare eller kursansvarig i
kursvärderingarna måste detta kommuniceras med berörd prefekt. Detta ansvar ligger i
första hand på kursansvarig. Om kritiken avser kursansvarig är det av yttersta vikt att
studentrepresentant (studentråd) framför detta till programansvarig eller annan lärare,
som i sin tur kommunicerar detta till berörd prefekt.
Positiva kommentarer bör kommuniceras till berörd personal samt prefekt.
Det systematiska arbetet med kursutvärderingar ska kommenteras i programanalysen
samt ingår i programdialogen.

Efter det att kursutvärderingen är gjord ska kursvärderingar sparas i två år, varefter de ska gallras.

Programutvärderingar
I enlighet med Kvalitetssystem för utbildning (FS 1.1-1324-18) ska alla programstudenter ges
möjlighet att framföra sina synpunkter på utbildningen som helhet. Genom programvärderingar
inhämtas information om studenternas och lärarnas synpunkter och erfarenheter av en
programutbildning. Programvärderingar 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 utbildningarna.
Hantering vid Medicinska fakulteten
Programråden ansvarar för att programutvärdering i någon form genomförs på respektive
program regelbundet. Programråden ansvarar för att en dokumenterad plan finns för hantering av
dessa.
• Programvärdering ska genomföras enligt upprättad plan.
• Programutvärdering
o ska inte innehålla kritiska eller kränkande kommentarer mot namngivna
personer.
o ska sammanställas och resultera i slutsatser och förslag till eventuella åtgärder.
• Resultat och åtgärder föranledda av programutvärderingen ska dokumenteras i
programanalysen som uppdateras varje år.
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