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Programutvärdering genomförd med kollegial granskning vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten 
Programutvärdering med kollegial granskning är en av nio aktiviteter i Umeå universitets 
kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå. Granskningen innebär att 
programmet utvärderas av en kollega. Se vidare: 
https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/kvalitetssystem/  

Programutvärdering med kollegial granskning ska ligga till grund för utvecklingsarbete i syfte att 
stärka utbildningens kvalitet. 

Den kollegiale granskarens uppdrag: 

- ta del av tidigare programutvärderingar för berört program, utbildningsplan, de senaste årens 
VB/VP samt eventuellt ytterligare material av betydelse för granskningen 

- efter genomgång av tillgängligt material, kontakta programansvarig för klargöranden och 
förtydliganden 

- sammanställa en rapport med analys och rekommendationer till åtgärder och förändringar. 
Rapporten ska vara kortfattad och fokusera styrkor och svagheter samt möjligheter till, liksom 
hinder/hot, för utveckling samt rekommendationer och förslag på förändringar och åtgärder. 

Programsamordnarens ansvar: 

- se till att underlag tillställs granskaren (utbildningsplan, programutvärdering, de senaste 
årens VB/VP samt eventuellt ytterligare material som bedöms vara av betydelse för 
granskningen) 

- ha en dialog med granskaren för klargöranden och förtydliganden 

- att tillsammans med programrådet kommentera analysen samt formulera en utvecklingsplan 

- skicka rapporten och utvecklingsplanen till fakultetskansliet – Nils Eriksson. 

Rapporten och utvecklingsplanen kommer att ligga till grund för en dialog med fakultetsledningen. 

Storleken på ekonomisk ersättning till den kollegiale granskaren fastställs i särskild 
ordning.  

Frågor besvaras av utbildningsledare Nils Eriksson, nils.eriksson@umu.se, som också handlägger 
ärendet. 

https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/kvalitetssystem/
mailto:nils.eriksson@umu.se
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Programutvärdering genomförd med kollegial granskning – 
handläggningsordning  
 
Bakgrund  
 
I rektors beslut 2017-02-21 om Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad 
nivå vid Umeå universitet (Dnr FS 1.1-220-17), anges nio aktiviteter fördelade på tre 
kvalitetscykler (1-, 3- och 6-årscykler). 
  
En av aktiviteterna i 3-årscykeln är Programutvärdering genomförd med kollegial 
granskning (Aktivitet 9). Av beslutet framgår att programutvärderingen syftar till att 
säkra utbildningens kvalitet samt att ge stöd för utveckling och uppföljning av 
förändringsinsatser. Ansvaret för aktiviteten åvilar fakultetsledningen i samverkan med 
programansvarig eller motsvarande. 
 
Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning  
 
Fakultetens handläggningsordning följer rektorsbeslutet och kan sålunda ses som en 
precisering av vad som där anges. Någon övergripande handläggningsordning för 
fakulteten finns inte fastställd i ett särskilt dokument, utan återfinns på fakultetens 
hemsida: https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/kvalitetssystem/  
 
Fakultetens kvalitetssäkringsarbete baseras på den centralt fastställda regeln (se ovan) 
och annat som anges på universitetets hemsida: 
http://www.umu.se/om-universitetet/visioner-strategier-regler/kvalitetsarbete/  
 
Kvalitetssäkringssystemet implementeras succesivt med start under 2017.  
 
Fakultetskansliet ansvarar för samordning och processtöd i kvalitetssäkringsarbetet:  
 
- Fakultetsnämnden beslutar vid sitt första möte under höstterminen, vilka 

utbildningsprogram som ska utvärderas nästkommande år. 
 
- Programrådet informeras och lämnar förslag på granskare. I normalfallet ska 

granskaren komma från Umeå universitet. Storleken på ekonomisk ersättning fastställs i 
särskild ordning. 

  
- Dekanen fattar beslut om granskare. 
 
- Granskaren tillsänds utbildningsplan, senaste verksamhetsberättelse inkl. 

verksamhetsplan, tidigare programutvärderingar samt annan dokumentation av 
betydelse. 

  
- Efter det att granskaren tagit del av tillsänt material, kontaktar denne 

programsamordnaren för förtydliganden och kompletteringar. 
  

https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/kvalitetssystem/
http://www.umu.se/om-universitetet/visioner-strategier-regler/kvalitetsarbete/
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- Granskaren sammanställer sin analys och sina rekommendationer i en kortfattad 
rapport. Rapporten ska fokusera styrkor och svagheter samt möjligheter till, liksom 
hinder/hot, för utveckling samt rekommendationer och förslag på förändringar och 
åtgärder.  

 
- Med rapporten som grund tar programsamordnaren i samråd med programrådet fram 

en utvecklingsplan. 
  
- Utvecklingsplanen presenteras i Utbildningskommittén.  
 
Kontaktperson  
 
Utbildningsledare Nils Eriksson, Kansliet för samhällsvetenskap, nils.eriksson@umu.se  
Tel. 786 6310 
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Principer för utseende av prefekt eller föreståndare 

Sedan universitetsstyrelsens beslut vid sammanträde 2008-10-01 om ”Ny struktur för ledning och 
samverkan vid Umeå universitetets institutioner” har rätten till att fatta samtliga beslut vid 
institutionen delegerats till prefekten. Detta gör prefektrollen central för verksamheten vid 
fakulteten vilket innebär att förfarandet för utseendet av prefekt har fått ökat betydelse. 
 
Rektor har 2017-02-14 beslutat att fastställa Handläggningsordning för utseende av prefekter, att 
gälla från 1 februari 2017 (Dnr: FS 1.1-1831-16). Dekan har rektors delegation att utse prefekter och 
föreståndare i samråd med rektor.  
 

1. Dekan utser intern beredningsgrupp på institutionsnivå/enhetsnivå efter förslag från 
prefekt/föreståndare. 

2. Beredningsgruppen ska ha representanter från olika personalgrupper (professorer, övr. 
lärare, T/A-personal) samt ha en jämn könsfördelning. Vidare ska en representant för de 
studerande (forskarutbildning) ingå i beredningsgruppen. 

3. Beredningsgruppen följer de instruktioner som finns i ”Villkor för prefektuppdraget” samt 
enligt regel gällande ”Prefektkontrakt”, vad gäller kravprofil samt uppdrags- och 
ansvarsbeskrivning för uppdraget som prefekt/föreståndare, se bilaga 1.  

4. På institutionen upprättas ett forum via beredningsgruppen, där samtliga anställda har 
möjlighet att inkomma med nomineringar till ny prefekt och biträdande/ställföreträdande 
prefekt (alt. föreståndare och bitr. föreståndare). Det ska vara möjligt att inkomma med 
förslagen anonymt. 

5. Beredningsgruppen lämnar förslag på 3-4 personer till uppdraget som prefekt/före-
ståndare samt ett antal personer för uppdraget som biträdande/ställföreträdande 
prefekt/föreståndare. Såväl män som kvinnor ska i normalfallet ingå bland de föreslagna 
personerna. Förslagen ska meddelas till dekan. Vid förlängning av mandatperiod se 
”Handläggningsordning för utseende av prefekt”, punkt B.  
OBS! Kandidaterna skall inte tillfrågas eller intervjuas av beredningsgruppen.  

6. Förslagen lämnas till Dekan för beredning och för genomförande av intervjuer. 
7. Dekanen samråder med rektor samt samverkar med arbetstagarorganisationerna i FSG 

och fattar därefter beslut om prefekt/föreståndare. Dekan utser även biträdande/ställföre-
trädande prefekt/föreståndare i samråd med tillträdande prefekt/föreståndare och efter 
samverkan med arbetstagarorganisationerna. Därefter informeras all personal vid berörd 
institution/enhet. 

8. Dekanen genomför samtal med tilltänkt prefekt/föreståndare där villkor och förut-
sättningar för uppdraget klargörs utifrån ”Prefektkontrakt” samt ”Regel för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet”, mm. 

9. Vid skifte av prefekt/föreståndare ska en överlämning ske från den avgående till den 
tillträdande. 

10. Prefekter/föreståndare som tillträder uppdraget för första gången erbjuds en mentor vars 
uppgift är att vara ett stöd och ett bollplank samt bidra till att utveckla prefekten i dennes 
roll. Dekan har ansvar för att mentor utses och tilldelas. Utseendet ska ske i samråd med 
den tillträdande prefekten. 

Det bör särskilt noteras att förslagen av prefektkandidater eller motsvarande inte ska föregås av val 
eller valliknande förfaranden.  
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