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Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning 
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten - uppdragsbeskrivning 
Utbildningsutvärdering genom kollegial extern 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/ 

Utbildningsutvärdering genom kollegial extern 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 två 
årens VB/VP samt eventuellt ytterligare material av betydelse för granskningen 

- efter genomgång av tillgängligt material, kontakta programansvarig för ett samtal om 
programmet där också möjlighet ges för eventuella förtydliganden och kompletteringar 

- kontakta föreslagen/föreslagna studentrepresentant/-er för ett samtal om studenternas 
perspektiv på utbildningen 

- sammanställa en kortfattad rapport med analys och rekommendationer till åtgärder och 
förändringar. Rapporten ska fokusera styrkor och svagheter samt utvecklingsmöjligheter i 
form av rekommendationer och förslag på förändringar och åtgärder. 

- Granskaren ska i sin analys och bedömning särskilt fokusera: 
1. Programmets innehåll, upplägg och examinationer i relation till examensmål 
2. Vetenskaplig grund och forskningsanknytning 
3. Internationella perspektiv 
4. Jämställdhetsintegrering 
5. Samverkansinslag 
6. Perspektiv på hållbar utveckling 
7. Studentinflytande och studentcentrerat lärande 

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), och i samband med det ange om det är något eller några av de sju aspekterna 
som man vill att granskaren ska rikta särskilt fokus mot. 

- ha en dialog med granskaren för klargöranden och förtydliganden 

- att tillsammans med programrådet kommentera analysen samt formulera en utvecklingsplan 

- skicka granskarens rapport och utvecklingsplanen till fakultetskansliet. Utvecklingsplanen 
skickas även till granskaren. 

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

Den kollegiale granskaren ersätts av fakulteten för 20 timmars arbete. 

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