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1. Beskrivning 

Denna handläggningsordning beskriver rutinerna vid kollegial extern granskning av 

utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid den Teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten. Syftet med den kollegiala externa granskningen är att bidra till att säkra kvaliteten i 

utbildningarnas innehåll och genomförande samt ge stöd för kvalitetsutveckling. 

2. Bakgrund 

Umeå universitets Kvalitetssystem för utbildning (FS 1.1-1324-18) beslutades av rektor 2019-02-

26 som ett sammanhållet kvalitetssystem som är integrerat i lärosätets verksamhetscykel. 

Kvalitetssystemet bygger på nio aktiviteter som stödjer, utvecklar och synliggör det systematiska 

kvalitetsarbetet. Aktiviteterna omfattar sammantaget universitetets samtliga organisatoriska 

nivåer och genomförs i olika tidscykler.  

Denna handläggningsordning reglerar hur den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå 

universitet genomför och handlägger delaktivitet A, ”Kollegial extern granskning av 

programutbildning på grundnivå och avancerad nivå” inom ”Aktivitet 7: Utbildningsutvärdering 

genom kollegial extern granskning” i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning.  

Enligt Kvalitetssystemet för utbildning ska varje utbildningsprogram vid fakulteten utvärderas 

genom kollegial extern granskning minst vart sjätte år. Fakultetsnämnden initierar denna 

granskning som baseras på utbildningsplan, examensbeskrivning, de senaste årens 

verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner (VB/VP), examensmålsmatris för 

utbildningsprogrammet, samt övrigt som fakulteten anvisar. Utöver de obligatoriska underlagen 

som kvalitetssystemet föreskriver tillkommer följande vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet:              

tre representativa examensarbeten samt intervjuer med programansvarig och studenter på 

programmet.  

 

Granskningen ska göras av minst två externa sakkunniga1 per utbildningsprogram. Den 

sakkunnige sammanfattar sin bedömning samt sina rekommendationer i en rapport i enlighet med 

fakultetens Anvisningar till sakkunniga vid granskning av utbildningsprogram på grundnivå 

och avancerad nivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet (FS 1.1-2421-21). I granskningen ska 

både identifierade styrkor och utvecklingsområden liksom rekommendationer lyftas fram och 

gärna om möjligt även förslag på förändringar och åtgärder. Granskningsrapporten utgör därmed 

också ett underlag för utbildningsprogrammets kommande verksamhetsplan (VP). Tidplanen för 

granskningen anpassas efter UKÄ:s utbildningsutvärderingar. 

 

Handläggare i ärendet är utbildningsledare med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå vid Kansliet för teknik och naturvetenskap. 

 

 
1 Med externa sakkunniga avses sakkunniga utanför Umeå universitet. 
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3. Tidplan för kollegial extern granskning 

Den Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om övergripande tidplan för 

granskning av fakultetens utbildningsprogram och ansvarar för att initiera granskning av varje 

utbildningsprogram minst vart sjätte år. Den övergripande tidplanen för kollegial extern 

granskning av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå behandlades av 

Utbildningskommittén 2019-10-14 och beslutades av Teknisk-naturvetenskaplig fakultetsnämnd 

2021-09-29. 

4. Processbeskrivning 

Nedan följer en kort beskrivning av processen för den kollegiala externa granskningen. 

 
1. Fakultetsnämnden fastställer den övergripande tidplanen för granskning av samtliga 

utbildningsprogram vid fakulteten. 
 

2. Utbildningskommittén föreslår tidplan för granskning av det enskilda 

utbildningsprogrammet eller gruppen av utbildningsprogram.  
 

3. Programansvarig för utbildningsprogrammet ges möjlighet att föreslå, efter samråd med 

programråd, externa sakkunniga till Utbildningskommittén. Studenter ska här ges 

möjlighet att medverka i planeringen av granskningen. Sakkunnig ska inte vara verksam 

vid Umeå universitet. 
 

4. Dekan utser sakkunniga samt beslutar om tidplan för granskningen. 
 

5. Sakkunnig ges i uppdrag att granska utbildningsprogrammet i enlighet med Anvisningar 

till sakkunniga vid granskning av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå 

vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet (FS 1.1-2421-21).  
 

6. En digital kick-off inför arbetet genomförs där sakkunniga, utbildningsledare samt 

studenter deltar. 
 

7. Sakkunnig tillsänds underlagen inför granskningen; utbildningsplan, examensmålsmatris 

för utbildningsprogrammet, examensbeskrivning, de senaste två årens 

verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner (VB/VP), , tre representativa 

examensarbeten samt annan dokumentation av betydelse. Utbildningsledare ansvarar för 

detta i samverkan med programansvarig för berört utbildningsprogram.  
 

8. Intervjuer med programansvariga och studenter vid programmet genomförs. 

 
9. När sakkunniga har slutfört sina granskningsrapporter skickas dessa till utbildningsledare 

som sedan distribuerar rapporterna till fakultetens företrädare för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå, programansvarig och studenter.  
 

10. Sakkunniga, fakultetens företrädare för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 

programansvarig och studenter träffas och diskuterar granskningsrapporten. 
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11. Programansvarig för utbildningsprogrammet, i samråd med programrådet, föreslår och 

prioriterar i programmets efterföljande VB/VP bland eventuella åtgärder utifrån 

sakkunnigas rapporter.  
 

12. En sammanställning av granskningsrapporterna samt förslag till fakultetsgemensamma 

åtgärder bereds av Utbildningskommittén och presenteras för Fakultetsnämnden. 
 

13. Fakultetsnämnden beslutar om åtgärder och aktiviteter med anledning av 

granskningsrapporten. 
 

14. Programmens verksamhetsplaner följs upp i påföljande verksamhetsberättelser/-planer, 

samt återkopplas till Fakultetsnämnden. 
 

15. Utbildningsledare vid Kansliet för teknik och naturvetenskap ansvarar för samordning och 

processtöd i arbetet. 

 
 

5. Granskning 

1. Granskningen utgår huvudsakligen från Kvalitetskrav för utbildningsprogram och 

huvudområden (Bilaga 2 till Kvalitetssystem för utbildning). Därtill bedömer fakulteten 

vilka andra delar som är lämpliga att ingå i den kollegiala externa granskningen för det 

aktuella utbildningsprogrammet eller gruppen av utbildningsprogram. Underlagen för 

granskningen finns beskrivna under avsnitt 4, punkt 7 ovan. 

 

2. Sakkunnig sammanställer granskningen i en rapport i enlighet med Anvisningar till 

sakkunniga vid granskning av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå 

vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet (FS 1.1-2421-21). 


