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Loulou von Ravensberg, Universitetskanslersämbetet, UKÄ
KVALITETSSÄKRING av European Universities EUniQ – European Framework for Comprehensive
Quality Assurance of European Universities
Redan från början stod det klart att ministrarna var tydliga med att QA måste ingå som en integrerad
del i allianserna som en förutsättning för allianserna att ska kunnaleverera tydliga resultat och kunna
uppvisa ett mervärde.
Uppdraget, att upparbeta en metod för att kvalitetssäkra dessa alliansers arbete, gick till den
nederländska utvärderingsorganisationen NVAO (the Accreditation Organisation of the Netherlands
and Flanders) ➔ Pilotprojekt 4 av de första utvalda 17 allianserna
-

UNA Europa
EUTOPIA (GU)
UNITÉ (KTH)
YUFE

BEDÖMARPANEL tre akademiska experter varav en student
Därutöver 2 utvärderingsexperter från övriga kvalitetssäkringsorganisationer.
NVAO bjudit in andra kvalitetssäkringsorganisationer
Armenien (ANQA)
Slovenien (NAKVIS)
Schweiz (AAQ)
Lettland (AIC)
Serbien (NEAQA)
Italien
(ANVUR)
Sverige
(UKÄ) – (Loulou von Ravensberg)

STYRGRUPP (Resonance group) repr från utbildningsdept (eller motsvarande);
Frankrike + Albanien + Bulgarien + Georgien + Rumänien + Nederländerna
INTRESSENTER, exempelvis
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), ESU (European Students’
Union) + EUA (European University Association) + BFUG (Bologna-follow-up-Group)
UTVÄRDERINGSMETOD
Metod; Vad är det projektet ska göra – vad ska projektet inte göra? Projektet ska utvärdera hur långt
allianserna har kommit när det gäller att bygga upp ETT utvärderingssystem. Projektet ska INTE titta
på hur långt allianserna har kommit generellt i själva alliansbyggandet.
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The panel will make an evaluation with regard to the stage of development of the European
University and it internal QA system.
BEDÖMNINGSOMRÅDEN
a) VISIONEN
What is the European University’s vision on the quality of its education
and, where possible, (its vision) on research, innovation and service to
Society?
b) GENOMFÖRA

How will the European University realise its vision?

c) UPPFÖLJNING

How does the European University monitor to what extent its vision is
actually realised?

d) FÖRBÄTTRING

How is the European University working in improvement?

e) INTERNATIONELL STANDARD - How is the quality of the European University’s provision
assured in an internationally accepted manner (ESG)
Mer detaljerade kriterier;
QA/kvalitetssäkring när det gäller externa intressenter i det omgivande samhället; arbetsmarknadens
intresse, studentorganisationer, intressenter både nationellt och regionalt/internationella
samarbetspartner (av olika slag)
QA ➔ tydliga/mätbara mål (utbildning, externa intressenter/det omgivande samhället, i
förekommande fall också forskning)
QA ➔ tillräckliga resurser avsatta efter Erasmus + (för att kunna nå målen)
QA ➔ stödjas av en klar ledningsstruktur som kan få QA att fungera
VIKTIGT!
Varje allians sätter upp sina egna strategier/visioner och mål och QA-system.
Ett utvärderingssystem för hela Alliansen. En allians med fem lärosäten ska inte visa upp fem olika
kvalitetssäkringssystem när det gäller Alliansen.
TIDPLAN
Under hösten 2020 görs platsbesök hos de 4 allianserna. Bedömargrupperna skriver en rapport som
allianserna får läsa och lämna synpunkter på avseende faktafel före årsskiftet. I mars kommer
resultaten att offentliggöras i Riga/Lettland.
Utvärderingssystemet gäller även senare allianser/European Universities
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