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Kvalitetsplan Utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) DSV 
 

Denna kvalitetsplan är fastställd av DSV:s styrelse den 2017-03-16. De olika roller som finns inom 

utbildningen på grund- och avancerad nivå vid DSV beskrivs och regleras genom dokumentet ”Ansvar 

och roller inom utbildningen på grund- och avancerad nivå” fastställd av DSV:s styrelse den 2015-04-

07.  

 

All undervisande personal vid DSV tillhör en av fyra enheter. Enheterna ansvarar för planeringen av 

undervisande personals åtaganden. Varje kurs tillhör en enhet, vilken ansvarar för bemanning av 

denna. Enheterna leds av en enhetsföreståndare som har uppdraget att: 

1. Ansvara för enhetens utbud av kurser och delkurser samt för innehållet och kvaliteten i dessa 

2. Ansvara för den pedagogiska utvecklingen inom enhetens kurser och delkurser 

3. Aktivt medverka i diskussioner i prefektens samrådsgrupp när det gäller institutionens 

kortsiktiga och långsiktiga planering av utbildningsutbudet 

4. Ansvara för att utbildningen har forskningsanknytning 

5. Ansvara för bemanningen av kurser/delkurser 

6. Ansvara för att enhetens utbildningsuppdrag uppnås 

7. Tillstyrka tillgodoräknande av kurs 

 

Studierektor ansvarar för den övergripande samordningen mellan enheterna.  

Nya utbildningsprogram hanteras i institutionsstyrelsen enligt gällande delegation. 

 

Vid DSV finns ett antal utbildningsprogram på kandidat-, magister- och masternivå. Programmen är 

inte knutna till de olika enheterna utan ses som institutionsgemensamma. Varje program har en 

programkoordinator/programansvarig som ansvarar för programmet genom att: 

1. Ansvara för utveckling och uppföljning av programmet 

2. Koordinera innehållet av programmet 

3. Tillse att programmets kursstruktur och –innehåll förbereder programstudenterna för 

examensarbetet 

4. Svara för planering av programmets genomförande i samråd med studierektorer och 

ansvariga för utbildningen på grund- och avancerad nivå inom enheterna 

5. Ansvara för kvaliteten i programmet som helhet, uppföljning av kurser ur programsynvinkel 

och för samråd med enheterna för eventuella förändringar i kurser/delkurser 

6. Bereda utbildningsplan inklusive kursstruktur 

7. Medverka i ställningstagande om valfritt utbud 

8. Medverka till god rekrytering av studenter 

9. Delta i utformningen av information till de studerande och andra om programmet 

10. Ge studievägledning på programnivå 

11. Ansvara för årlig uppföljning av studenternas prestationer på övergripande nivå inom 

programmet. Meddela studievägledare om behov av särskilda insatser 

12. Ansvara för att årligen analysera programmets måluppfyllelse 
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13. Genomföra regelbundna programrådsmöten med programmets lärare och 

studentrepresentanter 

14. Delta i regelbundna analys- och utvecklingsmöten tillsammans med övriga programansvariga, 

ansvariga för examensarbeten, studierektorer, studentrepresentanter och ställföreträdande 

prefekt 

En förändring av ett programs innehåll initieras i regel av en programansvarig som framför sitt 

önskemål om ändring till studierektor. Studierektor kontaktar UGA-ansvariga inom enheterna för att 

se om denna ändring kan realiseras i termer av lämpliga lärare för nya kurser. Om det finns lämpliga 

lärare och ekonomiska resurser för ny kurs så föreslår studierektor detta till prefekten som fastställer 

det nya innehållet förutsatt att detta inte kräver att utbildningsplanen förändras. 

 

Vid institutionen finns även ställföreträdande prefekt med ansvar för kvaliteten på utbildningen på 

grund- och avancerad nivå genom att: 

1. Övergripande ansvara för kvalitet och kvalitetsuppföljning inom grundutbildningen 

2. Tillse att det finns fungerande rutiner för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 

3. Ansvara för att examensarbeten på kandidat- och masternivå kvalitetssäkras 

4. Följa upp hur utbildningsprogrammen förbereder studenterna inför examensarbetet 

5. Rapportera till prefekten om behov av ytterligare resurser till kvalitetsarbetet 

6. Säkerställa att marknadsföring och annan publicering av utbildningsinformation fungerar väl 

7. Säkerställa att institutionens studieadministrativa system utvecklas och samordnas i enlighet 

med utbildningsbehov 

 

Ställföreträdande prefekt är huvudansvarig för kvalitetsplanen samt att tillsätta och leda en 

arbetsgrupp för detta arbete. Arbetsgruppens förslag till ny kvalitetsplan presenteras till 

institutionsstyrelsen, vilken årligen fastställer denna. Arbetsgruppen tillser att kvalitetsplanen är 

förankrad i institutionens strategiplan och verksamhetsplan. 

 

Organisation examensarbeten 

 

Varje examensarbete omfattar fyra aktörer med följande roller: 

 Studenten driver självständigt genomförandet av sitt examensarbete. 

 Handledaren bistår studenten under arbetet genom att återkoppla och rapportera 

framstegen i de studieadministrativa systemen.  

 Granskaren ger handledaren och studenten återkoppling och stöd genom processen. 

 Examinatorn sätter det slutgiltiga betyget på examensarbetet. Till sin hjälp har examinatorn 

en mindre sk examinatorsgrupp som bidrar med bedömningar av examensarbetena. 

Studenten får i denna process systematiskt stöd med särskild tonvikt lagd på metoddelarna. Varje 

examensarbete associeras till en granskare. Granskarens främsta uppgift är att säkra och utveckla 

kvaliteten i examensarbetena med betoning på de inledande kapitlen som omfattar bakgrund, 

problem- och frågeställning samt metoddiskussion och -tillämpning. Granskaren ger handledaren 

återkoppling på dessa centrala delar i examensarbetet. Från och med vårterminen 2017 tillsätts en 
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examinatorsgrupp under ledning av examinator som säkerställer likvärdigheten i betygsättning av 

examensarbetena.  

 

Betygskriterierna som tydliggör de krav som ställs på studenten följs årligen upp och ligger till grund 

för en enhetlig betygssättning. Betygskriterierna är sammanställda i en betygsmall som konsekvent 

används av handledare, granskare, examinatorer och studenter.  Betygskriterierna i den aktuella 

betygsmallen täcker in samtliga aspekter av högskoleförordningens examensmål.  

Kontakterna mellan de olika aktörerna får stöd i DSVs IT-baserade system för examensarbeten som 

har en omfattande funktionalitet för att stödja studenter, handledare, granskare och examinator; 

från framtagandet av en examensarbetsidé till betygsrapportering. Systemet innefattar såväl 

process- som informationsstöd samt ett dokumentarkiv där samtliga versioner av examensarbetena 

lagras. Systemet innehåller även diskussionsforum och checklistor för studentens arbete.  

 

Vidare finns det i ett angränsande system information och policy rörande olika aspekter av 

examensarbetet såsom betygskriterier och poängberäkningar till grund för dessa, FAQ med vanligt 

förekommande frågor samt en ordlista med vetenskapliga begrepp och utvalda biblioteksresurser 

som inkluderar vetenskapliga tidskrifter.  

 

Fokusområden 2016/2017, primärt vt2017 
 

För att säkerställa kvaliteten i utbildningen (på samtliga nivåer) och det fortsatta arbetet har 

styrelsen för läsåret 2016/2017 beslutat att fokusera på följande områden: 

 

Fokusområde Ansvarig Deadline 

Fortlöpande genomföra kurs- och programanalyser 
för att vidareutveckla och säkerställa kvaliteten i 
utbildningen på grund- och avancerad nivå (se även 
bilaga). 
Mål: att alla program på grund- och avancerad nivå 

återkommande håller möten i kurs- resp programråd 
(främst punkt 1 och 2 i bilagan men även punkt 3) 

Programansvarig Augusti 
2016 
+  
Augusti 
2017 

Fortsätta utvärdera examensarbetskursen från 
studentperspektiv 
Mål: genomföra kursvärdering av 
examensarbetskursen med hjälp av online-enkät 

Kursansvarig 
examensarbetskursen 

Juni 2017 
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Följa upp examensarbetskursen med avseende på 
studenters resultat 
Mål: analysera resultat och utreda 
förbättringsmöjligheter 

Kursansvarig 
examensarbetskursen 
 
En nytillsatt grupp 
bestående av studierektor 
för UGA, kursansvarig och 
examinator för 
examensarbetskursen 
utreder 
förbättringsmöjligheter 

Augusti 
2017 

Identifiera examensmålen på de enskilda kurserna 
inom programmen 
Mål: Använda ny/utökad mall för kursbeskrivningar 
med avseende på examensmålen 

Kursansvarig Juni 2017 

Följa upp programmens examensmål 
Mål: att det för alla program på grund- och 
avancerad nivå analyseras och säkerställs att 

ingående kurser möter examensmålen 

Programansvarig Augusti 
2017 

Säkerställa att lärares behov av kompetensutveckling 
tillgodoses 
Mål: uppföljning och handlingsplan för lärares 
kompetensutveckling 

Enhetsföreståndare Juni 2017 
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Fokusområden 2015/2016 - utfall 

Nedan redogörs för hur målen i föregående års kvalitetsplan uppfyllts. 

 

Fokusområde Ansvarig Deadline Utfall 

Implementera fastställda arbetsprocesser som, med 
utgångspunkt i kurs- och programanalyser, 
vidareutvecklar och säkerställer kvaliteten i 
utbildningen på grund- och avancerad nivå (se även 
bilaga). 
Mål: att alla program på grund- och avancerad nivå 
tillämpar fastställda processer 

Programansvarig Februari 
2016 

Under VT2016 hölls ett par möten med alla 
programansvariga för att diskutera hur programråden 
skulle genomföras och med vilket underlag. I juni 2016 
genomfördes en enkätundersökning med avgående 
programstudenter i syfte att få ytterligare underlag till 
programråden. 
 
Programansvariga höll sedan programråd med 
undervisande personal och administration under DSV:s 
gemensamma kick-off i augusti 2016.   

Utveckla befintliga IT-stöd så att arbetet med 
kvalitetssäkring av utbildningen på grund- och 
avancerad nivå underlättas 
Mål: förbättra verktyget för programanalyser avseende 
examensmålen och uppdatera Daisy 

Ställföreträdande prefekt Mars 2016 Baserat på designförslag från ställföreträdande prefekt 
och examinator för examensarbetskursen, tog DSV-IT 
fram ett nytt verktyg för programanalyser i Daisy. 
Verktyget blev klart under HT2016.   

Utvärdera examensarbetskursen från 
studentperspektiv 
Mål: genomföra kursvärdering av 
examensarbetskursen med hjälp av online-enkät 

Examinator 
examensarbetskursen 

December 
2015 

Examinator för examensarbetskursen och 
ställföreträdande prefekt tog fram enkätfrågor om hur 
väl examensmålen uppfyllts och hur kursens lärandestöd 
i form av handledning, granskning och 
informationssystem fungerat, och i januari 2016 
skickade SciPro-admin ut enkäterna till studenter som 
gjort sitt examensarbete. Svaren sammanställdes i 
februari. 
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Följa upp examensarbetskursen med avseende på 
studenters resultat 
Mål: analysera resultat och utreda 
förbättringsmöjligheter 

Ställföreträdande prefekt December 
2015 

Med stöd av underlag från SciPro/DSV-IT analyserade 
prefekt, ställföreträdande prefekt mfl utfallet under 
HT2015. 

Följa upp examensmålen på enskilda kurser 
Mål: Utveckla mallarna för kursvärderingar och 
kursanalyser med avseende på examensmålen 

Ställföreträdande prefekt Juni 2016 Ställföreträdande prefekt, examinator för 
examensarbetskursen och DSV-IT utvecklade mallen för 
kursbeskrivningar under HT2016. Den nya mallen ska 
ligga till grund för utökade kursvärderingar och olika 
typer av analyser under nästkommande period. 

Implementera modell för uppföljning av studenter som 
genomfört praktikkursen (sista terminen på samtliga 
kandidatprogram bl a), för att se om de studenter som 
genomfört kursen får jobb på praktikföretaget 
Mål: ta fram statistik kring genomförande och effekt av 
praktikkursen 

Kursansvarig för 
praktikkursen 

Juni 2016 Kursansvarig för praktikkursen följde under VT2016 upp 
hur det gick för studenterna och det visade sig att 15 av 
65 studenter fick jobb på det företag där de  
gjort sin praktik. (Under VT2017 går 98 studenter kursen 
och uppföljning görs senare i år.) 
 

Tillse att samtliga lärare har genomgått kursen IT och 
lärande 
Mål: att samtliga lärare har genomgått kursen 

Enhetsföreståndare Juni 2016  Enhetsföreståndarna uppmuntrade lärarna att läsa 
kursen – flertalet lärare genomförde hela eller delar av 
kursen. 

Säkerställa att lärares behov av kompetensutveckling 
tillgodoses 
Mål: uppföljning och handlingsplan för lärares 
kompetensutveckling 

Enhetsföreståndare Juni 2016 Enhetsföreståndare följer upp och gör handlingsplaner i 
det årliga utvecklingssamtalet med medarbetare. 

 

 

 


