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Rektor 

BESLUT 

Diarienummer  
STYR 2016/179 

Datum 2018-03-15

Föreskrifter för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av utbildning vid 
Lunds universitet 

Bakgrund 
I högskolelagen (1992:1434) anges att verksamheten ska 
avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och 
forskningen. Vidare anges att kvalitetsarbetet är en gemensam 
angelägenhet för högskolornas personal och studenter (HF 1 kap, 
4§). I högskolelagen och högskoleförordningen anges också mål 
med utbildningen, examensmål. 
 
I Lunds universitets policy för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av utbildning beslutad av rektor 2018-03-15 
beskrivs utgångspunkter, processer, ansvar och organisation 
samt kriterier för kvalitetsarbetet. 
 
Rektor har det övergripande ansvaret för kvaliteten vid 
universitetet. Enligt arbetsordningen vid Lunds universitet har 
fakultetsstyrelsen det samlade ansvaret för kvalitets- och 
utvecklingsarbetet inom sin verksamhet. Med sin kunskap om de 
aktuella utbildningarna kan fakulteterna bäst bedöma hur 
kvaliteten säkerställs och utvecklas. Lunds universitets modell 
för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling lägger därför stora 
delar av ansvaret för utformning, genomförande och uppföljning 
av kvalitetsarbetet på respektive fakultet. Detta ansvar 
förtydligas med följande föreskrifter. 

Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Paradisgatan 5 B  Telefon 046-222 91 68 
E-post asa.ekberg@stu.lu.se 



Sida 2 av 3 
 
 
 
 
Beslut 
Universitetet beslutar följande. 
 
Inför inrättande av ny utbildning som leder till examen på 
grundnivå eller avancerad nivå ska en prövning genomföras. 
Fakultetsstyrelsen fastställer inom sitt ansvarsområde vad som 
får utgöra huvudområde i respektive examen. Fakultetsstyrelsens 
ansökan om att få inrätta ett nytt program på grundnivå eller 
avancerad nivå ska tillställas den gemensamma 
utbildningsnämnden och föregås av en process där 
fakultetsstyrelsen med hjälp av kollegial granskning har prövat 
förutsättningarna för att inrätta programmet. 
Utbildningsnämnden beslutar om närmare instruktioner för 
inrättandeprövning med utgångspunkt i Lunds universitets policy 
för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. 
 
Fakultetsstyrelserna ansvarar för att med utgångspunkt i Lunds 
universitets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av 
utbildning regelbundet utvärdera kvaliteten på sina utbildningar i 
syfte att behålla och utveckla kvaliteten. 
 
Fakultetsstyrelserna genomför utvärdering av utbildning med 
målsättningen att all examensgrundande utbildning ska 
utvärderas minst vart sjätte år, med start senast den 1 januari 
2019. 
 
Inom ramen för ovanstående beslutar fakultetsstyrelserna om när 
och på vilket sätt utvärderingarna ska genomföras. 
Utgångspunkten i universitetets policy för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av utbildning är att i normalfallet ska 
utvärderingar ske med hjälp av kollegial granskning som 
innehåller externa sakkunniga. 
 
Fakultetsstyrelserna ska ta fram rutiner för uppföljning av 
utbildningskvalitet och kvalitetsarbetet inom sitt ansvarsområde. 
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Universitetet genomför regelbundna kvalitetsdialoger i syfte att 
följa upp fakulteternas kvalitetsarbete. Inför dialogerna ska 
fakultetsstyrelserna redovisa arbetet med och resultaten av 
genomförda utbildningsutvärderingar. 
Studenterna/forskarstuderande ska ha möjlighet att inkomma 
med egna skriftliga inlagor inför dessa dialoger. 
 
Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden och den 
universitetsgemensamma forskarutbildningsnämnden får i 
uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden regelbundet 
följa upp universitetets policy för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av utbildning. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av 
representant för Lunds universitets studentkårer och efter 
föredragning av avdelningschef Åsa Ekberg. 
 
 
 
Torbjörn von Schantz 
 

Åsa Ekberg (Kvalitet och 
utvärdering) 
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