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Beslut om Rutiner för kvalitetssäkringsprocessen av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Beslut 
Linköpings universitet (LiU) beslutar att följande ”Rutiner för 
kvalitetssäkringsprocessen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå” ska 
träda i kraft den 1 januari 2023, se bilaga.  
 
Detta beslut ersätter tidigare Processbeskrivning av LiU:s modell för 
kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, (dnr LiU-2019-
01100), beslutad den 23 mars, 2020.  

 

Skäl till beslut 
I enlighet med LiU:s arbete med ett gemensamt kvalitetssäkringssystem har 
kvalitetssäkringsrådet vid LiU reviderat rutinerna för processen vid kvalitetssäkring 
av utbildning på grundnivå och avancerad nivå för nästa sexårscykel, 2023–2028.  
 
Ändringar i processbeskrivningen avser: 

• Rubrikerna är nu numrerade i rutinerna. 
• Under rubrik 1 Bakgrund, anges nu att vid LiU genomförs nästa 

kvalitetssäkringscykel 2023–2028.  
• Under rubrik 2.1 Kvalitetsrapport upprättas, tydliggörs vilka mallar som 

finns för kvalitetsrapporter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.   
• Under rubrik 2.2 Ansvar för framtagande kvalitetsrapport och nyckeltal,  

har ett tillägg gjorts avseende planering och uppföljningsenhetens (PLE) 
ansvar för framtagande av nyckeltal för utbildningsprogram samt att 
systemstödsverktyg (Hypergene) ska användas för hantering av de olika 
underlagen som ingår i kvalitetssäkringen.  

• Under rubrik 3.3 Beslut av handlingsplaner, anges att beslut av 
handlingsplanen kan delegeras till beslutande fakultetsorgan eller dekan. 

• Under rubrik 4.1 Enskild kurs, anges att enskilda kurser kan, om så bedöms 
lämpligt, föras ihop och skriva en kvalitetsrapport tillsammans. 

• Under rubrik 5.2 Fakultetsanalys, har ett tillägg gjorts att fakultetsanalysen 
förutom en sammanfattning av årets utvärderingsobjekt också ska belysa ett 
urval av prioriterade åtgärder. Fakultetsanalysen beslutas som tidigare av 
respektive fakultetsstyrelse eller styrelsen för Utbildningsvetenskap. 
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Handläggningen av beslutet 
Beslut i detta ärende har fattats av prorektor Karin Axelsson vid rektors beslutsmöte 
i närvaro av universitetsdirektören Kent Waltersson, chefsjuristen Christina 
Helmér, studentrepresentanten Beatrice Ronsten, tillträdande 
studentrepresentanten Lydia Toft och rektors sekreterare Maria Fält, efter 
föredragning av utbildningsrådet Ragnhild Löfgren. 

 
Kvalitetssäkringsrådet för grundutbildning har deltagit i beredning av ärendet. I 
kvalitetssäkringsrådet för grundutbildning ingår vicerektorn Margareta Bachrack 
Lindström, utbildningsrådet Ragnhild Löfgren, prodekaner med ansvar för 
utbildning: prodekanen vid området Utbildningsvetenskap Anna Johnsson Harrie, 
prodekanen vid Medicinska fakulteten Malin Lindqvist Appell, prodekanen vid 
Filosofiska fakulteten Åsa Danielsson, prodekanen vid Tekniska fakulteten Helena 
Herbertsson samt studeranderepresentanterna Tilda Jalakas från Consensus, 
Julianna Holmberg från LinTek och Oscar Vines från StuFF.  
 
 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
 
 Ragnhild Löfgren 
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