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Linköpings universitet (LiU) beslutar att följande mall ska gälla för kvalitetssäkring 
av uppdragsutbildning. 

Skäl till beslut 

I enlighet med LiU:s arbete med ett gemensamt kvalitetssäkringssystem har kvali
tetsrådet vid LiU tagit fram en mall som ska användas vid framtagandet av kvali
tetsrapport för uppdragsutbildning. 

Handläggningen av beslutet 

Kvalitetsrådet för grundutbildning har deltagit i beredning av ärendet. I kvalitetsrå
det för grundutbildning ingår prorektor Roger Klinth, utbildningsråd Ragnhild 
Löfgren, prodekaner med ansvar för grundutbildning; prodekan inom utbildnings
vetenskap Cecilia Lindgren, prodekan inom filosofisk fakultet Åsa Danielsson, pro
dekan inom medicinsk fakultet Margaretha Bachrach Lindström, prodekan inom 
teknisk fakultet Helena Herbertsson samt studeranderepresentanterna 
Emma Linder, Thea Sandqvist och Ellen Forsberg. 

Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av universitetsdi
rektör Kent Waltersson och universitetsdirektörens sekreterare Marie 
Ekström Lorentzon efter föredragning av utbildningsråd Ragnhild Löfgren. 

Helen Dannetun 
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Kopia till: 
Fakultetsstyrelser 
Styrelsen för Utbildningsvetenskap 
Prefekter 
Prorektor 
Kanslichefer 
Studentavdelningen 
Studentkårerna 
Internrevisionen 
De lokala fackliga organisationerna 
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Mall för kvalitetsrapport av uppdragsutbildning på 

grundnivå och avancerad nivå 

Bakgrund 

Uppdragsutbildning regleras av .förordning om uppdragsutbildning vid 
universitet och högskolor (SFS 2002:760) - se även LiU:s Riktlinjer för 
uppdragsutbildning (Dnr LiU-2018-01557). Högskole.förordningen eller 
Högskolelagen är således inte tillämpliga.för denna typ av utbildning, var.för en 
särskild mall för kvalitetsrapport för uppdragsutbildning behövs. 
Uppdragsutbildning får endast bedrivas om den knyter an till den utbildning 
som lärosätet har examensrätt.för. Vidare karaktäriseras uppdragsutbildning 
av att vara verksamhetsnära och behovsstyrd, deltagarna i utbildning är inte 
studenter i traditionell mening utan kursdeltagare, samt att det är 
uppdragsgivaren som utser deltagare och att det därmed inte finns något krav 
på grundläggande behörighet 

Vid LiU arbetar fakulteter, institutioner och en universitetsgemensam 
funktion, LiU Uppdragsutbildning, med uppdragsutbildning. 

Basdata 

Huvudområde: 
Ev. examen: 
Antal platser: 
Skräddarsydd (beställd) eller öppen utbildning: 
Sammanfattande beskrivning av kurs (eller program): 
Länk till aktuell kursplan (eller utbildningsplan om det rör sig om ett program). 

Riktlinjer för rapporten 
De olika områdena (7 st); måluppfyllelse, utformning och genomförande, 
forskningsanknytning, lärarkompetens, arbetslivsperspektiv, 
deltagarperspektiv, jämställdhetsperspektiv i mallen ska bearbetas i rimlig 
omfattning. Den redogörelse (i omfång och tid) som görs av kursen ska stå i 
proportion till kursens karaktär (hp etc). Se mallen som en hjälp att komma 
igång med processen med att säkra kvalitet i uppdragsutbildning. 

Rapporten som skrivs ska vara kortfattad (max 3-4 sidor). 
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Nyckeltal 

För poänggivande uppdragsutbildning 

Hur många kursdeltagare har påbörjat utbildningen? 
Hur många kursdeltagare har examinerats med godkänt resultat i 
utbildningen? Hur många kursdeltagare har fullföljt utbildningen? 

För icke-poänggivande uppdragsutbildning 

Hur många kursdeltagare har påbörjat utbildningen? Hur många kursdeltagare 
har fullföljt utbildningen? 

För all uppdragsutbildning 

Data redovisas uppdelat på män och kvinnor. 
Data redovisas uppdelat på skräddarsydd eller öppen. 

Resultat och analys av data från kursvärderingssystemet eller annat 
elektroniskt system. 

Måluppfyllelse 

Bedömningsgrundför poänggivande uppdragsutbildning: 

I de fall där uppdragsutbildning ges som program ska utbildningens 
utformning, genomförande och examination säkerställa att deltagarna 
uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt examensordningen när 
examen utfärdas. 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen: 
Hur relaterar de lärandemål som fastställts i kursplanen 
(programplanen) till de examinationsformer som förekommer i 
utbildningen? Beskriv hur utbildningen tydliggör kopplingen mellan 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examination för deltagarna. 
Uppdragsutbildning som ges som program kommenteras utifrån det 
fakultetsspecifika verktyget (matris CDIO, progressionskarta eller 
motsvarande). Hur säkerställs de nationella examensmålen med 
hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och examination? 

I de fall då det är aktuellt: Hur tas hänsyn till progression 1 

utbildningen (lärandemål, lärandeaktiviteter, examinationer)? 

Hur kan uppdragsutbildningen förbättras och utvecklas utifrån 
ovanstående beskrivning och analys? 

Bedömningsgrundför icke-poänggivande uppdragsutbildning: 
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som beslutats av ansvarig institution. 

Utformning och genomförande 

Bedömningsgrund för uppdragsutbildning: 

I de fall det rör sig om en skräddarsydd uppdragsutbildning ska den på 
ett tydligt sätt svara mot deltagarnas reella kompetensbehov, varför 
det är av stor vilct att utbildningen utformas i dialog med 
uppdragsgivaren. 
I de fall det rör sig om öppen uppdragsutbildning ska den ha sin 
utgångspunkt i befintliga kompetensbehov i samhället. 
För all uppdragsutbildning gäller att den ska genomföras på ett 
verksamhetsnära sätt. 
Deltagarna slca uppmuntras att ta en alctiv roll i lärandeprocesserna, 
villcet också ska återspeglas i examinationsformerna. 
Varje kursdeltagare ska ges goda förutsättningar att genomföra 
utbildningen inom den tid som avtalats med uppdragsgivaren. 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och 
hur tillämpas de inom utbildningen? 

På vilket sätt arbetar utbildningen för att kursdeltagarna ska ta en 
aktiv roll i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i arbets- och 
examinationsformer? 
Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
kursdeltagarna i deras eget aktiva lärande? 
Finns det utbildningsspecifika resurser /infrastruktur /lärmiljöer och 
hur används de i så fall för utbildningens genomförande? Finns det 
särskilda utmaningar avseende utbildningsspecifika 
resurser/lärmiljöer för utbildningen att hantera? Vilka? 
Hur arbetar utbildningen för att ge kursdeltagarna möjlighet att 
slutföra utbildningen inom avtalad tid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning. 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
utformning och genomförande identifieras? Utvecklingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 
som kan utvecklas ytterligare. 

Forskningsanknytning 

Bedömningsgrundför uppdragsutbildning: 
Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forslcning i 
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lärandemiljön. Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och 
professionsinriktad miljö. 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har 
relevans för utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att 
det finns ett nära samband mellan utbildningen och forskning vid 
LiU? Hur kommer verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen 
och kursdeltagaren tillgodo? 
På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell 
nationell som internationell relevant forskning? 
På vilket sätt arbetar utbildningen för att kursdeltagaren ska tillägna 
sig ett vetenskapligt förhållningssätt? 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
forskningsanknytning identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecldas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan 
utvecklas ytterligare. 

Lärarkompetens 

Bedömning sgrund för uppdragsutbildning: 
Antalet lärare vid LiU och deras sammantagna kompetens är adekvat 
och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande. 
Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sm 
pedagogiska kompetens som sin ämneskompetens och ges 
förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. För 
uppdragsutbildning gäller full kostnadstäckning, som kan inkludera 
lärares kompetensutveckling som är relevant för utbildningen. 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
Fyll i den tabell över lärarkompetens vid LiU som bifogas mallen. 
Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna 
vid LiU har i förhållande till utbildningens behov, avseende: 

o vetenskaplig, 
o pedagogisk och 
o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 

Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 
genomförande. 
Vilka kompetensutvecklingsinsatser, 1 förhållande till 
utbildningsuppdragets behov, görs? 
Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms 
stabiliteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren? 
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Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
lärarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan 
utvecklas ytterligare. 

Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrundför uppdragsutbildning: 

Utbildningen är användbar och utvecklar kursdeltagarnas förmåga 
att möta förändringar på arbetsplatsen och i arbetslivet. 

Uppdragsutbildning ska vila på vetenskaplig grund och hålla samma 
höga kvalitet som annan utbildning vid LiU. Den ska även svara mot 
de kompetensutvecklingsbehov som identifierats i samverkan mellan 
LiU och uppdragsgivare. 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att kursdeltagarna 
stärks i sin kompetens i arbetslivet? 
Hur samverkar utbildningen med uppdragsgivare? Hur bidrar 
samverkan till kvalitet i utbildningen? 
På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information 
som är relevant för utbildningens användbarhet i arbetslivet? 
Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att 
utbildningen är användbar och förbereder kursdeltagarna för ett 
föränderligt arbetsliv? 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
användbarhet i ett föränderligt arbetsliv identifieras? Utvecklingsområden kan 
vara svagheter som behöver utvecklas. Utveckling.samråden kan också vara 
styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

Deltagarperspektiv 

Bedömningsgrundför uppdragsutbildning: 
Kursansvarig och institutionen ska tillse att resultatet från 
kursvärderingen delges kursdeltagarna samt att resultatet används 
som ett fortsatt verktyg för förbättrings- och utvecklingsarbete av 
utbildningen. Kursansvarig ska även se till att resultatet delges 
ansvarig projektledare för den aktuella uppdragsutbildningen vid LiU 
Uppdragsutbildning. 
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Deltagare i uppdragsutbildning ska ges samma möjlighet att utvärdera 
utbildningen som studenter i reguljär utbildning. För poänggivande 
uppdragsutbildning ska därför LiU:s kursvärderingssystem Evaliuate användas. 
För icke-poänggivande uppdragsutbildning finns en elektronisk mall tillgänglig 
för kursvärdering. 
Projektledaren ansvarar för att resultatet från kursvärderingen delges 
uppdragsgivaren. 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
Beskriv hur utbildningen arbetar med kursvärderingar. 
Beskriv hur utbildningen tillvaratar kursdeltagarnas åsikter om 
och erfarenheter av genomgången utbildning. 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
deltagarperspektivet identifieras? Hur återkopplas eventuella åtgärder till 
kursdeltagarna? Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver 
utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 

Jämställdhetsperspektiv 

Bedömningsgrund: 
Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat 1 utbildningens innehåll, 
utformning och genomförande. 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, 
genomförande och uppföljning och hur bidrar detta till 
kvalitetsutveckling? 
Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning 
och genomförande av utbildningen? Exempelvis med avseende 
på kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, ämnesinnehåll 
samt genomströmning av manliga och kvinnliga kursdeltagare. 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
jämställdhetsperspektivet identifieras? Även andra likavillkorsaspekter kan 
lyftas. Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. 
Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare 
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