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Humanistiska och teologiska fakulteternas plan 
för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av 
befintlig utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 2022 

Följande dokument utgör och beskriver HT-fakulteternas plan för uppföljning av 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå under 2022. Planerad budget redovisas 

sist i dokumentet.   

 

Bakgrund 

I dokumentet Humanistiska och teologiska fakulteternas system för kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling av befintlig examensgrundande utbildning på grund-, 

avancerad och forskarnivå 2019–2024 (dnr STYR 2018/1257) definieras HT-

fakulteternas system för uppföljning av utbildning. Systemet vilar på tre delar: 

kvalitetsdialoger, information om och uppföljning av styrande lagar och 

förordningar samt tematiska utvärderingar. För sexårsperioden 2019–2024 har ett 

tema fastställts för varje år och indelningen följer de kriterier för uppföljningsarbete 

som fastställts i Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid 

Lunds universitet (dnr STYR 2016/179). Vid HT-fakulteterna ska en särskild plan 

för uppföljningen och utvärderingen av utbildningen upprättas för varje år och tema. 

Temat för år 2022 är utbildningens relevans, vilket förhåller sig till kriteriet att 

utbildningen ska vara relevant för studenterna och doktoranderna samt svara mot 

samhällets behov. Tidplanen inom sexårscykeln kommer dock att revideras för att 

skapa en paus i arbetet 2022. För uppföljning av utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå innebär det att inga kvalitetsdialoger kommer att genomföras med 

institutionerna/SOL:s sektioner under 2022. Orsakerna till dessa förändringar är 

flerfaldiga. På institutionerna finns ett behov att få reflektera vidare över de tre första 

årens teman – examination, internationalisering och lärandemiljöer – och hur man 

kan arbeta med dem internt. På fakulteterna behöver man i sin tur komma i kapp med 

ärenden inom grundutbildningsnämnden som har fått stå tillbaka på grund av det 

omfattande kvalitetssäkringsarbetet, samt det merarbete som pandemin givit upphov 

till. Tjänstledigheter på fakultetskansliet medför dessutom att bemanningen inte är 

tillräcklig för att kunna genomföra det arbetet med kvalitetsdialoger år 2022 som, 

utöver själva dialogerna med institutionerna även innebär ett omfattande för- och 

efterarbete. Även på forskarutbildningsnivå pausas kvalitetsdialogerna under 

kommande år. Arbetet med tematiska utvärderingar i form av programkonferenser 

på masternivå kommer dock att genomföras år 2022 då sex program deltar i denna 

utvärdering. Dessutom planeras för nästa år en så kallad mittvägsreflektion med 

institutionerna gällande HT:s kvalitetsarbete halvvägs in i pågående sexårscykel.  
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Konsekvenserna av den ovan aviserade tidsförskjutningen är att tema och kriterier 

för år 2023 och 2024 blir:  

 

2023 Tema: Utbildningens relevans. 

Kriterium: att utbildningen ska vara relevant för studenterna samt 

svara mot samhällets behov. 

 

2024 Tema: Perspektiv i utbildningen. 

Kriterier: att jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv integreras 

i utbildningen, att ämnesrelevanta perspektiv i hållbar utveckling 

främjas i utbildningen samt att studenterna har inflytande i 

planering, genomförande och uppföljning av utbildningen. 

 

Den tidigare aviserade uppföljningen av kvalitetssystemet som skulle äga rum under 

2024 kommer inte att genomföras som ett eget helårstema inom denna sexårsperiod. 

Här är det värt att poängtera att utvärderingen inte finns som ett eget kriterium i LU:s 

föreskrifter. Även inom ramarna för den modifiering av cykeln som nu föreslås 

kommer således samtliga föreskrivna kvalitetskriterier att följas upp.   

Mittvägsreflektion om HT:s kvalitetsarbete 

Under 2022 genomför HT-fakulteterna en så kallad mittvägsreflektion där 

institutionerna/SOL:s sektioner får beskriva och resonera kring de teman som hittills 

har genomförts inom ramarna för innevarande sexårscykel. Fokus är de interna 

pedagogiska behov och utvecklingsprocesser som kvalitetsdialogerna har bidragit 

till att identifiera och initiera. Dessutom ombeds institutionerna/SOL:s sektioner 

lämna synpunkter på fakulteternas system för kvalitetssäkring och kvalitets-

utveckling. Utvärderingen genomförs i enkätformat och svaren sammanställs av 

utbildningsledare. Resultatet presenteras och diskuteras på ett lämpligt forum, 

exempelvis på en studierektorsnätverksträff eller på Grundutbildningsinternatet 

2022.   

Programkonferenser med masterprogrammen 

Under 2022 inleds HT-fakulteternas arbete med uppföljning av masterprogram i 

form av så kallade programkonferenser. Konferenserna kommer att utgöra en del av 

de tematiska utvärderingar med extern granskning som ingår i fakulteternas system 

för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå. Under åren 2022-2024, som ingår i innevarande cykel för 

fakulteternas kvalitetsarbete, ska samtliga masterproggram delta i program-

konferenser.  

Programkonferenserna går ut på att externa kritiska vänner från liknande program 

vid ett annat lärosäte bjuds in för att utbyta erfarenheter kring utbildningarnas 

styrkor, utmaningar och eventuella problemområden. Upplägget ger företrädarna för 

de externa programmen möjlighet att dela med sig av sin pedagogiska och 

vetenskapliga expertis, samtidigt som de får ta del av nya perspektiv på sin egen 

utbildning genom utbytet med något av våra program.  

Syftet med konferenserna är: 
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• att ge programmens lärare, koordinatorer och studievägledare möjlighet att 

på djupet diskutera utbildningen med representanter för liknande 

utbildningar vid ett annat lärosäte och på så sätt öka det kollegiala 

samarbetet över lärosätesgränser,  

• att syna utbildningarnas styrkor och utmaningar för att på bästa sett kunna 

stödja deras utveckling  

När ett program deltar i en programkonferens undantas det samma år från medverkan 

i kvalitetsdialogerna, under förutsättning att dialogernas aktuella tema kan behandlas 

på ett meningsfullt sätt i mötet med de externa kritiska vännerna. De program som 

deltar 2022, då inga kvalitetsdialoger genomförs, undantas från 2023 års 

kvalitetsdialoger.  

Planerad budget för programkonferenser 2022 

Litteratur-kultur-medier (LKM) 

 

3 externa vänner samt en extern studentrepresentant à 8000 i arvode 32 000   

4 resor Stockholm-Lund-Stockholm     3 000 

4 övernattningar      5 600  

Förtäring           800 

Timmar till institutionerna  

30 lektorstimmar (10 timmar per person) à 500 (inkl. LKP)  15 000 

Arvode student från programmet     1 000 

 

Totalt       57 400 

 

Kognitionsvetenskap  

3 externa vänner samt en extern studentrepresentant à 8000 i arvode   32 000   

4 resor Århus-Lund-Århus          4 000 

4 övernattning         5 600  

Förtäring             800 

Timmar till institutionerna  

30 lektorstimmar (10 timmar per person) à 500 (inkl. LKP)     15 000 

Arvode student från programmet          1 000 

Totalt        58 400

     

       

Asienstudier   

3 externa vänner samt en extern studentrepresentant à 8000 i arvode    32 000   

4 resor Åbo-Lund-Åbo         8 000 

4 övernattning          5 600  

Förtäring             800 

Timmar till institutionerna  

30 lektorstimmar (10 timmar per person) à 500 (inkl. LKP)      15 000 

Arvode student från programmet         1 000 

Totalt                 62 400

     

     

Applied Cultural Analysis (MACA) 

3 externa vänner samt en extern studentrepresentant à 8000 i arvode      32 000   
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4 resor Umeå-Lund-Umeå          4 000 

4 övernattning           5 600  

Förtäring               800 

Timmar till institutionerna  

30 lektorstimmar (10 timmar per person) à 500 (inkl. LKP)      15 000 

Arvode student från programmet         1 000 

Totalt           58 400

     

      

 

Arkivvetenskap, biblioteks-och informationsvetenskap, respektive museologi 

(ABM) 

3 externa vänner samt en extern studentrepresentant à 8000 i arvode              32 000   

4 resor Uppsala-Lund-Uppsala         3 000 

4 övernattning           5 600  

Förtäring               800 

Timmar till institutionerna  

30 lektorstimmar (10 timmar per person) à 500 (inkl. LKP)      15 000 

Arvode student från programmet         1 000 

Totalt          57 400

     

      

Visual Culture      

      

3 externa vänner samt en extern studentrepresentant à 8000 i arvode     32 000   

4 resor Stockholm-Lund-Stockholm         3 000 

4 övernattning           5 600  

Förtäring               800 

Timmar till institutionerna  

30 lektorstimmar (10 timmar per person) à 500 (inkl. LKP)      15 000 

Arvode student från programmet         1 000 

Totalt          57 400

     

     

Totalt, sex programkonferenser 2022: 351 400 kr 

 

 

 

 

 


