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Humanistiska och teologiska fakulteternas plan 
för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av 
befintlig utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 2023 

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

utbildning på grundnivå och avancerad nivå under 2023. Budget redovisas separat 

för kvalitetsdialoger och programkonferenser.  

Bakgrund 

I dokumentet Humanistiska och teologiska fakulteternas system för 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig examensgrundande utbildning 

på grund-, avancerad och forskarnivå 2019–2024 (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 (STYR 2016/179). Vid HT-

fakulteterna ska en särskild plan för uppföljningen och utvärderingen av 

utbildningen upprättas för varje år och tema.  

Tidplanen reviderades för att skapa en paus i arbetet 2022, vilket innebar att inga 

kvalitetsdialoger genomfördes med institutionerna/SOL:s sektioner under 2022. 

Orsakerna var flera, men det föranleddes framförallt av ett behov av att reflektera 

vidare över tidigare års teman och komma ikapp med arbetet. Kvalitetsdialogerna 

återupptas 2023.  

Kvalitetsdialoger 

Kvalitetsdialogerna är centrala i HT-fakulteternas kvalitetsarbete – ett 

samtalsforum för att diskutera utbildningarnas villkor, utmaningar och starka sidor. 

Temat för kvalitetsdialogerna 2023 är utbildningens relevans, vilket förhåller sig 

till kriteriet att utbildningen ska vara relevant för studenterna och doktoranderna 

samt svara mot samhällets behov. Kvalitetsdialogerna är planerade till mars 2023.  

Enligt Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds 

universitet (STYR 2016/179) ”ska kollegial granskning vara ett kännetecken för 

universitetets kvalitetsarbete”, vilket innebär att granskningen av 

utbildningskvalitet ska innehålla externa parter. Tidigare har externa kritiska 
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vänner deltagit vid programkonferenserna, men 2023 kommer externa kritiska 

vänner att delta även vid kvalitetsdialogerna. Vikten av externa kollegiala inslag 

underströks av universitetsledningen vid kvalitetsdialogen mellan 

universitetsledningen och HT-fakulteterna 2021. De externa kritiska vännerna 

kommer att utgöras av experter inom området och ska ge sin bedömning av 

institutionernas arbete inom fokusområdet och bidra med nya perspektiv på 

verksamheten. Det gör de genom att ta del av underlagen som författas inför 

dialogerna, delta vid själva dialogerna och sammanställa en kortfattad rapport efter 

varje dialog. Vid varje dialog finns en extern kritisk vän närvarande och de externa 

kritiska vännerna deltar i 3–4 dialoger var.  

Budget för externa kritiska vänner vid kvalitetsdialoger 2023 

Arvode till de externa (5000 kr per dialog, 14 dialoger)  70 000 

Resor till och från Lund för de externa   5 000 

Övernattning för de externa    15 000 

Totalt     90 000  

Programkonferenser med masterprogrammen 

Programkonferenserna utgör 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 masterprogram delta i programkonferenser. Under 2022 kommer totalt 

sex programkonferenser att ha genomförts och ytterligare fyra planeras till 2023.  

Programkonferenserna är heldagsmöten till vilka externa sakkunniga från ett 

motsvarande program vid ett annat lärosäte bjuds in för att diskutera styrkor, 

utmaningar och utvecklingsområden inom det aktuella programmet. 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. Inför 

konferensen skickar programansvariga ett underlag och efter konferensen författar 

de externa sakkunniga en rapport baserat på underlaget och diskussionerna vid 

konferensen. Med utgångspunkt i rapporten identifierar programansvariga i Lund 

tillsammans med prodekan för grundutbildningen relevanta åtgärder att vidta. 

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

medverkan i kvalitetsdialogerna, eftersom dialogens aktuella tema ska behandlas i 

mötet med de externa sakkunniga. De program som deltar 2022, då inga 

kvalitetsdialoger genomförs, undantas från 2023 års kvalitetsdialoger. 

Budget för programkonferenser 2023 

 

Historiska studier 

3 sakkunniga samt en extern studentrepresentant à 8000kr i arvode 32 000   

4 resor Stockholm–Lund–Stockholm   3 000 

4 övernattning     5 600  

Förtäring      1 500 

Timmar till institutionerna  

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

Arvode student från programmet    1 000 

Totalt      58 100 
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Mänskliga rättigheter 

3 sakkunniga samt en extern studentrepresentant à 8000 kr i arvode 32 000   

4 resor Utrecht–Lund–Utrecht    8 000 

4 övernattning     5 600  

Förtäring      1 500 

Timmar till institutionerna  

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

Arvode student från programmet   1 000 

Totalt      63 100 

 

Religionsvetenskap och teologi 

3 sakkunniga samt en extern studentrepresentant à 8000 kr i arvode 32 000   

4 resor Köpenhamn–Lund–Köpenhamn   2 400 

Förtäring      1 500 

Timmar till institutionerna  

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

Arvode student från programmet   1 000 

Totalt      51 900 

 

Religious Roots of Europe 

3 sakkunniga samt en extern studentrepresentant à 8000 kr i arvode 32 000  

Förtäring      1 500 

Timmar till institutionerna  

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

Arvode student från programmet   1 000 

Totalt      49 500 

 

Totalt för fyra programkonferenser 2023   222 600  

 


