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Nominering av studentrepresentanter till UKÄ:s 
granskning av lärosätenas 
kvalitetssäkringsarbete  
 
SFS söker nu studentrepresentanter till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som 
ansvarar på regeringens uppdrag för kvalitetssäkring av högskoleutbildning på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Inom ramen för det nationella 
kvalitetssystemet för högre utbildning kommer UKÄ att genomföra granskningar av nio 
lärosätens kvalitetssäkringsarbete under 2018 uppdelat på två granskningsomgångar. 
Vi beräknar att den andra granskningsomgången med fem lärosäten kommer att ha 
uppstart efter sommaren 2018.  
 
De lärosäten som ingår i andra granskningsomgången är följande: 

• Ersta Sköndal Bräcke högskola  
• Gymnastik- och idrottshögskolan 
• Försvarshögskolan 
• Röda Korsets Högskola 
• Sophiahemmet Högskola 

Uppdraget  
Bedömargrupperna kommer att bestå av sakkunniga från universitet och högskolor, 
studentrepresentanter samt arbetslivsföreträdare. Bedömargruppens uppgift är att 
bedöma kvalitetssäkringsarbetet vid ett lärosäte. I uppdraget ingår att granska olika 
underlag, medverka i möten och i intervjuer med lärosätet och studenter samt 
tillsammans skriva ett yttrande. Gruppens samlade omdöme ligger sedan till grund för 
UKÄ:s beslut. Studentrepresentanterna ska särskilt beakta studenternas perspektiv i 
granskningen. För studentrepresentanten innebär uppdraget cirka 20 arbetsdagar som 
delvis bestäms gemensamt inom bedömargruppen.  
UKÄ betalar arvode och står för resekostnader, logi och gemensamma luncher.  
Period som uppdraget gäller för är 2018-2019.  

Vad vi söker  
Erfarenhet av och kunskap om studentrepresentation och studentinflytande inom ramen 
för lärosätens kvalitetsarbete både på lokal och central nivå.  
Erfarenhet av att arbeta med kvalitetsfrågor från exempelvis programråd eller 
studentkår.  
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Nomineringar  
Skicka din ansökan till studrep@sfs.se senast 4 mars 2018.  
 
För sökande från en av SFS medlemskårer ska ansökan innehålla:  

• Nominering från en medlemskår, medlem i medlemskår eller 
styrelseledamot i SFS,  

• Om nomineringen kommer från medlemskår eller styrelseledamot ska 
nomineringen även innehålla kontaktuppgifter till ansvarig i den 
nominerande studentkårens presidium eller till nominerande 
styrelseledamot,  

• En presentation av nominerad person i form av ett personligt brev med en 
motivering till varför personen är intresserad av uppdraget,  

• Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver de 
formella meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra 
för sammanhanget relevanta meriter,  

 
Om din studentkår inte är medlem i SFS krävs det att du är nominerad av en 
studentkår eller en styrelseledamot i SFS. Studentkåren som nominerar behöver inte 
vara medlem i SFS. Övriga krav på ansökan är samma som ovan.  
 
Tveka inte att kontakta studrep@sfs.se om du har frågor om uppdraget. 
 


