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Årsschema för uppföljning av UNV:s kvalitetsmål
med angivande av uppföljningsmoment och målnivå

1 mars
Examinationsstatistik för kurserna i lp1 och 2 på hösten för V1-V4
Mål: Minst 65% av de registrerade studenterna skall ha blivit godkända vid
förstagångsexamination eller ev. genomförd omexamination i obligatoriska och
alternativobligatoriska kurser. Motsvarande mål för valfria kurser är 80%.

Analys av kursutvärderingarna för lp1 och lp2 på hösten. Kursansvarig för
kurser som har fått mycket negativ kritik kontaktas av utbildningsledare för
diskussion om åtgärdsplan. UNV ska informeras om dessa diskussioner och
åtgärdsplaner. En kurs som har fått övervägande negativ kritik tre år i rad och där
vidtagna åtgärder inte gett en tillräckligt positiv effekt kan strykas ur UNV:s
kursutbud.

Andel av antagna i en årskull som avlagt examen.
Mål: Minst 50% av antalet antagna till 180-poängsutbildningen skall ha avlagt
examen inom 6 år från studiestarten. Minst 75% av antalet antagna till 180-
poängsutbildningen skall ha avlagt examen inom 10 år från studiestarten.

Andel av män och kvinnor som avlagt examen inom en årskull .
Mål: Lika stor andel av båda könen skall ha examinerats.

Andel av de examinerade inom en årskull som enligt LADOK har tillbringat
minst en termin vid ett av UNV godkänt utländskt lärosäte.
Mål: Minst 25% av de examinerade ska ha tillbringat minst en termin vid ett av
UNV godkänt utländskt lärosäte.

1 april
Andel av de som examinerats ett visst år som har erhållit en anställning högst
sex månader efter examen.
Mål: Varje student ska ha erhållit en anställning högst sex månader efter examen.
ANM. Måluppfyllandet kontrolleras cirka vart tredje år i samband med de
alumnienkäter som då skickas ut till samtliga examinerade under treårsperioden.

Samtliga V1-studenter skall ha erbjudits ett uppföljningssamtal av
studievägledare.
Mål: Detta moment utgör ett mål i sig.
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Andel av studenterna som har kontaktats för personliga samtal och rådgivning
räknat på den grupp som “släpar efter”.
Mål:Alla studenter som “släpar efter” i sina studier (se 1 oktober) ska ha
kontaktats för personlig rådgivning.

15 maj
V1-studenter som hade mindre än 7 poäng efter första läsperioden på hösten skall
under perioden 1 april – 15 maj ha kallats till ett extra uppföljningssamtal med
studievägledare.
Mål: Detta moment utgör ett mål i sig.

Avklarade poäng bland V1-studenterna.
Mål: Minst 75%  av V1-studenterna skall ha klarat 18 poäng eller mer vid denna
tidpunkt. Högst 10% skall ha mindre än 8 poäng.

Antal förstahandssökande per planerad utbildningsplats.
Mål: Antal förstahandssökande per planerad utbildningsplats skall överstiga 2,0.

15 september
Andel av antalet antagna i en årskull som är kvinnor.
Mål: Minst 35% av andelen antagna skall vara kvinnor.

1 oktober
Antal av studenterna som “släpar efter” med minst 10 poäng efter årskurs 1, 20
poäng efter årskurs 2 och 3 respektive 30 poäng efter årskurs 4.
Mål: Studenter som släpar efter ska kontaktas för personliga samtal och
rådgivning av studievägledare eller utbildningsledare (se 1 april).

Antal platser i läsavdelningar och grupparbetsrum. Andel studenter per årskull
som har egen dator. Antal datorer för undervisning i V-huset.
Mål: Studenterna skall uppleva att de har en rimlig tillgång till grupparbetsrum
och datorer för att kunna genomföra sina studier.
ANM.: UNV skall bevaka dessa frågor och se till att V-husstyrelsen och LTH-
ledningen uppfattar V-programmets behov.

15 oktober
Examinationsstatistik för kurserna i lp1 och 2 på våren för V1-V4
Mål: Minst 65% av de registrerade studenterna skall ha blivit godkända vid
förstagångsexamination eller ev. genomförd omexamination i obligatoriska och
alternativobligatoriska kurser. Motsvarande mål för valfria kurser är 80%.

Analys av kursutvärderingarna för lp1 och lp2 på våren. Kursansvarig för
kurser som har fått mycket negativ kritik kontaktas av utbildningsledare för
diskussion om åtgärdsplan. UNV ska informeras om dessa diskussioner och
åtgärdsplaner. En kurs som har fått övervägande negativ kritik tre år i rad och där
vidtagna åtgärder inte gett en tillräckligt positiv effekt kan strykas ur UNV:s
kursutbud.

15 november
V1-studenter som har mindre än 7 poäng efter första läsperioden skall kallas till
ett uppföljningssamtal med studievägledare. (Dessa studenter skall under
perioden 1 april – 15 maj kallas till ett extra uppföljningssamtal med
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studievägledare. Övriga V1-studenter skall ha erbjudits ett ordinarie
uppföljningssamtal senast 1 april.)
Mål: Detta moment utgör ett mål i sig.

-------

Kursutvärderingar
Se speciella beskrivningar hur dessa sköts, bland annat med hjälp av CEQ.

Minst en gång per termin ska läsperiodskonferenser hållas för den obligatoriska
delen. En konferens för varje årskurs (per termin) ska hållas där lärare och
studenter får möjlighet att framföra sina synpunkter.

Läsårscykel för uppföljning av nybörjarstudenterna
15 november
V1-studenter som har mindre än 7 poäng efter första läsperioden skall kallas till
ett uppföljningssamtal med studievägledare.

1 april
Samtliga V1-studenter skall ha erbjudits ett uppföljningssamtal av
studievägledare.

15 maj
V1-studenter som hade mindre än 7 poäng efter första läsperioden på hösten skall
under perioden 1 april – 15 maj ha kallats till ett extra uppföljningssamtal med
studievägledare.

Avklarade poäng bland V1-studenterna.
Mål: Minst 75%  av V1-studenterna skall ha klarat 18 poäng eller mer vid denna
tidpunkt. Högst 10% skall ha mindre än 8 poäng.

Läsårscykel för uppföljning av äldre studenter
1 oktober
Antal av studenterna som “släpar efter” med minst 10 poäng efter årskurs 1, 20
poäng efter årskurs 2 och 3 respektive 30 poäng efter årskurs 4.
Mål: Studenter som släpar efter ska kontaktas för personliga samtal och
rådgivning av studievägledare eller utbildningsledare (se 1 april).

1 april
Andel av studenterna som har kontaktats för personliga samtal och rådgivning
räknat på den grupp som “släpar efter”.
Mål:Alla studenter som “släpar efter” i sina studier (se 1 oktober) ska ha
kontaktats för personlig rådgivning.


