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Policy för kvalitetssäkring av forskning och utbildning vid Jönköping University   
 
 
1. Motiv och grundläggande krav 
1.1. Jönköping University (JU) är ett modernt lärosäte som kännetecknas av 

internationalisering och entreprenörsanda. Inom både forskning och utbildning 
sker ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Att bedriva 
forskning, utbildning och samverkan med hög kvalitet är en förutsättning för 
JU:s fortsatta utveckling. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av 
forskning, utbildning (inbegripen forskarutbildning) och samverkan utgör 
därför en prioriterad del av den strategiska styrningen av JU. Följande 
grundläggande krav gäller för arbetet med kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av forskning och utbildning vid JU (nedan 
”Kvalitetssäkringsarbetet”). 
 

1.2. Kvalitetssäkringsarbetet bedrivs systematiskt och kontinuerligt med fokus på 
långsiktig utveckling och förbättring samt med stöd av ett ledningssystem för 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 
 

1.3. Kvalitetssäkringsarbetet säkerställer ett nära samband mellan forskning och 
utbildning, att forskningen utvärderas genom kollegial granskning (peer 
review), att forskningen utvärderas genom att den vetenskapliga produktionen 
följs upp kontinuerligt genom bibliometriska indikatorer, att forskningen 
genomförs utan tolerans för plagiat, forskningsfusk, otillbörlig påverkan eller 
andra oegentligheter samt att ekonomiadministrativa regler och krav avseende 
forskning vid JU följs.  
 

1.4. Kvalitetssäkringsarbetet säkerställer att gällande lagstiftning, inbegripet ESG 
(Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området 
för högre utbildning), såväl som externa och JU:s interna kvalitetskrav för 
utbildning uppfylls i verksamheten. 
 

1.5. Kvalitetssäkringsarbetet utformas så att det utgör en integrerad del i arbetet 
med forskning, utbildning och administration. 
 

1.6. Kvalitetssäkringsarbetet vid JU syftar till att utveckla en kvalitetskultur som 
beaktar och tillgodoser behov och förväntningar hos studenter, 
forskningspartners, näringsliv och offentlig sektor samt främjar en dialog 
mellan JU och dessa intressenter.  
 

1.7. Kvalitetssäkringsarbetet bidrar till att förverkliga JU:s visioner samt till att 
uppfylla JU:s strategiska mål. 
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1.8. Kvalitetssäkringspolicyn ska kompletteras med planer, bestämmelser och 

handläggningsordningar som närmare reglerar planering, genomförande och 
uppföljning av kvalitetssäkringsarbetet. Dessa styrande dokument ska 
utformas för att vara ett stöd för verksamheten i det dagliga 
kvalitetssäkringsarbetet.  

 
2. Ledningssystem för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling  
2.1. Ledningssystemet vid JU verkar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 

av forskning och utbildning. Detta ska: 
• Tydliggöra ledningens och den övriga organisationens ansvar för 

Kvalitetssäkringsarbetet, 
• Tilldela nödvändiga befogenheter för de roller som 

Kvalitetssäkringsarbetet kräver, 
• Säkerställa att Kvalitetssäkringsarbetet bedrivs samordnat inom JU samt 

att det utvärderas regelbundet och utvecklas vid behov. 
 
 

3.  Mål 
3.1. Kvalitetssäkringsarbetet vid JU bidrar systematiskt till:  

• att jämställdhet beaktas i forskning och i utbildningarnas innehåll, 
utformning och genomförande. 

• att främja lika villkor samt till att motverka all slags intolerans eller 
diskriminering av studenter eller personal. 

• att studenter, doktorander och personal har goda förutsättningar att utöva 
inflytande över sin utbildning respektive arbetssituation. 

• att säkerställa att utbildningarna utvecklar studenternas och 
doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet och att 
forskningen möter är transparent och vetenskapligt relevant.   

  
 


