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Utlysning till SFS studentpool

SFS söker nu 6 nya medlemmar i SFS studentpool.

Bakgrund

Inom ramen för UKÄ:s nationella kvalitetssäkringssystem för högre

utbildning ingår fyra olika typer av granskningar:

● Lärosätesgranskningar (LSG) där hela lärosätenas

kvalitetssäkringsarbete granskas

● Utbildningsutvärderingar (UU) där ett visst

utbildningsprogram granskas på de lärosäten som

tillhandahåller de programmen

● Examenstillståndsprövningar (ETP) där lärosätena granskas

efter att de har ansökt om att få möjligheten att ge en viss

examen

● Tematiska utvärderingar (TU) där en tematisk aspekt som t.ex.

hållbarhet granskas på alla lärosäten.

Samtliga av dessa granskningar följer samma struktur i att de har en

bedömargrupp som utifrån material och platsbesök på lärosäte/n gör en

bedömning utifrån en vägledning. I dessa bedömargrupper sitter b.la. en

studentrepresentant.

Om SFS studentpool

SFS studentpool tillhandahåller organisering, nätverk och utbildning för

studentbedömarna som ingår i bedömargrupperna de ovanstående

granskningarna. För att bli nominerad till LSG utvärderingarna är det

ett krav att sitta med i studentpoolen. Medlemmar i studentpoolen har

företräde till de övriga granskningarna men då de ofta kräver att en

studerar en viss utbildning är det inte ett krav att vara medlem i

studentpoolen.

Studentpoolen genomgår ett nätverks- och utbildningstillfälle ca en

gång per år. Studentpoolen administreras av SFS kvalitetskommitté,

SQC.

Behörighet och kompetenser som

bedömare
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För att söka medlemskap i studentpoolen måste du uppfylla

följande krav:

● Ha genomfört minst hälften av din utbildning

● Ha någon form av erfarenhet från kvalitetsarbete på ditt

lärosäte. Detta kan vara allt från att sitta med i en kursnämnd,

till att leda ett studieråd, eller varit heltidsarvoderad på en

studentkår. Om du är osäker så tveka inte och sök ändå!

● Fortfarande ha studentlivet färskt i huvudet - du kan ha tagit

examen senaste året men inte längre än så.

Övriga kompetenser och erfarenheter som är meriterande beskrivs i

UKÄ:s utlysning som du finner i slutet av detta dokument. Det är SQC

som väljer medlemmar till studentpoolen.

Tidsåtgång och arvode

De olika granskningstyperna har olika mängd arbetsbelastning

enligt följande:

● LSG: 18–22 mötesdagar över ca 14 månader

● UU: 15–20 mötesdagar över ca 12 månader, med 6 månader

som särskilt aktiva

● ETP: 5–7 mötesdagar över ca 8 månader, med 4 månader som

särskilt aktiva

● TU: tematiska utvärderingar hanteras separat då de varierar i

mycket stor utsträckning

Utöver mötesdagarna kan det tillkomma tidsåtgång för att läsa och

skriva handlingar vars omfattning varierar mellan uppdragen.

Varje granskningstyp omfattar en utbildning och uppstart av UKÄ,

inläsning av material som studentinlaga och lärosätets självvärdering,

ett eller flera platsbesök beroende på uppdraget och ett eller fler möten

inom bedömargruppen för att komma till fram till en slutgiltig

bedömning. UKÄ står för samtliga kostnader som kan uppstå i samband

med uppdraget.

Som medlem i studentpoolen förväntas du också ca en gång per år delta

på en nätverks- och utbildningsträff över en helg i Stockholm. SFS står

för samtliga kostnader i samband med detta.

UKÄ tillhandahåller ett arvode för varje uppdrag som är 2100kr per

mötesdag. En lärosätesgranskning ger således ett arvode på ca. 40tkr.

Ansökan och nominering

Ansökan eller nominering ska skickas till sqc@sfs.se innan

kl 23:59 den 19 april 2021 och ska innehålla följande:

● CV med tillhörande namn och kontaktuppgifter
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● Personligt brev

Du behöver inte en nominering från en studentkår men studentkårer är

välkomna att nominera kandidater såvida de är tillfrågade och

intresserade. Samtliga studenter och studentkårer kan ansöka och

nominera oavsett medlemsstatus i SFS. Vid frågor om uppdraget

vänligen kontakta sqc@sfs.se.

Avslutningsvis

Det nationella kvalitetssäkringssystemet fyller en oerhört viktig roll

inom Svensk högre utbildning för att säkra och utveckla kvaliteten på

landets utbildningar. Som studentbedömare och medlem i SFS

studentpool kommer du ha stor möjlighet till påverkan för att uppnå

högre utbildningskvalitet och vi från SFS ser fram emot din ansökan!

Vänliga hälsningar,

SFS kvalitetskommitté 2021
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