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2018–2020
KMH:s kvalitetssäkringsarbete ska bygga på en tydlig och
lättförståelig systematik.

En säkerställd kvalitet inom utbildning, forskning och samverkan
bygger på en systematik i såväl arbetssätt och dokument som stöd för
medarbetarnas olika arbetsområden. En systematik kan skapa en bild av
byråkrati. Härvidlag är det viktigt att KMH:s systematik för
kvalitetssäkring av arbetet tydligt utgår från KMH:s värdegrund:
kompetens, engagemang och kreativitet.
KMH ska därför utarbeta en transparent och lättförståelig modell som
stöd för högskolans kvalitetssäkringsarbete.
En bra kvalitetssäkringsmodell har som yttersta syfte att säkerställa hela
högskolans arbete, så att medarbetare, studenter och andra intressenter
enkelt kan förstå och värdera KMH som lärosäte. KMH:s
kvalitetssäkringssystem ska ha som utgångspunkt de externa
styrdokument som stipuleras högskolan i form av lagar och
förordningar, men det är även av stor vikt att European Standards and
Guidelines (ESG) avspeglas i KMH:s kvalitetssäkringsmodell.
Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av KMH:s övergripande vision
med tydligt internationellt anslag.
De strategiska delmålen gällande kvalitetssäkring för perioden är:
1. KMH:s kvalitetssäkringsmodell ska vara färdig att ta i bruk senast
våren 2019.
2. KMH:s utbildningar ska ha en tydlig progression och vara
kvalitetssäkrade utifrån nationella och internationella krav.
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Handlingsplan
1. KMH:s kvalitetssäkringsmodell ska vara färdig att ta i bruk senast
våren 2019.
1.1. Det ska tas fram en tydlig kvalitetssäkringsmodell, som inom
olika cykler framgent genomlyser högskolans fastställda
dokument
1.2. En inventering ska genomföras av KMH:s olika
beslutsdokument som har bäring på högskolans
kvalitetssäkringsarbete
1.3. Nya, alternativt revideringar av dokument ska skrivas fram för
att stärka systematiken och transparensen i högskolans
kvalitetsarbete
2. KMH:s utbildningar ska ha en tydlig progression och vara
kvalitetssäkrade utifrån nationella och internationella krav.
2.1. Sambandet ska tydliggöras mellan KMH:s fastställda dokument
rörande utbildning och forskning (handläggningsordningar,
rutinbeskrivningar etc.)
2.2. Utbildnings- och forskningsavdelningen ska utgöra stöd till UFnämndens arbete med framtagande av nya utbildningsplaner.

Beslut i detta ärende har fattats av högskoledirektör Peter Liljenstolpe, efter
föredragning av planeringschef Nina Cajhamre. Studentrepresentant har haft
möjlighet att yttra sig i ärendet.

Peter Liljenstolpe

Nina Cajhamre

Delges: samtliga prefekter och avdelningschefer samt personalorganisationer
och studentrepresentanter vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
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