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Bestämmelse 

QR, QIP och QAR för forskningsmiljöer vid JU 

Kvalitetssäkringsarbetet vid JU styrs övergripande av Policy för kvalitetssäkring av forskning och 
utbildning vid Jönköping University.  Kvalitetssäkringsarbetet utförs inom ramen för JU:s 
kvalitetssystem som omfattar såväl de dokumenterade förutsättningarna, i form av organisation, 
ansvarsfördelning och interna styrdokument, som de rutiner och arbetssätt som används för att arbeta 
med både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  

1. Bakgrund 

En årlig kvalitetsuppföljning genomförs för alla forskningsmiljöer genom kvalitetsrapporter (QR) och 
kvalitetsutvecklingsplaner (QIP). Forskningsmiljöer på JU definieras inom respektive fackhögskola 
och består av en sammanhållen forskningsverksamhet för ett tema eller en sammanhållen 
organisation. Cykliska kvalitetsbedömningar av forskningsmiljöer görs med ett intervall på fem år och 
leder fram till en kvalitetsbedömningsrapport (QAR). Arbetet med och utformningen av QR, QIP och 
QAR ska följa för ändamålet avsedda handläggningsordningar och mallar. 

2. QR, QIP och QAR  

− QR Kvalitetsrapport (Quality Report) 
− QIP Kvalitetsutvecklingsplan (Quality Improvement Plan) 
− QAR Kvalitetsbedömningsrapport (Quality Assesment Report) 

3. Kvalitetsrapport och kvalitetsutvecklingsplan för forskningsmiljöer 

Forskningsmiljöansvarig (eller motsvarande) ska årligen göra en kvalitetsrapport (QR) för 
forskningsmiljön. Rapporten ska utgå från data enligt fastställd handläggningsordning och resultera i 
en analys och bedömning av forskningsmiljöns kvalitet.  

Forskningsmiljöansvarig (eller motsvarande) ska med QR som underlag årligen göra en 
kvalitetsutvecklingsplan för forskningsmiljön (QIPMiljö) vilket inkluderar avrapportering av 
genomförda och pågående kvalitetssäkrande och kvalitetsutvecklande aktiviteter samt fastställande av 
nya kvalitetssäkrande och kvalitetsutvecklande mål/aktiviteter för forskningsmiljön.  

Inom respektive fackhögskola sammanställs årligen en samlad kvalitetsutvecklingsplan (QIPFHS) med 
bland annat fackhögskolans alla QIPMiljö som underlag. QIPFHS ska beaktas vid 
upprättande/uppdatering av fackhögskolans verksamhetsplan. QIPFHS och redovisas årligen till rektor 
under ett av bolagets styrelsemöten.  

En övergripande kvalitetsutvecklingsplan sammanställs årligen på JU-nivå (QIPJU) med bland annat 
samtliga fackhögskolors QIPFHS som underlag och redovisas årligen vid ett av JU:s 
stiftelsestyrelsemöten.  

4. Cykliska kvalitetsbedömningar av forskningsmiljöer 

QR och QIPMiljö är underlag till cykliska kvalitetsbedömningar av forskningsmiljöer som genomförs 
med hjälp av interna och externa bedömare. Bedömningen resulterar i en kvalitetsbedömningsrapport 
(QAR) som innehåller rekommendationer på åtgärder som bör vidtagas och beslut om eventuell 
förnyad kvalitetsbedömning. 
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