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Forskning och utbildning vid Högskolan i Borås ska hålla hög nationell
och internationell kvalitet. Högskolan erbjuder kompletta akademiska
miljöer där forskning och utbildning förutsätter och berikar varandra.
Samverkan med omgivande samhälle och hållbar utveckling genomsyrar
verksamheten (Mål och Strategier för högskolan i Borås, dnr 906-14).
Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer och utvecklar kvalitet i all
verksamhet och understödjer en effektiv resursanvändning. Högskolan i
Borås utmärks av aktiv medverkan och delaktighet mellan studenter,
medarbetare och ledning i att skapa, följa upp och utveckla kvalitet på
alla nivåer. Samverkan och engagemang är en förutsättning för att
lyckas med högskolans högt ställda mål. Kvalitetsarbetet ska vara
ständigt närvarande i högskolans verksamhet. Högskolans
kvalitetskriterier och prioriteringar för utbildning, forskning, samverkan
och administrativa verksamheter ska utmärkas av tydlighet och vara
kända inom verksamheten. Resultat och konsekvenser av utvärderingar
ska säkerställa och utveckla en hög kvalitet på forskning och utbildning.

Kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås kännetecknas av ledorden integrerat,
enhetligt, transparent och skarpt.
Integrerat
Kvalitet i verksamheten åstadkoms i medarbetares och studenters dagliga
arbetsuppgifter och interaktion. Kvalitetssäkrande rutiner är utformade i
samråd med medarbetare och studenter så att de upplever nyttan av rutinerna
och känner sig delaktiga och engagerade i att utveckla verksamhetens
kvalitet.
Enhetligt
Rutiner för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är utformade lika för
all forskning och utbildning såvida det inte finns särskilda skäl till
olikheter. Det senare ger utrymme till flexibilitet när så behövs.
Enhetlighet skapar tydlighet, effektivitet och rättssäkerhet, samt främjar
transparens.
Transparent
Öppenhet och transparens ska prägla kvalitetsarbetet vid högskolan.
Kvalitetspolicy, kvalitetssystemet, dess rutiner och kriterier samt resultat
och vidtagna åtgärder från genomförda kvalitetsgranskningar ska vara
lättillgängliga för medarbetare, studenter och andra intressenter.
Transparens är en förutsättning för förståelsen om hur den egna insatsen
påverkar och påverkas av den övriga verksamheten.
Skarpt
Högskolans kvalitetsarbete ska vara verkningsfullt och leda till
kontinuerlig utveckling. Oberoende, externa granskningar av
kvalitet genomförs regelbundet. Identifierade styrkor och
svagheter ligger till grund för utvecklingsarbete och konkreta
åtgärder.

