
Uppföljnings- och utvärderingsplan för införandet av 
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Arbetsgruppen 

2 

Följer med vilka konsekvenser införandet av terminsavgifter har för 

tillströmningen av studerande och för internationaliseringen av 

högskolorna 

Samlar in information om högskolornas praxis i fråga om understöd, 

följer med hur väl olika praxisar fungerar och hur effektiva de är 

Rapporterar till undervisnings- och kulturministeriet om införandet av 

terminsavgifter samt om praxisar i fråga om understöd 

1. 

2. 

3. 

Mandattid 9.12.2017–31.12.2020 



Kvantitativ och 

kvalitativ information 

samlas ihop genom 

enkäter (högskolor, 

studeranden, 

intressegrupper) 

Vid behov låter man 

utföra särskilda 

undersökningar och 

utredningar baserade 

på befintligt material 

Seminarier och 

diskussionsmöten 

Möjligheten till en 

kompletterande 

utomstående 

bedömning utreds 

Diskussionsmöten, 

seminarier 

Material inom 

högskolornas 

egna nätverk 

Befintlig statistik 

utnyttjas 

 

Internationella 

organisationers 

material 

Informationsinsamling 



Uppföljningsobjekt 
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1. Högskolans 

utbildningsprogram 

Avgiftsbelagda utbildningsprogram 

och deras andel av alla program 

Avgiftsbeläggningens konsekvenser 

för antalet utbildningsprogram och 

deras innehåll 

Internationellt ackrediterade 

utbildningsprogram 

Kvalitet och kvalitetssäkring 

2. Marknadsföring 

Målland 

Kostnader 

Var man hittar information om 

högskolornas utbud 

3. Stödtjänster och 

integrering 

Ordnandet av tjänster samt 

tilläggstjänster och kostnader (till 

exempel internationella tjänster och 

ansökningstjänster) 

Tjänsternas funktionalitet 

Erfarenhet av integrationen i 

högskolegemenskapen och samhället 

4. Ansökan och urval 

Sökanden, ansökningar, 

ansökningar/utbildningsprogram 

Nationalitet, land, kön, 

betalningsskyldighet 

Urvalskriterier, urvalsprocessen 

Antagna studeranden, studeranden 

som tagit emot studieplatsen, anmälda 

studeranden/utbildningsprogram 

5. Studier 

Studiernas framskridande 

Studiernas framskridande, 

avgiftsbelagda vs. avgiftsfria studier 

Fullföljda studier, avgiftsbelagda vs. 

avgiftsfria studier 

6. Terminsavgifter 

Avgifternas belopp enligt 

utbildningsprogram 

Beslutandeprocessen kring 

införandet av terminsavgifter 

Praxis i fråga om att ta ut avgifter 

7. Stipendiesystem 

Beloppen av de stipendier som beviljas 

av högskolorna 

Stipendier som beviljas av andra 

instanser 

Finansiering av stipendier (intäkter från 

terminsavgifter, privat finansiering, 

annan) 

Intäkter från skillnaden mellan 

terminsavgiftsbeloppet och de 

stipendiebelopp som beviljats 

Grunderna för beviljande av stipendium 

Antalet betalningsskyldiga, antalet 

stipendiemottagare, antalet studerande 

som betalar terminsavgift/studieprogram 

8. Sysselsättning och 

övergång till fortsatta 

studier 

Kontakter med arbetslivet 

Praktik 

Sysselsättning och övergång till 

fortsatta studier/nya studier 
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2017 2018 2019 2020 
Praxis inom högskolorna 

och erfarenheter vid 

högskolorna om införandet 

av terminsavgifter 

Studerandenas 

erfarenheter 

Studerandenas 

erfarenheter 

Terminsavgifternas  

konsekvenser för 

internationaliseringen av 

högskolorna och för 

högskolornas ekonomi 

Uppföljning av tillströmningen av studerande 

Uppföljningen 

gäller i huvudsak: 

• Ansökan och urval 

• Utbildningsprogram 

• Terminsavgifter 

• Stipendier 

• Processer 

• Marknadsföring 

• Stödtjänster 

• Ansökan och urval 

• Terminsavgifter 

• Stipendier 

• Studiernas 

framskridande 

• Respons från 

studerandena 

• Ansökan och urval 

• Utbildningsprogram 

• Terminsavgifter 

• Stipendier 

• Processer 

• Marknadsföring 

• Stödtjänster 
• Studiernas framskridande 

• Respons från 

studerandena 

• Praktik 

• Utexaminering 

• Sysselsättning, studier 

efter avlagd examen 

• Ansökan och urval 

• Terminsavgifter 

• Stipendier 

• Studiernas 

framskridande 

• Respons från 

studerandena 

• Praktik 

• Utexaminering 

• Sysselsättning, 

studier efter 

avlagd examen 

Uppföljningsobjekt 

vid informations-

insamlingen: 
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Seminarier 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäter 

 

 

 

 

 

 

Utredningar 

och rapporter 

Seminariet den 

27.11.2017 

 

 

 

 

 

 

Enkäten riktad till 

högskolorna 

september–

november/2017 

 

 

 

Arbetsgruppens plan 

om vilka utredningar 

och undersökningar 

som ska beställas 

 

Erfarenhetsutbytes-

klinik för högskolorna 
våren -18 

 

Seminarium riktat till 

studerandena hösten -

18 

 

Enkät riktad till 

högskolorna och 

studerandena mars–

maj/2018 

 

 

 

En mellanrapport 

överlämnas till 

undervisnings- och 

kulturministeriet 

senast den 30.9.2018 

 

1–2 

tillställningar/seminarier 

 

 

 

 

 

Enkäter riktade till 

studerandena  

mars–maj/2019 och 

september–

oktober/2019 

 

 

Avslutningsseminarium 

september–

november/2020 

 

 

 

 

Enkät riktad till 

högskolorna mars–

maj/2020 

 

 

 

 

 

En slutrapport 

överlämnas till 

undervisnings- och 

kulturministeriet senast 

den 31.12.2020 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 


