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Fakultetens undervisning har 
utvärderats och  

befunnits vara bra
Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet står otvivelaktigt i främsta 
ledet av den veterinärmedicinska forskningen i Europa. Så bedömde European Com-
mittee on Veterinary Education, ECOVE, saken i slutet av november i Wien. Samtidigt 
ackrediterade organisationen fakultetens kvalitetssystem som första i Europa.  

ECOVE är ett gemensamt organ för de europeiska veterinärmedicinska utbild-
ningsenheterna, European Association of Establishments for Veterinary Educatio, det 
vill säga EAEVE och de europeiska veterinärorganisationerna FVE. Den europeiska 
utvärderingen av utbildningsprogrammen har långa traditioner och nyligen har 
man också börjat ackreditera de godkända utbildningsenheternas kvalitetsprogram. 
Vår fakultet är den första enheten där man förutom utbildningsprogrammet också 
utvärderade utbildningens kvalitetsprogram. Detta gav oss möjligheten att historiskt 
sett bli den första ackrediterade fakulteten.

Som enda enhet i Finland som utbildar veterinärer, måste vi söka jämförelseobjekt 
utomlands. I Europa fungerar 110 enheter som utdelar examen, och av dessa har 
3� ett utbildningsprogram som EAEVE har godkänt fullt ut. Utbildningsprogrammets 
godkännande gäller i tio år efter utvärderingen. EAEVE utvärderade och godkände 
fakultetens utbildningsprogram senast för tio år sedan. Efter år 1999 har mången sak 
inom fakulteten förändrats: personalen har ökat, utbildningsprogrammet är utsatt för 
kontinuerlig utvärdering och utveckling, organisationen har reviderats flera gånger 
och fakulteten fungerar i helt nya utrymmen på campus i Vik. 

I EAEVE:s utvärderingssystem skriver man först en detaljerad självutvärderingsrap-
port om både utbildningsprogrammet och om kvalitetsprogrammet. Självutvärde-
ringen uppföljs sedan med en veckas besök på den utbildningsenhet som utvärderas, 
och under detta besök granskar gruppen av sakkunniga huruvida verkligheten 
motsvarar den framlagda rapporten. Det var ett tungt uppdrag att förbereda sig för 
EAEVE:s utvärdering, trots att fakulteten under de senaste decennierna har blivit 
rutinerad genom många sorters utvärderingar som Helsingfors universitet har ordnat. 
Direktiven, inklusive bilagor, för självutvärderingen omfattade bara den över hundra 
sidor detaljerad text.

Under veckan före Veterinärdagarna gästade den internationella utvärderingsgrup-
pen under ledning av professor Gert Niebauer fakulteten. Utvärderingsgruppen som 
bestod av nio personer bestod förutom av den akademiska världens gamla rävar samt 
studenter också av en veterinär som arbetar med praktiskt arbete. Organisationen 
behöver flera praktikerveterinärer som är intresserade av utvärdering och tar gärna 
emot anmälningar av finska intresserade veterinärer, länken finna på tidningens 
webbplats. Detta rekommenderar jag, emedan ett deltagande i utvärdering är ett 
utmärkt sätt att se Europa och varierande veterinärutbildning.

Utvärderingsgruppen utförde intensiva och omfattande intervjuer av fakultets-
personalen, studenter och bindningsgrupper. Jag blev förvånad då planerare Jaana 
Koivisto, som stod för de praktiska arrangemangen, i slutet av besöket sade att 
hon hade arrangerat flera än hundra människors rörelser under veckan. En central 
person för utvärderingens arrangemang på fakulteten var docent Mirja Ruohoniemi 
och tillsammans med henne hördes jag på ECOVE:s möte i Österrike. Sällan får 
man höra så positiva kommentarer. Visst kan man utveckla också det som är bra 
och utvärderingen lyfte fram också saker som skall utvecklas. 

Det goda utvärderingsresultatet är en följd av fakultetens långsiktiga 
arbete och av att arbetsgemenskapen har lyckats. Det uppnådda resultatet 
har uppbyggts av studenter, lärare och stödpersonal tillsammans. Alla kan 
med skäl vara yrkesstolta. De som är intresserade kan läsa både ECOVE:s  
och fakultetens rapporter på fakultetens webbsidor. 
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