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INLEDNING
Certifieringen av ”Academic Tutor” och det certifieringssystem som beskrivs i detta
dokument måste hanteras av ett certifieringsorgan.
Certifieringsorganet måste visa att dess organisation är överensstämmer med ISO 17024 –
Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons.

DEL 1
KRAV FÖR ANSÖKAN
För att vara berättigade, den akademiska handledare, skall sökanden till certifiering,
kontrollera att han uppfyller följande krav:
Minst samma nivå så de tänkta
studenterna har (samma examen
eller likvärdigt)
Kurs för ”Academic Tutor”
registrerat hos ett certifierande
organ (1), inte äldre än 5 år (2)

Utbildningsbevis
UTBILDNING
Avslutad utbildning
OCH

YRKESERFARENHET

Allmän yrkesmässig erfarenhet

Antingen 5 år som utbildare/
handledare eller lärare inom
samma professionella område
som studenten
ELLER
Minst 3 års fulltidserfarenhet
som ”Academic Tutor”

ETISKA REGLER
FÖR ”ACADEMIC
TUTOR”

Undertecknas

(1) Det certifierande organet måste registrera utbildningsanordnare efter att ha kontrollerat
utbildningens innehåll, utbildarens kompetens samt kvalitén på utbildningsanordnarens
organisation.
(2) Utbildningen för ”Academic Tutor” är ett möjligt alternativ för sökande med 5 års
yrkeserfarenhet som yrkeshandledare eller lärare inom samma yrkesområde som studenterna.
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DEL 2
HUR KAN MAN FÅ KOMPETENSEN CERTIFIERAD?
2.1 SYSTEMCERTIFIERING
Den sökande
sänder ansökan (1)

Certifieringsorganisationen
analyserar ansökan
(2)

Den sökande kallas
till prövning (3)

Den sökande
genomgår prövning
efter identitetskontroll (4)

(1) Den sökande skickar sitt ansökningsformulär till
certifieringsorganet i landet. Det kan också skickas till en
utbildningsorganisation som registrerats av certifieringsorganet.

(2) Certifieringsorganet undersöker om förutsättningarna är uppfyllda
enligt de krav som anges i del 1 av detta dokument.

(3) Om den sökande svarar upp mot alla krav, skickar
certifieringsorganet honom (henne) en underrättelse.

(4) Certifieringsorganet kontrollerar identiteten hos den sökande. Den
sökande genomgår certifieringsgranskningen under tillsyn av
certifieringsorganet eller utbildningsorganisationen som registrerats av
certifieringsorganet.

Resultat efter
prövningen (5)

(5) Det certifierande organet skall bedöma kompetensen hos de
sökande baserad på kraven i certifieringssystemet för ”Academic
Tutor”.

Beslut om
certifiering (6)

(6) Beslutet om certifiering av en sökande utförs av certifieringsorganet
om resultatet av bedömningen utfaller enligt kraven i
certifieringssystemet för ”Academic Tutor”.

Ett certifikat
utfärdas för 5 år av
certifieringsorganet
(7)

(7) Certifieringsorganet tillhandahåller ett certifikat som är giltigt i 5 år.
Intyget innehåller följande information:
Namn på certifierad person och ett certifieringssystemsnummer, namn
på certifieringsorganet, en hänvisning till de färdigheter som omfattas
av certifieringen, inklusive giltighet, villkor och begränsningar, datum
för certifieringen samt slutdatum.
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2.2 UPPGIFTER OM BEDÖMNINGEN
För att bli certifierad, måste sökanden ha uppfyllt ovanstående krav samt blivit godkänd/
lyckats vid prövningen.
Det certifierande organet skall bedöma kompetensen hos den sökande, enligt kraven i
certifieringssystemet för ”Academic Tutor”, vilket i sin tur är baserat på referensramarna av
”Academic Tutor”.
Bedömningarna omfattar följande färdigheter (se arbetspaket 3):
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Social kompetens
Pedagogisk skicklighet
Färdigheter i utvärdering
Ledarförmåga
Administrativa färdigheter
Problemlösning
Väsentliga kunskaper

Bedömningen är uppdelad i två delar:
❑ MCQ
Målet gäller den övergripande kunskapen hos den sökande
❑ Fallstudier
Syftet är att utvärdera beteendet hos de sökande i en viss situation.
Fallstudierna speglar en praktisk situation där den sökande bör visa hur han skulle
agera i en viss situation genom att omsätta alla kunskaper som ”Academic Tutor”.
Varaktighet av prövningen:
❑ 2 timmar
Antal frågor:
❑ MCQ: 18 frågor
❑ Fallstudier: 10 situationer
För godkänd prövning:
❑ 50% av godkända svar för MCQ
OCH
❑ 70% av bra svar för fallstudiedelen (är en uteblivet svar betraktas som ett
misslyckande)
Om den sökande misslyckas i en av de två delar, kan han/ hon tillgodoräkna sig den
godkända delen vid en framtida certifieringsprövning.
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DEL 3
HUR KAN MAN INFORMERA OM CERTIFIERING AV
”ACADEMIC TUTOR”?
Den certifierade ”Academic Tutor” kan använda certifikatet i sitt CV.
Certifieringsmärke eller en logotyp görs tillgänglig för den certifierade personen.
Certifieringsorganet informerar certifierade ”Academic Tutor” om rättigheter för användning
av kontrollmärket (logotypen).
En förteckning över certifierade akademisk handledare publiceras av certifieringsorganet.
Alla olämpliga hänvisningar till certifieringen eller andra vilseledande användningar av intyg,
märken eller logotyper kommer att beivras av certifieringsorganet.

DEL 4
HUR KAN MAN BIBEHÅLLA SIN ”ACADEMIC TUTOR”
CERTIFIERING?
30 månader efter dagen för certifiering kontaktar certifieringsorganet ”Academic Tutor” för
uppdatering av certifieringen. Denna kontroll genom en dokumentgranskning.
Den ”Academic Tutor” sänder in alla dokument, senast inom 4 månader.
Krav för bibehållande av certifieringen:
❑ Att ha ett minimum av 12 månader av samlad yrkeserfarenhet som ”Academic Tutor”
❑ Att fylla i en redogörelse för verksamheten som certifierad ”Academic Tutor”
❑ Att beskriva två fallstudier avseende handledning
❑ Att fylla en uppgift om eventuella mottagna klagomål eller krav och vilka åtgärder
som vidtagits.

Certifieringsorganet analyseras de dokument som den ”Academic Tutor” sänder in och
beslutar därefter om eventuell förlängning av den personliga certifieringen.
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DEL 5
HUR KAN MAN FÖRNYA SIN CERTIFIERING?
Certifieringsorganet kontaktar ”Academic Tutor” sex månader före utgången av
giltighetstiden för certifikatet för att organisera omcertifiering av ”Academic Tutor”. Denna
omcertifiering sker genom en dokumentgranskning.
Den ”Academic Tutor” insänder alla dokument inom 4 månader.

Krav för omcertifiering (förnyelse):
❑ Att ha minst 12 månader samlad yrkeserfarenhet som ”Academic Tutor”
❑ Att fylla i en redogörelse för verksamheten som certifierad ”Academic Tutor”
❑ Att beskriva två fallstudier avseende handledning
❑ Att fylla en uppgift om eventuella mottagna klagomål eller krav och vilka åtgärder
som vidtagits.
❑ Att leverera två utvärderingar om utförd handledningsverksamhet och som erhållits
från en student och/ eller studentens arbetsplatsledare och/ eller ledare vid en
utbildningsorganisation.

Certifieringsorganet analyserar de dokument som den ”Academic Tutor” sänder in och
omcertifierar (eller ej) den ”Academic Tutor”.
Om den ”Academic Tutor” godkänds och intyget förnyas, så sänder certifieringsorgan ett nytt
intyg avseende en certifieringsperiod på 3 år.
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