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Examensrätterna för magister- och forskarutbildningen i fysik
vid Örebro universitet
Högskoleverket beslutar att Örebro universitet behåller rätten att ge
magisterexamen i fysik. Angående forskarutbildningen i fysik har Örebro
universitet beslutat att skyndsamt avveckla denna utbildning. Inga övriga årgärdet
vidtas därmed för forskarutbildningen i fysik.
Ärendet
Högskoleverkets nationella utvärdering av fysikutbildning låg till grund för verkets
beslut den 15 mars 2005 att ifrågasätta examensrätten för magisterexamen i fysik
samt forskarutbildningen vid Örebro universitet. Motiveringen till detta var
följande:
• Ledning och lärare behöver bli mer medvetna om behovet av att utveckla
utbildningen och kontakterna med andra lärosäten.
• Progressionen i grundutbildningen bör förbättras. Orienteringsanknutna
kurser bör inte användas som grundkurser, och läroböcker av typen amerikanska
collegeläromedel bör ej användas ända upp på 60-poängsnivån.
• Laborationerna och examinationsformerna i grundutbildningen bör utvecklas
och laborationsutrustningen rustas upp.
• Om magisterutbildningen skall behållas måste lärarnas forskningsaktivitet
ökas.
• Om forskarutbildningen skall behållas måste den lokala forskningsmiljön
systematiskt förstärkas.
Ärendet har granskats i samråd med Bengt E Y Svensson, ordförande för
bedömargruppen, samt Ann-Marie Pendrill tillika medlem i bedömargruppen.
Bedömning
Ordförande Bengt E Y Svensson bedömer att kraven för magisterexamen i fysik
uppfylls enligt redovisningen i åtgärdsplanen inkommen till Högskoleverket 200603-13 samt i den kompletterande informationen i brev daterat 2006-04-27.

Beslut
Högskoleverket instämmer i ordförandens yttrande och beslutar att Örebro
universitet behåller rätten att ge magisterexamen i fysik. Då Örebro universitet
beslutat att skyndsamt avveckla forskarutbildningen i fysik enligt brev daterat
2006-04-27 vidtas därmed inga vidare åtgärder för forskarutbildningen i fysik.
Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
utredare Eric Lindesjöö i närvaro av avdelningschef Clas-Uno Frykholm och
kanslichef Lennart Ståhle.
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