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Beslut om rätt att utfärda civilekonomexamen
Högskoleverket beslutar att ge Högskolan i Borås rätt att utfärda
civilekonomexamen.

Ansökan och ärendets hantering
Högskolan i Borås har den 15 oktober 2008 ansökt till Högskoleverket om rätt att
utfärda civilekonomexamen. För granskning av ansökan har Högskoleverket utsett
en grupp av sakkunniga: professor emeritus Bertil Gandemo (ordförande), Lunds
universitet, professor Harry Flam, Stockholms universitet och professor Lars
Hallén, Mittuniversitetet. Underlag för bedömningen har varit lärosätets ansökan
med bilagor. Under våren 2009 har en rad kompletteringar begärts in från
lärosätet. De sakkunnigas yttrande bifogas.
Bedömning
Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och utifrån de kvalitetsaspekter som Högskoleverket har utarbetat.
De särskilda villkoren för att få utfärda civilekonomexamen återfinns i rapporten
Examensrättsprövning för civilekonomexamen, Högskoleverkets rapportserie 2007:48
R. De sakkunnigas bedömning är att Högskolan i Borås bör ges rätt att utfärda
civilekonomexamen. Högskoleverket instämmer i denna bedömning.
Beslut
Högskoleverket beslutar att ge Högskolan i Borås rätt att utfärda
civilekonomexamen.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Carl Sundström i närvaro av planeringssekreterare
Carolina Johansson, informationschefen Eva Ferndahl och t.f avdelningschefen
Joakim Palestro.

Anders Flodström
Carl Sundström

Kopia till:
Utbildningsdepartementet
De sakkunniga
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De sakkunnigas yttrande angående ansökan från
Högskolan i Borås om rätt att utfärda
civilekonomexamen
Examensrättsprövning 2007
I prövningen våren 2007 av ansökningar om rätt att utfärda civilekonomexamen
avslogs ansökan från Högskolan i Borås. Kraven på bredd uppfylldes men
tillräcklig lärarkompetens saknades inom de sökta inriktningarna marknadsföring
och organisation. Tillräcklig lärarkapacitet saknades inom den sökta inriktningen
organisation.
Ny ansökan 2008
En ny ansökan från Högskolan i Borås hösten 2008 har följts av flera kompletteringar under våren 2009. En av Högskoleverket utsedd sakkunniggrupp har bestått
av:
Bertil Gandemo
Professor emeritus i företagsekonomi, särskilt redovisning, Ekonomihögskolan Lunds
universitet, ledamot vid prövningen 2007, ordförande för den aktuella prövningen.

Harry Flam
Professor i internationell ekonomi, Stockholms universitet, ledamot vid prövningen
2007.

Lars Hallén
Professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring, Mittuniversitetet, ledamot vid
prövningen 2007.

Ansvarig från Högskoleverket har varit Carl Sundström.

Vidtagna åtgärder av högskolan
Den förnyade ansökan avser samma inriktningar som tidigare, alla inom
företagsekonomi, nämligen management, marknadsföring och redovisning. Den
senare inriktningen erbjuds i två varianter - en allmän och en profilerad mot
externredovisning. En reviderad utbildningsplan gällande fr.o.m. 2009-07-01 har
erhållits, liksom reviderade kursplaner. Förväntad fördelning på de tre
inriktningarna är 20 i management, 35 i marknadsföring och 45 i redovisning.
Antagning av antalet studenter planeras dock ske i förhållande till tillgänglig lärarkapacitet för de sökta inriktningarna.
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En professor i organisation har anställts fr.o.m. 2008-03-01. Därmed är kravet på
lärarkompetens uppfyllt. Begreppet organisation används i personallistan istället
för begreppet management som används för den sökta inriktningen. Professorn
och en universitetslektor gör att lärarkapaciteten inom organisation är
tillfredsställande för bl.a. handledning av uppsatser på avancerad nivå. En professor
i marknadsföring har anställts fr.o.m. 2008-11-01. Därmed är kravet på lärarkompetens uppfyllt.

Sakkunniggruppens synpunkter på vidtagna åtgärder
I Högskoleverkets rapport 2007:48 R förutsätts att ”kursplaner med kurslitteratur
utarbetas av disputerade lärare och att undervisningen till större del meddelas av
disputerade lärare” (sid. 12). Hur kursplaner utarbetats framgår inte av de
kursplaner som bifogats. Undervisningens fördelning kan uppskattas utifrån en
personallista gällande våren 2009. Där framgår hur anställda med olika kompetens
fördelar tillgänglig tid på undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt på forskning och administration. Den övervägande delen av undervisningen på avancerad nivå utförs av disputerade lärare. På grundnivån svarar icke
disputerade lärare för mer än dubbelt så mycket undervisning som disputerade
lärare. Vissa variationer förekommer mellan inriktningarna. Vi förutsätter att det
inte blir några större avvikelser mellan vad som gäller våren 2009 och tiden
därefter.
Vid ansökningstillfället hösten 2008 fanns två universitetslektorer med inriktning
mot organisation/redovisning resp. redovisning/finansiering. Den förstnämnde
slutade i februari 2009 och den sistnämnde har skrivit kontrakt med ett annat
lärosäte för tillträde i juni. Högskolan ledigförklarade 2008 en anställning som
universitetslektor i företagsekonomi med inriktning redovisning. I
sakkunnigutlåtanden i september föreslogs en av två sökande. Högskolan hade
även ledigförklarat en anställning som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning redovisning och krav på docentkompetens. I sakkunnigutlåtanden i
december föreslogs en behörig sökande till anställningen. Enligt e-postmeddelande
2009-04-09 från studierektorn tackade emellertid de föreslagna till lektoratet resp.
docentanställningen nej. Enligt samma meddelande anställdes en annan disputerad
lektor och en licentiat, var och en med 50 procent undervisning. Lektorn är inriktad mot redovisning och licentiaten mot externredovisning. Vi har tagit del av
anställningsbeslut för licentiaten. För lektorn tas beslut i mitten av juni.
Enligt e-postmeddelande anställs från 2009-05-15 den sökande som av två
sakkunniga föreslogs i september 2008. Efter att tidigare ha tackat nej har den
föreslagne nu accepterat. Anställningen avser heltid. Vi har tagit del av
anställningsbeslut.
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Förutsatt att Högskoleverket accepterar ”utbyte” av lärarkapacitet i redovisning hos
anställda vid ansökningstidpunkten mot lärarkapacitet i redovisning hos, vid
tidpunkten för vårt yttrande, en ny universitetslektor på heltid och en på halvtid
samt en licentiat på halvtid, så är lärarkapaciteten i redovisning intakt, möjligen
något förstärkt beroende på fördelning av undervisningen på olika inriktningar.
Förväntan om 45 studenter inom inriktningen redovisning kräver lärarkapacitet
för både undervisning och handledning av ett 20-tal uppsatser på avancerad nivå.
Vi förutsätter att Högskolan i Borås tillser att kravet på såväl lärarkompetens som
lärarkapacitet i redovisning fortlöpande uppfylls.

Förslag till beslut
Högskolan i Borås har vidtagit åtgärder för att avhjälpa de brister som fanns vid
ansökan våren 2007. Genom anställning av en professor i organisation och en
professor i marknadsföring uppfylls kraven på lärarkompetens för dessa
inriktningar. Genom den förstnämnda och en universitetslektor räcker
lärarkapaciteten i organisation för det förväntade studentantalet.
Vi föreslår att Högskolan i Borås beviljas rätt att utfärda civilekonomexamen.
2009-06-02

Bertil Gandemo

Harry Flam
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Lars Hallén

