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Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar
inom huvudområdena praktisk filosofi, teoretisk filosofi,
estetik, filosofi, logik och vetenskapsteori
Högskoleverket beslutar att inte genomföra fördjupade granskningar av
utbildningar inom huvudområdena praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid
Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Lunds universitet; av
utbildningarna inom huvudområdena estetik och filosofi vid Södertörns högskola;
forskarutbildningen vid Kungl. Tekniska högskolan.
Högskoleverket beslutar att genomföra fördjupade granskningar av
utbildningarna inom huvudområdena praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid
Linköpings universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala
universitet; av utbildningen inom huvudområde estetik vid Uppsala universitet; av
utbildningen inom huvudområdet logik vid Göteborgs universitet; av
utbildningarna i huvudområdet vetenskapsteori vid Göteborgs universitet och
Umeå universitet.

Ärendet
Högskoleverket har inom ramen för sitt regeringsuppdrag gjort en nationell
kvalitetsgranskning av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i
praktisk filosofi, teoretisk filosofi, estetik filosofi, logik och vetenskapsteori. För
granskningen har Högskolverket anlitat följande sakkunniga: professor emeritus
Dag Prawitz och universitetslektor Lena Halldenius, Malmö högskola.
Bedömning
Högskoleverket har gjort en bedömning av var fördjupade granskningar krävs för
att kunna avgöra om utbildningarna uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning
och var det inte finns anledning att gå vidare med fördjupade granskningar.
Underlag för bedömningen har varit rapporten 2008:42 R, Granskningar av
utbildningarna inom filosofiområdet.
Beslut
Högskoleverket bedömer att följande utbildningar uppfyller kvalitetskraven på
högre utbildning och blir därmed inte föremål för fördjupad granskning:

•
•
•
•
•
•

Praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet
Teoretisk filosofi vid Högskolan i Skövde
Filosofi vid Kungl. Tekniska högskolan
Praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid Lunds universitet
Estetik vid Södertörns högskola
Filosofi vid Södertörns högskola

Högskoleverket beslutar att genomföra fördjupade granskningar av följande
utbildningar:
• Logik vid Göteborgs universitet: Nyckeltalen lärarkapacitet,
lärarkompetens, handledarkapacitet och handledarkompetens indikerar
brister i utbildningsmiljön på grundnivå.
• Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet: Progression saknas och det ges
otillräcklig undervisning på grundnivå.
• Praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid Linköpings universitet:
Nyckeltalet lärarkapacitet indikerar brister i utbildningsmiljön på
grundnivå och avancerad nivå.
•

Praktisk filosofi vid Stockholms universitet: Brister i undervisningens
omfattning och låg prestationsgrad på grundnivån.

•

Teoretisk filosofi vid Stockholms universitet: Nyckeltalen lärarkapacitet
och lärarkompetens indikerar brister i utbildningsmiljön på grundnivå,
samt att undervisningsvolymen på grundnivå är otillfredsställande.
Praktisk filosofi, teoretisk filosofi och vetenskapsteori vid Umeå
universitet: Nyckeltalen lärarkapacitet, lärarkompetens, handledarkapacitet
och handledarkompetens indikerar brister i utbildningsmiljön på
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En nyligen genomförd
omorganisation har skapat nya förutsättningar vilket också föranleder en
fördjupad granskning.
Praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid Uppsala universitet: Nyckeltalen
lärarkapacitet och prestationsgrad indikerar brister i utbildningsmiljön på
grundnivå och avancerad nivå. Underlaget är också så pass undermåligt att
det inte går att göra en helhets bedömning av utbildningens kvalitet.
Estetik vid Uppsala universitet: Nyckeltalen lärarkapacitet,
handledarkapacitet och prestationsgrad indikerar brister i
utbildningsmiljön på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Underlaget är också så pass undermåligt att det inte går att göra en helhets
bedömning av utbildningens kvalitet.

•

•

•
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Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Tommy Dahlén i närvaro av huvudsekreteraren Lena
Adamson, avdelningschefen Clas-Uno Frykholm och informationschefen Eva
Ferndahl.
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