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Utvärdering av romanska språk, del II: spanska

Högskoleverket ﬁnner att grundutbildningarna i spanska vid Göteborgs,
Lunds, Stockholms och Uppsala universitet samt vid Mälardalens högskola,
Högskolan i Skövde och Södertörns högskola uppfyller kvalitetskraven för
högre utbildning.
Högskoleverket ﬁnner vidare att forskarutbildningarna i spanska vid Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet uppfyller kvalitetskraven. Forskarutbildningen i spanska vid Uppsala universitet är, efter att den enda doktoranden
disputerat i maj 2004, vilande. Högskoleverket ﬁnner dock ingen anledning
att ifrågasätta utbildningens kvalitet.
För ovanstående grund- och forskarutbildningar kommer en uppföljning
av utvärderingen att göras inom tre år.
Högskoleverket ﬁnner anledning att ifrågasätta examensrätten för magisterexamen i spanska vid Linköpings universitet. Ifrågasättandet grundar sig
på brister i lärarkompetens och bristande akademisk kvalitet. Linköpings universitet anmodas att senast den 5 februari 2006 inkomma till Högskoleverket
med en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits. Sedan tar Högskoleverket
ställning till om det ﬁnns skäl att återkalla examensrätten.
Högskoleverket ﬁnner också anledning att ifrågasätta examensrätten för
magisterexamen i spanska vid Umeå universitet. Högskoleverket konstaterar
även att universitetet saknar tillräckliga förutsättningar för att bedriva forskarutbildning i ämnet. Ämnet har för låg samlad vetenskaplig kompetens för
handledning av studenter på magisternivå och i forskarutbildningen. Dessutom ﬁnns brister i den akademiska kvaliteten. Umeå universitet anmodas att
senast den 5 februari 2006 inkomma till Högskoleverket med en redogörelse
för vilka åtgärder som vidtagits. Sedan tar Högskoleverket ställning till om
det ﬁnns skäl att återkalla examensrätten. Högskoleverket kommer därvid att
överväga om det ﬁnns anledning att skriva till regeringen i frågan om förutsättningarna för att bedriva forskarutbildning i ämnet vid Umeå universitet.
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Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av projektansvarig Jana Hejzlar och utredare Anton Ridderstad,
i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och kanslichef Lennart Ståhle.

Sigbrit Franke
Jana Hejzlar
Kopia:
Utbildningsdepartementet
Bedömargruppen

8

