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Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och
informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, informationsoch medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska
universitet och högskolor

Högskoleverket ﬁnner att grundutbildningarna i arkivvetenskap vid Mitthögskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet uppfyller kvalitetenskraven för högre utbildning och ifrågasätter därför inte examensrätten
i ämnet.
Vidare ﬁnner Högskoleverket att grund- och forskarutbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, i avtalsbundet samarbete med Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och
Uppsala universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och ifrågasätter därför inte examensrätten i ämnet.
Detsamma gäller för grund- och forskarutbildningen i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet och grund- och forskarutbildningen i kulturvård
vid Göteborgs universitet.
Högskoleverket ﬁnner även att grundutbildningarna i museologi vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och frågasätter därför inte examensrätten i
ämnet. Även forskarutbildningen i museologi vid Umeå universitet uppfyller
kvalitetskraven.
Högskoleverket ﬁnner anledning att ifrågasätta magisterexamensrätten i
ämnet informations- och medievetenskap vid Linköpings universitet. Ämnet
har för liten kapacitet och ingen disputerad lärare som är ansvarig ämnesföreträdare. Dessutom har bedömarna funnit att det ﬁnns problem med ämnets
identitet och de förespråkar en omstrukturering av verksamheten.
Linköpings universitet anmodas att senast den 9 oktober 2005 inkomma
till Högskoleverket med en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Högskoleverekt att ta ställning till om det ﬁnns skäl att återkalla
magisterexamensrätten.
Forskarutbildningen inom området i Linköping sker i forskarstudieämnet
informatik med en inriktning mot informationssystem och media vid teknisk

fakultet. Högskoleverket ﬁnner att forskarutbildningen uppfyller kvalitetskraven.
En uppföljning av utvärderingen kommer att göras inom tre år.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av projektansvarig Carin Olausson i närvaro av avdelningschef
Ragnhild Nitzler och kanslichef Lennart Ståhle.
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