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Examensrätt för utbildningen i Byggteknik vid Högskolan i
Borås
Högskoleverket beslutar att Högskolan i Borås behåller rätten att ge
magisterexamen i Byggteknik.
Ärendet

Högskoleverkets nationella utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, tillika
kandidat- och magisterutbildningarna inom motsvarande teknikområden, låg till
grund för verkets beslut den 8 maj 2003 att ifrågasätta examensrätten för
magisterutbildningen i Byggteknik vid Högskolan i Borås.
Till grund för bedömningen, låg underlagen inför och efter platsbesöket. Dessa
visade på för få tillsvidareanställda disputerade lärare knutna till utbildningen.
Högskoleverket har i efterhand begärt in underlag från högskolan, det senaste
daterat 2004-02-16, som beskriver på vilket sätt högskolan kan upprätthålla en
godtagbar lärarkompetens vid högskolan.
Bedömning

En god lärarkompetens krävs för att utbildningen skall kunna ge en
magisterexamen med både bredd och djup. Högskolan i Borås har en speciell
lärarsituation där utbildningen i huvudsak bedrivs med externfinansierade lärare
från Statens provningsanstalt (SP). Den programansvarige har samma situation
med en deltidsanställning till 20 procent vid högskolan.
I den redovisning Högskoleverket i efterhand har erhållit framgår att ett 10-tal
disputerade lärare medverkar i utbildningen. Ett flertal av dessa är anställda vid SP
och har egen erfarenhet som handledare för doktorander. Kontakterna mellan SP
och Högskolan i Borås är även mycket goda. SP är beläget i Borås vilket har lett
till ett utvecklat samarbete mellan dem och högskolan. Flera av högskolans
studenter har efter sin utbildning i Byggteknik blivit anställda vid SP. Kontakterna
mellan studenterna underlättas även av de små studentgrupperna i varje årskull.
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Beslut

Högskoleverket beslutar att Högskolan i Borås behåller rätten att ge
magisterexamen i Byggteknik.
Utbildningen kommer att följas upp år 2006 i enlighet med Högskoleverkets plan
för uppföljning av de nationella utvärderingarna.
Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
utredare Eric Lindesjöö i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och
kanslichef Lennart Ståhle.
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