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Beslut om tillstånd att utfärda apotekarexamen
Högskoleverket beslutar att ge Umeå universitet tillstånd att utfärda
apotekarexamen.

Ansökan och ärendets hantering
Umeå universitet har den 30 november 2010 ansökt till Högskoleverket om
tillstånd att utfärda apotekarexamen om 300 högskolepoäng. För granskning av
ansökan har Högskoleverket utsett följande sakkunniga: apotekare Astrid Kågedal,
Apoteket AB och professor emeritus Björn G. A. Lindeke. De båda sakkunniga
ingick i den expertgrupp som behandlade universitetets tidigare ansökan, reg.nr
83-6076-09. Underlag för bedömningen har varit ansökan med bilagor samt det
platsbesök som genomfördes den 23 mars 2010 vid den tidigare ansökan. 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 sakkunnigas bedömning är att bifalla Umeå universitets ansökan om
tillstånd att utfärda apotekarexamen om 300 högskolepoäng. Högskoleverket
instämmer i denna bedömning.
Beslut
Högskoleverket beslutar att ge Umeå universitet tillstånd att utfärda
apotekarexamen om 300 högskolepoäng.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter
föredragning av utredaren Eric Lindesjöö i närvaro av stabschef Lennart Ståhle och
avdelningschefen Magnus Hjort.
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Expertgruppens utlåtande över Umeå
universitets ansökan om examenstillstånd
för apotekarexamen

I beslutet daterat 2010-05-04 för Umeå universitets ansökan om examenstillstånd, reg.nr 83-6076-09, ingick undertecknade i den grupp av sakkunniga som behandlade lärosätets ansökan. Vi identifierade ett antal brister
som behövde åtgärdas innan rekommendation kunde ges om inrättande av
apotekarutbildning. Nedan följer vår bedömning av universitets förnyade
ansökan.
Avseende lärarkompetens finner vi att lärosätet, med de nyrekryteringar
som gjorts, nu uppfyller kravet på nödvändig kompetens för undervisning
och handledning även där sådan tidigare saknades och att denna står i proportion till utbildningens omfattning. Ansökan visar även på att lärarna
inom sin tjänst har reella möjligheter till kompetensutveckling och egen
forskning.
Ansökan visar på att utbildningen kommer att ges i en forskande miljö
och på vilket sätt studenterna kommer att få ta del av denna i sin distansbaserade utbildning.
Avseende infrastrukturen har lärosätet förtydligat hur undervisningen
inom den galeniska farmacin kommer att genomföras vid Universitetet i
Tromsø. Avsiktsförklaringar gällande samarbete mellan Umeå universitet
och Universitetet i Tromsø finns, men det verkar inte föreligga något avtal,
som visar att tillgången på lärarresurser och faciliteter kommer att vara säkerställd för de studenter som påbörjat sin utbildning.
Styrdokumenten ger en heltäckande information avseende utbildningsplan, kursplaner och litteratur. Kursplanerna täcker på ett fullgott sätt in de
nödvändiga utbildningsmomenten i den avsedda utbildningen.
Säkringen av examensmålen i utbildningen är tydligt beskriven inkluderande säkringen av utförandet av det självständiga arbetet. Förkunskapskraven är definierade tillika benämningarna på de möjliga examensutgångarna.
Hur utbildningens kvalitet säkras framgår av de bilagda styrdokumenten
som beskriver kvalitetssäkringssystemen vid både Umeå universitet och Universitetet i Tromsø.

Sammanfattande slutsats

Vår slutsats är att den planerade apotekarutbildningen vid Umeå universitet
uppfyller ställda krav för examenstillstånd och vi rekommenderar Högskoleverket att bevilja Umeå universitet tillstånd för apotekarutbildning.
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Samtidigt vill vi ge följande rekommendation till Umeå universitet: Innan
utbildningen påbörjas skall det finnas ett reellt, detaljerat och juridiskt bindande avtal mellan Umeå universitet och Universitet i Tromsø. Ett sådant
avtal skall säkerställa nödvändiga personella och materiella resurser för programmet och detta för en definierad tidsperiod, omfattande minst varje
påbörjad utbildningscykel.
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