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Yttrande över Stiftelsen Högskolan i Jönköpings
ansökan om rätt att utfärda civilekonomexamen
Utbildningsdepartementets dnr U2008/4623/UH
Högskoleverket föreslår att ansökan från Stiftelsen Högskolan i Jönköping om rätt
att utfärda civilekonomexamen beviljas när de lärare som rekryterats till Högskolan
finns på plats.

Ansökan och ärendets hantering
Stiftelsen Högskolan i Jönköping har den 29 juli 2008 ansökt hos regeringen om
rätt att utfärda civilekonomexamen. Högskoleverket har anmodats att avge ett
yttrande om ansökan. För granskning av ansökan har Högskoleverket utsett en
sakkunniggrupp bestående av professor emeritus Bertil Gandemo (ordförande),
professor Harry Flam, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms
universitet, och professor Lars Hallén, Mittuniversitetet. Underlaget för
bedömningen har varit Stiftelsen Högskolan i Jönköpings ansökan som inkom till
Högskoleverket den 14 augusti 2008. Denna ansökan har följts av omfattande
kompletteringar. Platsbesök genomfördes i Jönköping 2009-01-26. 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 närmare villkoren för att få utfärda civilekonomexamen återfinns i
Högskoleverkets rapport 2007:48 R ”Examensrättsprövning för civilekonomexamen”.
Högskolan i Jönköping ansökte första gången om att få ge civilekonomexamen
våren 2007. Högskolan fick då avslag. Ett av skälen var att Högskolan då inte
klarade kravet på bredd och innehåll eftersom inriktningen marknadsföring
saknades. Denna inriktning finns i den förnyade ansökan tillsammans med extern
redovisning, finansiering och nationalekonomi. Det är sakkunniggruppens

bedömning att Högskolan i Jönköping därmed klarar kravet på bredd och
innehåll.
Det andra skälet till avslaget var att det saknades tillräcklig lärarkompetens i
redovisning. Högskolan har sedan dess gjort flera rekryteringar. De sakkunnigas
bedömning är att Stiftelsen Högskolan i Jönköping därmed uppfyller kravet på
lärarkompetens och lärarkapacitet i redovisning och bör ges rätt att få utfärda
civilekonomexamen under förutsättning att de lärare som nyligen rekryterats finns
på plats. Enligt de anställningsavtal som Högskolan har överlämnat till
Högskoleverket, kommer denna personal att tillträda sina tjänster den 1 juni 2009.
Det förväntade antalet examensarbeten beräknas till cirka sextio varav ungefär tio i
extern redovisning.
Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning. I samband med
behandlingen av de tjugotre ansökningarna våren 2007 kunde Högskoleverket
konstatera att bristen på disputerade, akademiska lärare och lärare med
docentkompetens, var särskilt stor inom inriktningarna redovisning och
finansiering. Denna brist har resulterat i en hård konkurrens om disputerade och
docentkompetenta lärare inom dessa inriktningar. Högskoleverket bedömer att
denna utveckling kommer att fortsätta. Verket kommer att följa upp Högskolan i
Jönköpings civilekonomexamen inom ramen för utvärderingarna av ekonomiämnena 2010. Högskolan i Jönköping bör fortsätta att höja antalet disputerade
lärare på civilekonomutbildningens grundnivå.

Högskoleverkets ställningstagande
Högskoleverket föreslår att Stiftelsen Högskolan i Jönköpings ansökan om rätt att
utfärda civilekonomexamen beviljas när de lärare som nyligen rekryterats finns på
plats vilket, enligt anställningavtalen, kommer att ske den 1 juni 2009.
Beslut i detta ärende har fattats av stf. myndighetschefen Lena Adamson, efter
föredragning av utredaren Loulou von Ravensberg i närvaro av informationschefen
Eva Ferndahl och den t.f. avdelningschefen Joakim Palestro.
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