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Angående Newmaninstitutets ansökan om rätt att
utfärda kandidatexamen i teologi
(Remiss 2008-11-18, dnr U2008/6854/UH)
Högskoleverket anser inte längre att ansökan från Newmaninstitutet om rätt att
utfärda kandidatexamen bör avslås. Efter det att närmare redogörelse för
lärarkollegiets sammansättning och arbetssätt har inkommit från lärosätet, föreslår
Högskoleverket att Newmaninstitutets ansökan beviljas. Ärendets förnyade
beredning har skett i samråd med de sakkunniga.

Ansökan och ärendets hantering
Newmaninstitutet ansökte den 20 oktober 2008 hos regeringen om rätt att utfärda
kandidatexamen i teologi. Högskoleverket anmodades att avge ett yttrande om
ansökan. För granskning av ansökan utsåg Högskoleverket som sakkunniga
professor Anders Jeffner (ordförande), fil.dr och lektor Marja-Liisa Keinänen,
professor David Hellholm och studentrepresentant Johanna Ekhagen. Underlaget
för bedömningen utgjordes av ansökan med bilagor och ett platsbesök vid
institutet den 12 mars 2009.
Den 2 juni 2009 fattade Högskoleverket beslut om yttrande i ärendet. Trots att
större delen av lärarstaben vid institutet är visstidsanställd bedömde de sakkunniga
att lärarkompetensen och lärarkapaciteten var tillräcklig i och med lärarnas höga
kompetens. Högskoleverket bedömde dock att lärarkompetensen och
lärarkapaciteten var otillfredsställande i bibelvetenskap, kyrkohistoria och i
teologiska kulturstudier, eftersom det inte finns två tillsvidareanställda disputerade
lärare i vart och ett av dessa ämnen. De många timanställda lärarna bedömdes ha
god kompetens men inte kunna garantera ämnesmässig och pedagogisk
kontinuitet och utveckling.
Den 16 juni 2009 förtydligade Newmaninstitutet vid ett möte med
Högskoleverket sina strategier för att skapa ämnesmässig och pedagogisk
kontinuitet hos lärarkollegiet. Dessa förtydliganden har även redovisats i en
skriftlig redogörelse av den 18 juni 2009. Det har därmed framkommit nya
uppgifter som kan sammanfattas som följer. Newmaninstitutet håller under
rådande omständigheter antalet tillsvidareanställda lärare nere. Istället har man valt

att knyta till sig en stabil grupp högt kvalificerade återkommande timlärare.
Genom skrivna avtal är de nära knutna till verksamheten och åläggs att delta i
institutets utvecklingsarbete och stå till förfogande för minst en kurs om året. En
av deras uppgifter är dessutom att föra in nya impulser från den akademiska
världen utanför institutet. En lärare i denna grupp är också genom särskilt avtal
knuten till verksamheten som mentor.
Newmaninstitutet har härutöver skriftligt förtydligat hur progressionen i
utbildningen är tänkt. Denna redogörelse stärker intrycket att utbildningen vid
institutet håller hög kvalitet.

Bedömning
De sakkunniga bedömer att lärarkompetensen och lärarkapaciteten vid
Newmaninstitutet är tillfredsställande. De återkommande timlärarna är så fast
knutna till verksamheten att den valda modellen ger goda garantier för stabilitet
och kontinuitet. Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning.
Högskoleverkets ställningstagande
Högskoleverket föreslår att Newmaninstitutets ansökan om rätt att utfärda
kandidatexamen i teologi beviljas.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Agnes Ers i närvaro av informationschefen Eva Ferndahl
och t.f. avdelningschefen Joakim Palestro.
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