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Beslut om rätt att utfärda civilekonomexamen
Högskoleverket beslutar att ge Högskolan i Halmstad rätt att utfärda
civilekonomexamen.

Ansökan och ärendets hantering
Högskolan i Halmstad har den 12 december 2008 ansökt hos Högskoleverket om
rätt att utfärda civilekonomexamen inom fördjupningarna bank och revisor,
controller, strategiskt ledarskap och management samt internationell marknadsföring. I skrivelse den 16 mars 2009 drog högskolan tillbaka fördjupningen
controller. Antalet helårsstudenter på civilekonomprogrammet beräknas till 60.
För granskning av ansökan har Högskoleverket utsett en sakkunniggrupp
bestående av Harry Flam, (ordförande) professor i internationell ekonomi,
Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Olof Arwidi,
professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, Ekonomihögskolan, Lunds
universitet och Lars Hallén, professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring,
Mittuniversitetet. Underlag för bedömningen har varit högskolans ansökan med
vissa kompletteringar och platsbesök den 11 mars 2009. 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”. De sakkunnigas bedömning är att Högskolan i Halmstad bör ges rätt att
utfärda civilekonomexamen. Efter flera nyrekryteringar har högskolan nu
tillräcklig lärarkompetens och lärarkapacitet i redovisning. Otillräcklig
lärarkompetens och lärarkapacitet i redovisning var skälen till att högskolan fick
avslag på sin ansökan våren 2007. De sakkunniga påpekar samtidigt att högskolan
bör fortsätta att öka antalet disputerade lärare under de inledande åren på
civilekonomutbildningen. Högskoleverket instämmer i denna bedömning.

Beslut
Högskoleverket beslutar att ge Högskolan i Halmstad rätt att utfärda
civilekonomexamen. Verket kommer att följa upp högskolans civilekonomutbildning inom ramen för utvärderingarna av ekonomiämnena 2010.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Loulou von Ravensberg i närvaro av huvudsekreteraren
Lena Adamson, kommunikationsstrateg Åsa Klevard och tf. avdelningschef
Joakim Palestro.
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