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Uppföljning av Högskoleverkets utvärdering av orientaliska och
afrikanska språk samt Mellanösternkunskap
Högskoleverket finner inte länge skäl att ifrågasätta examensrätter på kandidat- och
magisternivå i hebreiska vid Göteborgs universitet och hindi, kurdiska och tamil vid
Uppsala universitet. Högskoleverket finner heller inte skäl för att skriva till regeringen
angående forskarutbildningen i semitiska språk vid Lunds universitet eller
forskarutbildningen i semitiska språk, turkiska och iranska språk samt assyriologi,
indologi och jämförande indoeuropeisk språkforskning vid Uppsala universitet.
Ärendet
I utvärderingen av orientaliska och afrikanska språk samt Mellanösternkunskap
ifrågasatte Högskoleverket examensrätter på kandidat- och magisternivå i hebreiska vid
Göteborgs universitet samt i hindi, kurdiska och tamil vid Uppsala universitet.
Högskoleverket fann också att Lunds universitet saknade tillräckliga förutsättningar för
bedriva forskarutbildning i semitiska språk och att Uppsala universitet saknade
tillräckliga förutsättningar att bedriva forskarutbildning i semitiska språk, turkiska och
iranska språk samt assyriologi, indologi och jämförande indoeuropeisk språkforskning.
De berörda universiteten har inkommit med skriftliga redogörelser för vidtagna åtgärder
inom de berörda utbildningarna. Bedömargruppens ordförande, Anders Hultgård, har
bistått Högskoleverket i granskningen av dokumenten.
Bedömning
Bedömargruppens ordförande anser att de berörda lärosätena på ett ansvarsfullt och
tillfredställande vis, har åtgärdat de påtalade bristerna i de berörda grund- och
forskarutbildningarna. Yttrandet från bedömargruppens ordförande bifogas detta beslut.
Beslut
Högskoleverket instämmer i ordförandes bedömning och beslutar att respektive
universitet får behålla sina examensrätter på kandidat- och magisternivå i hebreiska
(Göteborgs universitet) och hindi, kurdiska och tamil (Uppsala universitet).
Högskoleverket beslutar också att inte tillskriva regeringen beträffande
forskarutbildningen i semitiska språk vid Lunds universitet samt forskarutbildningen i
semitiska språk, turkiska och iranska språk samt assyriologi, indologi och jämförande
indoeuropeisk språkforskning vid Uppsala universitet.

Detta beslut har fattats av universitetskanslern Sigbrit Franke efter fördragning av
utredare Karin Agélii i närvaro av kanslichef Lennart Ståhle och avdelningschef
Ragnhild Nitzler.
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På grundval av bedömargruppens utvärdering av utbildningen i orientaliska och afrikanska språk
samt Mellanösternkunskap vid svenska universitet fattade Högskoleverket 2004-04-30
beslut att ifrågasätta examensrätterna för kandidat- och magisterexamen i hebreiska vid Göteborgs
universitet samt i hindi, kurdiska och tamil vid Uppsala universitet. I dessa båda fall var skälen
otillräckliga lärarresurser och brister i den kritiska och kreativa miljön.
Vidare fann Högskoleverket att Uppsala universitet saknade tillräckliga förutsättningar att bedriva
forskarutbildning i semitiska, turkiska och iranska språk samt i assyriologi, indologi och
jämförande indoeuropeisk språkforskning. Samma bedömning gjordes för forskarutbildningen i
semitiska språk vid Lunds universitet. Vid båda lärosätena påtalades brister i den kritiska och
kreativa miljön samt avsaknaden av obligatoriska kurser i vetenskapsteori och metodik.
De berörda universiteten har nu inkommit med redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att
skapa en bättre miljö för forskarutbildningen och för att avhjälpa de övriga brister som framkom
vid bedömargruppens granskning. Som ordförande för bedömargruppen kan jag med
tillfredsställelse konstatera att de förändringar som genomförts ligger i linje med det som
bedömargruppen föreslog.
De olika forskarutbildningarna i orientaliska språk vid Uppsala universitet har knutits närmare
varandra och kan nu betraktas som en sammanhållen forskningsmiljö. Gemensamma metod- och
teorikurser anordnas som ett obligatoriskt inslag i utbildningen. Vad gäller grundutbildningen
har den nytillträdda professorn i indologi ansvar även för hindi och tamil. Kurdiskans situation
har på viktiga punkter förbättrats.
Forskarutbildningen i semitiska språk vid Lunds universitet har för tillfället lagts på is men skall
återupptas så snart förhållandena medger detta. Den kommer då att få en vidare inriktning och
ges en fastare uppläggning. Doktoranderna kan också räkna med en utökad
handledningskompetens.
Göteborgs universitet har beslutat om åtgärder för att behålla och stärka utbildningen i hebreiska.
Med hänsyn till de genomförda förändringar som universiteten genomfört vill jag på
bedömargruppens vägnar förorda att Högskoleverket inte fråntar berörda ämnen examensrätten
och inte för upp påtalade brister i forskarutbildningen på regeringsnivå.
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