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Utvärdering av grund- och forskarutbildning i ämnet dataoch systemvetenskap/informatik år 2003
Grundutbildningarna i data- och systemvetenskap/informatik håller i allmänhet tillräcklig kvalitet. Högskoleverket ser ingen anledning att ifrågasätta examensrätten för grundutbildning med huvudämnet data- och systemvetenskap/
informatik vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna,
Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar, Högskolan i Skövde, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Karlstads universitet,
Linköpings universitet (campus Linköping och campus Norrköping), Luleå
tekniska universitet, Lunds universitet, Mitthögskolan, Mälardalens högskola,
Stockholms universitet/KTH, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.
Högskoleverket ser heller ingen anledning att ifrågasätta kvaliteten i forskarutbildningen i ämnet vid Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms
universitet/KTH, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.
Högskoleverket ﬁnner anledning att ifrågasätta examensrätten för magisterexamen i ämnet datavetenskap med inriktning informatik vid Växjö universitet. Högskoleverket konstaterar också att universitetet saknar tillräckliga
förutsättningar för att bedriva forskarutbildning i ämnet. Ämnet har för liten
kapacitet och för låg samlad vetenskaplig kompetens i lärarkåren för handledning av studenter på magisternivå och i forskarutbildningen. Växjö universitet
anmodas att senast den 15 april 2005 inkomma till Högskoleverket med en
redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits angående den bristande lärarkompetensen i ämnet. Därefter kommer Högskoleverket att ta ställning till om
det ﬁnns skäl att återkalla examensrätten för magisterexamen. Högskoleverket
kommer också att överväga om det ﬁnns anledning att skriva till regeringen i
frågan om förutsättningarna för att bedriva forskarutbildning i ämnet.

En uppföljning av utvärderingen kommer att göras inom ca tre år.
Vid denna uppföljning kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt hur
förbättringsarbetet vid institutionen i informatik vid Lunds universitet framskrider.
Likaså kommer Högskoleverket att ägna särskild uppmärksamhet åt vilka
åtgärder som Linköpings universitet vidtagit med anledning av bedömargruppens rekommendation om samverkan mellan utbildningen med informatik
som huvudämne vid campus Norrköping och avdelningen för informatik
inom institutionen för datavetenskap i Linköping.
Särskild uppmärksamhet kommer även att ägnas åt vad Luleå tekniska
universitet har gjort med anledning av att bedömargruppen funnit att den
samlade vetenskapliga kompetensen i lärarkåren är låg i förhållande till verksamhetens omfattning.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av projektansvarig Carin Olausson samt utredarna Lars Geschwind och Jana Hejzlar i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och
kanslichef Lennart Ståhle.
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