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Uppföljning av lärarsituationen för utbildning i egyptologi vid
Uppsala universitet
Högskoleverket beslutar att det inte finns några skäl att gå vidare med att
ifrågasätta examensrätten för kandidat och magisterexamen i egyptologi vid
Uppsala universitet.
Ärendet

Högskoleverkets nationella utvärdering av grund- och forskarutbildning i antikens
kultur och samhällsliv samt egyptologi (Högskoleverkets rapportserie 2002:36 R)
låg till grund för Högskoleverkets beslut (reg.nr. 643-3592-01) att särskilt följa
upp lärarsituationen vid ämnet egyptologi vid Uppsala universitet inom ett år.
Högskoleverket anmodade Uppsala universitet den 9 december, år 2003 att inom
två månader inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att
stärka lärarkapaciteten i ämnet egyptologi.
Uppsala universitet har i skrivelser till Högskoleverket redogjort för en rad
åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra kvaliteten i utbildningen för kandidatoch magisterexamen i egyptologi. Dessa skrivelser har inkommit till verket den 4
februari samt en kompletterande skrivelse den 19 februari år 2004.
Högskoleverket har granskat och bedömt underlaget i samråd med sakkunnig,
universitetslektor Paul John Frandsen vid Köpenhamns universitet.
Bedömning

Högskoleverkets samlade bedömning utifrån det insända skriftliga materialet är att
universitetet har vidtagit nödvändiga förbättringar för att garantera
utbildningarnas kvalitet. En forskarassistent har anställts, som tillsammans med
ämnesföreträdaren ska ansvara för undervisning på grundutbildningen samt
handledning på forskarutbildningen. Dessutom har den anställda adjunkten inom
ämnet fått ett utökat förordnande från 50 procent till ca 80 procent.
Sammantaget har universitetet förtjänstfullt genomfört de flesta av de
rekommendationer den externa bedömargruppen gav ämnet egyptologi.
Beslut

Högskoleverket beslutar att det inte finns några skäl att gå vidare med att
ifrågasätta examensrätten för kandidat och magisterexamen i egyptologi vid
Uppsala universitet.
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Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
utredare Joakim Palestro i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och
kanslichef Lennart Ståhle.
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