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Beslut gällande uppföljning av ämnena grekiska och nygrekiska
vid Stockholms universitet
Ärendet

I samband med den nationella utvärderingen av klassiska språk 2001 framförde
Högskoleverket en allvarlig anmärkning mot grundutbildningen i grekiska samt
ifrågasatte examensrätten för forskarutbildningen i samma ämne. Högskoleverket
riktade också en allvarlig anmärkning mot forskarutbildningen i nygrekiska. (Se
Högskoleverkets beslut 2002-02-12, reg.nr 643-424-01.) Av beslutet framgår att
utbildningarna har allvarliga svagheter som behöver åtgärdas, särskilt beträffande
otillfredsställande lärarresurser. Högskoleverket menade att såväl omedelbara
punktinsatser som mer långsiktiga åtgärder bör vidtas av lärosätet i syfte att
förbättra utbildningarnas kvalitet och anmodade lärosätet att inkomma med en
handlingsplan till Högskoleverket där det tydligt framgår vilka åtgärder som
lärosätet tänker vidta. Stockholms universitet inkom med en handlingsplan den 27
augusti 2002. Bedömargruppens ordförande professor Tomas Hägg har yttrat sig
över handlingsplanen. Yttrandet bifogas.
Bedömning gällande grund- och forskarutbildningen i grekiska

Bedömargruppens ordförande anser att situationen har ljusnat betydligt. Det halva
lektoratet har temporärt utvidgats (till och med 2003) till ett helt, doktoranden
och disputerad grecist undervisar innevarande termin, båda på fortsättningskursen,
och en timlärare assisterar i nybörjarundervisningen. Därigenom har docenten fått
betydande avlastning i sin undervisningsbörda, hon har möjlighet till egen
forskning, och hennes vetenskapliga kompetens kan utnyttjas bättre (seminarier,
handledning). Doktoranden har dessutom fått en biträdande utländsk handledare.
Detta, i förening med institutionaliserat samarbete på forskarutbildningsnivå med
teoretisk filosofi och inlett samarbete med ämnet grekiska i Uppsala (och även i
Lund), ger enligt ordförandes bedömning en god prognos för ämnets närmaste
framtid på både grund- och forskarutbildningsnivå vid Stockholms universitet,
förutsatt att det får behålla de extra resurser det nu har tillförts och att
samarbetsavtalen aktiveras.

Bedömning gällande forskarutbildningen i nygrekiska

Också här har läget förbättrats, anser bedömargruppens ordförande, genom att
docenten har fått ett tillsvidareförordnande på heltid. Ett par timlärare sköter för
närvarande övrig undervisning (som vikare för den utländska lektorn). I
handlingsplanen framhålls dock med rätta det akuta behovet av ytterligare en
disputerad lektor, inte minst mot bakgrund av planerna att lägga om kurserna på
grundutbildningen från halvfart/kväll till helfart/dag. Biträdande handledare är
redan regel inom forskarutbildningen, nationella seminariemöten i ämnet kommer
att hållas tre gånger om året från och med innevarande läsår, och till våren skall
också samarbete inledas med ämnet bysantinologi i Uppsala. Man kan hysa en
försiktig optimism om att kvaliteten på forskarutbildningen därmed är på väg att
styrkas, i väntan på att docenten får mer permanent kvalificerad avlastning på
grundutbildningsnivå och därmed kan ägna mer tid till forskarutbildningen och
egen forskning.
Beslut

Högskoleverket instämmer i professor Tomas Häggs bedömning och beslutar att
utvecklingen för ämnena grekiska och nygrekiska följs upp inom tre år i samband
med uppföljningen av samtliga de utbildningar som ingick i utvärderingen av
klassiska språk år 2001. Uppföljningen kommer då att särskilt beakta ämnenas
situation gällande lärarresurser och samverkan.
Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
utredare Charlotta Karlsson i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och
kanslichef Lennart Ståhle.
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