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Uppföljning av utbildningsutvärdering på forskarnivå 
inom datavetenskap 
 

Beslut 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning 
som leder till licentiat- och doktorsexamen inom datavetenskap vid följande lärosäten: 

Blekinge tekniska högskola 
Datavetenskap – licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

Chalmers tekniska högskola AB 
Data och informationsteknik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

Göteborgs universitet 
Data och informationsteknik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

Luleå tekniska universitet 
Kommunikations- och beräkningssystem – licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

Umeå universitet 
Datavetenskap – licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för dessa lärosäten att utfärda licentiat- och doktorsexamen 
inom datavetenskap.  
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Ärendets hantering 
UKÄ beslutade den 26 juni 2018 (reg.nr. 411- 00357-16) att ge det samlade omdömet ifrågasatt 
kvalitet för utbildning som leder till licentiat- eller doktorsexamen inom datavetenskap vid Blekinge 
tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola AB, Göteborgs universitet, Luleå tekniska 
universitet och Umeå universitet. Beslutet innebar att UKÄ ifrågasatte lärosätenas tillstånd att 
utfärda examen inom aktuell utbildning. UKÄ uppmanade samtidigt lärosätena att senast den 26 juni 
2019 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av detta ställnings-
tagande. Därefter avsåg UKÄ att ta ställning till om det fanns skäl till att besluta att något eller 
några av lärosätena inte längre skulle få utfärda examen för dessa inriktningar.  

Lärosätena har inkommit till UKÄ med åtgärdsredovisningar. För granskning av åtgärds-
redovisningarna utsåg UKÄ följande sakkunniga från den ursprungliga bedömargruppen; Professor 
Joachim Parrow (ordförande) Uppsala universitet, Professor Amy Loutfi, Örebro universitet och 
Professor Magnus Jonsson, Högskolan Halmstad. Professor Loutfi har inte deltagit i bedömningen 
av Umeå universitet till följd av jäv. De sakkunnigas yttranden bifogas. 

UKÄ har, innan detta beslut fattats, skickat bedömargruppens preliminära yttranden till lärosätena 
på delning, för att korrigera eventuella sakfel. De svar som har inkommit från lärosätena är bilagda i 
yttrandena.  

Universitetskanslersämbetets bedömning  
De sakkunnigas bedömning är att lärosätenas analyser av orsakerna till den ifrågasatta kvaliteten 
framstår som relevanta och att de vidtagna åtgärderna sammantaget bedöms som rimliga och 
ändamålsenliga. De sakkunniga anser vidare att de vidtagna åtgärderna nu ger goda förutsättningar 
föra att lärosätena ska kunna säkra hög kvalitet i utbildningen. UKÄ instämmer i de sakkunnigas 
bedömning.  

Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av 
utredaren Loulou von Ravensberg i närvaro av biträdande avdelningschefen Viveka Persson och 
strategi- och planeringsansvarige Per Westman.  

 

 

Anders Söderholm 

    Loulou von Ravensberg 
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