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Dags att reformera svensk högskoleutbildning
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten ”Lärda för
livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning’’ till Finansdepartementet. Rapporten är författad av ek. dr. Per Sonnerby.
Under de senaste decennierna har antalet högskolestudenter mer än fördubblats. En bidragande orsak tycks vara att fler med sämre förkunskaper studerar färre timmar under fler år.
Konsekvensen är betydande kostnader för samhället, och för studenterna.
I rapporten presenteras konkreta förslag för att öka högskolans effektivitet. För att få fler att
klara sina studier, förbättra studenternas jobbchanser och minska onödiga kostnader föreslås
bl.a. att:
 Studietakten ska höjas. Medianstudenten inom samhällsvetenskap och humaniora lägger ca
25 timmar i veckan på studier. Riktmärket bör vara arbetslivets 40-timmarsvecka.
 Kandidatexamen och tre års normalstudietid ska vara normen. Masterprogrammen ska dimensioneras efter tydliga behov på arbetsmarknaden eller för forskarutbildning.
 En delegation ska inrättas för att stärka samarbetet mellan gymnasiet och högskolan så att
studenterna blir bättre förberedda för högre studier.
 Högskolorna ska få ansvar för att följa hur deras studenter lyckas på arbetsmarknaden, och
för att informera blivande studenter om resultaten.
För frågor om rapporten kontakta författaren, Per Sonnerby, tel. 070-482 07 50.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.
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