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Anmälan mot Mittuniversitetet om obligatorisk närvaro vid
en distanskurs
Frågan om Mittuniversitetet har lämnat korrekt information om uppläggningen av
en distanskurs.

Anmälan
N N anförde i en skrivelse till Högskoleverket att hon bor strax utanför Stockholm och
har kommit in på distanskursen Psykologi A, Strategiskt personalarbete, 5 poäng, som
ges våren 2007 vid Mittuniversitetet i Östersund. Innan hon hade sökt till kursen tog
hon kontakt med kursekreteraren och frågade om det inte var några obligatoriska
sammankomster under kursens gång och om hon kunde sköta alla studier hemifrån. Hon
fick då svaret att detta är en distanskurs med sammankomster fredagar vid tre-fyra
tillfällen, men att det inte står någonstans att det är obligatorisk närvaro. Beträffande
examinationen har hon läst i kursplanen att den sker dels i form av individuell skriftlig
och/eller muntlig tentamina eller genom individuellt ”PM/arbete”. Hon har senare fått
information om att i kursen hålls fem träffar av vilka en är obligatorisk, nämligen
tentamenstillfället och att de andra träffarna är ytterst viktiga. Då hon av familjeskäl är
förhindrad att resa har hon ifrågasatt om det får gå till på detta sätt.
Mittuniversitetets yttrande
Universitetet har i yttrande till Högskoleverket anfört bland annat följande.
Alla kurser på högskola/universitet ska naturligtvis examineras, något som är
obligatoriskt. Hur denna examination sker anges i kursplanen. Denna text är relativt
allmän men beskriver de olika typer av examina som används. Kursplaner gäller i regel
för flera olika kurstillfällen, t. ex. kan en kurs finnas både som campuskurs och som
distanskurs. Så olika former av tentamina kan förekomma. I den aktuella kursen kommer
studenterna att få genomföra en obligatorisk 5 timmars hemtentamen där studenten får
tentamen skickad till sig per e-post och skickar svaret 5 timmar senare till examinatorn. I
studiehandledningen står det att examinationen är obligatorisk, men detta innebär
således inte att studenten måste åka till Mittuniversitetet för att deltaga, däremot krävs
det att studenten genomför sin hemtentamen för att kunna få ut betyg från kursen.

I de fall då skriftlig tentamen ges erbjuder Mittuniversitetet sina distansstudenter att
genomföra sin tentamen på lärosäten eller på lärcentra i närheten av vistelseorten, kravet
är dock att tentamensvakter finns så att tentamina kan genomföras rättssäkert.
I detta fall betyder det att N N måste delta i den obligatoriska tentamen, men inte fysiskt
måste befinna sig i Östersund för att kunna examineras.
N N har getts tillfälle att yttra sig över vad universitetet har anfört, men har inte svarat.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket är tillsynsmyndighet över universitet och högskolor, vilket innebär att
verket skall granska att lärosätena följer de regler som gäller för verksamheten.
Enligt 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) skall studenter ges tillgång till bland
annat studievägledning och högskolan skall se till att den som avser att påbörja en
utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs.
Av 6 kap. 15 § högskoleförordningen framgår bl.a. att i kursplanen skall anges formerna
för att bedöma studenternas prestationer.
Högskoleverket har tagit del av den information från universitetet som har givits ut till
studenter på den aktuella kursen. I välkomstbrevet till studenterna anges att ingen av
sammankomsterna är obligatorisk, men att kursen är upplagd som en kombination av
närutbildning och distansutbilning. Av den av universitetet bifogade kursplanen framgår
inte hur tentamen skall ske eller hur många sammankomster som är obligatoriska. I
kursplanen på universitetets hemsida finns bestämmelser om examination, men inte
heller där finns närmare uppgifter om hur distansstudenter skall examineras. I
kurskatalogen på hemsidan anges att tre sammankomster är obligatoriska.
Högskoleverket anser att N N borde, då hon gjorde sin förfrågan, ha informerats om att
det inte var en renodlad distansutbildning. Enligt vad universitetet
har anfört behöver dock N N inte åka till Östersund för att examineras. Högskoleverket
vidtar därför ingen vidare åtgärd med anledning av N Ns skrivelse. Verket förutsätter att
universitetet uppdaterar, samordnar och förtydligar sina regler och sin information om
kursen och avslutar härmed ärendet.
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Detta beslut har fattats av verksjuristen Teresa Edelman efter föredragning av
verksjuristen Lars Bertil Jonberger.
På Högskoleverkets vägnar
Teresa Edelman

Lars Bertil Jonberger
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