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Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet – uppföljning
Bakgrund
Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan) den 1112 november 2004 granskade Högskoleverket hur universitetet tillämpar
förvaltningsrättsliga regler. Verket har fastställt en tillsynsrapport över besöket
(beslut 2005-06-21, reg.nr 31-2350-04, Högskoleverkets rapportserie 2005:31 R).
I januari 2007 anhöll Högskoleverket om universitetets redovisning av de åtgärder
som vidtagits med anledning av ställningstagandena i rapporten.
I anledning av Högskoleverkets anhållan har universitetet den 20 april 2007
kommit in med en redovisning. Redovisningen har därefter översänts till
studentkårerna för kännedom och eventuellt yttrande. Kårerna har inte yttrat sig.
I det följande redovisas universitetets svar samt Högskoleverkets bedömning.

Kursvärderingar
Universitetets redovisning

Institutionen för samhällsvetenskap har infört ett webbaserat verktyg för hantering
av kursvärderingar. Systemet genomgår för närvarande en prövotid och tanken är
att systemet därefter även skall kunna tas i bruk vid övriga institutioner.
Systemet fungerar på så sätt att studenterna under en viss tid kan fylla i
kursvärderingen via webben. Studenter som inte skickar in en kursvärdering får
påminnelser, vilket förhoppningsvis leder till en högre svarsfrekvens. Resultaten av
kursvärderingarna sammanställs och e-postas till studenterna som läst kursen samt
till studentkåren. Sammanställningarna redovisas också på Mittuniversitetets
studentportal. Resultaten av kursvärderingarna hanteras på institutionsnivå i
ämneskollegier alternativt institutionsstyrelser. I de fall då värderingarna medför
särskilda åtgärder informeras studenterna om dessa. Utöver institutionernas
kvalitetskontroll sker också uppföljning inom fakulteternas grundutbildningsråd.
Det webbaserade systemet har fått positiva vitsord från studenterna.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket anser att det beskrivna systemet ger bra förutsättningar för att
sammanställningarna av kursvärderingar ska finnas vid alla institutioner och att de
ska vara lätt åtkomliga för studenterna. Högskoleverket ser positivt på att
universitetet arbetar aktivt med frågan.

HÖGSKOLEVERKET

2007-10-15
Reg.nr 31- 426-07

Sid 2

Studentrepresentation på institutionsnivå
Universitetets redovisning

Efter Högskoleverkets tillsynsbesök har Mittuniversitetets organisation förändrats.
Varje institution har i dag en institutionsstyrelse med studentrepresentation.
Universitetet bedömer att studentrepresentationen vid institutionerna fungerar
tillfredställande.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket finner inga skäl för att ifrågasätta studentrepresentationen på
universitetet.

Samråd med studentrepresentanter
Universitetets redovisning

Mittuniversitetet har ännu inte utarbetat riktlinjer om hur samråd med
studentrepresentanter enligt 3 kap. 9 § andra stycket högskoleförordningen skall
ske, men avser att göra det under innevarande år.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket vidhåller sin tidigare bedömning om behovet av riktlinjer och
förutsätter att universitetet tar fram dessa.

Kurs- och utbildningsplaner
Universitetets redovisning

Samtliga kursplaner har granskats dels vid införandet av det nya
antagningssystemet, dels i samband med bolognaanpassningen. Högskoleverkets
ställningstaganden vid tillsynsbesöket har beaktats vid genomgången. Alla kursoch utbildningsplaner finns numera lättillgängliga för studenterna via
universitetets hemsida.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket påpekade i rapporten bl.a. att den kurslitteratur som ska användas
ska anges i kursplanen samt att krav på särskilda förkunskaper som ställs i
utbildningsplaner i form av s.k. spärrar inom utbildningsprogrammen måste
framgå av respektive kursplan.
Högskoleverket ser positivt på att kurs- och utbildningsplanerna finns tillgängliga
för studenterna genom universitetets webbplats och att dras innehåll har reviderats
med beaktande av Högskoleverkets ställningstaganden.

Tillträde till grundläggande högskoleutbildning
Universitetets redovisning

VHS:s bedömningshandböcker finns i dag att tillgå vid antagningsenheten. Den
som är intresserad får efter önskemål ta del av handböckerna eller kan få kopior på
de avsnitt som önskas. Mittuniversitetet har efter tillsynsbesöket publicerat en
förvaltningshandbok som bl.a. innehåller de regler som gäller för antagning till
studier vid Mittuniversitetet. Bedömningshandböckerna kan nås genom länkar i
förvaltningshandboken. Mittuniversitetets valideringshandbok är tillgänglig
genom länkar från förvaltningshandbokens avsnitt om antagning. Universitetet
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bedömer därför att de som söker till utbildning vid Mittuniversitetet har tillgång
till samtliga regler som gäller för antagningen.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket kan konstatera att VHS:s bedömningshandbok för svensk
förutbildning inför läsåret 2007/2008 numera är tillgänglig också genom
Mittuniversitetets antagningsordning, som finns på universitetets hemsida, via
länkar. Bedömningshandboken för utländsk förutbildning är dock inte tillgänglig
via länk. Däremot har universitetet beredskap att vid förfrågan lämna ut samtliga
regler som gäller för antagningen.
Högskoleverket vidhåller sin tidigare bedömning att det bör vara möjligt att
genom antagningsordningen ta del av de lokala regler som gäller vid antagning till
kurser och program. Högskoleverket har tidigare hävdat att om
antagningsordningen är tillgänglig genom högskolans webbplats så bör även de
regler som man hänvisar till vara tillgängliga genom länkar. Högskoleverket har
dock noterat att flera lärosäten än Mittuniversitetet har haft svårt att uppfylla
detta. Verket avser därför att fortsätta behandla denna fråga i ett annat
sammanhang.

Anstånd och studieuppehåll
Universitetets redovisning

Universitetets lokala regler har justerats och följer högskoleförordningen och
Högskoleverkets föreskrifter.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket konstaterar att universitetets lokala regler följer bestämmelserna
om anstånd och studieuppehåll, som numera finns i 7 kap. 33 §
högskoleförordningen, och Högskoleverkets föreskrifter. Högskoleverket utgår
också ifrån att den typen av ärenden handläggs lagenligt i fortsättningen.

Forskarutbildning
Universitetets redovisning

Arbetet med en ny antagningsordning pågår och kommer att färdigställas under
våren 2007. Högskoleverkets synpunkter (bl.a. att antagningsordningen saknade
vissa bestämmelser om behörighet) kommer att beaktas i det arbetet.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket kan, efter en översiktlig kontroll på universitetets webbplats,
konstatera att en ny antagningsordning för utbildning på forskarnivå har beslutats
den 4 maj 2007 och att de påpekade bristerna har åtgärdats.

Överklagandehänvisningar
Universitetets redovisning

Mittuniversitetet har justerat överklagandehänvisningarna så att det framgår att
överklagande sker till Överklagandenämnden för högskolan.
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Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket anser att universitetet har vidtagit den åtgärd som behövts. Verket
förutsätter att samtliga beslut som kan överklagas förses med
överklagandehänvisningar.

Allmänna handlingar och diarieföring
Universitetets redovisning

Sedan Högskoleverkets tillsynsbesök har utbildningsinsatser genomförts vid ett
flertal tillfällen. Instruktioner om hantering av allmänna handlingar har även
publicerats på Mittuniversitetets hemsida i arkivhandboken och
förvaltningshandboken. Mittuniversitetet har också ändrat rutinerna för
diarieföring av överklagandeärenden på så sätt att varje överklagande numera
registreras under eget diarienummer.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket ser positivt på Mittuniversitetets utbildningsinsatser.
Den nya rutinen för diarieföring som ersätter den tidigare, då alla överklagade
ärenden om antagning registrerades löpande i ett samlingsnummer, utgör en bra
förutsättning för att underlätta möjligheten att följa handläggningen av ett visst
ärende och därmed stärka de sökandens rättssäkerhet.
Högskoleverket förutsätter att det i de ändrade rutinerna även ingår att
överklagade ärenden om antagning, som kommer in till en annan av universitetets
studieorter än där registraturen är belägen, stämplas redan vid ankomsten. Verket
utgår också ifrån att inkommande handlingar tillhörande ett visst ärendeslag
behandlas på ett konsekvent sätt, dvs. att alla sådana handlingar antingen
diarieförs eller förvaras på ett annat ordnat sätt.

Posthantering
Universitetets redovisning

Mittuniversitetet redovisade inför tillsynsbesöket nya rutiner för hantering av post
vid anställdas frånvaro. Rektor har i enlighet med vad som förutskickades vid
tillsynsbesöket beslutat om tillämpning av dessa rutiner.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket anser att de nya rutiner, som innebär att universitetet har bättre
tillgång till de anställdas post vid deras frånvaro, utgör en bra förutsättning för att
universitetet vid förfrågan från någon enskild genast skall kunna pröva om aktuell
handling utgör en allmän handling som lämnas ut.

Med dessa besked avslutar Högskoleverket uppföljningen av tillsynsbesöket vid
Mittuniversitetet.
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