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Anmälan mot Uppsala universitet angående antagning till
forskarutbildning
En kinesisk student, som sökte antagning till forskarutbildning vid Uppsala
universitet, blev erbjuden ”a pre-doctoral guest research fellowship” under ett år.
Högskoleverket konstaterar att en sådan prövoperiod inte har stöd i
högskoleförordningens bestämmelser och inte ger den sökande den rättssäkerhet som
reglerna åsyftar.

Anmälan
N N har anfört klagomål mot institutionen för bioorganisk kemi vid Uppsala universitet.
Han har uppgett bl.a. att han genom en annons på Internet blivit förledd att komma från
Kina till Uppsala och ansöka till forskarutbildningen vid institutionen, men i stället blivit
hänvisad till laboratoriearbete. Han har också fått information om att han först måste
arbeta vid institutionen och få flera artiklar publicerade för att bli antagen.
Till sin anmälan har han fogat en annons från Uppsala universitet om lediga
forskarutbildningsplatser samt information från en professor om forskarutbildningen.
Yttrande från Uppsala universitet
Högskoleverket har anmodat Uppsala universitet att yttra sig över anmälan. Universitetet
har anfört sammanfattningsvis följande.
Professorns handläggning avseende pre-doctoral guest research fellowship har inte följt
universitetets och fakultetens regelverk. Professorns krav på forskningsresultat i form av
publikationer, innan antagning till forskarutbildning sker, strider mot detta regelverk.
Universitetet har uppmärksammat professorn på att hans överträdelser inte kan
accepteras. Enligt uppgift från professorn överensstämmer nu hans rutiner med
regelverket. Universitetet har inte funnit något som motsäger denna uppgift.
Universitetet tar bestämt avstånd från professorns agerande i ärendet och kommer att
fortsätta verka för att rutinerna ytterligare utvecklas för att minimera risken för
upprepning av liknande händelser.

Fakultetsledningen har agerat kraftfullt när den blev uppmärksammad på problemen
vid institutionen för bioorganisk kemi. Samtliga möjliga åtgärder har vidtagits för att lösa
N Ns besvärliga studiesituation.
I april 2006 lämnade N N in en ansökan till examensenheten för att ta ut en
magisterexamen i kemi. Av examensenhetens bedömning av N Ns meriter har framgått
att han dels inte uppfyllde kraven för denna examen och dels saknade behörighet för att
bli antagen till forskarutbildning vid fakulteten. Fakultetsledningen har därför bistått N
N i hans kontakter med examensenheten och andra institutioner inom fakulteten för att
finna lämpliga lösningar i behörighetsfrågorna.
Eftersom N N i detta skede var direkt avvisande till fortsatta studier hos den aktuella
professorn blev det akut att hitta en ny studieplats i en annan grupp. Fakultetsnämnden
kontaktade därför två andra forskargrupper med forskning inom ämnesområdet. N N
antogs till ett projektarbete MN3 (20 poäng) höstterminen 2006 vid institutionen för
biokemi och organisk kemi under ledning av en annan professor. Han fullgör nu sitt
examensarbete hos den andra professorn. Han har ansökt till en utannonserad
doktorandtjänst vid institutionen och är med i den grupp som beaktas för denna tjänst.
Universitetet avser att stödja N N i hans studier även fortsättningsvis.
N N har getts tillfälle att lämna synpunkter på universitetets yttrande men har inte hört
av sig.

Högskoleverkets bedömning
Av utredningen i ärendet framgår att N N har tagit del av information om lediga
forskarutbildningsplatser på universitetets hemsida. Av en professor vid Uppsala
universitet har han sedan erbjudits ”a pre-doctoral guest research fellowship” för ett år.
Detta skulle, enligt professorn, ge N N ett unikt tillfälle att pröva sin förmåga att arbeta
som forskare innan han skulle bli antagen till forskarutbildning. Professorn har också
lämnat en mera allmän information om antagningen till forskarutbildning i bioorganisk
kemi, enligt vilken man inte fick anta doktorander utan en prövoperiod. Tidpunkten för
antagningen var, enligt professorns riktlinjer, inte beroende av längden av prövoperioden
utan av de prestationer sökanden gjort under perioden. N N har antagit erbjudandet,
men efter den ettåriga prövoperioden har han inte blivit antagen till forskarutbildningen.
Enligt N N har förhållandena i forskargruppen inte motsvarat professorns beskrivning.
Nu gällande regler om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 7 kap. 34 – 42 §§
högskoleförordningen (1993:100). Varken dessa eller tidigare gällande regler ger
lärosätena stöd för att bedöma den sökandens lämplighet till forskarutbildning under en
prövoperiod.
Det kan således konstateras att N Ns ansökan har hanterats utan att följa tillämpliga
regler. Detta har medfört att han inte kunnat åtnjuta den rättssäkerhet som reglerna om
tillträde till och genomförande av forskarutbildning skall garantera. Uppsala universitet,
som ytterst ansvarigt för reglernas efterlevnad, måste kritiseras för detta.
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Eftersom Uppsala universitet, sedan missförhållandena vid institutionen uppdagades,
har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att hjälpa N N i den uppkomna situationen och
för att förhindra uppkomsten av liknande situationer finner Högskoleverket inte skäl att
vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.
Ärendet avslutas.
Detta beslut har fattats av universitetskanslern i närvaro av kanslichefen Lennart Ståhle
och chefsjuristen Eva Westberg efter föredragning av verksjuristen Teresa Edelman.
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