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Tillsynsbesök hos Högskolan Kristianstad – uppföljning
Bakgrund
Under ett tillsynsbesök hos Högskolan Kristianstad den 13 november 2003
granskade Högskoleverket hur högskolan tillämpar förvaltningsrättsliga regler. Vid
besöket diskuterades frågor kring verksamhetens förvaltningsrättsliga standard.
Högskolan redogjorde också för en del genomförda och en rad planerade åtgärder.
Högskoleverket fastställde en tillsynspromemoria över besöket (beslut den 3 maj
2004, reg.nr 31-974-03).
I december 2004 anhöll Högskoleverket om högskolans redovisning av de åtgärder
som vidtagits med anledning av ställningstagandena i promemorian. Högskolan
ombads att särskilt beakta vad som därvid anförts under vissa punkter och
rubriker.

Högskolans redovisning och Högskoleverkets bedömning
I anledning av Högskoleverkets anhållan har högskolan i februari 2005 kommit in
med en redovisning.
Kursvärderingar
Högskolans redovisning

Institutionen för hälsovetenskaper och institutionen för ekonomi har lämnat
redogörelse för system för kurs- och programvärdering.
Institutionen för hälsovetenskaper har redogjort för åtgärder för att öka
studentdeltagande i kursvärderingarna, bl.a. schemaläggning av
värderingstillfällen, möjligheter till att göra värderingar utanför högskolan och
diskussion med studenter av värderingarnas betydelse.
Institutionen för ekonomi har uppgett bl.a. följande. Från och med höstterminen
2004 följer institutionen centralt upp att samtliga kursvärderingar blir utförda
enligt uppgjort schema. Skulle det ändå visa sig fem veckor efter respektive kurs
slut att någon kursvärdering inte är utförd kommer en skriftlig erinran att skickas
till kursansvarig. Skulle inte heller, mot förmodan, detta hjälpa kommer
institutionen centralt att genomföra en kursvärdering i efterhand. Det kommer då
även att göras ett avdrag på den kursersättning som kursansvarig får.
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Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket anser att högskolan fortfarande på ett föredömligt sätt arbetar med
att utveckla och förbättra kursvärderingarna och systemet för genomförandet av
dessa. Verket anser vidare att högskolan tar sitt ansvar för att följa upp att
kursvärderingar anordnas för alla kurser.
Anställningsordning
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att högskolestyrelsen har fastställt en reviderad
anställningsordning med korrekt refererad förordningstext och bifogat den nya
ordningen till sitt svar.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket ser positivt på att anställningsordningen har uppdaterats med
aktuell förordningstext.
I promemorian från tillsynsbesöket konstaterade Högskoleverket att högskolans
anställningsordning hölls tillgänglig på högskolans intranät. Verket påpekade att
om anställningsordningen även hade lagts på högskolans hemsida skulle det
underlätta för en utomstående att få tillgång till anställningsordningen.
Anställningsordningen synes dock fortfarande inte vara tillgänglig på högskolans
hemsida. Verket vidhåller sitt tidigare ställningstagande och utgår ifrån att
högskolan vidtar åtgärder för att göra anställningsordningen mera tillgänglig för
utomstående.
Kursplaner och utbildningsplaner
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att organisations- och beslutsordningen för högskolan och
för forskningsnämnden har reviderats och att där framgår de ändringar som gjorts
med anledning av att nämnden för utbildningsvetenskap har tillkommit.
Dokumenten har fogats till högskolans redovisning.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket har inget att erinra mot innehållet i dokumenten.
Examensärenden och frågor om tillgodoräknande
Högskolans redovisning

Högskolan har överlämnat en reviderad examensordning och nya riktlinjer för
tillgodoräknande.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket har inget att erinra mot innehållet i examensordningen och de nya
riktlinjerna.
Tillträde till grundläggande högskoleutbildning
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att högskolestyrelsen har fastställt en reviderad
antagningsordning där Högskoleverkets påpekanden i promemorian från
tillsynsbesöket har beaktats. Antagningsordningen har bilagts högskolans yttrande.
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Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket konstaterar att flera av verkets påpekanden i promemorian har
beaktats på ett bra sätt. Beträffande kravet i 6 kap. 3 § högskoleförordningen att i
antagningsordningen återge de regler för grundläggande högskoleutbildning som
högskolan tillämpar i fråga om behörighet och urval har verket följande
synpunkter.
I promemorian från tillsynsbesöket lade Högskoleverket märke till att i
antagningsordningen hänvisade högskolan till VHS:s bedömningshandböcker
såvitt avsåg bedömningsgranskning och meritvärdering. Verket konstaterade
därför att reglerna för grundläggande högskoleutbildning som högskolan
tillämpade i samband med antagningen inte redovisades fullständigt i
antagningsordningen.
I den nu gällande antagningsordningen hänvisas beträffande högskolans lokala
regler till respektive kursplaner och utbildningsplaner samt till högskolans
anmälningsmaterial. Det är fortfarande inte möjligt att ta del av alla dessa regler
direkt av antagningsordningen. Högskoleverket anser därför att
antagningsordningen fortfarande inte uppfyller samtliga av de krav som ställs i 6
kap. 3 § högskoleförordningen och förutsätter att högskolan åtgärdar även denna
brist.
Anstånd och studieuppehåll
Högskolans redovisning

Högskolan har lämnat in blanketter för ansökan och beslut om studieuppehåll
samt ansökan och beslut om anstånd med studiestart med tillhörande föreskrifter.
Högskoleverkets bedömning

I högskolans lokala bestämmelser finns inte längre några begränsningar till vissa
typer av utbildningar för vilka anstånd och studieuppehåll skulle kunna beviljas.
Högskoleverket konstaterar med tillfredställelse att högskolan har ändrat sina
lokala regler så att de numera är förenliga med högskoleförordningens och
Högskoleverkets bestämmelser.
Uppdragsutbildningens omfattning
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att rektor beslutade riktlinjer för uppdragsutbildning vid
Högskolan Kristianstad den 29 december 2004, beslut nr 120/04.
Riktlinjerna har överlämnats till Högskoleverket av högskolan.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket ser positivt på att högskolan har fastställt riktlinjer för sin
uppdragsutbildning och utgår ifrån att studenter och andra lätt kan få information
om inriktningen och omfattningen av högskolans uppdragsutbildning.
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Information till de studerande
Högskolans redovisning

Högskolan har meddelat att det numera finns information om registrering av data
på högskolans hemsida samt i kurskatalogen.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket finner att informationen nu lämnas i enlighet med författningen.
Definition av begreppet funktionshinder
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att med anledning av Högskoleverkets synpunkter, att
definitionen i högskolans broschyr kan ses som en inskränkning, gör högskolan en
nyproduktion av sin broschyr om pedagogiskt stöd för funktionshindrade
studenter där begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan nämns
särskilt.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket ser positivt på att högskolan i sin broschyr har utgått från
definitionen av funktionshinder som finns i lagen (2001:1286) om likabehandling
av studenter. Verket har dock uppmärksammat att det på högskolans hemsida
fortfarande finns en definition som inte särskilt nämner begåvningsmässiga
begränsningar av funktionsförmågan. Högskoleverket förutsätter att även
definitionen på hemsidan ändras i enlighet med likabehandlingslagen.
Särskilt stöd
Högskolans redovisning

Högskolan har gett flera exempel på studenter med neuropsykiatriska
funktionshinder vilka har fått särskilt stöd för att tillgodogöra sig utbildningen.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket anser att dessa exempel tyder på att högskolans information om
särskilt stöd har förbättrats.
Handläggningstider m.m.
Högskolans redovisning

Högskolan har anfört att Högskoleverkets påpekanden under denna punkt är
åtgärdade och att överklagande av antagningsärende i de allra flesta fall handläggs
inom en vecka.
Högskoleverkets bedömning

I promemorian från tillsynsbesöket konstaterade Högskoleverket att högskolan
hade avskrivit överklaganden i flera ärenden om antagning. Verket påpekade att en
sådan prövning skulle göras av överinstansen, i detta fall Överklagandenämnden
för högskolan, medan underinstansen, i detta fall högskolan, endast skulle göra en
s.k. rättstidsprövning och därefter lämna över ärendet till överinstansen.
Högskoleverket utgår ifrån att överklagade ärenden numera alltid överlämnas till
Överklagandenämnden för högskolan och ser positivt på att handläggningstiden
har kortats ner.
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Överklagandehänvisningar
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att formuleringen ”… beslutet tillkännagavs genom
anslag…” har rättats till ”… klaganden fick del av beslutet”.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket ser positivt på att den tidigare felaktiga formuleringen har rättats
till i enlighet med lydelsen i 23 § förvaltningslagen.
Formella krav på högskolans beslut
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att det, med anledning av Högskoleverkets påpekanden,
har gjorts en institutionsövergripande översyn av hanteringen av ansökningar om
tillgodoräknande. Denna översyn har resulterat i skriftlig information om vad som
gäller enligt högskoleförordningen och utarbetandet av lokala bestämmelser samt
blanketter för ansökan om tillgodoräknande och blanketter för beslut om
tillgodoräknande.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket har tagit del av högskolans dokument och anser att högskolan har
vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppfylla formella krav på högskolans
beslut.
Allmänna handlingar och diarieföring
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att rektor den 29 september 2004 fastställde
”Handledning om allmänna handlingar och diarieföring”. Dokumentet har
bifogats högskolans svar.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket anser att handledningen utgör en bra grund för att ge de anställda
behövlig hjälp för att hantera allmänna handlingar på ett korrekt sätt.
Posthantering
Högskolans redovisning

Högskolan har även i denna fråga hänvisat till ”Handledning om allmänna
handlingar och diarieföring”.
Högskoleverkets bedömning

I handledningen finns även riktlinjer för e-posthantering. Högskolan har således
vidtagit den åtgärd Högskoleverket har förespråkat.
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På Högskoleverkets vägnar
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