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Anmälan mot Högsl<olan i Borås angående studier vid
Designteknikerutbildningen
Fråga om möjlighet att fortsätta studier efter ett längre studieavbrott.

Anmälan
N N har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt sin studiesituation vid
Högskolan i Borås. Avanmälan och övrig utredning i ärendet har följande
framgått.
N N antogs höstterminen 2006 till Designteknikerutbildningen inom
konfektion med inriktning mot internationell inriktning, 80 poäng. Hon har
klarat det första studieåret och vill nu några år senare återuppta sina studier.
Studierektorn vid Högskolan i Borås har dock uppgett att hon måste vänta på
att en plats uppstår. Hon ställer sig frågande till att hon måste vänta på en plats
som kanske aldrig kommer att frigöras.

Utredningen
Högskoleverket har inhämtat yttrande från Högskolan i Borås som har anfört i
huvudsak följande.
N N ansökte och beviljades srudieuppehåll för höstterminen 2007. Enligt
beslutet skulle hon återuppta sina studier vårterminen 2008. I beslutet angavs
att hon skulle meddela institutionen senast fem veckor före terminen började
om hon ville återuppta sina studier eller om hon ville ha ytterligare uppskov.
En student riskerar sin studieplats om man inte följer dessa instruktioner. N N
tog inte kontakt med institutionen inom den stipulerade tiden. Hon kunde
därför endast återuppta sina studier i mån av plats.
N N har härefter inkommit med ett yttrande där hon har anfört att hennes
studiesituation har löst sig och att hon flr fortsätta sina studier.
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Högskoleverkets bedömning
Av 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att om det finns
särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till
utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får fortsätta sina
studier efter studieuppehåll.
I Högskoleverkets föreskrifter (1999:1) om anstånd med studier för antagna
samt studieuppehåll anges bland annat att högskolans medgivande om att en
student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska lämnas för en bestämd
tid.
Högskoleverket konstaterar att N N har beviljats sökt studieuppehåll för
höstterminen 2007 och att hon hade en garanterad plats vårterminen 2008. Av
utredningen framgår att N N inte har sökt något ytterligare studieuppehåll.
Detta medför att hon inte längre hade någon N N har nu uppgett att hennes
studiesituation har löst sig. Högskoleverket finner därför inte skäl att utreda
ärendet ytterligare.
Ärendet avslutas.
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