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Din anmälan angående utbildning på forskarnivå vid
Örebro universitet
Indragen rätt till handledning

Anmälan
Du har anmält Örebro universitet och Stiftelsen Institutet för
Handikappvetenskap (IHV) för bl.a. indragning av resurser för forskarutbildning
utan möjlighet att få tillbaka resurserna samt för uteslutning från stiftelsens
doktorandnätverk. Du uppger att du har antagits till forskarutbildning vid Örebro
universitet i juni 2003 med egen finansiering efter att du i flera års tid deltagit i
universitetets forskningsprojekt. Din handledning präglades av godtycklighet och
psykisk bestraffning och du fick byta handledare vid flera tillfällen.
Fakultetsnämnden beslutade i juni 2007 att dra in din rätt till handledning. Du
överklagade inte beslutet utan försökte få tillbaka rätten till handledning och andra
resurser. Genom anmälan till Högskoleverket vill du att Örebro universitet och
IHV vidtar olika åtgärder för att lösa din situation. Du begär två års doktorandlön
och att beslutet om indragning och uteslutning ur IHV hävs. Du anser att
beslutsfattarna bör få disciplinära påföljder för utövande av maktmissbruk i syfte
att hindra dig i avhandlingsarbetet.
Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket utövar tillsyn över universitet och högskolor, det vill säga verket
granskar att de följer de lagar och regler som finns på högskoleområdet. Om
Högskoleverket konstaterar att universitetet eller högskolan har brutit mot någon
bestämmelse eller om hanteringen i övrigt varit bristfällig, förutsätter verket att
lärosätet rättar till den påtalade bristen. I förekommande fall följer verket upp att
lärosätena har åtgärdat bristen. Högskoleverket har dock inte formell rätt att ändra
ett beslut som har fattats av ett lärosäte. Inte heller kan Högskoleverket beordra ett
lärosäte att fatta ett visst beslut eller vidta någon särskild åtgärd. Verket har inte
tillsyn över IHV.
Av 7 kap. 36 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att fakultetsnämnden
under vissa förutsättningar får anta även sökande som har någon annan form av

studiefinansiering än anställning som doktorand eller utbildningsbidrag för
doktorander. De som antas har rätt till handledning och rätt att byta handledare.
Denna rätt har man under utbildningen så länge inte fakultetsnämnden beslutar
att dra in resurser för en doktorands utbildning (6 kap. 31 §
högskoleförordningen). Ett sådant beslut kan man enligt 12 kap. 2 § 8
högskoleförordningen överklaga till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).
Även beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna får överklagas till
ÖNH.
Av din beskrivning framgår att du har fått en handledare och att du därefter har
fått byta handledare. Av de av dig bifogade handlingarna framgår att
fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap beslutade den 14 juni 2007,
med stöd av dåvarande 8 kap. 10 § högskoleförordningen (numera 6 kap. 37 §
högskoleförordningen), att du inte längre ska ha rätt till handledning och andra
resurser för forskarutbildningen. Det framgår också att du har fått en
överklagandehänvisning. Av beslutet att doktoranden inte har rätt att använda
lärosätets resurser för sin utbildning följer att doktoranden inte heller kan få en
anställning som doktorand. Som tidigare har sagts kan ett beslut om att dra in
resurser för en doktorands utbildning och ett beslut att doktoranden inte ska få
tillbaka resurserna överprövas av ÖNH men inte av Högskoleverket.
Det finns inget som tyder på att Örebro universitet har brutit mot några
föreskrifter i högskoleförfattningarna. Högskoleverket finner därför inte anledning
att vidta någon åtgärd med anledning av anmälan.
Ärendet avslutas.
På Högskoleverkets vägnar
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