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Anmälan till tentamen vid Mälardalens högskola
Högskoleverket anser att Mälardalens högskola har tillämpat sina regler om
anmälan till tentamen felaktigt och kritiserar högskolan för att inte ha låtit
anmälaren delta i två tentamina. Högskolan bör vidare ändra en av sina
bestämmelser och sin information så att den överensstämmer med vad
högskolan uttalat i sitt yttrande till Högskoleverket angående möjligheterna att
anmäla sig på annat än sätt än via Internet och på helger.

Anmälan
NN har anmärkt mot hur hennes anmälan till en tentamen vid Mälardalens
högskola har handlagts. Hon har anfört i huvudsak följande.
Hon studerar spanska på distans vid högskolan och hade för avsikt att skriva sina
två sista tentamina lördagen den 17 maj 2008 i Västerås. Hon var höggravid och
såg detta tentamenstillfälle som hennes enda chans att delta i dessa tentamina.
Hon fick dock inte delta eftersom Mälardalens högskola ansåg att hon inte hade
anmält sig i tid.
Av Mälardalens högskolas regelverk framgår att en skriftlig anmälan till tentamen
ska ske minst fem arbetsdagar före tentamenstillfället. Eftersom tentamen skulle
ske lördagen den 17 maj 2008 tolkade hon det som att sista dagen för anmälan var
söndagen den 11 maj 2008 eller eventuellt måndagen den 12 maj 2008. Under
helgen den 10 – 11 maj försökte hon att anmäla sig via Internet, men fick till svar
att sista dagen att anmäla sig till tentamen var passerad. Anmälningstiden gick
enligt högskolan ut den 9 maj 2008 kl. 23.59. Hon befann sig på högskolan för
föreläsningar lördagen den 11 maj 2008 och hade gärna lämnat in en skriftlig
anmälan på plats, men visste redan att högskolan endast godtar anmälan via
Internet.
Söndagen den 11 maj 2008 skrev hon ett e-postbrev till institutionssekreteraren
och bad om hjälp. På måndagen fick hon svaret att det var för sent att anmäla sig
och att hon inte kunde göra något.

NN ifrågasätter om inte Mälardalens högskola hade en skyldighet att hjälpa henne
mot bakgrund av hennes situation.

Utredning
Högskoleverket bad Mälardalens högskola att yttra sig över anmälan och ställde
följande frågor.
Av anmälan framgår att Mälardalens högskola har beslutat att sista dag för anmälan till
salstentamen är ”senast fem arbetsdagar före tentamen”. I det aktuella fallet hölls tentamen
lördagen den 17 maj 2008. Det innebär att anmälan med tillämpning av denna regel skulle ha
gjorts senast före midnatt söndagen den 11 maj 2008. Institutionssekreteraren har dock i ett epostsvar till anmälaren anfört att anmälan skulle ha gjorts senast före midnatt fredagen den 9
maj 2008. Chefen för rektors kansli synes i ett svar till anmälarens make den 16 maj 2008
hävda att denna bedömning har stöd i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. Den
enda regel i denna lag som kan vara aktuell är 2 § första stycket som har följande lydelse.
Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Anser högskolan att denna bestämmelse utgör ett stöd för bedömningen att anmälan i detta fall
skulle ha kommit in senast före midnatt fredagen den 9 maj 2008?
I detta sammanhang bör Mälardalens högskola kommentera hur den ser på det faktum att
anmälaren i ett e-brev söndagen den 11 maj 2008 till institutionssekreteraren vid den aktuella
institutionen, klargjorde att hon ville anmäla sig till tentamen.
Anmälaren har hävdat att högskolan endast godtar anmälningar till tentamen som har gjorts via
Internet och att anmälningar inte kan göras under helger. Stämmer det?

Högskolans yttrande
Rektorn vid Mälardalens högskola har anfört följande.
Av Regler och anvisningar för examination vid Mälardalens högskola (fastställda av
rektorn), avsnitt 4.3, framgår följande. Anmälan till tentamen är obligatorisk och
ska göras senast fem arbetsdagar före tentamensdatum. Anmälan sker i
studentportalen eller enligt särskilda anvisningar från akademin (institutionen).
Det finns inga skrivningar i det av rektorn beslutade dokumentet som anger att
anmälan till skriftlig tentamen endast får ske via ”anmälan på webb” som
anmälningsförfarandet kallas när studenten anmäler sig till tentamen via
studentportalen.
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Anmälan bör däremot som huvudregel ske via Internet och den särskilt anvisade
anmälningsformen. Det kan dock förekomma att studenter av olika skäl inte kan
göra en anmälan på detta sätt. De får då självfallet anmäla sig genom att kontakta
högskolan på annat sätt.
Som svar på Högskoleverkets frågor anför högskolan följande. 2 § lagen om
beräkning av lagstadgad tid är inte tillämplig på det förevarande fallet, eftersom
högskolans regler per definition inte kan tillämpas så att sista dag för anmälan
infaller på en sådan dag som anges i denna bestämmelse. Det anmälningssätt som
rekommenderas av högskolan är anmälan via Internet, men det står en student fritt
att anmäla sig på annat sätt. Påståendet att högskolan endast godtar anmälningar
som sker via Internet är därför felaktigt. I de fall där anmälan till tentamen sker via
Internet och där tillämpningen av femdagarsregeln innebär att den omedelbart före
liggande dagen är röd eller annars helgdag, kan anmälan via Internet endast ske
senast fredag kl. 23.59. Under pågående anmälningsperiod kan däremot anmälan
ske under såväl helger som så kallade röda dagar.

Högskoleverkets bedömning
Frågan i ärendet är hur följande regel ska tillämpas när en tentamen hålls på en
lördag:
Anmälan ska göras senast fem arbetsdagar före tentamensdatum.
Mälardalens högskola hävdar i sitt yttrande till Högskoleverket att denna regel ”per
definition” inte kan tillämpas så att sista dagen för anmälan infaller på en söndag.
Någon närmare förklaring till denna uppfattning har inte lämnats i yttrandet.
Högskoleverket uppfattar dock svaret så att högskolan menar att man genom att
använda begreppet ”arbetsdagar” i bestämmelsen utesluter att en anmälan kan
lämnas in på en söndag. Denna uppfattning är emellertid felaktig. Regeln klargör
endast när anmälan senast ska göras och vilka dagar som ska räknas för att komma
fram till denna tidpunkt. Om en tentamen ska hållas på en onsdag innebär regeln
att anmälan ska ha gjorts senast på tisdagen i veckan innan. De fem dagar som
räknas är onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag, dvs. inte lördag och söndag.
När en tentamen ska hållas en lördag är det måndag – fredag som räknas och
anmälan ska ha kommit in senast på söndagen.
NN hade därför rätt att komma in med sin anmälan senast på söndagen den 11
maj 2008. Hennes anmälan via e-post borde ha godtagits av högskolan.
Högskoleverket är kritiskt till att Mälardalens högskola inte låtit henne delta i de
aktuella tentamina.
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Högskoleverket har frågat Mälardalens högskola om det stämmer att en anmälan
till en tentamen endast kan göras via Internet. Högskolan har svarat att den
rekommenderar att anmälan görs via Internet, men att det står studenterna fritt att
anmäla sig på annat sätt. Högskolans regel är dock formulerad så att anmälan sker
via den så kallade studentportalen ”eller enligt särskilda anvisningar från
akademin”. Högskoleverket utgår från att högskolan inte syftar på dessa särskilda
anvisningar när den hävdar att det är möjligt att anmäla sig på annat sätt än via
studentportalen. Frågan är ju vilka möjligheter för anmälan som högskolan anvisar
generellt och inte vilka särskilda anvisningar varje institution (akademi) kan lämna.
Mälardalens högskola bör ändra bestämmelsen så att den överensstämmer med den
uppfattning som högskolan uttryckt i detta ärende.
Mälardalens högskola har även svarat att det är möjligt att under pågående
anmälningsperiod anmäla sig under helger. Av handlingarna i ärendet framgår
dock att högskolan gjort ett tillägg i informationsmaterialet till studenterna i juni
2008. I informationen ges ett exempel som klargör att anmälan till en tentamen
som hålls en torsdag ska göras senast onsdag i veckan innan. Därefter har följande
text lagts till: ”Lördagar, söndagar och röda dagar räknas inte som arbetsdagar!
Observera att du inte kan anmäla dig till tentamen under dessa dagar.” Den sista
meningen kan inte förstås på annat sätt än att studenterna inte kan anmäla sig till
tentamen under helger, dvs. tvärtemot vad högskolan hävdar i sitt yttrande.
Högskoleverket utgår från att informationstexten ändras så att den stämmer med
avsedd tillämpning.
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Med dessa kritiska uttalanden avslutar Högskoleverket ärendet.
På Högskoleverkets vägnar

Eva Westberg
Chefsjurist

Christian Sjöstrand
Verksjurist
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