NN

Luntmakargatan 13, Box 7851,
SE-103 99 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
Fax: +46 8 563 085 50
hsv@hsv.se, www.hsv.se
Juridiska avdelningen
Sofia Almqvist
BESLUT
2008-10-09
Reg.nr 31-2942-08

Chalmers tekniska högskolas handläggningstider för
examensbevis
Handläggningstider för examensbevis hos en enskild utbildningsanordnare

Bakgrund
Du har i ett brev till Högskoleverket ifrågasatt Chalmers tekniska högskolas
handläggningstid rörande din ansökan om examensbevis. Du har till
Högskoleverket framfört att du försvarade din doktorsavhandling den 25 april
2008, att du ansökte om ditt examensbevis den 28 april 2008 och att du fick ut
ditt examensbevis den 3 juli 2008, dvs. lite drygt två månader efter din ansökan.
Du har i din anmälan hänvisat till 6 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100)
som anger att en student som uppfyller fordringarna för examen på begäran ska få
examensbevis av högskolan. Du har också hänvisat till 7 § förvaltningslagen
(1986:223) som bl.a. anger att varje ärende där någon enskild är part ska
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Högskoleverkets bedömning
Högskoleverkets uppgift är bl.a. att utöva tillsyn över universitet och högskolor.
Syftet med tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom att
kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller
för verksamheten.
Chalmers tekniska högskola är en stiftelsehögskola och således en s.k. enskild
utbildningsanordnare som lyder under lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda
vissa examina. Högskoleförordningen och förvaltningslagen är inte tillämpliga på
enskilda utbildningsanordnare och Högskoleverket har därför endast begränsad
tillsyn över Chalmers tekniska högskola. När det gäller statliga universitet och
högskolor brukar handläggningstider om två månader när det gäller examensbevis
inte leda till någon kritik. Högskoleverket anser därför att det inte finns skäl att
vidta någon åtgärd med anledning av din anmälan.

Med dessa besked avslutas ärendet.
På Högskoleverkets vägnar

Teresa Edelman
Beslutande verksjurist

Sofia Almqvist
Verksjurist

2

