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Fortsatta studier på ett mastersprogram vid Blekinge
tekniska högskola
Högskoleverket är kritiskt till BTH:s besked till en student utifrån BTH:s
regler om avbrott i studier.

Anmälan
N N har i en anmälan till Högskoleverket mot Blekinge tekniska högskola (BTH)
anfört i bl.a. följande.
Han antogs höstterminen 2006 till utbildningen Master of Business
Administration (MBA-programmet) vid BTH. Han fick den 17 februari 2010 ett
e-postmeddelande av chefen för studerandeavdelningen vid BTH där det angavs
att han har förlorat sin rätt att läsa vid BTH. Han har aldrig uppgett till BTH att
han vill sluta studera. Han har dessutom varit en väldigt aktiv student. Han har
fått avslag på sina ansökningar till obligatoriska kurser på MBA-programmet i
september 2009 och i januari 2010, dvs. kurserna Management control and
accounting, History of management thought och Organization and leadership.
N N har till sin anmälan bl.a. bifogat ett e-postmeddelande som chefen för
studerandeavdelningen skickade till honom den 17 februari 2010. I meddelandet
anges bl.a. följande. När en student är antagen till en kurs är detta ett beslut för ett
särskilt tillfälle, dvs. det gäller för en begränsad period. Om studenten av någon
orsak inte inom utsatt tid avslutar sina studier kan det accepteras att han eller hon
fortsätter att studera under en tid. Detta är dock inte något som en student kan
hävda. Detta beror på antalet tillgängliga platser och tillgängliga resurser. Den
institution som är aktuell har därför fattat ett beslut och detta beslut kan inte
överklagas. Du är precis som andra personer, välkommen att på nytt ansöka till
programmet. Din ansökan kommer då att behandlas på samma sätt som alla andra
ansökningar.

Utredning
Högskolans yttrande
Högskoleverket har anmodat BTH att yttra sig över N N:s anmälan och bett BTH
att uppge vilka behörighetskrav och urvalsregler som angavs för de kurser som
N N sökte till höstterminen 2009 respektive vårterminen 2010. BTH har anfört i
huvudsak följande.
N N har inte formellt ansökt till några kurser vid BTH, varken i september 2009
eller i januari 2010. Därför finns det inte något beslut fattat i ärendet. Han har
däremot via BTH:s lärplattform IT´s Learning frågat om han kan få genomföra de
tre aktuella kurserna. Dessa tre kurser är obligatoriska på MBA-programmet och är
inte sökbara som fristående kurser. Han har fått avslag på sin förfrågan. En
förutsättning för att få genomföra kurser via IT´s Learning är att man är antagen
till kurserna. N N har däremot begärt att få bli omregistrerad på MBAprogrammet och dess obligatoriska kurser. En omregistrering sker alltid i mån av
plats och det är kursansvarig sektion som avgör om det finns plats på kursen eller
inte. Sektionen har i detta fall ansett att de inte har någon plats på kurserna.
Reglerna kring omregistreringar finns i BTH:s studieadministrativa regler.
Chefen för studerandeavdelningen har i ett e-post meddelande den 17 februari
2010 informerat N N att han kan ansöka till programmet nästa gång det ges.
N N har härefter kommenterat BTH:s yttrande och bl.a. anfört följande. I de
studieadministrativa regler som var gällande när han antogs till MBA-programmet
fanns det inte någon information om omregistreringar.

BTH:s regler
I dokumentet Studieadministrativa regler vid BTH, fastställda genom beslut av
rektor den 28 juni 2007 och reviderade den 19 januari 2010, anges bl.a. följande.
Studenter på utbildningsprogram anses ha avbrutit sina studier när de inte är
registrerade på någon kurs inom programmet. En student som inte blir godkänd
inom utsatt tid på en kurs kan ansöka om att bli omregistrerad för att delta i hela
eller delar av undervisning eller examination en senare termin. Reglerna för att
bevilja en sådan ansökan skiljer sig åt mellan utbildningarna och beror på antal
tillgängliga platser och andra speciella förutsättningar som gäller. Ansökningar om
omregistrering behandlas i den ordning de inkommer och lämnas till kursansvarig
sektions studerandeexpedition.
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Kompletterande uppgifter
Högskoleverket har av BTH fått följande information. N N har blivit
omregistrerad på MBA-programmet hösten 2007, 2008 och 2009. Det krävs att
en student som har blivit omregistrerad på ett program även blir omregistrerad på
den kurs som studenten vill läsa inom programmet. Det finns inte några ytterligare
regler om omregistreringar utöver det som anges i dokumentet
Studieadministrativa regler vid BTH.

Högskoleverkets bedömning
N N har i sin anmälan och i brev som senare kommit in till Högskoleverket tagit
upp ett stort antal frågor och invändningar mot anställda vid BTH.
Högskoleverket har förståelse för att N N vill ha verkets syn på dessa frågor. Verket
bestämmer dock självt vilka frågor som är av sådan vikt att det finns anledning för
verket att uttala sig om. I det följande tar verket upp de frågor som Högskoleverket
anser är viktigast att kommentera från rättssäkerhetssynpunkt.
En student som har antagits till en kurs vid ett universitet eller en högskola har i
princip rätt att examineras ett obegränsat antal gånger (här bortses från
möjligheten att begränsa antalet provtillfällen). Det finns emellertid inte någon
rätt för en student som genomgått en kurs att åter få delta i undervisningen på
samma kurs. Avgörande är om det finns en ledig plats. Om det finns fler studenter
än platser på en kurs bör ett universitet eller en högskola ha turordningsregler för
att bestämma vem som ska få platsen.
BTH har i sina studieadministrativa regler angivit att studenter på utbildningsprogram anses ha avbrutit sina studier när de inte är registrerade på någon kurs
inom programmet. BTH har i sitt yttrande till Högskoleverket förklarat att det
inte fanns någon plats på de kurser som N N ville läsa. Högskolan har också
hänvisat till det besked N N fick den 17 februari 2010 om att han kan söka till
programmet nästa gång det ges. Högskoleverket uppfattar högskolans regler och
yttrande så att N N:s studier har avbrutits och att han måste antas på nytt till
programmet. Enligt Högskoleverkets mening har dock BTH inte någon rätt att
bestämma att N N inte längre ska vara antagen till programmet. Det är endast
med tillämpning av de disciplinära reglerna och reglerna om avskiljande och som
en myndighet kan bestämma att en student ska göra avbrott i sin utbildning.
Visserligen kan den omständigheten att antalet platser på en utbildning eller en
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kurs är begränsade få den effekten. Men ett lärosäte får inte, såsom BTH har gjort,
besluta om regler som innebär att en student tvingas till avbrott om han eller hon
inte är registrerad på en kurs. Högskoleverket utgår från att BTH ändrar sina
regler i detta avseende.
Såsom Högskoleverket har anfört ovan bör ett universitet eller en högskola ha
turordningsregler för att bestämma hur lediga platser på en kurs eller ett program
ska fördelas. I BTH:s studieadministrativa regler om omregistrering anges att
”Reglerna för att bevilja en sådan ansökan skiljer sig åt mellan utbildningarna och
beror på antal tillgängliga platser och andra speciella förutsättningar som gäller.”
Verket har emellertid vid kontakt med BTH upplysts om att det inte finns några
andra regler än dessa. Högskoleverket anser att BTH av rättssäkerhetsskäl bör
besluta om tydliga regler som anger hur lediga platser ska fördelas.
Högskoleverket finner att N N genom BTH:s agerande har försatts i en rättsosäker
situation, vilket verket ser allvarligt på. Högskoleverket riktar därför kritik mot
BTH.
Uppföljning av ärendet
BTH anmodas att senast den 4 april 2011 redovisa vilka åtgärder som har vidtagits
med anledning av Högskoleverkets uttalanden.
Beslut i detta ärende har fattats av tf. avdelningschefen Christian Sjöstrand i
närvaro av verksjuristen Teresa Edelman efter föredragning av verksjuristen Anna
Sandström.

Christian Sjöstrand
Anna Sandström
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NN
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