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Examensbevis och kursbevis i uppdragsutbildning
Högskoleverket har tagit fram en vägledning där verket ger sin syn på hur
förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
kan tolkas (Uppdragsutbildning – en vägledning, Högskoleverkets rapportserie
2003:35).
Högskoleverket har i sitt arbete med rapporten inhämtat material och synpunkter
från högskolorna. Även studentrepresentanter har haft möjlighet att komma med
synpunkter.
Uppdragsutbildning är inte grundläggande högskoleutbildning. I 6 §
förordningen om uppdragsutbildning föreskrivs dock att betyg, examens- och
kursbevis under vissa förutsättningar får ges enligt reglerna för grundläggande
högskoleutbildning.
När det gäller kursbevis och examensbevis enligt 6 § kan Högskoleverket
konstatera att många, men inte alla högskolor anger att utbildningen har getts som
uppdragsutbildning på sina kursbevis och examensbevis.
Högskoleverket anser att det alltid skall anges på bevisen att utbildningen har getts
som uppdragsutbildning och föreslår att detta krav införs i förordningen om
uppdragsutbildning. Verket vill anföra följande skäl.
•

Enhetlighet

Högskoleverket anser att det är viktigt att denna fråga behandlas på ett
enhetligt sätt hos högskolorna. I dag beror det på vilken högskola som utfärdar
bevisen om det framgår att utbildningen bedrivits som uppdragsutbildning
eller inte. Det kan upplevas som orättvist och förvirrande att högskolorna gör
olika i dessa fall.
•

Studentperspektiv

Studenterna anser att det är mycket viktigt att det tydligt framgår av kursbevis
och examensbevis att utbildningen har getts som en uppdragsutbildning.
•

Tillgodoräknande

Av 7 § förordningen framgår att den som har genomgått sådan utbildning
som avses i 6 § har rätt att tillgodoräkna sig denna som grundläggande
högskoleutbildning. Utbildningen kan alltså inte anses vara grundläggande
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högskoleutbildning förrän den har tillgodoräknats som en sådan.
Högskoleverket anser att det i ärenden om tillgodoräknanden är viktigt att det
tydligt går att se ursprunget till kursbeviset eller examensbeviset; alltså vilken
utbildning som sökanden har genomgått. Beslut om tillgodoräknande kan
dessutom överklagas och tydlig information om vilken utbildning som skall
prövas för tillgodoräknande bör underlätta handläggningen hos överinstansen.
De flesta högskolor tillstyrker eller har i varje fall inte något att erinra mot att det
införs en regel om detta. Fem lärosäten (Lunds universitet, Umeå universitet,
Växjö universitet, Örebro universitet och Mälardalens högskola) av totalt 34 har
dock avstyrkt förslaget och ansett att det inte är meningsfullt eller nödvändigt att
det framgår av bevisen att utbildningen har getts som uppdragsutbildning.
Högskoleverket får enligt 8 § förordningen om uppdragsutbildning meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av förordningen. Verket anser
dock att formuleringen i 6 § ”får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt
bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning” förhindrar verket att i
egna föreskrifter införa en regel om vad som skall framgå av bevisen. Verket
föreslår därför att regeringen gör följande tillägg till 6 §.
6 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller
kursbevis enligt bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, om
samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på grundläggande
högskoleutbildning. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för
tillträde till grundläggande högskoleutbildning.
Av examensbevis och kursbevis skall det framgå att utbildningen har getts som
uppdragsutbildning.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern efter föredragning av
verksjuristen Barbro Molander i närvaro av kanslichefen Lennart Ståhle,
avdelningschefen Åsa Klevard och chefsjuristen Annica Lindblom.
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