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Handläggning av ärende om examensrätt
Anmälan
Studentkåren vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har i en anmälan till
Högskoleverket ifrågasatt högskolans handläggning av ett ärende om
magisterexamen med ämnesdjup i företagsekonomi med inriktning mot
marknadsföring.
Studentkåren har anfört i huvudsak följande. Hösten 2000 och 2001 påbörjade ett
tiotal studenter magisterkursen i marknadsföring på högskolan. Studenterna sökte
kursen under förutsättning att de kunde få en magisterexamen i företagsekonomi.
Högskolan sade sig ha ett avtal med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
som har magisterexamensrätt, om inte högskolan fick rätt att utfärda
magisterexamen.
I början av oktober 2002 fick studenterna av en lärare veta att det inte fanns något
skriftligt avtal mellan högskolan och Göteborgs universitet. Förslag på möjliga
lösningar diskuterades under hösten 2002, många löften gavs men få kunde hållas.
Upprepade gånger fick studenterna felaktig information och högskolan underlät
att informera om väsentliga förändringar. Personal på högskolan hörde inte heller
av sig då studenterna försökte nå dem. Det visar på bristande respekt för de utsatta
studenterna.
Den 19 december 2002 skickades ett brev till högskolestyrelsen och rektor.
Studenterna fick då mer respons. Rektorn bad i ett brev om ursäkt och erkände att
ärendet hade behandlats på ett dåligt sätt. Den 21 januari 2002 hölls ett möte
mellan studenterna, rektorn, utbildningschefen och prefekten på Institutionen för
arbete, ekonomi och hälsa. Diskussionerna har sedan fortsatt. I dagsläget är enda
möjligheten för studenterna att få ut en magisterexamen att högskolan lyckas ingå
ett avtal med ett annat universitet, genom vilket utbildningen kan avslutas.
Alternativet för studenterna är att, ännu en gång, söka in på magisterutbildningen
vid ett annat universitet för att antingen läsa om redan lästa kurser eller försöka få
dem tillgodoräknade. Denna process har dragit ut på tiden och studenterna har
fått lida både fysiskt och psykiskt av detta. Studenterna har också haft kostnader
p.g.a. att ärendet hanterats dåligt.
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Utredning
Högskoleverket har anmodat högskolan att yttra sig över studentkårens anmälan.
Högskolans yttrande

Högskolan har i yttrande till Högskoleverket anfört bl.a. följande.
Högskolan har på ett gott sätt löst möjligheterna för studenter i företagsekonomi
att erhålla magisterexamen genom ett samarbete med Örebro universitet. Samtliga
studenter i ämnet företagsekonomi som blev förespeglade att det vid högskolan
fanns en studiegång som via samarbetspartners skulle leda till en fördjupad
magisterexamen har således nu möjligheter att, om studenterna uppfyller
examinationskraven, erhålla denna examen.
Högskolan måste emellertid vidgå att det tagit lång tid att få en lösning till stånd.
Särskilt frustrerande för studenterna har varit svårigheten att få snabba och
korrekta svar på frågor om studiegången vilket också undergrävt studenternas
förtroende för högskolan i denna fråga. Som följd av detta har rektor deltagit i två
möten med studenterna och utbildningschefen vid högskolan vid ytterligare några
möten. Vidare gavs i slutet av februari 2003 en centralt placerad studievägledare
ett särskilt uppdrag att bevaka studenternas rättigheter. Studievägledaren skulle se
till att frågan om examination fick en snabb lösning och att studenterna fick en
snabb och korrekt information.
Högskolan vidgår också att högskolans hantering av ärendet kan ha lett till att
några studenter fördröjts i sin studiegång, medan det för några andra lett till en
fördröjning av utfärdandet av examensbevis. Tre studenter valde, att innan avtalet
med Örebro universitet var fäst på papper, skriva in sig vid Göteborgs universitet.
Två studenter kommer att slutföra sina studier där.
Samarbetet med Örebro universitet kommer att fördjupas genom att det vid
högskolan inrättas en gästprofessur på 20 % som kommer att besättas med en
professor från Örebro universitet, bl.a. för att stärka den vetenskapliga miljön vid
högskolan.
Övrig utredning

Högskolan har till sitt yttrande bifogat följande handlingar.
Prefektens för Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa redovisning till rektor
av ärendets hantering. Samarbetsavtal mellan Örebro universitet och högskolan
om kurser i företagsekonomi på D-nivå vårterminen 2003.
Högskoleverket har vidare från högskolan inhämtat bl.a. kurskatalogen för år
1999/2000. I kurskatalogen (s. 32) anges bl.a. ”D-kurser i Företagsekonomi för
genomförande under 2000. För närmare information vänd dig till
studievägledarna.”
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Beslut om rätt att utfärda magisterexamen

Ämnesbredd
Högskoleverkets styrelse beslutade den 12 november 2001 att samtliga högskolor
med staten som huvudman skulle ges generell rätt att utfärda magisterexamen med
ämnesbredd. Styrelsen beslutade också att möjligheten att prövas för
magisterexamen i ett specifikt ämne skulle kvarstå. Lärosäten som får avslag på sin
ansökan om generell magisterexamensrätt kan således få magisterexamensrätt i ett
eller flera enskilda ämnen.
Ämnesdjup
Högskolan ansökte hos Högskoleverket om generell magisterexamensrätt den 31
januari 2002. Generell rätt att utfärda magisterexamen innebär att högskolorna får
generell rätt att inrätta huvudämnen för magisterexamen på den fördjupningsnivå
som ger reell möjlighet för studenten att gå vidare till forskarutbildning inom
ämnesområdet. Högskolan angav i ansökan bl.a. företagsekonomi som möjligt
magisterämne. I beslut den 3 juni 2002 avslog verket högskolans ansökan om
generell magisterexamensrätt. De avgörande skälen var högskolans begränsade
erfarenhet av att inrätta magisterexamensämnen och att högskolans
kvalitetssäkringssystem – för inrättande av huvudämne för magisterexamen – inte
var tillräckligt utvecklat och dokumenterat.

Gällande bestämmelser
Examina

I 1 kap. 11 § högskolelagen (1992:1434) anges att regeringen föreskriver vilka
examina som får avläggas inom den grundläggande högskoleutbildningen och att
Högskoleverket beslutar vid vilka högskolor dessa examina får avläggas.
Enligt 6 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) får inom grundläggande
högskoleutbildning avläggas endast de examina som anges i examensordningen.
(bilaga 2 till högskoleförordningen).
I examensordningen finns tre generella examina angivna, nämligen
magisterexamen, kandidatexamen och högskoleexamen samt ett 40-tal
yrkesexamina.
Den 1 november 2001 infördes i examensordningen en ny inriktning på
magisterexamen benämnd Magisterexamen med ämnesbredd. Den ursprungliga
magisterexamen benämns Magisterexamen med ämnesdjup.
Serviceskyldighet

Enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223) skall en myndighet lämna upplysningar,
vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde. Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Det
innebär att en myndighet som får en förfrågan från en enskild måste lämna någon
form av svar och svaret får inte dröja längre än nödvändigt (jfr Hellners och
Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2003, s. 77).
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Bedömning
Av handlingarna i ärendet framgår att högskolan erbjöd en utbildning som skulle
leda till en magisterexamen i företagsekonomi utan att högskolan hade någon
sådan examensrätt. Högskolan startade sedan utbildningen fastän den saknade ett
skriftligt avtal eller något egentligt samarbete med något annat lärosäte som hade
rätt att utfärda magisterexamen i företagsekonomi. Informationen till studenterna
har dessutom varit bristfällig och inkorrekt.
Högskolan har vidgått att det tagit lång tid för studenterna att erhålla
magisterexamen i företagsekonomi och att få snabb och korrekt information om
studiegången. Högskolan har förklarat att frågan om magisterexamen i
företagsekonomi nu är löst genom ett samarbete med Örebro universitet. Möten
har hållits med studenterna och rektor. Dessutom fick en studievägledare i
uppdrag att hjälpa de berörda studenterna och ge dem korrekt information om
ärendets gång.
Högskoleverket anser att det är olämpligt att erbjuda en utbildning som skall leda
till en examen, när förutsättningarna för att studenterna skall erhålla denna
examen är oklara. Högskolans agerande har medfört att flera studenter har blivit
försenade med sina utbildningar. Högskolan kan inte undgå kritik för detta.
Med hänsyn till de av högskolan vidtagna åtgärderna och att berörda studenter nu
har fått möjlighet att erhålla sina magisterexamina, finner verket dock ingen
anledning att följa upp ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern efter föredragning av
verksjuristen Caroline Cruz i närvaro av kanslichefen Lennart Ståhle och
chefsjuristen Annica Lindblom. I ärendets handläggning har även verksjuristen
Barbro Molander deltagit.

Sigbrit Franke

Caroline Cruz

Kopia till
Studentkåren vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

