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Anmälan av S mot Göteborgs universitet angående
forskarutbildning vid institutionen för tyska och nederländska
Anmälan

S har i anmälan till Högskoleverket redogjort för sin situation som
forskarstuderande vid Göteborgs universitet, Institutionen för tyska och
nederländska. S har bifogat ett beslut fattat av prefekten för institutionen den 11
juni 2002 med anledning av hans begäran om byte av handledare. I beslutet anges
följande:
… Eftersom oklarheter uppstått i bedömning av S:s förmåga att tillgodogöra sig
forskarutbildningen har institutionen beslutat att i en första omgång avsätta medel för handledning
fram till en licentiatuppsats motsvarande 20 lektorstimmar. Ytterligare medel för handledning fram
till doktorsavhandling, motsvarande 40 lektorstimmar, kommer att ställas till förfogande, om
licentiatuppsatsen bedöms vara av god kvalitet.

S har uppgivit att någon individuell studieplan inte upprättats för honom.
Högskoleverkets anmodan om yttrande

Högskoleverket anmodade den 3 september 2002 Göteborgs universitet att yttra
sig över S:s anmälan. I anmodan anförde verket följande.
S har uppgivit att någon individuell studieplan inte upprättats för honom. Mot bakgrund av hur
prefektens beslut är utformat utgår Högskoleverket i det följande från att detta påstående är
korrekt.
Prefektens motivering till beslutet innehåller ett ifrågasättande av S:s prestationer. På vilka grunder
denna bedömning görs framgår dock inte. Enligt högskoleförordningens regler skall doktorandens
åtaganden framgå av den individuella studieplanen. Om doktoranden inte följer tidsplanen eller på
annat sätt lever upp till sina åtaganden kan fakultetsnämnden vid uppföljningen antingen revidera
den individuella studieplanen eller – om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina
åtaganden – dra in resurserna för forskarutbildningen. Det är således inte tillåtet att avstå från att
fastställa doktorandens åtaganden i en individuell studieplan och sedan föreskriva åligganden i
särskilda beslut.
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Mot denna bakgrund framstår prefektens beslut som oförenligt med gällande regler.
Högskoleverket önskar Göteborgs universitets kommentar till detta och besked om vilka eventuella
åtgärder lärosätet avser att vidta beträffande S:s situation som doktorand vid universitetet.

Göteborgs universitets yttrande

Rektor har i sitt yttrande till Högskoleverket hänvisat till vad Humanistiska
fakultetsnämnden anfört och funnit att det inte finns behov av ytterligare åtgärder,
eftersom fakultetsnämnden tydliggjort sin avsikt att både verka för att en
individuell studieplan upprättas för S och följa utvecklingen av dennes
forskarstudier. Fakultetsnämnden har i sitt yttrande anfört bl.a. följande.
S antogs till forskarutbildning i tyska den 9 mars 1998. Individuell studieplan
upprättades inte vid antagningstillfället och uppenbarligen inte heller de
påföljande åren. Under vårterminen 2002 har dock institutionen ansträngt sig för
att åstadkomma en individuell studieplan. Stora ansträngningar har även gjorts för
att lösa handledarsituationen. För institutionen har genom föreliggande ärende
och tidigare underhandskontakter klargjorts att fråga om indragning av en
doktorands resurser beslutas av fakultetsnämnden med iakttagande av de i den
individuella studieplanen fastställda åtgärderna. Fakultetsnämnden avser
fortsättningsvis att verka för att en individuell studieplan upprättas samt följa
utvecklingen av S:s forskarstudier.
Ss yttrande

S har i ett yttrande anfört följande.
Den 23 oktober 2002 återkallade prefekten sitt beslut av den 11 juni 2002. Nu
skall den individuella studieplanen upprättas i samråd med två handledare under
överinseende av fakultetsnämnden. Det är hans förhoppning att detta kommer att
ske inom en inte alltför avlägsen framtid.
Tillämpliga regler

Enligt 8 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) skall det för varje doktorand
upprättas en individuell studieplan, som skall fastställas av fakultetsnämnden.
Studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning, en
beskrivning av de åtaganden som doktoranden och fakultetsnämnden har under
utbildningstiden samt vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Den individuella studieplanen skall följas upp
av fakultetsnämnden minst en gång varje år. Nämnden kan om det är påkallat
göra de ändringar i studieplanen som behövs.
Enligt 8 kap. 9 § andra stycket högskoleförordningen skall en doktorand som
begär det få byta handledare. Enligt 10 § samma kapitel skall fakultetsnämnden
besluta att doktoranden inte längre skall ha rätt till handledning och andra
resurser för forskarutbildningen, om doktoranden i väsentlig utsträckning
åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Av 8 kap. 26 §
högskoleförordningen framgår att fakultetsnämnden inte får delegera denna
uppgift.
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Högskoleverkets bedömning

S antogs till forskarutbildning i mars 1998. Den 1 april samma år trädde den nu
gällande regeln i 8 kap. 8 § högskoleförordningen om individuell studieplan i
kraft. Göteborgs universitet måste kritiseras för att någon sådan plan inte
upprättats för S. Högskoleverket utgår från att universitet nu vidtar de åtgärder
som högskoleförordningen kräver.
Prefektens beslut den 11 juni 2002 angående S:s rätt till handledning har numera
upphävts. Humanistiska fakultetsnämnden har påpekat för institutionen att beslut
om indragning av en doktorands resurser skall fattas av fakultetsnämnden.
Högskoleverket finner mot denna bakgrund inte anledning att kommentera
prefektens åtgärd ytterligare.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom efter
föredragning av verksjuristen Christian Sjöstrand.
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