Anmälan mot Uppsala universitet beträffande förfarandet vid
en doktorands disputationsprov i ekonomisk historia den15 maj
1999 - nu en uppföljning av Högskoleverkets beslut 2000-09-26
Bakgrund
Högskoleverket har i det rubricerade beslutet kritiserat Uppsala universitet för att i
strid mot 8 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100) ha utsett en doktorands
biträdande handledare till ledamot av den betygsnämnd som skulle bestämma
betyget för doktorandens avhandling.
Högskoleverket har vidare ställt sig positivt till universitetets initiativ att överväga
ytterligare åtgärder för att säkra den reella och formella kvaliteten vid disputationer
vid universitetet.
Högskoleverket har anhållit om redovisning av dessa åtgärder.
Universitetets redovisning av vidtagna åtgärder
Uppsala universitet har anfört bl.a. följande.
Universitetet har under året genomfört en självvärderingsprocess. En av de frågor
som därvid ställts till fakulteterna var hur fakultetsnämnderna avser att förvissa sig
om att forskarutbildningen leder fram till doktorsavhandlingar av god kvalitetet
givet erhållna resurser och fyraårig nettostudietid. Samtliga fakulteter har inkommit
med underlag i frågan och flera fakulteter har också berört frågan om
betygsnämndens sammansättning. Därutöver har rektor begärt en särskild
redovisning av de regler som gäller vad avser förutsättningar för samt organisation
och genomförande av disputationer med målsättning att säkra kvaliteten vid
disputationer.
Vid en genomgång av de regler som idag finns vid de olika fakulteterna finner
universitetet att tidigare oklarheter beträffande betygsnämndens sammansättning nu
har eliminerats. Vid alla fakulteter finns nu regler som i klartext redogör för att
handledare och biträdande handledare inte skall ingå i betygsnämnden. Även i övrigt
anser universitetet att fakulteternas regelsystem är ägnat att säkra kvaliteten vid
disputationer. Som en del av universitetets övergripande kvalitets- säkringssystem
har rektor tillsatt ett rektorsråd med särskilt ansvar för forskarutbildning och
konsistoriet har fastställt regler och riktlinjer för forskautbildningen vid Uppsala
universitet.
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Högskoleverkets bedömning
Av Uppsala universitets svar framgår att universitetet har genomfört en översyn av
bl.a. de olika fakulteternas regler för sammansättningen av betygsnämnden vid
disputationer. Syftet med översynen har bl.a. varit att säkerställa att nämndernas
sammansättning framledes inte kommer att strida mot tillämpliga bestämmelser i
högskoleförordningen. Högskoleverket finner därvid att de av universitetet vidtagna
åtgärderna får anses ändamålsenliga. Högskoleverket noterar med tillfredsställelse att
Uppsala universitet även i övrigt vidtagit flera åtgärder för att säkerställa den reella
och formella kvaliteten vid disputationer vid Uppsala universitet.
Med dessa besked avslutar Högskoleverket ärendet.
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