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Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen,
Linköpings universitet – nu fråga om uppföljning av
Högskoleverkets beslut den 31 maj 2005
Bakgrund
En student anmälde Linköpings universitet för att det krävdes att två kopior av
magisteruppsatsen, tryckta på universitetets tryckeri, skulle lämnas in för att få
godkänt på magisterkursen. Han ansåg att detta stred mot bestämmelsen i 1 kap.
10 § högskoleförordningen (1993:100)om avgiftsfrihet i högskolan.
Högskoleverket anförde i beslut den 31 maj 2005 att en student endast skall
bekosta sitt eget exemplar och det exemplar som lämnas in för bedömning. När
det gäller vidare steg i examinationsprocessen ansåg Högskoleverket att det är
rimligt att studenten, om examinator ställer krav på ändringar och kompletteringar, står för kostnaden att lämna in en slutlig version av uppsatsen, som
examinator har som grund för betygsbeslutet. Högskoleverket ansåg vidare att om
universitetet anser att uppsatsen skall tryckas upp för annat ändamål än
handledares/examinators bedömning av denna, dessa exemplar, med hänvisning
till bestämmelsen i 1 kap. 10 § högskoleförordningen, skall bekostas av
universitetet.
Linköpings universitet skulle senast den 30 juni 2005 redovisa vilka åtgärder högskolan hade vidtagit med anledning av verkets ställningstagande.

Linköpings universitets redovisning
Linköpings universitet har till Högskoleverket redovisat att ämnet företagsekonomi har omarbetat instruktionerna för uppsatser i enlighet med Högskoleverkets beslut. Studenten har att lämna in ett exemplar av uppsatsen till handledare i samband med slutseminariet. Detta bekostas av studenten. Studenten skall
även skicka uppsatsen i elektronisk form till handledaren. Om det fram kommer
behov av kompletteringar eller andra förändringar av uppsatsen efter slutseminariet har studenten att bekosta inlämnandet av ett justerat exemplar.
Studenten åläggs också att skicka in ett exemplar av den slutliga versionen i
elektronisk form för publicering på Internet och för att institutionen skall kunna
trycka upp ett arkivexemplar. När den slutliga versionen av uppsatsen nått
institutionen i elektronisk form kan också betyget registreras. Institutionen avser
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att även fortsättningsvis ge studenterna möjlighet att publicera uppsatsen i
bokform. Det kommer att betonas att detta är frivilligt.

Tillämpliga regler
Enligt 6 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) skall, om inget annat är
föreskrivet i kursplanen, betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall
bestämmas av en av skolan särskilt utsedd lärare (examinator).
Av 2 kap. 3 § 6 förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid
universitet och högskolor framgår att i studieregistret skall det för varje student
dokumenteras uppgifter om betyg.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket anser att universitetet inte kan ställa upp som krav att studenten
skall lämna in en elektronisk version av uppsatsen för att betyget skall registreras.
När den justerade pappersupplagan av uppsatsen har kommit universitetet till
handa har examinator det underlag som krävs för att han eller hon skall kunna
fatta beslut om betyg. Universitetet skall när beslutet om betyg är fattat, i enlighet
med bestämmelsen i förordningen om redovisning av studier m.m. registrera
studentens betyg. Att göra betygsregistreringen avhängig att studenten skall utföra
ytterligare prestationer, som inte är en del av examinationen, är inte förenligt med
bestämmelsen i 2 kap. 3 § förordningen om redovisning av studier m.m.
I övrigt finner Högskoleverket att universitetet har vidtagit tillfredsställande
åtgärder med anledning av Högskoleverkets beslut.
Högskoleverket kommer att följa upp att Linköpings universitet ändrar den
aktuella instruktionen.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom i närvaro av
verksjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av verksjuristen Marie Stern
Wärn.
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