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Sammanfattning
En disciplinär åtgärd kan innebära ett allvarligt ingripande mot en student. Disciplinreglernas utformning och tillämpning är således av stor betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt. Högskoleverket kommer därför den 16 oktober 2002 att anordna
en konferens, där ledamöter i disciplinnämnder och andra berörda ges tillfälle att
diskutera tillämpningsproblem och behov av ändringar av reglerna.
På konferensen kommer även Högskoleverkets förslag till ytterligare en disciplinåtgärd att diskuteras. I dag kan högskolorna tillämpa två olika disciplinära åtgärder:
varning och avstängning upp till sex månader. Steget från varning till avstängning
är drastiskt, särskilt som avstängning också ofta innebär förlust av studiemedel.
Högskoleverket har därför föreslagit regeringen att ett mellansteg införs; en möjlighet
för högskolorna att stänga av en student endast från prov. Studenten kan då delta
i undervisningen, men får inte vara med på examinationen. (Se Högskoleverkets
rapport 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet, 2001:27 R)
Inför konferensen i oktober har Högskoleverket sammanställt alla beslut fattade
under 2001 av disciplinnämnder vid universitet och högskolor med staten som
huvudman. I de fall nämndernas beslut har överklagats, har även överinstansernas
domar bifogats sammanställningen.
Sammanställningen visar att 127 studenter berördes av disciplinära åtgärder
2001. Av dessa stängdes 80 studenter av från all undervisning under en viss period.
Perioderna varierar från tre veckor till fyra månader. 47 studenter fick en varning.
De allra flesta fallen i disciplinnämnderna rör fusk. 118 av de 127 studenterna
varnades eller stängdes av på grund av fusk. Vanligast är fusk i samband med hemtentamen, hemuppgifter, rapport- och uppsatsskrivande (68 studenter). Nästan lika
vanligt är fusk i samband med salskrivningar (50 studenter).
Andra orsaker till disciplinära åtgärder är störande verksamhet (sex studenter).
Det kan till exempel handla om missbruk av högskolans datorer, stöld av böcker från
högskolebiblioteket, störande beteende mot andra studenter och lärare.
En student fick disciplinär påföljd för sexuella trakasserier, en för förfalskning av
intyg och en av okänd anledning.
Högskoleverkets förhoppning är att sammanställningen ska ge en bild av praxis
och vara till nytta för disciplinnämndernas beslutsfattande. Högskoleverkets kommer
fortsättningsvis att göra en beslutssammanställning i rapportform varje år.
I rapporten följer disciplinnämndernas beslut den förteckning över högskolor och
universitet som finns i bilaga 1 till högskoleförordningen (1993:100). Om ett lärosäte
saknas beror detta på att dess disciplinnämnd år 2001 inte har fattat några beslut
om disciplinära åtgärder. Namnen på de personer besluten rör har utelämnats.
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Högskoleverket är en central myndighet
för frågor som rör universitet och högskolor. Verket arbetar med kvalitetsbedömningar, tillsyn, uppföljningar, utveckling
av högre utbildning, utredningar och analyser, bedömning av utländsk utbildning
och studieinformation.

