BESLUT

1(3)

Datum

Reg.nr

2014-03-31

31-00511-13

Avdelning

Juridiska avdelningen
Handläggare

Högskolan Dalarna
Rektor
791 99 Falun

Teresa Edelman
08-563 085 34
Teresa.Edelman@uk-ambetet.se

Möjligheterna att slutföra ett utbildningsprogram vid
Högskolan Dalarna
Anmälan
NN har i en anmälan mot Högskolan Dalarna anfört bl.a. följande.
Hon är student på ett utbildningsprogram på magisternivå i engelskt språkvetenskap vid
Högskolan Dalarna. Det är en distansutbildning som startade 2006 och rekryterade
studenter från Vietnam under fem antagningsomgångar åren 2006-2010. Hon antogs till
programmet vid andra antagningen och behöver bara slutföra sin uppsats. Högskolan
Dalarna ger dock inte möjligheten för henne (och för hennes medstudenter) att göra detta.
Hon och de andra studenterna fick den 24 oktober 2011 ett e-postmeddelande från
programmets koordinator i vilket hon tog avsked från gruppen av de vietnamesiska
studenterna men hade inga besked att ge i övrigt. Efter detta meddelande har de uttryckt
sitt behov av att fullfölja programmet, men universitetet verkar bara förhala all
information, vilket hon tycker är oacceptabelt. Den 7 november 2012 fick de veta att
rektor hade beslutat att helt lägga ner programmet. Studenterna har dock varken fått något
officiellt besked om varför programmet har lagts ner eller fått någon information om hur
de ska bära sig åt för att fullfölja den utbildning de är antagna till. I maj 2013 fick NN
veta av en av universitetets representanter att det inte kommer bli möjligt att avsluta
utbildningen under hösten, men möjligen år 2014. Hon har frågat flera andra ansvariga
om programmets status men har inte fått några svar. Hon och hennes medstudenter
behöver sina examensbevis för sina arbeten och därför behöver de veta hur högskolan
tänker lösa problemet eftersom högskolan har antagit dem till ett helt program och inte
bara till en del av programmet. Deras begäran får dock ingen respons av högskolan. De
begär att deras situation åtgärdas omedelbart av högskolan och tror att det behövs ett
ingripande från Universitetskanslersämbetets sida.
Utredning
Yttrandet från Högskolan Dalarna
Universitetskanslersämbetet har begärt ett yttrande från Högskolan Dalarna. Högskolan
har anfört bl.a. följande.
Anmälan gäller ett ettårigt utbildningsprogram på magisternivå ”Magister i engelska –
språkvetenskaplig inriktning” som erbjöds studenter vid Vietnam National University
inom ramen för ett samarbetsavtal. Fem antagningsomgångar genomfördes inom
samarbetet. Det första intaget av studenter skedde höstterminen 2006 och det sista intaget
höstterminen 2008. Det avtal som specifikt gäller magisterprogrammet i engelsk
lingvistik löpte ut 2008 och förnyades inte. Programmet gavs på halvfart, vilket innebär
att studenter som genomfört utbildningen i normal takt skulle vara klara vårterminen
2010. Samtliga kurser i programmet gavs enligt utbildningsplanen fram till slutet av
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vårterminen 2010 och Högskolan Dalarna hade därmed fullgjort den grundläggande
skyldigheten att ge antagna studenter möjlighet att läsa kurser i programmet i den
studietakt som programtillfällena angav.
Ett stort antal studenter som fått underkänt på kurser låg efter i sina studier. Ingen av
dessa studenter har anmält studieavbrott. Högskolan Dalarna fortsatte att erbjuda kurser,
inklusive examensarbetskursen, i ytterligare två terminer för att ge studenterna möjlighet
att slutföra sina studier. Studenterna informerades under vårterminen 2010 om vilka
kurser som skulle ges höstterminen 2010 och även om sina rättigheter att bli
omexaminerade på kurser där de fått underkänt. Studenterna har erbjudits möjlighet att
bli examinerade minst fem gånger. Vårterminen 2011 var den senaste gången högskolan
erbjöd examensarbetskursen. NN var omregistrerad på denna kurs.

Ytterligare utredning
Universitetskanslersämbetet har bett om komplettering av högskolans svar. Ämbetet har
bl.a. bett om högskolans beslut om nedläggning av programmet, ställningstagandet att
kurser skulle kunna slutföras i ytterligare ett år samt svar på frågan hur besluten
kommunicerats med studenterna.
Chefen för utbildnings- och forskningskansliet vid Högskolan Dalarna har anfört
följande.
Tyvärr har Högskolan Dalarna gett felaktig information i detta ärende både till
Universitetskanslersämbetet och till berörda studenter. Lärosätets interna
beslutskommunikation har brustit och studenter har därigenom fått felaktig information
om när rätten till examination slutar gälla.
Det aktuella huvudområdet återkallades av lärosätets centrala nämnd den 18 juni 2012.
Enligt högskolans handläggningsordning för återkallande av huvudområde har
studenterna normalt rätt att examineras under ett år efter att beslutet är fattat, men denna
tid kan förlängas om särskilda skäl råder. I det här fallet bedömde nämnden att en längre
tidsfrist var motiverad, fram till den 1 augusti 2014. Akademichefen som skulle verkställa
beslutet förbisåg tyvärr detta och utgick från att tiden enligt normal praxis var ett år, fram
till den 18 juni 2013. Informationen till berörda studenter och lärare blev därigenom
missvisande, vilket felaktigt begränsade studenternas möjligheter att examineras.
För att göra det bästa möjliga av den uppkomna situationen, och kompensera för den
missvisande informationen, avser lärosätet att ge samtliga berörda studenter möjlighet att
examineras under ytterligare ett år. Under det året kommer fem examinationstillfällen att
erbjudas. Erforderliga beslut vid lärosätet ska fattas snarast, och information om detta ska
tydligt kommuniceras till berörda studenter.
Därefter har ämbetet fått följande dokument från högskolan:
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Ett brev till studenterna där de informeras om fem nya examinationstillfällen,
med första examinationsdatum den 28 maj 2014 och sista examinationsdatum den
20 mars 2015.
Högskolans beslut den 10 mars 2014 om nedläggning av magisterprogram i
engelska-lingvistik och magisterprogram i engelska med inriktning mot
lingvistik, 60 högskolepoäng. I beslutet anges bl.a. att programmen läggs ner från
och med den 10 mars 2014 och att de programstudenter som inte är klara med
sina studier kommer att informeras om att programmet läggs ner och att de måste
slutföra sina kurser före den 31 mars 2015.
Dekanbeslut av den 7 mars 2014 enligt vilket dekan och prodekan beslutar att
förlänga möjligheten att examineras för magisterexamen i engelska fram till den 1
augusti 2015.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Högskolan Dalarna har efter att Universitetskanslersämbetet begärt kompletterande
uppgifter förklarat att högskolan lämnat felaktig information till såväl de berörda
studenterna som Universitetskanslersämbetet om när rätten till examination slutade att
gälla. Högskolans hantering är mycket anmärkningsvärt. Ämbetet konstaterar dock att
högskolan numera vidtagit åtgärder som framstår som rimliga.
Med denna kritik avslutas ärendet.

På Universitetskanslersämbetets vägnar

Christian Sjöstrand
Chefsjurist
Teresa Edelman
Verksjurist
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