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Uppföljning av Högskoleverkets beslut den 21 augusti 2007
angående antagning till forskarutbildning (reg.nr 13-1362-07)
Bakgrund
N N anmälde Högskolan i Borås (HB) för brister i hanteringen av hennes ansökan till
forskarutbildning. Högskoleverket konstaterade i ett beslut den 21 augusti 2007 (reg.nr
31-1362-07) att ett anställande lärosäte, som inte har ett relevant vetenskapsområde, är
beroende av det antagande lärosätets bedömning av sökandens förmåga att tillgodogöra
sig utbildning på forskarnivå när beslut om anställning som doktorand ska fattas.
Högskoleverket riktade kritik mot HB eftersom det fanns omständigheter som tydde på
att HB i praktiken gjorde urvalet bland de sökande, trots att detta borde ha genomförts
av det antagande lärosätet. Högskoleverket kritiserade även HB för att i ledigkungörelsen
ha utfäst att doktoranderna skulle antas vid något av de universitet som HB har
samarbetsavtal med. En sådan skrivning ansågs vara missvisande eftersom HB inte torde
kunna göra sådana utfästelser på andra lärosätens vägnar, utan endast informera om
antagningsförfarandet. HB anmodades mot den bakgrunden att redovisa vilka åtgärder
som vidtagits med anledning av Högskoleverkets ställningstagande.
Utredning
HB har nu gett in en skrivelse och anfört i huvudsak följande. Lärosätet har ett samarbetsavtal med Karlstads universitet rörande forskarutbildning. Samarbetsavtalet innebär
att doktorander antas vid Karlstads universitet, men finansieras av HB. För att underlätta
samarbetet associeras en professor från HB till Karlstads universitet. Genom avtalet säkerställs att doktoranden inte antas utan att finansieringen är klar eller anställs utan att vara
antagen. – Institutionen för vårdvetenskap vid HB har inte gjort urvalet till forskarutbildningen. Institutionen har däremot gjort urvalet beträffande vilken person högskolan
avser att finansiera en forskarutbildning för. Karlstads universitet har dock fått information om de övriga sökande till anställningarna som doktorand. HB har fokuserat på rättssäkerheten för studenterna och beklagar om förfarandet har uppfattats på annat sätt. I
framtiden kommer de sökande att ges tydligare information om antagningsförfarandet
och högskolan kommer även att förtydliga informationen vid kommande anställningsprocedurer.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket vidhåller sin uppfattning att det anställande lärosätet utan relevant vetenskapsområde är beroende av det antagande lärosätets bedömning av en sökandes förmåga
att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå, när beslut ska fattas om anställning som
doktorand enligt 5 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100). Ett urval som gäller vilken person HB avser att anställa som doktorand får således inte ske utan samråd med det
antagande lärosätet.
Högskoleverket ser positivt på att HB kommer att tydliggöra antagningsförfarandet vid
framtida annonsering. Högskoleverket förutsätter därvid att HB beaktar Högskoleverkets
synpunkter när högskolan beslutar om anställning som doktorand.
Ärendet avslutas.
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