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Anmälan mot Uppsala universitet angående följderna av
utebliven registrering på en kurs
Anmälan
I en anmälan till Högskoleverket har XX anfört bl.a. följande. Han ifrågasätter
följderna av att han inte inom föreskriven tid (senast den 13 januari 2010)
registrerade sig på kursen kandidatuppsats, fortsättningskurs C vid institutionen för
företagsekonomi. Han var antagen till kursen och hade tackat ja till erbjuden plats.
Informationen om registreringen hade skickats till hans hemadress trots att
institutionen enligt XX borde ha känt till att han då var i Hong Kong. Han var
utbytesstudent i Hong Kong i institutionens ”regi” och hade varit i kontakt med
institutionen under höstterminen 2009. När han kom hem från Hong Kong den 14
januari 2010 tog han omedelbart kontakt med institutionen men de uppgav då att
han blivit av med sin plats och han uppmanades att söka kursen till hösten igen. Den
terminen hade han tänkt påbörja sin masterutbildning som till följd av det inträffade
blir uppskjuten ett år då antagning till denna endast sker på höstterminerna.

Utredning
Uppsala universitets yttrande

Anmälan har remitterats till Uppsala universitet för yttrande. Universitetet har i sitt
remissvar anfört bl.a. följande.
Praxis för registrering framgår av www.studera.nu. Där anges att "För att du ska
kunna påbörja dina studier måste du registrera dig vid den institution där du ska läsa.
Information om vad som gäller för just din utbildning får du i ditt antagningsbesked,
via informationsmaterialet från högskolan/universitetet eller på deras webbplats."
Överklagandenämnden (ÖNH) har i beslut (reg.nr 47-167-09) konstaterat att
ifrågavarande högskola felaktigt hade avslagit en students ansökan om anstånd att
påbörja sina studier. Ärendet avskrevs dock av nämnden eftersom studenten inte
registrerat sig för att påbörja utbildningen. I beslutet anges att: "På den aktuella
utbildningen skulle man registrera sig senast den 12 september 2008. Den som inte

registrerade sig senast detta datum hade förlorat sin plats på utbildningen. NN hade
inte registrerat sig detta datum. Eftersom hon inte hade gjort det hade hon
följaktligen förlorat sin plats på utbildningen. Syftet med hennes begäran om anstånd
har därför förfallit och ärendet bör därför avskrivas från vidare handläggning”. ÖNH
ansåg i beslutet att den omständigheten att den antagna inte registrerat sig på kursen
utgjorde grund för att avskriva ärendet. ÖNH gjorde således samma bedömning som
lärosätena gör, dvs. att registreringen i sig är avgörande för om den som antagits till
en utbildning ska anses ha tagit sin plats i anspråk och således påbörjat de studier han
eller hon antagits till.
Om Högskoleverket ändå skulle anse att den antagnes plats inte kan förverkas om
den antagne underlåter att registrera sig för att påbörja utbildningen, skulle detta leda
till att lärosätena inte längre kan ta in reserver till utbildningarna. Det skulle innebära
att den antagne har rätt att delta i utbildningen när som helst under utbildningens
gång. Att den antagne eventuellt inte, pga. missade obligatorier eller
examineringstillfällen, kan få godkänt på kursen är en separat fråga.
Den fråga som kommit upp med anledning av denna anmälan är därför mycket
större än enbart en fråga som berör Uppsala universitet. Det är en ändring av
vedertagen praxis för samtliga universitet och högskolor i Sverige. Vad gäller detta
enskilda fall har universitetet följt vedertagen praxis och tagit in en reserv då den
antagne inte registrerat sig för att påbörja sina studier. Vilken information som XX
fått och vilka rutiner som tillämpas på företagsekonomiska institutionen vid
antagning och registrering framgår närmare av bifogad redogörelse från
företagsekonomiska institutionen. Av den information som XX fått framgår det klart
att den som inte registrerar sig förlorar sin plats. Informationen har lämnats vid ett
flertal tillfällen till den adress som XX uppgivit i sin ansökan till kursen. XX kan inte
heller ha varit omedveten om kravet på registrering när han söker till en kurs på Cnivå. Det är en rutin som XX tidigare följt för registrering på A och B-nivån. XX har
haft möjlighet att registrera sig under en period mellan den 1 och 13 januari 2010 via
universitetets hemsida student.uu.se/registrering. Han har även haft möjlighet att
registrera sig genom att skicka ett vykort/brev till institutionen eller genom att skicka
ett ombud. Detta framgår bland annat av antagningsbesked 2.
XX har beretts tillfälle att yttra sig över Uppsala universitets yttrande.

Högskoleverkets bedömning
Tillämpliga bestämmelser

Av 7 kap. 4 § första stycket högskoleföreningen (1993:100) följer att den som vill
antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska anmäla det inom den tid
och i den ordning som högskolan bestämmer. I tredje stycket samma bestämmelse
anges att frågor om antagning avgörs av högskolan. Ett maskinellt framtaget besked
om antagning gäller som högskolan beslut.
Högskoleverkets gjorde i ett beslut från 2005 (reg.nr 31-3318-05) följande
bedömning.
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”I det antagningsbesked som föreligger i ärendet finns det inte heller uppställt något
förbehåll att en utbildningsplats är förlorad om den antagne inte deltar i
upprop/registrering. Detta följer i stället av informationen som gick ut till de antagna
på programmet. Högskoleverket anser att detta inte är tillräckligt för att den antagne
skall förlora sin plats om han eller hon uteblir. Rättsverkningarna av att utebli från
upprop/registrering måste enligt Högskoleverkets mening framgå av själva
antagningsbeskedet. Göteborgs universitet har därför inte haft laglig rätt att förklara
NN:s plats på läkarprogrammet vara förlorad. Universitetets beslut strider mot
förvaltningsrätten och har uppenbart medfört allvarliga konsekvenser för NN.”
Av utredningen i ärendet framgår att XX i ett antagningsbesked fått följande
information: ”För att få börja studera måste du registrera dig”. Registreringen skulle
ske senast den 13 januari 2010 och kunde ske via Internet eller genom att skicka in
ett vykort med besked om vilken kurs som avsågs. Vidare framgår att denna
information skickades till av honom i ansökan valt kommunikationsmedel för
antagningsbesked, dvs. e-post och till av honom vald e-postadress.
Den som inte registrerade sig fick alltså inte påbörja studierna och förlorade
följaktligen sin studieplats. Eftersom denna konsekvens har framgått av
antagningsbeskedet har Uppsala universitet inte agerat felaktigt då XX:s studieplats
istället gick till en reserv. Ärendet avslutas med detta besked.
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