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Anmälan mot Karolinska institutet angående antagning till
grundläggande högskoleutbildning
Anmälan
W har i en anmälan mot Karolinska institutet uppgett bl.a. följande.
Han har blivit antagen till Karolinska institutets läkarprogram höstterminen 2002.
Eftersom han redan läst sex terminer utomlands fick han tillgodoräkna sig kurser
motsvarande de fyra första terminerna. Han fick veta att han inte kunde börja på
termin ett eftersom han var överkvalificerad. Termin fem kunde han inte heller
börja på eftersom den var fullsatt. Karolinska institutet menade att han skulle
vänta på att ”hans” klass börjar termin fem. Studievägledaren har dock numera
gått med på att han skall få gå första kursen på termin ett. Han har också fått
möjlighet att, nu till våren, börja på termin två.

Utredning
Karolinska institutets yttrande

Högskoleverket har anmodat Karolinska institutet att yttra sig över anmälan. I
yttrandet har högskolan anfört bl.a. följande.
Det är inte möjligt att överbelägga kurser utan att kvaliteten blir lidande. Det
gäller speciellt den kliniska delen av utbildningen. Karolinska institutet har därför
valt ett system där studenterna köar efter ledig plats. Farmakologikursen innehåller
inte klinisk undervisning och därför kan ett par extra studenter antas utöver full
kurs. W tilldelades en plats på denna kurs i avvaktan på eventuella avhopp inför
kursen Medicinsk diagnostik. Platserna för höstterminen besätts redan i slutet av
vårterminen. Hänsyn tas till redan beviljade återupptag efter studieuppehåll och
den kö detta medför. Då kursen Medicinsk diagnostik vid kursstart var fullbokad
kunde W inte få någon kursplats. Han har meddelats att hans ärende prövas
termin för termin. Han har beviljats studieuppehåll och garanteras plats senast
hösten 2004 då hans nybörjarplats nått termin fem.
W har beretts tillfälle att yttra sig över Karolinska institutets yttrande. Han har
därvid inkommit med ett yttrande.
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Tillämpliga bestämmelser
Av 6 kap. 12 § högskoleförordningen första stycket (1993:100, ändrad genom
2001:738) framgår bl.a. följande. Om en student vid en högskola inom landet har
gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, har
studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan
högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan
utbildningarna.
Av 6 kap. 13 § högskoleförordningen framgår att student har rätt att tillgodoräkna
sig annan utbildning än den som avses i 12 §, om de kunskaper och färdigheter
som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning
att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att
tillgodoräknas.
Enligt 6 kap. 1 § högskoleförordningen skall all grundläggande
högskoleutbildning bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till
utbildningsprogram.
Enligt 7 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100, ändrad genom SFS 1996:984)
skall antagning till grundläggande högskoleutbildning avse en kurs eller ett
utbildningsprogram.
Av 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100, ändrad genom SFS 1998:1003)
framgår bl.a. att en högskola, om det finns särskilda skäl, får medge att den som är
antagen till grundläggande högskoleutbildning vid högskolan får fortsätta sina
studier efter studieuppehåll.

Högskoleverkets bedömning
W har antagits som nybörjare till läkarprogrammet vid Karolinska institutet.
Därefter har han fått tillgodoräkna sig tidigare studier motsvarande de kurser som
ges de fyra första terminerna vid läkarprogrammet. Karolinska institutet har
uppgett att W har beviljats studieuppehåll och garanteras plats på kursen
Medicinsk diagnostik senast hösten 2004 då hans studieplats nått termin fem.
I och med att W är antagen till läkarprogrammet har han rätt att följa
programmets kurser i enlighet med den ordning som finns föreskriven i gällande
utbildningsplan. Högskoleförfattningarna ger honom däremot ingen rätt att kräva
en studieplats på en kurs som ges senare i programmet. Såsom Karolinska
institutet anfört måste W invänta en ledig plats enligt det kösystem som finns.
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Med detta besked avslutas ärendet.

Christian Sjöstrand
Beslutande verksjurist
Åsa Kullgren
Föredragande verksjurist
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