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(Universitetets dnr 638-05)
Bakgrund

I en anmälan till Högskoleverket ifrågasatte N N Luleå tekniska universitets
handläggning av hennes begäran om tillgodoräknande och påpekade brister i vissa
kursplaner. I beslut 2005-05-09 var Högskoleverket kritiskt till universitetets
handläggning av ärendet och konstaterade bl.a. att universitetets förfarande att
upprätta en individuell utbildningsplan i stället för att fatta beslut om
tillgodoräknande saknade stöd i gällande regler. Vidare var Högskoleverket kritiskt
till att de aktuella kursplanerna inte uppfyllde högskoleförordningens krav på vilka
uppgifter en kursplan skall innehålla. Högskoleverket anhöll om universitetets
redovisning av ärendets fortsatta handläggning och om redovisning av hur de
påtalade bristerna i kursplanerna hade åtgärdats.
Universitetets redovisning m.m.

Universitetet har genom utbildningsledaren vid Akademiskt Mediecentrum,
Oskar Gedda, i juni 2005 lämnat en redovisning och anfört i huvudsak följande.
Redovisning avseende fortsatt handläggning av ärendet om tillgodoräknande

En förnyad ansökan om tillgodoräknande har kommit in till universitetet i vilken
N N ansökte om tillgodoräknande för fyra kurser. Beslut är fattat och meddelat
studenten. Beslutet innebar tillgodoräknande av en kurs och avslag avseende tre
kurser. Beslutet är överklagat hos Överklagandenämnden för högskolan.
Redovisning av åtgärder mot brister i kursplaner

Bristen hos ett begränsat antal kursplaner har avsett formerna att bedöma
studenternas prestationer. Detta har universitetet arbetat med under hela året och
dessutom utarbetat en policy för utbildning där universitetets syn på examination
ingår. Universitetet har också skärpt formuleringarna avseende examination för att
dessa skall ge ett bättre stöd för studentens bedömning av förväntad prestation.
Institutionen har också formulerat ett treårigt verksamhetsuppdrag att se över
samtliga kursplaner ur ett kunskapsbyggarperspektiv. Detta projekt har pågått i ett
år och avslutas om två år. Litteraturlista har funnits fastlagd tre veckor innan en

HÖGSKOLEVERKET
REMISS
2005-09-09
Reg.nr 31-1067-05

Sid 2

kurs påbörjats. Den har dock inte alltid varit inskriven i den ursprungliga
kursplanen utan beslutad och utskickad som separat dokument till studenterna.
Institutionen har infört skärpt bevakning av att litteraturen skrivs in i kursplanen i
god tid, oavsett om annan kommunikation också sker. Examinator finns som krav
i kursplan i universitetets egna riktlinjer. I den mån examinator är anställd och på
plats när kursplanen beslutas så införs självfallet detta i kursplanen. Institutionen
har inte i alla lägen anställda lärare på plats när kursplanen beslutas. I takt med att
fler anställs och att institutionen därmed vet vem som är examinator redan vid
fastställandet av kursplanen kommer detta självfallet att förbättras.
N N har fått tillfälle att lämna synpunkter på universitetets redovisning men inte
hört av sig.
Överklagandenämnden för högskolan har i beslut 2005-08-12, reg.nr 41-310-05,
bifallit N Ns överklagande på så sätt att N N fått tillgodoräkna sig
arbetslivserfarenhet som två poäng inom kursen MEK Journalistrollen (5 poäng). I
övrigt har överklagandet avslagits.
Högskoleverkets bedömning
Handläggningen av ärendet om tillgodoräknande

Högskoleverket konstaterar att universitetets fortsatta handläggning av ärendet om
tillgodoräknande har varit korrekt.
Brister i kursplaner

Föreskrifter i kursplaner är föreskrifter i den mening som avses i 8 kap.
regeringsformen, dvs. regler som är generellt tillämpbara och bindande såväl för
lärosätet som för studenten. Regler i kursplaner om bl.a. examinationsform,
betygsgrader och kurslitteratur utgör grunden för examinators
myndighetsutövning, när han eller hon fattar beslut om betyg. Reglerna har också
till syfte att informera studenten om vad som gäller för en särskild kurs och har
stor betydelse för studenternas rättssäkerhet. Mot denna bakgrund är det viktigt
att kursplanerna är fullständiga och beslutade av behörigt organ och i god tid före
kursens början. Högskoleverket ser därför positivt på universitetets arbete med
översynen av kursplanerna.
Högskoleverket har fordrat in de i ärendet aktuella kursplanerna (MEK016,
Medier i samhället, fastställd av Musikhögskolan 2003-01-15 och MEK018,
Språket som journalistiskt redskap, fastställd 2003-01-22) i nu gällande version.
Högskoleverket konstaterar att de i verkets beslut 2005-05-09 påtalade bristerna
har åtgärdats. Verket utgår ifrån att uppgifter om formerna för att bedöma
studenternas prestationer och om den kurslitteratur och övriga läromedel som
skall användas i fortsättningen alltid kommer att anges i samtliga kursplaner i
enlighet med 6 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100).
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Ärendet avslutas.
På Högskoleverkets vägnar

Annica Lindblom
Chefsjurist
Teresa Edelman
Verksjurist

Kopia för kännedom:
NN

