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Forskarutbildning och studiefinansiering för en doktorand –
uppföljning av Högskoleverkets beslut 2004-03-05
Bakgrund
I beslut den 5 mars 2004, reg.nr 31-4678-03, konstaterade Högskoleverket bl.a.
att ansvaret för N Ns forskarutbildning ligger på samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet oavsett att han har haft anställning som
doktorand vid Mälardalens högskola. Verket fann vidare att N Ns behov av
handledning inte hade tillgodosetts och att den individuella studieplanen inte
hade fastställts på vederbörligt sätt. Uppsala universitet uppgav i yttrande till
verket att fakultetsnämnden hade anmodat företagsekonomiska institutionen att
fullgöra sina åtaganden gentemot N N. Mot denna bakgrund förutsatte verket att
universitetet följer sina lokala regler om finansieringsplan och ser till att den
bedömning om studiefinansiering som fakultetsnämnden gjorde vid antagningen
skall kunna uppfyllas.
Högskoleverket aviserade uppföljning av ärendet under hösten 2004.

Uppsala universitets yttrande
Uppsala universitet har i yttrande redan i juni 2004 redovisat sina åtgärder i
ärendet och anfört i huvudsak följande.
N N, som tidigare haft sin arbetsplats vid Mälardalens högskola, har nu fått en
arbetsplats i delat doktorandrum i företagsekonomiska institutionens vid Uppsala
universitet lokaler. Till arbetsplatsen hör egen dator och tillgång till övriga resurser
av infrastruktuell karaktär. Handledarfrågan har lösts i dialog med N N. En
individuell studieplan har fastställts. Den skall följas upp innan slutet på
vårterminen 2004. Uppföljning skall sedan ske med sexmånadersintervall. Enligt
studieplanen är det N Ns intention att avsluta sin forskarutbildning med en
licentiatexamen. N N har anställts som doktorand vid företagsekonomiska
institutionen. Om N N fullgör sina åtaganden enligt den individuella
studieplanen kommer anställningen att löpa i två år.
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N N har beretts tillfälle att yttra sig över Uppsala universitets yttrande, men inte
lämnat några synpunkter.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket konstaterar att samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid
Uppsala universitet har vidtagit ändamålsenliga åtgärder med anledning av den
kritik Högskoleverket riktade mot universitetet i beslut den 5 mars 2004.
Ärendet avslutas.
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