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Tillsynsbesök hos Högskolan i Kalmar – uppföljning
Bakgrund
Under ett tillsynsbesök hos Högskolan i Kalmar den 20 november 2002 granskade
Högskoleverket hur högskolan tillämpar förvaltningsrättsliga regler. Vid besöket
diskuterades frågor kring verksamhetens förvaltningsrättsliga standard. Högskolan
redogjorde också för en del genomförda och en rad planerade åtgärder.
Verket fastställde en tillsynspromemoria över besöket (beslut 2003-05-06, reg.nr
31-2465-02).
I december 2004 anhöll Högskoleverket om högskolans redovisning av de åtgärder
som hade vidtagits med anledning av ställningstagandena i promemorian och
särskilt beakta vad som anförts under vissa punkter och rubriker.

Högskolans redovisning och Högskoleverkets bedömning
Högskolan har i februari 2005 kommit in med en redovisning.
Tillträde till grundläggande högskoleutbildning
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att högskolestyrelsen den 27 maj 2004 har fastställt en
reviderad antagningsordning som finns på högskolans hemsida. I
antagningsordningen har de lokala regler som gäller för antagning till program och
kurser förtydligats. Beträffande särskilda behörigheter finns hänvisning till
utbildningskatalogen som också finns på högskolans hemsida.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket har gått in på högskolans hemsida och tagit del av
antagningsordningen. Högskoleverket måste dock konstatera att det fortfarande
inte är möjligt att enbart med hjälp av antagningsordningen ta del av de lokala
regler om särskild behörighet som gäller vid antagning till högskolans kurser och
program. Hänvisning till högskolans utbildningskatalog är inte ”länkad”. Det
finns inte heller några länkar till kursplaner och utbildningsplaner. Eftersom
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högskolan ännu inte har åtgärdat denna brist i antagningsordningen avser
Högskoleverket att återkomma i ärendet.
Forskarutbildning
Högskolans redovisning

Antagningsordning för forskarutbildning
Högskolan har uppgett följande. Högskolan har reviderat antagningsordningen för
forskarutbildning dels den 26 september 2003, dels den 6 december 2004. Av
antagningsordningen framgår de lokala regler som gäller för ansökan, behörighet
och urval samt hur beslut om antagning fattas.
Högskolan har hänvisat till antagningsordningen på högskolans hemsida.
Allmänna studieplaner
Högskolan har uppgett att i de allmänna studieplanerna för respektive
forskarutbildningsämne finns angivet de obligatoriska kurskrav som finns. Övriga
kurskrav inom forskarutbildningen finns angivna i de individuella studieplanerna.
Högskolan har hänvisat till de allmänna studieplanerna på högskolans hemsida.
Högskoleverkets bedömning

Antagningsordning för forskarutbildning
Högskoleverket har tagit del av högskolans antagningsordning för
forskarutbildning på högskolans hemsida och kan konstatera att högskolans egna
regler om behörighet numera återges i högskolans antagningsordning.
Högskoleverket ser positivt på att högskolan har åtgärdat en tidigare brist i sin
antagningsordning.
Allmänna studieplaner
Högskoleverket konstaterar att högskolans allmänna studieplaner numera
innehåller föreskrifter om prov/kurser som ingår i utbildningen. Högskoleverket
ser positivt på att högskolan har åtgärdat tidigare brister i sina allmänna
studieplaner inom forskarutbildningen.
Lokal policy för uppdragsutbildning
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att den har etablerat en sammanhållande funktion för
uppdragsutbildning inom avdelningen för omvärldskommunikation.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket nöjer sig med högskolans svar.
Högskolans uppdragsutbildning
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett följande. Högskolan har genomfört en utredning om
uppdragsutbildning och hur den skall organiseras. Utifrån utredningen och
Högskoleverkets rekommendationer föreligger nu en preliminär version av
dokumentet Uppdragsutbildning – Policy och riktlinjer Högskolan i Kalmar.
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Dokumentet tar hänsyn till tidigare givna synpunkter av Högskoleverket.
Dokumentet kommer att fastställas under våren 2005.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket ser positivt på högskolans arbete med riktlinjer om
uppdragsutbildning.
Besök och öppethållande
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att öppettiderna finns angivna i telefonkatalogen och på
högskolans hemsida.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket nöjer sig med högskolans svar.
Handläggningstider. Övrigt.
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett följande. Högskolan har inga skriftliga riktlinjer för
handläggningstider för olika ärenden. Överklagandeärenden handläggs omedelbart
och senast inom en vecka. Handläggningstider för examensärenden är som längst
6 – 8 veckor. Institutionernas ansvar för ärenden om tillgodoräknande och
handläggningstider för dessa aktualiseras fortlöpande.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket ser positivt på att handläggningstiden för överklagandeärenden
har kortats ner till högst en vecka. Högskoleverket förutsätter att högskolans
fortlöpande kontroll av t.ex. ärenden om tillgodoräknande eliminerar de brister
som har framkommit vid Högskoleverkets tillsynsbesök.
Överklagandehänvisningar
Högskolans redovisning

Högskolan har uppgett att den redan har gjort de förändringar som
Högskoleverket föreslagit.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket nöjer sig med högskolans svar
E-post
Högskolans redovisning

Högskolan har hänvisat till rutinerna för hantering av bl.a. e-post utlagda på
högskolans hemsida och har uppgett följande. Av rutinerna framgår vad som gäller
om hantering av e-post vid frånvaro. Effektiviteten i e-posthanteringen har höjts
genom byte av system, vilket också inneburit möjligheter till förbättrad service till
studenter och andra vid kontakter med högskolan. Prefekter och enhetschefer har
ansvaret för att rutinerna följs.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket har tagit del av högskolans Rutiner för hantering av post, e-post
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och telefax som är utlagda på högskolans hemsida. Verket har inget att erinra mot
högskolans rutiner och förutsätter att dessa följs.
På Högskoleverkets vägnar

Annica Lindblom
Chefsjurist

Teresa Edelman
Verksjurist
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