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Stockholms universitets förhandsbesked vid utbytesstudier
Bakgrund
Överklagandenämnden för högskolan har till Universitetskanslersämbetet överlämnat en
kopia av sitt beslut från den 18 januari 2013 i ärende nr 41-1152-12. Beslutet gäller NNs
överklagande av Stockholms universitets beslut angående tillgodoräknande av en kurs
hon studerat vid University of Iceland.
NN överklagade beslutet och Stockholms universitet fann inte anledning att ändra sitt
beslut. Överklagandenämnden anförde bl.a. följande i sin bedömning. ”Ett s.k. "Learning
Agreement" är ett undervisningsavtal mellan studenten och lärosätet vid utbytesstudier
utomlands. Avtalet innehåller bl.a. fastställda detaljer för de planerade utlandsstudierna
och de studiepoäng som ska avläggas. Avtalet i föreliggande ärende innehåller även ett
förhandsbesked om tillgodoräknande av studier. Ett förhandsbesked är dock inte
bindande för lärosätet. Ett tillgodoräknande prövas först när studierna har genomförts
med godkänt resultat.” Överklagandenämnden konstaterade att NN hade uppfyllt de i
avtalet uppsatta studierna med godkänt resultat och att det i avtalet angavs att hon skulle
få tillgodoräkna sig de genomförda studierna. Överklagandenämnden konstaterade att ett
sådant förhandsbesked inte är bindande och delade universitetets bedömning att det
förelåg en väsentlig skillnad mellan de aktuella kurserna. Överklagandet avslogs därför i
denna del.
Med anledning av det NN anfört om hanteringen av det ”Learning Agreement” som
upprättats för henne överlämnade Överklagandenämnden en kopia av sitt beslut till
Universitetskanslersämbetet. NN hade i sitt överklagande påpekat att hon har fått
information om att alla kurser hon valt skulle kunna tillgodoräknas i hennes utbildning.

Utredning
Universitetskanslersämbetet anmodade Stockholms universitet att yttra sig angående det
s.k. ”Learning Agreement” och vilka konsekvenser förfarandet kan få för aktuella
studenter. Ämbetet ville även att universitetet skulle redogöra för om beslutet föranleder
några åtgärder av universitetet. Stockholms universitet har yttrat sig och anfört i
huvudsak följande.
NNs utbytesstudier på Island omfattade 30 hp, av vilka 23,5 hp har blivit tillgodoräknade
enligt följande:


POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

Historical Novels 1950 - present day, 10 ECTS, ENS43M, har tillgodoräknats
som 7,5 hp i kursen Engelska III för skolår 5-9 och gymnasieskolan, US309,
inom ramen för lärarprogrammet.
BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uk-ambetet.se
www.uk-ambetet.se

2 (3)
Reg.nr

2013-11-05

31-335-13



The American Novel, 10 ECTS, ENS602M har tillgodoräknats som10 hp
breddningsstudier utanför lärarprogrammet.



Teaching English to Young Learners, 10 ECTS, GSS460G har tillgodoräknats
som 6 hp, i kursen Engelska I för skolår 5-9 och gymnasieskolan, 30 hp, US109P,
inom ramen för lärarprogrammet.

NN har följaktligen fått tillgodoräknat 23,5 hp, av vilka 13,5 hp är inom ramen för
lärarprogrammet. 6,5 hp kan tillgodoräknas som breddningsstudier utanför
lärarprogrammet om hon ansöker om detta.
Universitetet har också anmodats att yttra sig över vilka konsekvenser ett sådant beslut
kan få för aktuella studenter när de inte kunnat tillgodoräkna sig all den utbildning som
genomförts i enlighet med avtalet.
Stockholms universitet eftersträvar att ge tillräcklig information om vad som gäller vid
tillgodoräknande av utlandsstudier. Det ska vara tydligt för den utresande
programstudenten vad som ska tillgodoräknas inom programmet respektive som
breddningsstudier redan före utbytesstudierna. I detta specifika fall är det tydligt att
studenten inte uppfattar att tillräcklig information getts.
Som ett led i att ytterligare kvalitetssäkra arbetet har institutionen för språkdidaktik
utökat resurserna för handläggningen av utbytesstudier med en internationell
koordinator/vägledare med lång erfarenhet av tillgodoräkning i lärarprogrammen.
Som ett led i att förbättra informationen för utresande studenter har Stockholms
universitet lagt till ett kommentarsfält i blanketten "Learning Agreement" så att det
tydligare ska framgå på vilket sätt och mot vilken kurs tillgodoräkningen ska ske.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Universitetskanslersämbetets uppgift är bl.a. att utöva tillsyn över universitet och
högskolor. Syftet med tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom att
kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller för
verksamheten.
Universitetskanslersämbetet konstaterar att Överklagandenämnden för högskolan i sitt
beslut bl.a. framhöll att NN hade uppfyllt de i det aktuella avtalet uppsatta studierna men
att hon inte fått tillgodoräkna sig alla de poäng som hon ansåg sig ha rätt till. Nämnden
konstaterade vidare att förhandsbesked inte är bindande för ett lärosäte.
Av handlingarna i ärendet framgår att NN och en företrädare för Stockholms universitet
har undertecknat ett Learning Agreement. I överenskommelsen räknas tre kurser upp som
NN skulle läsa vid Univercity of Iceland. Universitetets företrädare har undetecknat
följande besked: ”I confirm that the proposed learning agreement is approved and that the
student will get a credit transfer after completion.” Detta besked kan av studenten tolkas
som en garanti för att kurserna kommer att tillgodoräknas och
Universitetskanslersämbetet är därför kritiskt till hur överenskommelsen utformats.
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Ämbetet utgår från att de av Stockholms universitet aviserade åtgärderna leder till
tydligare information om vad som gäller för tillgodoräknande.
Ärendet avslutas med dessa besked.
Detta beslut har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Mattias Wande.

Christian Sjöstrand

Mattias Wande

Kopia till: NN

