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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

 

utfärdad den 17 september 1998.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 3 § och 13 kap. 2 § högskoleförord-
ningen (1993:100)

 

1

 

 skall ha följande lydelse.

 

8 kap. 

 

3 §

 

2

 

Om det finns skäl får högskolan besluta om dispens från något eller
några behörighetsvillkor. Dispens från behörighetsvillkoren skall ges för sö-
kande som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller
på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra
sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

 

13 kap.

 

2 §

 

3

 

Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en
högskola överklagas, nämligen

1. beslut om anställning vid en statlig högskola med undantag av anställ-
ning som doktorand,

2. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli
antagen till grundläggande högskoleutbildning och beslut att inte ge dispens
från behörighetsvillkoren i fall som avses i 8 kap. 3 § andra meningen,

3. beslut om tillgodoräknande av kurs,
4. avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbild-

ningsmoment,
5. beslut att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning enligt

9 kap. 10 § och beslut att en doktorand inte skall få tillbaka resurserna enligt
9 kap. 11 §, och

6. avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildningsbe-
vis.

Beslut av nämnden får inte överklagas.
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Förordningen omtryckt 1998:1003.
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Senaste lydelse 1996:984.
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Senaste lydelse 1998:80.

SFS 1998:1271
Utkom från trycket
den 13 oktober 1998
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SFS 1998:1271

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1998

 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.
2. Har ett beslut som avses i 13 kap. 2 § första stycket 2 meddelats före

ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga.

På regeringens vägnar

CARL THAM
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)


