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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

 

utfärdad den 10 december 1998.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

 

1

 

dels

 

 att bilaga 1 till förordningen skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 3 a §, av föl-
jande lydelse.

 

9 kap.

 

3 a §

 

Fakultetsnämnden vid en högskola som har getts benämningen uni-
versitet får utan ny antagning medge att en doktorand som har antagits vid
något annat universitet eller någon annan högskola får övergå till det nya
universitetet och fortsätta sin forskarutbildning samt examineras där. Detta
gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier
förlagd till den högskola som har getts benämningen universitet.

Vad som sägs i första stycket skall ha motsvarande tillämpning vid en så-
dan högskola där det skall finnas ett vetenskapsområde.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)
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Bilaga 1

 

FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SOM 
STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS BENÄMNING

 

I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som sta-
ten är huvudman för samt deras benämning.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Danshögskolan
Dramatiska institutet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Idrottshögskolan i Stockholm
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mitthögskolan
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm


