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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

 

utfärdad den 25 november 1999.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

 

1

 

dels 

 

att 12 kap. 1 § skall upphöra att gälla,

 

dels 

 

att 4 kap. 10 § och punkterna 11 och 12 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till högskoleförordningen (1993:100) skall ha föl-
jande lydelse.

 

4 kap.

 

10 §

 

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt dok-
torsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexa-
men. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem
år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare
bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda
skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret,
förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer
eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den som har varit anställd som forskarassistent under mer än sammanlagt
tre år får inte ges en annan anställning som forskarassistent inom samma el-
ler ett närliggande ämnesområde vid samma eller någon annan högskola.

 

11. De som har påbörjat utbildning på linjer före den 1 juli 1993 skall ges
möjlighet att slutföra den enligt äldre bestämmelser. Möjligheten kvarstår
dock längst till och med den 30 september 2000.

12. De som har påbörjat utbildning före den 1 juli 1993 har, även i de fall
det inte är fråga om utbildning på linjer, rätt att få examen enligt äldre be-
stämmelser till och med den 30 september 2000.

 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. 
2. Om ett förfarande som gäller anställning som forskarassistent har på-

börjats men inte avslutats före den 1 januari 2000, skall äldre bestämmelser i
4 kap. 10 § första stycket tillämpas.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar
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Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 1999:1037
Utkom från trycket
den 10 december 1999
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SFS 1999:1037
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