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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

 

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om högskolelagen (1992:1434)

 

dels

 

 att 1 kap. 11 § skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 3 a och 11 a §§,
av följande lydelse.

 

1 kap.

 

3 a §

 

I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god
forskningssed värnas.

 

11 §
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Regeringen föreskriver vilka examina inom grundläggande högsko-
leutbildning som får avläggas. Högskoleverket beslutar vid vilka högskolor
dessa examina får avläggas. Regeringen föreskriver dock vilka examina som
får avläggas vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Ett tillstånd att utfärda examina får lämnas bara om utbildningen uppfyller
de krav som ställs på grundläggande högskoleutbildning enligt detta kapitel
och de särskilda krav som regeringen föreskriver. Dessutom skall det i ett
rikstäckande perspektiv finnas ett allmänt intresse av att examina får utfär-
das.

 

11 a §

 

Om det inte längre finns förutsättningar enligt 11 § andra stycket
första meningen att utfärda en generell examen i ett visst huvudämne eller
med en viss inriktning eller en yrkesexamen, skall Högskoleverket anmoda
högskolan att inom viss tid avhjälpa bristerna.

Finns bristerna helt eller till väsentlig del kvar efter den tid som sägs i för-
sta stycket, får Högskoleverket besluta att högskolan inte längre får utfärda
en sådan examen som bristerna avser. Om det meddelas ett sådant beslut, får
dock högskolan också därefter utfärda examen för de studenter som har på-
börjat sin grundläggande högskoleutbildning vid den högskolan före beslu-
tet. Detta gäller dock bara om utbildningen omfattar ett program eller en
kurs som kan leda fram till en sådan examen som beslutet avser.

Frågor som avses i andra stycket skall avgöras av regeringen, om de avser
Sveriges lantbruksuniversitet. Därvid får regeringen ta hänsyn också till om
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Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, bet. 2000/01:UbU1, rskr. 2000/01:99 och prop.
2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, rskr. 2000/01:98.
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det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina får
utfärdas vid Lantbruksuniversitetet.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)


