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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

 

utfärdad den 10 oktober 2002.

Regeringen föreskriver

 

1

 

 i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

 

2

 

dels 

 

att 4 kap. 7, 8, 9, 18, 24, 26, 28 och 30 §§, 6 kap. 14 §, 7 kap. 3, 4, 7,
9–11 och 13 §§ samt 12 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att punkt 10 i övergångsbestämmelserna till förordningen
(1998:1003) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse,

 

dels 

 

att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 7 kap. 16 c §
och 8 kap. 3 b §, av följande lydelse.

 

4 kap.

 

7 §    

 

Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet
är den som har

1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställ-
ningen,

2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat
motsvarande kunskaper, samt

3. visat pedagogisk skicklighet.
Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skicklighe-

ten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt
första stycket. 

Den som inte har sådan behörighet som sägs i första stycket 2 skall ändå
anses behörig, om anställningens innehåll föranleder det eller om det annars
finns särskilda skäl. 

Bestämmelser om anställning av lektorer som inte har sådan behörighet
som sägs i första stycket 2 och som inte heller skall anses behöriga enligt
tredje stycket finns i 30 § 5.

 

8 §    

 

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den
som har

1. visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet
som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de ar-
betsuppgifter som skall ingå i anställningen, 
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2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat
motsvarande kunskaper, samt

3. visat pedagogisk skicklighet.
Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skicklighe-

ten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt
första stycket.

Den som inte har sådan behörighet som sägs i första stycket 2 skall ändå
anses behörig, om anställningens innehåll föranleder det eller om det annars
finns särskilda skäl.

Bestämmelser om anställning av lektorer som inte har sådan behörighet
som sägs i första stycket 2 och som inte heller skall anses behöriga enligt
tredje stycket finns i 30 § 5.

 

9 §    

 

Behörig att anställas som adjunkt är den som har
1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har mot-

svarande kompetens,
2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat

motsvarande kunskaper, samt
3. visat pedagogisk skicklighet.
Den som inte har sådan behörighet som sägs i första stycket 2 skall ändå

anses behörig, om anställningens innehåll föranleder det eller om det annars
finns särskilda skäl.

Bestämmelser om anställning av adjunkter som inte har sådan behörighet
som sägs i första stycket 2 och som inte heller skall anses behöriga enligt
andra stycket finns i 30 § 5.

 

18 §    

 

Innan en lärare anställs tills vidare eller tills vidare för viss tid skall
högskolan kungöra anställningen till ansökan ledig och genom annonsering
eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om den.

Detta gäller dock inte
1. anställning som avser en tid som är kortare än sex månader,
2. anställning av adjungerad lärare, timlärare och gästlärare,
3. anställning, utom anställning som professor eller forskarassistent, av

den som har företrädesrätt till återanställning eller till anställning med högre
sysselsättningsgrad eller av den som omplaceras på grund av 7 § andra
stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd,

4. anställning av en lektor eller, i fall som avses i 12 §, en professor, om
anställningen avser någon som under minst sex år utan avbrott har varit an-
ställd som forskare vid ett forskningsråd och högskolan särskilt har beslutat
att forskaren skall anställas som lektor efter anställningen som forskare,

5. en befordran till professor eller lektor,
6. en sådan anställning som avses i 30 § 1, om den förnyas,
7. en anställning tills vidare av en lektor eller en adjunkt som har varit an-

ställd med stöd av 30 § 3; kungörelse och information skall dock ske, om
den tidigare anställningen inte har kungjorts och det inte har informerats om
den, 

8. en anställning av en lektor eller en adjunkt med stöd av 30 § 4, eller
9. en anställning av en lektor eller en adjunkt med stöd av 30 § 5 andra el-

ler tredje meningen.
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24 §    

 

Vid tidsbegränsad anställning skall bestämmelserna i 21 och 22 §§
tillämpas vid anställning av forskarassistenter, adjungerade professorer eller
adjungerade lektorer. 

 

26 §

 

3

 

    

 

Fakultetsnämnden eller motsvarande organ skall föreslå den sökande
som främst bör komma i fråga för anställning. Om det finns särskilda skäl,
får förslaget avse ytterligare sökande som bör komma i fråga och ordningen
mellan dem.

Fakultetsnämnden eller det motsvarande organet skall i förslaget redovisa
sin bedömning av varje föreslagen sökandes skicklighet i förhållande till de
bedömningsgrunder som gäller för anställningen. Redovisningen skall om-
fatta både skickligheten beträffande varje bedömningsgrund för sig och vid
en sammanvägning av alla bedömningsgrunderna. Om det finns bara en sö-
kande och det föreslås att han eller hon skall anställas, behöver det inte läm-
nas någon sådan redovisning som sägs i detta stycke.

Av förslaget skall det framgå hur föreslagen sökandes såväl vetenskapliga
som pedagogiska skicklighet har beaktats. Det skall även framgå hur hög-
skolans rekryteringsmål har beaktats. Om både kvinnor och män har sökt an-
ställning, skall det anges också hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Vid ansökan om befordran enligt 11 §, 13 § första stycket eller 13 a §
skall fakultetsnämnden eller det motsvarande organet föreslå om sökanden
skall befordras eller inte och ange om sökanden uppfyller behörighetskraven
eller inte.

 

28 §

 

4

 

    

 

Lärare anställs genom beslut av rektor. Detta gäller också sådana be-
slut om befordran som avses i 11–13 a §§.

Om rektor finner att en adjunkt, en lektor eller en biträdande lektor inte
uppfyller kraven för befordran enligt 11 §, 13 § första stycket eller 13 a §,
skall ansökan om befordran avslås genom ett särskilt beslut.

Om rektor finner att en person som erbjuds en sådan anställning som av-
ses i 12 § inte uppfyller kraven för att kunna anställas som professor, skall
begäran om anställning som professor avslås genom ett särskilt beslut. An-
ställning skall då ske som lektor.

Om rektor finner att en adjunkt eller en lektor inte uppfyller kraven för att
kunna anställas tills vidare enligt 30 § 5 tredje meningen, skall begäran om
anställning tills vidare avslås genom ett särskilt beslut.

Beslut som avses i denna paragraf får inte delegeras, om de avser anställ-
ning som professor eller avslag på en ansökan eller en begäran om anställ-
ning som professor.

 

30 §
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Lärare skall anställas tills vidare. En anställning får dock tidsbegrän-
sas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om an-
ställning som professor. Därutöver gäller följande i fråga om tidsbegräns-
ning av en anställning:

1. En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock
längst fem år. Sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställnings-
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tiden får dock omfatta högst tio år. Vid sådan befordran som avses i 11 och
13 §§ skall anställning ske tills vidare.

2. En adjungerad professor, en adjungerad lektor och en adjungerad ad-
junkt skall anställas tills vidare, dock längst tre år. Sådan anställning får för-
nyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år.

3. En lektor och en adjunkt får anställas tills vidare, dock längst ett år, om
det är hans eller hennes första anställning tills vidare eller tills vidare, dock
längst till en viss tidpunkt, som lektor eller adjunkt. Detta gäller dock inte
vid sådan befordran som avses i 13 eller 13 a §. Sådan anställning som avses
i denna punkt får inte förnyas. 

4. En lektor och en adjunkt får anställas tills vidare, dock längst tre år, om
han eller hon är tillsvidareanställd som lektor eller adjunkt vid en annan hög-
skola. Sådan anställning som avses i denna punkt får inte förnyas.

5. En lektor och en adjunkt skall anställas tills vidare, dock längst ett år,
om han eller hon inte uppfyller behörighetskravet i 7 § första stycket 2, 8 §
första stycket 2 eller 9 § första stycket 2 och inte heller skall anses behörig
enligt bestämmelsen i 7 § tredje stycket, 8 § tredje stycket eller 9 § andra
stycket. Sådan anställning får förnyas, dock längst ett år. Om lektorn eller
adjunkten förvärvar behörighet under anställningstiden, skall anställningen
på begäran av lektorn eller adjunkten övergå i en anställning tills vidare. 

6. En biträdande lektor skall anställas tills vidare, dock längst fyra år. Så-
dan anställning får förnyas, dock längst ett år, om den biträdande lektorn har
undervisat inom grundläggande högskoleutbildning mer än 25 procent av ar-
betstiden.

7. En forskarassistent skall anställas tills vidare, dock längst fyra år. Så-
dan anställning får förnyas så att den sammanlagda anställningstiden omfat-
tar mer än fyra år, om det finns särskilda skäl.

8. En timlärare skall anställas tills vidare, dock längst ett år. En anställ-
ning som timlärare får avse högst 20 procent av motsvarande heltidsanställ-
ning. Anställning som timlärare får förnyas.

9. En gästlärare skall anställas tills vidare, dock längst till en viss tid-
punkt. Sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden
får dock omfatta högst fem år.

 

6 kap.

 

14 §    

 

Högskolan skall pröva om en tidigare utbildning eller verksamhet kan
godtas för tillgodoräknande. Endast den som är student och den som har gått
igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 och 7 §§ förordningen
(2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor kan
komma i fråga för tillgodoräknande.

 

7 kap.

 

3 §

 

6

 

Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från
något eller några behörighetsvillkor. En högskola skall göra undantag från
något eller några behörighetsvillkor om sökanden har förutsättningar att till-
godogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.
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4 §    

 

Grundläggande behörighet har den som
1. fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymna-

sieskolan och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90
procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program,

2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller fått samlat betygs-
dokument från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänd på
kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för
ett slutbetyg,

3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller
2,

4. genom någon annan verksamhet än utbildning har förvärvat kunskaper
som motsvarar dem som utbildningar i 1 eller 2 ger, 

5. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
högre utbildning, eller

6. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på
grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
grundläggande högskoleutbildning.

Högskoleverket meddelar närmare föreskrifter om kraven i första stycket
3 och 4.

 

7 §    

 

De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga
för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella eller
specialutformade program eller motsvarande kunskaper,

2. kunskaper från en eller flera högskolekurser,
3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det

yrkesområde som utbildningen förbereder för.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk ut-

bildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet
har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen.

Högskolan bestämmer vilka krav som skall ställas enligt första stycket i
fråga om utbildningar som inte vänder sig till nybörjare i högskolan.

 

9 § 

 

   Högskoleverket skall meddela föreskrifter om vilken standardbehörig-
het som skall gälla för en utbildning som leder till en sådan yrkesexamen en-
ligt bilaga 2 som inte har en konstnärlig inriktning.

Högskolan skall bestämma vilka standardbehörigheter som skall gälla för
övriga utbildningar som vänder sig till nybörjare i högskolan.

Om det finns särskilda skäl, får Högskoleverket medge att högskolan för
tillträde till en viss utbildning ställer upp andra krav enligt 7 § första stycket
än de som följer av standardbehörigheter som behövs för den utbildningen.

 

10 §

 

    Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter.
Vid urvalet används urvalsgrunderna
1. betyg,
2. högskoleprov som avses i 17 §,
3. andra särskilda prov,
4. tidigare utbildning,
5. arbetslivserfarenhet, och
6. särskilda skäl.
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Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras med hänsyn till kön i
syfte att förbättra rekryteringen av studenter från det underrepresenterade
könet. Vid sådana meriter får vidare lottning användas, om urval med hän-
syn till kön inte kan göras. 

I fråga om utbildningar som vänder sig till nybörjare i högskolan, får en
högskola i den omfattning som framgår av 16 c § bestämma urvalsgrunder
som innefattar vissa förkunskaper eller andra sakliga omständigheter. Hög-
skolan får bestämma att urvalsgrunder som anges i andra stycket skall an-
vändas. I fråga om utbildningar som inte vänder sig till nybörjare, skall hög-
skolan bestämma vilka urvalsgrunder enligt andra stycket som skall använ-
das.

 

11 §

 

    Vid urval till en utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan
gäller 12–16 c §§. Detta hindrar dock inte att det vid antagning till en kurs
ges förtur åt sökande som redan är studenter vid högskolan.

 

13 §

 

    Vissa bestämmelser om hur betyg skall värderas finns i bilaga 3.
I övrigt skall Högskoleverket meddela föreskrifter om värdering av betyg.

Högskoleverket skall också meddela föreskrifter om fördelningen av de plat-
ser som avses i 12 § första stycket 1 mellan olika grupper av sökande.

Högskoleverket skall meddela föreskrifter om vad avgångsbetyg för
elever som påbörjade gymnasiestudier före 1994, samlat betygsdokument
med sifferbetyg eller blandbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller ut-
ländsk förutbildning skall anses motsvara i förhållande till slutbetyg från
gymnasieskolans program, gymnasial vuxenutbildning eller samlat betygs-
dokument från gymnasial vuxenutbildning.

 

16 c §

 

    En högskola får bestämma om urvalsgrunder för nybörjare i hög-
skolan enligt 10 § fjärde stycket beträffande högst tio procent av platserna.

 

8 kap.

 

3 b §

 

    Doktorander som undervisar inom grundutbildningen skall ha ge-
nomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvär-
vat motsvarande kunskaper.

 

12 kap.

 

2 §

 

7

 

    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, som professor eller lektor vid anställning enligt 4 kap.
11, 13 eller 13 a §§ eller som lektor eller adjunkt vid anställning enligt 30 §
5 tredje meningen.

2. beslut enligt 4 kap. 28 § andra stycket att avslå en ansökan om beford-
ran,

3. beslut enligt 4 kap. 28 § tredje stycket att avslå en begäran om anställ-
ning som professor,
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4. beslut enligt 4 kap. 28 § fjärde stycket att avslå en begäran om anställ-
ning tills vidare av en lektor eller en adjunkt,

5. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli
antagen till grundläggande högskoleutbildning och beslut att inte göra un-
dantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra me-
ningen,

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

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

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

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

Om någon som sökt en anställning som lektor med stöd av första stycket 1
överklagar ett beslut av högskolan att anställa någon annan och överklagan-
denämnden bifaller överklagandet, skall det ske på så sätt att den klagande
anställs som professor, om det yrkas i överklagandet. Detta gäller dock bara
om den klagande har behörighet för en sådan anställning och har begärt
prövning av detta enligt 4 kap. 23 §.

Ett överklagande enligt första stycket 3 skall inte prövas om överklagan-
denämnden beslutar att någon annan skall ges anställningen på grund av ett
överklagande enligt första stycket 1.

 

10. Om en person har förordnats på en tjänst med stöd av de äldre bestäm-
melserna i 4 kap. 21 § 1–7, 9 eller 10, skall äldre bestämmelser tillämpas
också vid förnyelse eller förlängning av förordnandet som sker den 1 januari
1999 eller senare.

 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 8 kap. 3 b §
och i övrigt den 1 januari 2003.

2. De nya bestämmelserna skall tillämpas första gången vid antagning till
grundläggande högskoleutbildning höstterminen 2003 i fråga om 7 kap. 3, 4,
7, 9–11 och 16 c §§ och höstterminen 2004 i fråga om 7 kap. 13 §. Dessför-
innan skall äldre bestämmelser tillämpas.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)
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