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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om högskolelagen (1992:1434)2

dels att 1 kap. 11–12 §§ och 2 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 2 kap. 5 a § ska betecknas 2 kap. 5 §,
dels att nya 2 kap. 5 § samt 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 11–16 §§ av

följande lydelse.

1 kap.
11 § Examina på forskarnivå får utfärdas vid universiteten.

Ett universitet får dock inte utfärda examina på forskarnivå
1. om det för sådana examina krävs tillstånd för att utfärda en examen och

universitetet saknar tillstånd, eller
2. i de fall ett beslut enligt 14 § andra stycket, om att en viss examen inte

får utfärdas, gäller för universitetet.
Regeringen får meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för universi-

tet att utfärda examina på forskarnivå. Om sådana föreskrifter har meddelats,
beslutar Högskoleverket om tillstånd.

12 § Högskoleverket beslutar om tillstånd att utfärda examina
1. på forskarnivå för högskolor, som inte är universitet, och
2. på grundnivå och avancerad nivå för universitet och högskolor.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka examina som får utfärdas vid

Sveriges lantbruksuniversitet och vid Försvarshögskolan.

13 § Ett tillstånd att utfärda examina får lämnas bara om
1. utbildningen uppfyller de krav som i detta kapitel ställs på utbildningen

och de särskilda krav som finns i förordning, och
2. det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina

får utfärdas.

1 Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276.
2 Senaste lydelse av
1 kap. 11 § 2007:511
1 kap.11 a § 2007:512
1 kap. 12 § 2006:173
2 kap. 5 § 2006:173.
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SFS 2009:764 14 § Om kraven i 13 § 1 inte är uppfyllda för en viss examen som ett uni-
versitet eller en högskola har tillstånd att utfärda eller som ett universitet får
utfärda enligt 11 § första stycket, ska Högskoleverket uppmana universitetet
eller högskolan att inom viss tid avhjälpa bristerna.

Finns bristerna helt eller till väsentlig del kvar sedan tiden för uppma-
ningen har gått ut, får Högskoleverket besluta att universitetet eller hög-
skolan inte längre får utfärda en sådan examen som bristerna avser.

Även om Högskoleverket har beslutat att en viss examen inte längre får
utfärdas, får universitetet eller högskolan utfärda examen för de studenter
som har påbörjat sin utbildning vid det universitetet eller den högskolan före
beslutet. Detta gäller dock bara om utbildningen omfattar ett program, en
kurs eller en del av en utbildning på forskarnivå som kan leda fram till en
sådan examen som beslutet avser. 

15 § Högskoleverket får besluta att ett beslut enligt 14 § andra stycket inte
längre ska gälla i fråga om examina som ett universitet före beslutet haft rätt
att utfärda enligt 11 § första stycket.

Ett beslut enligt första stycket får fattas bara om kraven på utbildningen
som anges i 13 § 1 är uppfyllda.

16 § Frågor som avses i 14 § andra stycket ska avgöras av regeringen, om
de avser Sveriges lantbruksuniversitet eller Försvarshögskolan. Regeringen
får då också ta hänsyn till om det i ett rikstäckande perspektiv finns ett
allmänt intresse av att examina får utfärdas vid Lantbruksuniversitetet eller
Försvarshögskolan.

2 kap.
5  §3 Det ska finnas minst en fakultetsnämnd vid varje universitet och vid
varje högskola där det får utfärdas examina på forskarnivå, om inte annat
följer av fjärde stycket.

Fakultetsnämnderna ska ansvara för forskning, konstnärligt utvecklings-
arbete och utbildning på forskarnivå, om inte annat anges i tredje eller fjärde
stycket. Nämnderna ska också ansvara för utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå, om inte universitetet eller högskolan inrättar särskilda organ för
utbildning på dessa nivåer. Högskolorna ska därutöver alltid ha särskilda
organ för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning som
inte hör till ansvarsområdet för någon fakultetsnämnd.

Universitet och högskolor där lärarexamen får utfärdas ska alltid ha ett
särskilt organ med ansvar för lärarutbildning och för forskning som knyter
an till sådan utbildning. Vid universitet och högskolor som får utfärda exa-
mina på forskarnivå ska det särskilda organet ha ansvar också för sådan
utbildning på forskarnivå som knyter an till lärarutbildningen.

Vid universitet och högskolor med konstärlig utbildning får det i stället
för en fakultetsnämnd finnas ett organ som ansvarar för konstnärlig forsk-
ning, konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig utbildning på forskar-
nivå. Om det inte inrättas något särskilt organ för den konstnärliga utbild-

3 Senaste lydelse av tidigare 2 kap. 5 a § 2006:173.
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SFS 2009:764ningen på grundnivå och avancerad nivå, ska organet svara också för denna
utbildning.  

Universiteten och sådana högskolor som får utfärda examina på forskar-
nivå, ska besluta vilka fakultetsnämnder som ska finnas och vilket ansvars-
område som varje nämnd ska ha. Vid högskolor som inte är universitet får
ansvarsområdet för utbildning på forskarnivå dock bara avse de områden
inom vilka högskolan har tillstånd att utfärda examina på forskarnivå.

6 §4 Till ledamöter i en fakultetsnämnd får följande personer väljas:
1. vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare inom fakultetsnämn-

dens ansvarsområde,
2. andra personer som är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta, och
3. personer som annars är lämpliga för uppdraget.
Flertalet av ledamöterna ska dock vara sådana vetenskapligt eller konst-

närligt kompetenta personer som avses i första stycket 1 eller 2. Ledamöter-
na ska väljas av vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare inom
fakultetsnämndens ansvarsområde. Studenterna vid högskolan har rätt att
vara representerade i fakultetsnämnden.

Av ledamöterna i de särskilda organ som avses i 5 § ska flertalet vara
lärare vid högskolan. Studenterna har rätt att vara representerade i sådana
organ.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Regeringen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning andra

högskolor än universitet får utfärda examina på forskarnivå enligt äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 1997:797.
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