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Riktlinjer för disciplinärenden vid Ersta Sköndal högskola
Rektorsbeslut 2011-05-03. Förnyat rektorsbeslut 2013-01-16

1. Regler
För att förebygga fusk är det viktigt att studenterna informeras om Regler för
salstentamen vid Ersta Sköndal högskola (Rektorsbeslut 2010-11-10).
Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som
•

med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller
när en studieprestation annars skall bedömas
• stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen
för utbildning vid högskolan
• stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning
inom högskolan
• utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för trakasserier
(till exempel sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av religion, kön
etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder) ska disciplinära åtgärder
vidtas mot denne student. (Se bland annat Högskoleförordningen 10kap, 6 §
lagen om likabehandling av studenter)
Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen begåtts.
Att observera är att vissa former av fusk, till exempel urkundsförfalskning eller
osant intygande, faller under brottsbalken och kan därmed även föranleda åtal.

2. Förfarandet
Alla misstankar om fusk ska anmälas till prefekt eller studierektor på institutionen
(eller motsvarande) av tentamensvakt eller examinator.
Huvudansvaret för att ärendet blir tillräckligt utrett ligger på högskolan, inte på
den enskilde läraren eller studenten. Prefekt/studierektor måste därför utreda det
inträffade tillräckligt noggrant för att kunna avgöra om de anser det vara grundad
misstanke och ska i sådana fall göra en anmälan till rektor.
Det bör poängteras att det inte får förekomma disciplinära åtgärder på
institutionsnivå – beslut skall alltid fattas av rektor eller Disciplinnämnd. Kontakta
ansvarig prefekt/studierektor vid eventuella oklarheter och frågor.
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Anmälan om grundad misstanke om fusk till rektor ska innehålla följande:
•

•
•
•
•
•
•

Det ska klart framgå vad anmälan avser och anmälan bör därför göras i en
handling som rubriceras Anmälan. Anmälan från prefekt eller studierektor
ska innehålla information om studentens namn, personuppgifter och adress
samt vilken typ av misstänkt förseelse anmälan avser (till exempel otillåtet
plagierande) samt under vilken kurs den misstänkta förseelsen inträffat.
Eventuellt studieavbrott bör anges.
En så uttömmande redogörelse för det inträffade som möjligt, gärna från
tentamensvakt/examinator
Kursanvisningar och övrig information som studenterna fått angående vad
som var tillåtet respektive otillåtet
Vid misstanke om plagiat ska originalkällan bifogas, helst med de plagierade
styckena markerade
Vid misstanke om otillåtna anteckningar ska kopior av dessa bifogas om det
finns
Ladokutdrag för studenten
I protokollet som upprättas på institutionen över mötet med studenten i
ärendet, bör det tydligt anges vilka handlingar som man gått igenom och
studentens inställning i varje punkt som ifrågasätts från institutionens sida.

Sedan anmälan inkommit till rektor ges studenten möjlighet att skriftligen yttra sig
över institutionens anmälan. Därefter beslutar rektor eller Disciplinnämnden ifall
det ska vidtas disciplinära åtgärder mot studenten. Student som är föremål för ett
disciplinärende ska efter egen begäran därom beredas möjlighet att närvara vid
disciplinnämndens sammanträde.
3. Konsekvenser
Rektor kan lämna ärendet utan vidare åtgärd, utdela varning eller hänskjuta
ärendet till Disciplinnämnden för prövning. Disciplinnämnden kan besluta att
antingen lämna ärendet utan åtgärd, att utdela en varning eller att avstänga
studenten från studier. Interimistiska beslut om avstängning kan fattas genom
beslut av ordföranden efter samråd med rektor för att därefter leda till skyndsam
prövning i hela nämnden.
Disciplinnämnden är beslutsför då fyra av de sju ledamöterna är närvarande,
bland dem ordföranden.
För det fall Disciplinnämnden beslutar om avstängning börjar denna normalt löpa
från och med den dag beslutet fattades och varar i maximalt sex månader. När ett
beslut om avstängning fattas ska genast Centrala studiestödsnämnden (CSN) samt
berörda organ vid högskolan underrättas. Vid Ersta Sköndal högskola distribueras
beslutet förutom till den berörda studenten och till Disciplinnämndens ledamöter
även till prefekt eller studierektor vid den berörda institutionen.
Beslutet innebär att studenten under avstängningen inte får delta i undervisning,
prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan och inte
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heller utnyttja högskolans bibliotek. Student som avstängts från högskolan är i
princip skyldig att återbetala studiemedel för den tid som avstängningen avser,
eftersom en avstängning räknas som ett avbrott i studierna.
Studenten kan överklaga ett beslut av rektor om varning till Disciplinnämnden.
Beslut av rektor eller Disciplinnämnden om att lämna ett ärende utan åtgärd kan
inte överklagas.
Överklagandet skall vara skriftligt och ange det överklagande beslutet, den ändring
av beslutet som begärs samt de skäl som åberopas för överklagandet.
Överklagandet ska ha inkommit till Ersta Sköndal högskola inom tre veckor från
den dag då klaganden fick del av beslutet.
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