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Riktlinjer för hantering vid ifrågasättande av examenstillstånd 

 

Bakgrund  

Det nationella kvalitetsäkringssystemet som hanteras av 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på uppdrag av regeringen består av fyra 

komponenter: 

1. Prövningar av examenstillstånd 

2. Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete 

3. Utbildningsutvärderingar 

4. Tematiska utvärderingar 

 

Nedanstående riktlinjer gäller för hantering av utbildningsutvärderingar (3). 

 

UKÄ kan i sina utbildningsutvärderingar komma att ifrågasätta examenstillståndet 

för den granskade utbildningen. Detta betyder i klartext att de bedömt kvaliteten i 

utbildningen vara så pass bristfällig att universitetet måste vidta konkreta åtgärder 

för att säkerställa utbildningens kvalitet. Ett sådant beslut medför normalt att 

universitetet har ett år på sig att komma tillrätta med de påtalade bristerna i den 

granskade utbildningen. Därefter gör UKÄ en förnyad prövning av den berörda 

utbildningens kvalitet och förutsättningar. Om åtgärder inte vidtagits eller om 

åtgärderna anses otillräckliga kvarstår bedömningen och examenstillståndet kan 

dras in. 

 

Beslut 

Universitetet beslutar att fastställa riktlinjer för hantering vid ifrågasättande av 

examenstillstånd enligt följande. Detta beslut ersätter Riktlinjer för hantering av 

examensrätt (LS 2012/143) som fattades av rektor 2012-03-01. 

 

Ansvarsfördelning 

Rektor har det övergripande kvalitetsansvaret vid Lunds universitet och ska även 

svara för universitetets åtgärder med anledning av UKÄ:s beslut. Inom 

universitetet är det fakulteterna som bär ansvaret för utbildningen och dess kvalitet 

och därmed också för att vidta åtgärder för att säkerställa densamma. I de fall 

examenstillståndet ifrågasätts ska följande hanteringsordning gälla: 

 

 Ett förhandsbesked från UKÄ angående ifrågasättande av visst 

examenstillstånd lämnas till rektor. Rektor meddelar omedelbart berörd 

dekan; 
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 Fakulteten upprättar i dialog med avdelningen Kvalitet och utvärdering en 

handlings- och åtgärdsplan som inbegriper rapportering till rektor eller den 

rektor utser i sitt ställe; 

 

 Avdelningen Kvalitet och utvärdering bidrar, vid förfrågan, med stöd och 

rådgivning i arbetet med åtgärderna; 

 

 Universitetets återkoppling till UKÄ sker i form av ett yttrande, 

innehållande vidtagna och planerade åtgärder påkallade av UKÄ:s beslut 

om ifrågasättande. Förslag till yttrande ska redovisas och föredras vid 

rektorssammanträde av den berörda fakultetens dekan, eller den som 

dekanen utser i sitt ställe. Till detta sammanträde kallas även chefen vid 

avdelningen Kvalitet och utvärdering, som i ärendet tilldelas yttranderätt; 

 

 Rektor eller den rektor utser i sitt ställe undertecknar universitetets 

yttrande till UKÄ. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av 

förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds 

universitets studentkårer och efter föredragning av avdelningschef Åsa Ekberg. I 

handläggningen har ordförande i den gemensamma utbildningsnämnden och den 

gemensamma forskarutbilningsnämnden deltagit. 
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