
Flödesschema för disciplinanmälan enligt 10 kapitlet högskoleförordningen - student

1. Disciplinanmälan
Anställd sänder disciplinanmälan till 

studentavdelningen när det finns grund 
för misstanke om förseelse som kan 

leda till disciplinär åtgärd.

2. Kontakt
Studenten får e-post från 

studentavdelningen med information 
om handläggningen och ombeds 

inkomma med upplysningar i ärendet.

3. Samråd
Studentavdelningen informerar 

disciplinnämndens lagfarna ledamot, 
som föreslår vad rektor eller 
avdelningschef ska besluta. 

4. Beslutsunderlag
Studentavdelningen sänder 

beslutsunderlag till student och 
anmälare, som ges möjlighet att 

inkomma med upplysningar.

5 a. Rektor tilldelar en varning 
Studentavdelningen informerar student 

och anmälare om beslutet. I vissa fall 
fortsätter examination av den anmälda 

tentamen. Inget noteras i LADOK. 
Student kan överklaga rektors beslut till 

disciplinnämnden.

5 b. Avdelningschef 

studentavdelningen fattar beslut 
- två alternativ

6 a. Ärendet lämnas utan åtgärd
Studentavdelningen informerar 

student, anmälare och övrig personal 
som ska delges beslutet. Examination av 

anmäld tentamen ska fortsätta. Inga 
noteringar i LADOK.

6 b. Ärendet ska prövas av 

disciplinnämnden
Studentavdelningen informerar student 

och anmälare om beslutet.

7. Kallelse till 

disciplinnämndens 

sammanträde
Studentavdelningen sänder 

beslutsunderlag samt kallelse som 
innehåller information om 
sammanträdet, vilka beslut 

disciplinnämnden kan fatta och hur 
studenten eventuellt överklagar 

disciplinnämndens beslut.

8. Disciplinnämnden
Studenten som är på plats yttrar sig 
inför disciplinnämndens ledamöter.



9. Disciplinnämnden fattar beslut
- tre alternativ

10 a. Ärendet lämnas utan åtgärd
Studentavdelningen informerar student, anmälare och 
övrig personal som ska delges beslutet. Examination av 
anmäld tentamen fortsätter. Ingen notering i LADOK.

10 b. Studenten får en varning
Anställd sänder Studentavdelningen informerar student, 
anmälare och övrig personal som ska delges beslutet. I 

vissa fall fortsätter examinationen av den anmälda 
tentamen. Ingen notering i LADOK.

10 c. Studenten stängs av från prov, 

undervisning och annan verksamhet
Studentavdelningen informerar student som inte närvarat 

vid sammanträdet. Student får information om beslut, 
innebörden av det och överklagandehänvisning. Anmäld 

tentamen examineras inte.

Studenten kan överklaga inom tre veckor
Studentavdelningen överlämnar studentens överklagan 

och begäran om inhibition till förvaltningsrätten.

11. Avstängning noteras i Ladok
Studentavdelningen lägger in datum för

avstängningsperioden i LADOK.

12. Protokoll
Studentavdelningen sänder protokoll till student, 

anmälare och övrig personal som ska delges beslutet.

13. Information till CSN
Studentavdelningen informerar, i enlighet med 

högskoleförordningen, CSN om avstängning

14. Utlämnade av handling
På begäran från t.ex. nyhetsbyrån Sirén lämnar 

studentavdelningen ut beslut om varning och avstängning.




