
  

 

 
Handläggare: Susanne Hellquist           Datum: 2020-12-16 Dnr: O52-13/2021 

1 

Utlysning till UKÄ:s referensgrupp i tillsynsprojekt 

hos ämbetet 

Bakgrund  

SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera två (2) 

studentrepresentanter till två (2) referensgrupper i tillsynsprojekt hos ämbetet.  

Avsikten är att en (1) studentrepresentant ska ingå i vardera referensgruppen för 

respektive projekt. 

Det ena projektet gäller en vägledning för handläggning av 

tillgodoräknandeärenden. Det handlar om att UKÄ ska ta fram en vägledning om 

hur lärosätena bör hantera ärenden om tillgodoräknande av utbildning. UKÄ har 

tidigare tagit fram liknande vägledningar för bl.a. lärosätenas hantering av 

anställningsärenden och för lärosätenas hantering av överklaganden. 

Det andra projektet gäller hur underlaget till lärosätenas betygsbeslut bör 

dokumenteras. Projektet har sin upprinnelse i de iakttagelser som UKÄ gjorde i 

vägledningen Rättssäker examination (4 uppl.), s. 79–80. I vägledningen 

konstaterade UKÄ att frågan om dokumenteringen av betygsunderlag är 

komplicerad och att den behövde utredas vidare i ett särskilt projekt. Det är alltså 

detta projekt som vi nu inleder. 

 

Uppdragen planerar att starta med båda projekten i slutet av januari 2021 och 

beräknar att publicera resultaten efter sommaren 2021. I båda projekten kommer 

referensgruppernas arbete att innebära 3–4 sammanträden under vårterminen. 

Sammanträdena, som kommer att hållas via zoom, beräknas ta högst två timmar 

per sammanträde. Personerna i referensgrupperna kan eventuellt behöva lämna 

synpunkter på textutkast via mejl. 

Ansökan 

Du som ansöker behöver inte en nominering från en kår för att ansöka om detta 

uppdrag och kan komma från ett lärosäte vars kår(er) inte är medlem i SFS. 

Skicka följande information till studrep@sfs.se innan 10 januari kl. 23:45 

för att ansöka till uppdraget: 

● Vilket uppdrag/projekt du söker 
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● CV inklusive namn, födelseår, kontaktuppgifter och 

registrerad/avslutad högskoleutbildning 

● Kortare personlig motivering 

Ovanstående information kommer skickas till UKÄ i samband med SFS samlade 

nominering. Genom att skicka in denna information godkänner du att SFS 

behandlar dina uppgifter i linje med SFS policy för personuppgifter. 

 

Vid frågor kontakta simon.edstrom@sfs.se  
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