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Denna anvisning grundar sig på:
•
•
•
•
•

Högskoleförordningen (SFS 1993:100)
Rektors beslut Dnr 930-629-98 Doss 60
Rektors beslut nr 431/00, dnr 930-738-00, doss 60
Rektors beslut nr 361/2005 ”KTH:s arbetsordning” dnr 930-2005-0480, doss 10
Rektors beslut nr UF-0449-07, dnr V-2007-0625, doss 60

Bakgrund
Enligt reglerna i högskoleförordningen 6 kap 37 och 38 §§ kan fakultetsnämnden besluta att dra
in rätt till handledning och andra resurser för doktorander som i väsentlig mån åsidosatt sina
åtaganden enligt den individuella studieplanen. Bakgrunden är kravet på att högskolans
resurser skall användas effektivt. Frågan om indragning av resurser bör aktualiseras först efter
det att alla andra möjligheter att lösa problemen uttömts.

Rektor har beslutat att
följande föreskrifter avseende indragning av resurser och rätten att återfå resurser skall gälla vid
KTH.

Anmälan till fakultetsnämnden
Framkommer vid de årliga studieuppföljningarna som görs av forskarutbildningsansvarig, eller
på annat sätt, skälig misstanke om att en doktorand, trots att ansträngningar gjorts för att
komma tillrätta med problemen, i väsentlig mån åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella
studieplanen skall fakultetsnämnden omgående informeras om detta.

Handläggningen vid fakultetsnämnden
Fakultetsnämnden skall före beslut i ärendet förvissa sig om att all nödvändig utredning i frågan
finns. I utredningen skall ingå yttranden från såväl doktorand som berörd/a handledare,
dokumentation från de studieuppföljningar som genomförts samt det övriga material som
nämnden anser behövs. Av särskild vikt är att nämnden försäkrar sig om att även eventuella
brister på från skolans sida dokumenterats i utredningsmaterialet.
Vid handläggningen skall relevant lagstiftning, däribland bestämmelserna om jäv i
förvaltningslagens 11 § och Information om jävsregler beaktas.
Information om jävsregler

Brister som inte har sitt ursprung i ett åtagande i den individuella studieplanen får inte beaktas.
Vid fastställelse av från vilken tidpunkt doktorandens rätt till handledning, arbetsrum, utrustning
eller annan resurs dras in skall beaktas om doktoranden har anställning som doktorand eller har
utbildningsbidrag. Resurserna får inte dras in för tid då förordnande eller beviljat bidragsår
löper.
Fakultetsnämndens beslut i ärendet skall vara skriftligt och motiverat. Beslutet skall också
innehålla en upplysning om att doktoranden, efter ansökan hos fakultetsnämnden, under vissa
förutsättningar kan återfå resurserna.
Doktoranden är även under tid då resurserna dragits in antagen till utbildning på forskarnivå och
har därmed rätt att t ex delta i kurser och seminarier, genomgå tentamen eller ansöka om att få
lägga fram en avhandling.

Rätten att överklaga beslutet om indragning av resurser
Fakultetsnämndens beslut om att dra tillbaka resurserna kan doktoranden överklaga till
Överklagandenämnden för högskolan. Fakultetsnämnden skall skriftligen underrätta
doktoranden om beslutet och i underrättelsen skall ingå skriftlig överklagandehänvisning.
Överklagandehänvisningen skall vara så utformad att det klart framgår till vem överklagandet
skall ställas, till vilken instans överklagandet skall sändas och inom vilken tid beslutet kan
överklagas. För ytterligare information om överklagandehänvisning hänvisas till
förvaltningslagen.

Doktorandens rätt att återfå resurserna
Till ansökan om att återfå resurser skall doktoranden bilägga de handlingar som han/hon önskar
åberopa till stöd för sin ansökan.

