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Datum Bilaga 1 

 Ö 61/2021 

  

 

Att anmäla misstanke om disciplinförseelse 

 

Disciplinärenden regleras i 10 kap högskoleförordningen samt i Försvarshögskolans 

Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier (Ö 408/2016) 

 

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som, i enlighet med 10 kap, 1 § första 

stycket högskoleförordningen, försöker vilseleda vid prov, stör ordning eller verksamhet 

vid högskolan eller utsätter andra studenter eller anställda vid högskolan för trakasserier.  

 

Grundad misstanke om att en student har gjort sig skyldig till en disciplinförseelse enligt 

ovan ska skyndsamt anmälas till rektor med kopia till högskolejuristen. 

Anmälningsskyldigheten är inte begränsad till någon särskild kategori av anställda utan 

gäller alla och en var. 

 

Anmälan ska innehålla följande: 

 

1. Namn samt kontaktuppgifter till berörd student. 

 

2. Namn och titel samt kontaktuppgifter till anmälaren. 

 

3. Namn på studieadministratör/motsvarande som ett eventuellt avstängningsbeslut 

ska meddelas. 

 

4. Namn, nivå och antal högskolepoäng på kursen som studenten är registrad på. 

Uppgift om det rör sig om ett delmoment på en kurs. 

 

5. Beskrivning av händelsen som den misstänkta förseelsen grundas på. 

 

6. Dokumentation som stödjer misstanken – t ex länk till urkundsanalys, studentens 

examinationsuppgift, fusklappar, eventuell rapport från tentamensvakten och e-

postmeddelanden. 

 

7. Information om, och i så fall hur, studenten erbjudits information om vad som 

gäller t ex information om skrivregler, vad som kan utgöra fusk samt regler för 

hemtentamen och salsskrivningar.   

 

Eventuell dokumentation ska bifogas anmälan. Det kan t ex röra sig om 

kursbeskrivningar, anvisningar för examination, plagieringshandbok, 

powerpointpresentationer eller annat informationsmaterial som studenterna har 

kunnat ta del av.  

 

8. Övrig information som kan vara av betydelse i utredningen. 

 

Berörd student får del av anmälan (inklusive bilagorna) och ges tillfälle att yttra sig över 

anmälan. I de fall rektor beslutar att pröva ärendet i disciplinnämnden får även 

ledamöterna i nämnden del av anmälan.  

 

Anmälan inklusive bilagorna är allmänna handlingar och i regel offentliga handlingar. 

Det betyder att handlingarna bevaras och lämnas ut vid begäran om utlämnande. 


