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Regler om disciplinära åtgärder inom utbildningen
vid Ersta Sköndal Bräcke högskola
1 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som
1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när
en studieprestation annars ska bedömas,
2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för
utbildningen vid högskolan,
3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom
högskolan, eller
4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana
trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 §
diskrimineringslagen (2008:567).
Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har
begåtts.
2 § De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.
Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov
eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet ska avse
en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader.
Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler
inom högskolan.
3 § Ärenden om disciplinära åtgärder ska, om inte annat följer av 4 §, handläggas av
högskolans disciplin- och överprövningsnämnd.
4 § Grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 1 § ska skyndsamt anmälas
till rektor.
Rektor ska låta utreda ärendet och ge studenten tillfälle att yttra sig över
anmälningen. Rektor ska därefter, i förekommande fall efter samråd med den
lagfarna ledamoten i disciplin- och överprövningsnämnden, avgöra om
omständigheterna är sådana att ärendet ska
1. lämnas utan vidare åtgärd,
2. föranleda varning av rektor, eller
3. hänskjutas till disciplin- och överprövningsnämnd för prövning.
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5 § Ett beslut av rektor om varning får av studenten underställas disciplin- och
överprövningsnämnden för prövning. Studenten ska underrättas om denna rättighet.
6 § Disciplin- och överprövningsnämnden ska se till att ett ärende som hänskjuts dit
utreds noggrant. Nämnden ska ge den student som berörs av ärendet tillfälle att inför
nämnden uttala sig i saken. Studenten har även rätt att närvara när andra uttalar sig
inför nämnden, om inte särskilda skäl talar mot det.
7 § Ett beslut om avstängning ska genast tillämpas, om annat inte föreskrivs i
beslutet.
8 § När ett beslut om avstängning har fattats, ska underrättelser om detta genast
tillställas Centrala studiestödsnämnden och de organ inom högskolan som berörs.
9 § Om ett ärende hänskjuts till disciplin- och överprövningsnämnden, får rektor
efter samråd med den lagfarna ledamoten med omedelbar verkan interimistiskt
avstänga studenten från verksamheten vid högskolan.
Ett beslut om interimistisk avstängning ska gälla till dess ärendet har prövats av
disciplinnämnden, dock längst under en månad.
10 § Ett beslut om avstängning eller varning kan inte överklagas.
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