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Disciplinstadga 

Senaste ändringar fastställda av Styrelsen den 4 oktober 2012. 

(Texten anpassad efter den nya Grundstadgan som fastställdes i februari 2010, dvs 

Direktionen=Styrelsen, Professorskollegiet=Faculty and Program Board)  

Allmänna bestämmelser 

1 § Denna disciplinstadga reglerar frågor avseende disciplinära åtgärder som kan 

vidtas mot studerande vid Handelshögskolan i Stockholm. Med studerande avses den 

som är studerande i något av högskolans bachelor-, master- eller 

forskarutbildningsprogram, eller i annan motsvarande utbildning.  

Disciplinära åtgärder 

2 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studerande, som  

a) med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination, prov 

eller när en studieprestation annars skall bedömas, eller som förfar på sätt som syftar 

till att ge studerande eller grupp av studerande otillbörlig fördel framför andra 

studerande när en studieprestation skall bedömas,  

b) stör eller hindrar undervisning, examination, prov eller annan verksamhet inom 

ramen för utbildningen vid högskolan,  

c) stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan inrättning inom högskolan, 

d) skadar eller tillgriper egendom, som tillhör högskolan eller annars används vid dess 

verksamhet eller som finns inom lokal eller område, där sådan verksamhet äger rum, 

e) lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika, eller har gjort sig 

skyldig till allvarlig brottslighet, och att det till följd av sådant förhållande bedöms 

föreligga påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull 

egendom under utbildningen, 

f) utsätter någon annan studerande, arbetstagare eller annan befattningshavare vid 

högskolan för sexuella trakasserier eller andra trakasserier som avses i 1 kap. 4 § 

Diskrimineringslagen (2008:567),   

g) förfar oredligt eller annars otillbörligt gentemot annan studerande eller gentemot en 

arbetstagare eller annan befattningshavare vid högskolan,  

h) inte iakttar högskolans föreskrifter om sekretess och anonymitetsskydd för externa 

uppgiftslämnare, 

i) gör sig skyldig till handling som på goda grunder kan antas utgöra brottslig gärning 

och som har anknytning till studierna eller finansieringen av studierna vid högskolan 

eller till person knuten till högskolan, 

j) agerar på ett sätt som är ägnat att allvarligt skada högskolans anseende, eller  

k) eljest överträder högskolans grundstadgar eller annan föreskrift för de studerande.  

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.  
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3 § De disciplinära åtgärderna är varning, avstängning och relegation.  

Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under viss tid, högst två år, enligt 

vad som i varje särskilt fall föreskrivs inte får delta i undervisning, arbete vid 

institution, prov, examination eller annan verksamhet vid högskolan. Ett beslut om 

avstängning kan begränsas till att avse tillträde till och vistelse i vissa lokaler inom 

högskolan. Beslut om avstängning kan kombineras med att studerande förlorar rätt att 

uppbära stipendier vid högskolan.  

Ett beslut om relegation innebär att den studerande för gott skiljs från studier vid 

högskolan även som förlust av rätt att uppbära stipendiemedel vid högskolan.  

Ärendenas handläggning 

Inledning 

4 § Ärenden om disciplinära åtgärder skall handläggas av Rektor. Den studerande får 

hos disciplinnämnd skriftligen begära överprövning av Rektors beslut om avstängning 

eller relegation. Framställan om överprövning skall inges till Rektor inom tre veckor 

från det att den studerande fick del av beslutet. Den studerande skall underrättas om 

denna rättighet.  

Rektors utredning och beslut mm 

5 § Grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 2 § skall skyndsamt anmälas 

till Rektor.  

Rektor skall tillse att ett ärende som hänskjuts dit utreds noggrant. Rektor skall bereda 

den studerande som berörs av ärendet tillfälle att uttala sig i saken. Rektor får kalla 

befattningshavare och studerande vid högskolan att inställa sig för att lämna 

upplysningar. Om Rektor finner erforderligt att höra den studerande personligen, är 

denne skyldig att, vid äventyr av disciplinära åtgärder enligt denna stadga, inställa sig 

efter kallelse. Den studerande får anlita ombud. Rektor skall i protokollerat beslut 

avgöra om ärendet skall 

a) lämnas utan vidare åtgärd, eller 

b) föranleda varning, avstängning eller relegation.  

Disciplinnämnden 

Disciplinnämndens sammansättning 

6 § Disciplinnämnden består av en lagfaren ledamot (ordförande), utsedd av 

högskolans styrelse för en period av tre år, två representanter utsedda av Faculty and 
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Program Board för en period av tre år, en forskarstuderande, utsedd av SSE PhD 

Program Committee för en period av ett år, och studentkårens ordförande. 

För var och en av ledamöterna skall finnas en suppleant. Suppleanterna utses i samma 

ordning och för samma tid som de ordinarie ledamöterna. Samma behörighetskrav 

gäller för suppleanterna som för de ordinarie ledamöterna.  

Disciplinnämndens beslutförhet 

7 § Disciplinnämnden är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande, bland dem 

den lagfarne ledamoten eller dennes suppleant. Om det vid överläggningarna framförs 

skiljaktiga meningar, skall omröstning ske. Vid omröstning skall den mening gälla 

som omfattas av mer än hälften av ledamöterna. Har flera meningar fått lika många 

röster, gäller den som biträtts av ordföranden.  

Disciplinnämndens utredning och beslut 

8 § Disciplinnämnden skall tillse att ett ärende som hänskjuts dit utreds noggrant. 

Nämnden skall bereda den studerande som berörs av ärendet tillfälle att inför nämnden 

uttala sig i saken. Nämnden får kalla befattningshavare och studerande vid högskolan 

att inställa sig för att lämna upplysningar samt får inhämta yttrande från relevanta 

organ inom högskolan angående den studerandes uppförande. Om nämnden finner 

erforderligt att höra den studerande personligen, är denne skyldig att, vid äventyr av 

disciplinära åtgärder enligt denna stadga, efter kallelse inställa sig inför nämnden. Den 

studerande har rätt att anlita ombud.  

Övriga bestämmelser 

9 § Ett beslut om avstängning eller relegation skall genast träda i kraft, om annat inte 

föreskrivs i beslutet. Innefattar beslutet förlust av stipendium, skall stipendiemedel 

innehållas i avvaktan på slutligt beslut.  

Kursansvarig eller institutionschef får, om det med hänsyn till ordning och säkerhet 

befinns oundgängligen påkallat, med omedelbar verkan och i avvaktan på Rektors 

beslut avvisa studerande från lokal inom högskolan eller undervisning. Anmälan om 

avvisning skall ofördröjligen ske till Rektor.  

Rektor får med omedelbar verkan interimistiskt avstänga studenten från verksamheten 

vid högskolan. Ett sådant beslut skall gälla till dess Rektor prövat ärendet enligt 5 §, 

dock längst under en månad. 

När ett beslut om avstängning eller relegation har trätt i kraft, skall underrättelse om 

detta genast tillställas Centrala studiestödsnämnden eller motsvarande organ samt de 

personer och organ inom högskolan som berörs.  

 


