
   

 

Stiftelsestyrelsen 
14 december 2022 
JU 2022/5173-113 
§ 90, Bilaga 8 
 

 

Bestämmelser avseende  

Disciplinära åtgärder vid Jönköping University 

 

Inledande bestämmelser 
 
1. Dessa bestämmelser syftar till att motverka olika former av fusk, att främja och värna om ett 

gott uppträdande och en god studiesocial miljö samt att aktivt ingripa mot förekomsten av 
trakasserier vid Jönköping University (”JU”). 

  
2. Enligt sina stadgar är Stiftelsen Högskolan i Jönköping (”Stiftelsen”) ansvarig för att det 

inrättas en för högskolans studenter gemensam disciplinnämnd. Stiftelsestyrelsen ska vidare 
besluta om föreskrifter för disciplinära åtgärder, inklusive avskiljande. 

 
3. Stiftelsen (stiftelsestyrelsen) har i särskilt beslut inrättat Disciplin- och avskiljandenämnden 

vid Jönköping University (”DAN”), samt beslutat DAN:s bestämmelser. DAN:s bestämmelser 
innehåller bl.a. regler om DAN:s mandat och roll, sammansättning, handläggningsregler, 
beslut samt om överklagande. 

 
4. Överklagande av DAN:s beslut sker till Överklagandenämnden vid Jönköping University 

(”HJÖN”). Stiftelsen (stiftelsestyrelsen) har i särskilt beslut inrättat HJÖN, samt beslutat 
HJÖN:s bestämmelser. 

 
5. I dessa bestämmelser – Bestämmelser avseende disciplinära åtgärder – fastställer Stiftelsen 

dels grunderna för Disciplinära åtgärder, d.v.s. de omständigheter som kan och får ligga till 
grund för ett beslut om Disciplinär åtgärd, inklusive Avskiljande, mot en Student, dels vilka 
Disciplinära åtgärder som får förekomma och vad dessa innebär. 
 

Definitioner m.m. 
 
6. Med Student avses den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning på grund-, 

avancerad- eller forskarnivå vid JU. En Student som är antagen till och bedriver utbildning på 
forskarnivå benämns även Forskarstudent. 

 
7. Med Deltagare avses deltagare i uppdragsutbildning och med Studerande avses studerande 

inom YH-utbildning och förutbildning. Dessa är inte Studenter och omfattas inte av dessa 
bestämmelser. 
 

8. Med Disciplinär förseelse avses sådan handling, underlåtenhet eller sådant beteende som 
anges i punkt 11 nedan och som kan leda till att Disciplinär åtgärd vidtas mot Student.  
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9. Med Disciplinär åtgärd avses sådan åtgärd som anges i punkt 12 nedan och som i särskild 
ordning kan vidtas mot Student som gjort en Disciplinär förseelse.  
 

10. Regler om Avskiljande, bl.a. grunder för och innebörden av åtgärden, finns i punkt 17 – 19 
nedan. 

 
Disciplinära förseelser – grunder för Disciplinära åtgärder 
 
11. Följande handlingar, beteenden eller underlåtelser kan och får ligga till grund för att JU i 

särskilt föreskriven ordning beslutar om att vidta Disciplinär åtgärd mot Student. 
 

(i) Om en Student med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov 
eller när en studieprestation annars ska bedömas, 

(ii) Om en Student stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom 
ramen för utbildningen vid JU, 

(iii) Om en Student stör verksamheten vid JU:s bibliotek eller annan inrättning inom JU, 
(iv) Om en Student utsätter en annan Student, Deltagare, Studerande eller en arbetstagare 

vid JU för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap 4 § 
diskrimineringslagen (2008:567). 

 
Disciplinära åtgärder 
 
12. De Disciplinära åtgärder som kan vidtas mot Student är: 

 
(i) Varning 
(ii) Avstängning 

 
13. Varning är den lindrigaste Disciplinära åtgärden och innebär en notering i JU:s register om att 

Studenten varnats. En Varning kan ligga till grund för beslut om strängare disciplinär åtgärd 
vid upprepade förseelser. Noteringen om Varning ligger kvar till dess att Studenten tar ut 
examen, dock högst i tre år från det att noteringen gjordes. 
 

14. Avstängning innebär alltid att Studenten inte får delta i undervisning, prov/annan bedömning 
av studieprestation och annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid JU. Beslutet ska 
avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om Avstängning 
får avse tillträde till särskilt angivna lokaler inom JU. En tidigare Avstägning kan ligga till 
grund för beslut om strängare disciplinär åtgärd vid upprepade förseelser. Ett beslut om 
Avstängning noteras i JU:s register och ligger kvar till dess att Studenten tar ut examen dock 
högst tre år från det att noteringen gjordes. 
 

15. Ett beslut om Avstängning innebär inte att studenten är avstängd från studenthälsan eller 
annan verksamhet som inte ligger inom ramen för utbildningen. 
 

16. I DAN:s bestämmelser finns regler om Interimistisk Avstängning. 

Avskiljande 
  
17. En student får avskiljas från utbildningen om Studenten: 
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(i) Lider av psykisk störning, 
(ii) Missbrukar alkohol eller narkotika, eller 
(iii) Har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. 

Avskiljande på dessa grunder får dock ske endast om det föreligger påtaglig risk att 
förhållandet i fråga medför att Studenten kan komma att skada annan person eller värdefull 
egendom under utbildningen eller allvarligt stör verksamheten i övrigt. 
  

18. Avskiljande innebär alltid att Studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående 
utbildningen. I beslutet ska särskilt anges om det också ska innebära att Studenten tills vidare 
inte får antas till annan utbildning vid JU. 
 

19. Ett beslut om Avskiljande får omprövas efter skriftlig begäran av Studenten först sedan två år 
förflutit från det att beslutet om Avskiljande meddelades.  

 
Preskription 
 
20. Disciplinär åtgärd mot Student får inte vidtas senare än två år efter det att den Disciplinära 

förseelsen har begåtts.  
 

Tillämpning 
 
21. Rektor har mandat att utveckla och precisera vad som ska ligga i begreppen Disciplinär 

förseelse och Disciplinär åtgärd. Detta ska ske genom rektorsbeslut. 
 

22. Av DAN:s bestämmelser och HJÖN:s bestämmelser följer att DAN och HJÖN som 
tillämpande organ vid beslut om möjligt ska beakta tidigare bedömningar, allt i syfte att bygga 
långsiktig praxis i disciplin- och avskiljandefrågor.  
 

------- 


