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Disciplinstadga
för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB
Styrdokument vid Chalmers

Inledning
Disciplinstadgan syftar till att värna studenternas lika värde, ett gott uppträdande, upprätthållande
av akademisk hederlighet, en god studiesocial miljö samt gällande stadgar och föreskrifter vid
Chalmers. Studier vid Chalmers bygger på ett förtroendefullt förhållande mellan lärare/övriga
anställda och studenter.
Disciplinstadgan anger vilka beteenden och handlingar som kan leda till disciplinära åtgärder.
Stadgan anger dessutom på vilka grunder och på vilket sätt sådana åtgärder kan vidtas vid Chalmers.
Vid Chalmers gällande regelverk för studenter omfattar bl.a. lagar om likabehandling, diskriminering
och arbetsmiljö samt interna ordningsföreskrifter.
I de fall student misstänks för förseelser eller om andra missförhållanden har uppstått, skall anmälan
göras till rektor.

Disciplinära åtgärder
De disciplinära åtgärder som kan användas av Chalmers är varning, avstängning från studier för viss
tid eller avskiljande (relegering) från Chalmers.
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Ett beslut om varning medför en notering i Chalmers register. Noteringen ligger kvar i registret fram
till dess att examen tas ut eller högst tre år.
Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, examination eller
annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid Chalmers. Beslutet får avse avstängning från
enbart undervisning, examination eller annan verksamhet. Beslutet skall avse en begränsad tid, dock
högst sex månader.
Student i utbildning vid Chalmers kan avskiljas under de villkor som anges i denna stadga. Beslutet
kan avse specificerad utbildning vid Chalmers eller all utbildning vid Chalmers. Beslutet gäller tills
vidare. Nämnden har att på studentens begäran ta upp ärendet till förnyad prövning. Sådan begäran
får göras tidigast efter två år från det att beslutet om avskiljande meddelades.
Nämnden får inte besluta om varning eller avstängning sedan mer än två år förflutit från förseelsens
begående.

Kriterier för beslut

Varning eller avstängning får vidtas mot student som
1. försöker vilseleda i samband med examination eller annan bedömning av studieprestation,
2. stör eller hindrar undervisning, examination eller annan verksamhet vid Chalmers,
3. utsätter någon annan student eller arbetstagare vid Chalmers för integritetskränkande trakasserier
inom Chalmers verksamhet eller
4. i övrigt överträder Chalmers stadgar eller annan föreskrift för studenterna.
Avskiljande kan beslutas av nämnden endast om
1. det bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten t ex på grund av psykisk störning eller missbruk
av alkohol eller narkotika kan komma att skada sig själv, annan person eller värdefull egendom under
utbildningen eller
2. studenten har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.
I övrigt skall också hänsyn tas till extraordinära faktorer som i hög grad påverkar utbildningen och
den blivande yrkesutövningen.

Disciplinnämndens sammansättning och arbete
Ärenden i nämnden skall avgöras efter föredragning. Nämnden beslutar om en instruktion för sina
arbetsformer.

Nämndens sammansättning

Disciplinnämnden sammansättning ska bestå av
• två lagfarna ledamöter, varav minst en domare,
• vicerektor för grundutbildningen vid Chalmers,
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•
•

två lärare vid Chalmers och
två studenter vid Chalmers.

Varje ledamot skall ha en personlig ersättare. Rektor är ersättare för vicerektor.
De två lagfarna ledamöterna och de två lärarrepresentanterna samt deras respektive ersättare utses
för en period av tre år av Chalmers tekniska högskolas styrelse. Till ordförande utses en av de
lagfarna ledamöterna. Ordföranden och dennes ersättare skall vara domare.
Studenterna utses av Chalmers studentkår för en period av ett år.
Om nämnden skall behandla ett ärende där åtgärden kan bli avskiljande från studier skall nämnden
kompletteras med den sakkunskap som behövs, till exempel en psykiatriskt sakkunnig eller annan
lämplig kompetens. Denna ledamot utses i varje enskilt fall av rektor.

Beslutsförhet och omröstning

Nämnden är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller dennes
ersättare. Vid beslut i överklagningsbara frågor enligt vid var tid gällande Arbetsordning för
grundutbildningen är nämnden beslutsför när fyra ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden
eller dennes ersättare. Den extra sakkunnige skall vara närvarande, om sådan har utsetts i ärendet.
Vid beslut om avskiljande får endast en ledamot vara frånvarande. Nämnden får i överklagningsbara
frågor enligt vid var tid gällande Arbetsordning för grundutbildningen ta beslut per capsulam.
Om det vid ärendets avgörande finns skiljaktiga meningar tillämpas vid omröstning föreskrifterna i 29
kap rättegångsbalken i domstol med endast lagfarna ledamöter (Jfr bilaga 1 utdrag ur
rättegångsbalken).

Anmälan och behandling av ärenden
Studenter, lärare och övriga medarbetare har gemensamt ansvar för att grundad misstanke om
förseelse eller missförhållande skyndsamt anmäles till rektor. Sedan anmälan inkommit till rektor
skall underrättelse om anmälan skyndsamt skickas till den anmälan avser under dennes senast kända
adress.
Ordföranden skall efter förslag från föredraganden, avgöra om omständigheterna är sådana att ett
ärende om disciplinär åtgärd,
1. i det fall ärendet uppenbarligen inte skall hänskjutas till nämnden för prövning, skall lämnas utan
åtgärd, eller
2. hänskjutas till nämnden för prövning.
Beslut om att ett ärende skall lämnas utan åtgärd skall vara motiverade.
Studenten skall få del av anmälan och få tillfälle att yttra sig över anmälan samt över utredningen i
ärendet. Studerandeombudet skall få kopia på anmälan och utredningsmaterialet.
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Om studenten önskar lämna uppgifter muntligen till nämnden skall detta vara möjligt. Studenten
skall också ha möjlighet att biträdas av en person som studenten har förtroende för.
Studerandeombudet bör ta kontakt med studenten för att informera om proceduren och det stöd
studenten kan få.
Nämndens beslut skall vara motiverade. Skiljaktig mening i nämnden skall fogas till protokollet i
ärendet.

Beslut om disciplinära åtgärder
Nämnden fattar själv beslut om disciplinär åtgärd.
Ett beslut i nämnden om avstängning skall tillämpas tidigast när det efter eventuellt överklagande
blivit gällande. Nämnden får dock besluta om omedelbar tillämpning av beslut om avstängning enligt
punkt 2 och 3 under ”Kriterier för beslut” samt om avskiljandebeslut.
Studenten får överklaga nämndens beslut om varning, avstängning eller avskiljande till Chalmers
styrelse. Överklagande skall ske skriftligen till rektor och vara Chalmers tillhanda senast tre veckor
från det att nämndens beslut meddelades.
Inför styrelsens beslut skall ärendet beredas av en grupp bestående av
• en extern styrelseledamot
• fakultetsrådets ordförande
• studentkårens ordförande
• en extern jurist samt
• föredragande i disciplinnämnden.
Gruppen skall lämna förslag till beslut. Styrelsen avgör i varje enskilt fall hur ärendet i övrigt skall
behandlas.
När ett beslut om varning, avstängning eller avskiljande blivit slutligt gällande, skall underrättelse om
beslutet skyndsamt tillställas Centrala studiestödsnämnden samt de enheter inom Chalmers som
berörs. Beslut om avskiljande skall även meddelas berörda myndigheter.

Interimistiskt beslut

I de fall ett ärende enligt punkt 2 och 3 under ”Kriterier för beslut” hänskjuts till disciplinnämnden får
rektor efter samråd med ordföranden eller dennes ersättare med omedelbar verkan interimistiskt
avstänga studenten från Chalmers. Ett beslut om intermistisk avstängning skall gälla till dess ärendet
har prövats av disciplinnämnden, dock längst under en månad.
I de fall ett ärende gällande avskiljande anmälts till rektor får rektor efter samråd med ordföranden
eller dennes ersättare, om det finns särskilda skäl, besluta att studenten ska avskiljas från
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utbildningen i avvaktan på att ärendet kan avgöras slutligt. Beslut om interimistiskt avskiljande får
gälla längst en månad, därefter ska en omprövning av beslutet ske.
Ett beslut om interimistisk avstängning eller avskiljande kan inte överklagas särskilt.
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Bilaga 1
Utdrag ur rättegångsbalken
29 kap. Om omröstning
1 § Om det vid överläggning till dom eller beslut framförs skiljaktiga meningar, skall omröstning ske.
Vid omröstningen skall den yngste i rätten först yttra sig. Därefter skall ledamöterna yttra sig allt
eftersom de har säte i rätten. Om målet har beretts av en viss ledamot, skall denne först säga sin
mening. Om nämndemän ingår i rätten, skall dessa säga sin mening sist. Var och en skall ange de skäl
han grundar sin mening på.
2 § Över fråga, som hör till rättegången, skall röstas särskilt.
Över frågor som avser ansvar skall röstas i ett sammanhang. Om det kan påverka utgången i målet,
skall dock röstas särskilt angående
1. frågan om den tilltalade begått gärningen och hur denna i sådant fall skall bedömas,
2. frågor om åtgärder, som inte avser påföljd men som har omedelbar betydelse för bestämmande av
påföljd,
3. frågan om påföljd, utom såvitt gäller storleken av dagsbot, föreskrifter, varning, övervakning,
förlängning av prövotid eller verkställighet av påföljd,
4. återstående frågor som avser ansvar.
Anser någon ledamot att den tilltalade skall överlämnas till särskild vård av annat slag än som avses i
32 kap. 5 § brottsbalken, skall före omröstning enligt andra stycket 3 röstas särskilt angående denna
mening.
3 § Vid omröstning skall den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöterna. Om
någon mening har fått hälften av rösterna och denna är den lindrigaste eller minst ingripande för den
tilltalade, skall den meningen gälla. Kan ingen mening anses som lindrigare eller mindre ingripande,
gäller den mening som fått hälften av rösterna, bland dem ordförandens. Om det framförs flera
meningar än två utan att någon av dem skall gälla, skall de röster som är ogynnsammast för den
tilltalade läggas samman med de röster som är därnäst minst förmånliga för honom. Om det behövs,
skall sammanläggningen fortsätta till dess någon mening skall gälla. Kan inte någon mening anses
som ogynnsammare för den tilltalade, skall den mening gälla som har fått flest röster. Har flera
meningar fått lika många röster, gäller den som biträtts av den främste bland dem som röstat för
någon av dessa meningar. Ingen mening skall anses lindrigare eller mindre ingripande än någon
annan mening vid omröstning enligt 2 § tredje stycket.
4 § En ledamot som blir överröstad är skyldig att delta i senare omröstningar. Den som röstat för att
den tilltalade skall frikännas helt skall dock vid senare omröstning, om någon mening därvid kan
anses som lindrigast eller minst ingripande för den tilltalade, anses ha röstat för denna mening.
5 § Är det stridigt, huru omröstning skall ske eller vilken mening skall gälla, skall röstas därom.
6 § Beträffande omröstning i frågor som hör till rättegången och inte avser ansvar eller som rör
enskilt anspråk samt i frågor enligt 5 § eller om rättegångskostnad gäller vad som föreskrivs i 16 kap.
Beträffande häktning eller åtgärd som avses i 25-28 kap. tillämpas dock bestämmelserna i detta
kapitel om omröstning i fråga om ansvar. Om det i brottmål förs talan om enskilt anspråk, skall
rättens avgörande i ansvarsfrågan vara bindande vid prövningen av det enskilda anspråket.

STYRDOKUMENT: Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB. C 2018-1825.
Beslutat av rektor 2019-01-14.

