די העכערע לערנען אפיעלס באורד
די העכערע לערנען אפיעלס באורד איז די פאבליק אוטאריטעט פאראנטווארטליך פאר הערן אפיעלס קעגן
באשלוסן וואס זענען געמאכט געווארן אין די העכערע לערנען אפטיילונג און אין די אפטיילונג פון פאסט-
סעקאנדערי וואקאציאנעלע לערנען .די העכערע לערנען אפיעלס באורד איז די לעצטע אפיעל אגענטור און מען
קען זיך נישט שטעלן קעגן אירע באשלוסן.
מאכן אן אפיעל:
אויב איינער וויל אפעלירן קעגן א באשלוס צו די העכערע לערנען אפיעלס באורד ,דארף מען דאס טוען
שריפטלעך .דער בריוו מוז באשטעטיגן וועלכע באשלוס דער מענטש אפעלירט קעגן און וויאזוי ,לויט זיין אדער
איר געדאנק ,דער באשלוס זאל ווערן געטוישט .די סיבה פארוואס דער באשלוס זאל ווערן געטוישט זאל אויך
ווערן קלאר באשטעטיגט .דער בריוו זאל ענטהאלטן דעם אדרעס ,טעלעפון נומער ,און אימעיל אדרעס פון דעם
מענטש ,און זאל ווערן אונטערגעשריבן .אן אפיעל מעג נאר ווערן געמאכט דורך איינער וואס איז נעגאטיוו
אפעקטירט געווארן פון א באשלוס.
וואו צו שיקן אן אפיעל
דער בריוו זאל ווערן געשיקט צו די העכערע לערנען אינסטיטוציע וואס האט געמאכט דעם באשלוס און נישט צו
די העכערע לערנען אפיעלס באורד.
צייט גרעניץ צו אפעלירן
סיי וועלכע אפיעל מוז אנקומען צו די העכערע לערנען אינסטיטוציע וואס האט געמאכט דעם באשלוס
אינערהאלב דריי וואכן פונעם דאטום וואס דער מענטש האט באקומען אן אנזאג פון דעם באשלוס.
נאטיץ :אויב אן ארבעטס באשלוס ווערט געשטעלט אויף אן אינסטיטוציעס נאטיץ באורד ,ווערט די צייט
ערלויבט פאר מאכן אן אפיעל גערעכנט פון ווען די ארבעט באשלוס איז געווארן געשטעלט אויף די נאטיץ
באורד.
עס איז וויכטיג זיך צו האלטן צו די צייט גרעניץ .אויב איינער אפעלירט נישט אינערהאלב די צייט גרעניץ ,איז די
אינסטיטוציע וואס איז פאראנטווארטליך פארן באשלוס ערלויבט צו ארויסווארפן דעם אפיעל.
די אפיעל פראצעס
ווען אן אפיעל קומט אן צו די העכערע לערנען אינסטיטוציע וואס איז פאראנטווארטליך פאר מאכן א באשלוס,
ווערט עס באקוקט צו מאכן זיכער אז דער אפיעל איז געמאכט געווארן אינערהאלב די באשטעטיגטע צייט
גרעניץ .אין טייל פעלער ,וועט די אינסטיטוציע טוישן אירע אריגינעלע באשלוס .אויב דאס פאסירט נישט ,וועט
די אפיעל ,און אלע ראקארדס איבער דעם ענין ווערן ווייטער געשיקט צו די העכערע לערנען אפיעלס באורד.
אויב די עיקר תנאים זענען אין פלאץ ,וועט די העכערע לערנען אפיעלס באורד מחליט זיין אויב די אפיעל זאל
ווערן אויפגעהאלטן אדער ארויסגעווארפן .אויב אן אפיעל ווערט אויפגעהאלטן מיינט עס אז דער מענטש'ס
ביטע צו טוישן דעם באשלוס איז געשאנקן ,למשל א סטודענט ווערט גערעכנט אלס טרעפן די אריינלאזן
פאדערונגען פאר די לערן פראגראם פאר וואס ער אדער זי האט זיך געוואנדען ,א סטודענט האט די רעכט צו
אריבערפירן קרעדיטד ,אדער א מענטש האט די רעכט צו ווערן אויפגענומען פאר ארבעט אין א געוויסע פאסטן
אין א העכערע לערנען אינסטיטוציע.
רעכט פון אפעלירן
עס איז נישט מעגליך צו אפעלירן קעגן יעדע באשלוס וואס ווערט געמאכט דורך די העכערע לערנען
אינסטיטוציעס .די רעכט פון אפעלירן עקזיסטירט אין די ערטער באשטעטיגט אונטען.
רעכט פון אפעלירן אין איינקלאנג מיט די העכערע לערנען געזעץ )(1993:100
באשלוס פון העכערע לערנען אינסטיטוציעס ,אין איינקלאנג מיט קאפיטעל  ,12טייל  2פון די העכערע לערנען
געזעץ ,מעג ווערן אפעלירט קעגן צו די העכערע לערנען אפיעלס באורד .זיי זענען:
ארבעט באשלוסן ביי די העכערע לערנען אינסטיטוציעס וואס דארפן פארענטפערן צום רעגירונג) ,חוץ פון
דאקטארעל סטודענטשאפט(
א באשלוס אז אן אפליקאנט ערפילט נישט די פאדערונגען אדער איז נישט פטור פון אריינלאזן פאדערונגען
פאר קורסעס אדער שטודירן פראגראמען פון ערשטע) ,אונטערגראדואט( און צווייע) ,מעסטערס( ציקל
א באשלוס איבער אריבערפירן פון קרעדיטס פאר קורסעס אדער שטודירן פראגראמען אדער פראפעסיאנעלע
אדער וואקאציאנעלע אקטיוויטעטן.
אפזאגן פון א סטודענטס אפליקאציע פאר ארויסלאזן פון פארלאנגטע שטודירן טיילן.
א באשלוס צו אוועקנעמן שטודירן רעסורסע פאר א דאקטארעל סטודענט ,אדער אנטזאגן פון צוריקשטעלן
רעסורסעס.
אנטזאגן פון א סטודענטס פארבעט צו באקומען א דעגרי אדער קורס סערטיפיקאט.

אפזאגן פון לאזן א סטודענט וואס איז אריינגעקומען צו א קורס אדער פראגראם ביים ערשטע,
)אונטערדראדואט( ,אדער צווייטע) ,מעסטערס( ציקל ,צו אפשטופן זייער שטודירן אדער ווייטער גיין מיטן
לערנען נאך א שטודירן הפסקה.
דאס איז אויך פעליג פאר די שוועדישע יוניווערסיטעט פון אגריקולטורע וויסענשאפט און די שוועדיעשע דיפענס
יוניווערסיטעט.
רעכט פון אפיעל אין איינקלאנג מיט געזעץ ) (1995:938איבער דאקטארעל גרענטס
באשליסן איבער פארלאנגן צו צוריקצאלן דאקטארעל גרענטס מעגן ווערן אפעלירט.
רעכט פון אפיעל אין איינקלאנג מיט די דיסקרימינאציע אקט )(2008:567
טייל באשלוסן פון די העכערע לערנען אינסטיטוציעס מעגן ווערן אפעלירט אויף די שטימונג אז די באשלוס גייט
קעגן די דיסקרימינאציע אקט.
רעכט פון אפיעל אין איינקלאנג מיט די געזעץ איבער סטודענט יוניענס )(2009:769
א באשלוס צו געבן אן גרופע פון סטודענטן די סטאטוס פון א סטודענט יוניען.
רעכט פון אפיעל אין איינקלאנג מיט די געזעץ ) (2012:730אויף אפליקאציע צאלן אין טוישין צאלן ביי העכערע
לערנען אינסטיטוציעס
אן אפיעל מעג ווערן געמאכט קעגן א באשלוס צו ארויסווארפן א סטודענט וואס האט נישט באצאלט טוישין.
רעכט פון אפיעל אין איינקלאנג מיט די געזעץ ) (2009:130איבער העכערע וואקאציאנעלע לערנען
באשלוסן פון העכערע לערנען אינסטיטוציעס איבער דאס קעגן שטעלן פון סטודענט'ד פארלאנג צו ווערן
געגעבן א דעגרי ,דיפלאמע ,אדער קורס סערטיפיקאט מעג ווערן אפעלירט .דער נאכפאלגענדע באשלוס ביי די
העכערע לערנען אינסטיטוציעס וואס פארענטפערן זיך צום רעגירונג מעגן אויך ווערן אפעלירט:
א באשלוס אז א סטודענט טרעפט נישט די פאדערונגען פון אריין נעמען צו ווערן אנגענומען צו א קורס אדער
שטודירן.
א באשלוס נישט צו אננעמן פריערדיגע לערנען
באשלוסן פון די שוועדישע אגענטור פאר העכערע וואקאציאנעלע לערנען אין איינגלאנק מיט די געזעץ
) (2015:545א פרעימווארק פאר לעבנסלענגליכע לערנען
באשלוס איבער שטאפל אינערהאלב די פרעימווארק מעג ווערן אפעלירט.
רעכט פון אפיעל אין איינקלאנג מיט די געזעץ ) (2016:706איבער גרענטס פאר סטודענטן מיט א דאקטערעל
דעגרי שטודירן פראגראמען וואס פירן צו א דעגרי פון מעסטער פון ארטס/סייענסעס אין צווייטע/העכערע
צווייטע לערנען
באשלוסן איבער גרענטס מעגן ווערן אפעלירט.
קאנטאקט דעטאלן:
)העכערע לערנען אפיעלס באורד( Överklagandenämnden för högskolan
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