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  Allmänna avtalsvillkor 

för poänggivande uppdragsutbildning 
 
 
 
1 § Förutsättningar 
Uppdragstagaren, Högskolan Dalarna får bedriva uppdragsutbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning 
vid universitet och högskolor. Uppdragsutbildning ska anordnas mot avgift till juridisk person, det vill säga Uppdragsgivaren 
betalar för utbildningen och utser deltagare.  
Enskild näringsidkare/enskild person kan inte ingå avtal om uppdragsutbildning. 
 
2 § Utbildningskvalitet 
Allmänna förvaltningsrättsliga principer tillämpas vid uppdragsutbildning. Vid fastställande av kurs- och utbildningsplan 
ställs samma krav som vid fastställande av motsvarande planer inom ordinarie utbildning. Examinator utses på samma sätt 
som i ordinarie utbildning. Rätten att utse examinator är exklusivt förbehållet Uppdragstagaren. Uppdragstagaren ansvarar för 
att medverkande lärare har den kompetens som krävs för att undervisa på högskolenivå och har rätt att delvis bemanna 
uppdraget med lärare från annan högskola eller universitet. I sådant fall ställs samma kvalitetskrav som på Uppdragstagarens 
egen personal. 
 
3 § Ändringar i avtalet under löptiden 
Ändringar av avtalet under dess löptid ska ske genom en skriftlig handling som undertecknas av båda parter. 
Uppdragstagaren har då rätt till full täckning för kostnader som uppkommer till följd av det förändrade avtalet. 
 
4 § Överlåtelse av utbildningsplats 
Fram till utbildningsstart kan utbildningsplats överlåtas till annan deltagare. Uppdragsgivaren ska omgående underrätta 
Uppdragstagaren om att så skett. 
 
5 § Försäkring 
Uppdragsgivaren ska tillse att deltagare har erforderliga försäkringar. 
 
6 § Ej fullgjord utbildning 
Om deltagare inte har kunnat fullfölja utbildningen inom angiven kurstid kan ny överenskommelse mellan Uppdragsgivaren 
och Uppdragstagaren ingås. Uppdragsgivaren ska då ersätta de extra kostnader som uppstår av denna överenskommelse. 
Uppdragstagaren har emellertid inte skyldighet att anordna ytterligare kurstillfällen än de som framgår av avtalet. 
 
7 § Disciplinära åtgärder 
Uppdragsgivaren medger Uppdragstagaren rätten att tillämpa högskolelagens (1992:1434) regler om disciplinärt förfarande 
vid störande beteende, vilseledande och fusk. 
 
8 § Deltagare 
Deltagare i uppdragsutbildning är inte studenter i juridisk mening och har därför inte ordinarie studenters rättigheter och 
skyldigheter. 
 
9 § Behandling personuppgifter 
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningens regler. 
 
10 § Samundervisning 
Uppdragstagaren har rätt att undervisa uppdragsutbildningens deltagare tillsammans med studenter i ordinarie utbildning. 
 
11 § Examination  
Deltagare examineras inte fler gånger än vad som anges i kursplan, eller i andra hand vad allmänna regelverk avseende 
examination anger. 
 
12 § Kursbevis, examensbevis och tillgodoräknande 
När uppdragsutbildning är poänggivande och deltagaren klarar examinationskraven, får deltagaren högskolepoäng. Dessa 
skiljer sig inte från högskolepoäng i ordinarie högskoleutbildning, vilket innebär att deltagaren har rätt att tillgodoräkna sig 
uppdragsutbildningen som högskoleutbildning på grund- respektive avancerad nivå. 
Deltagare som examineras med betyget godkänd kan efter ansökan och prövning få kurs- och examensbevis. 
 
13 § Utvärdering 
Utvärdering utförs enligt samma principer som i ordinarie utbildning och enligt Uppdragstagarens lokala regler.. 
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14 § Avbeställning och uppsägning 
Uppdragsgivaren ska omgående meddela Uppdragstagaren i den händelse uppdraget inte kan fullföljas och vid avbeställning 
ersätta Uppdragstagaren enligt följande: 

- Senast 4 veckor innan utbildningsstart utgår 25% av total kostnad 
- Senast 2 veckor innan utbildningsstart utgår 50% av total kostnad 
- Mindre än 2 veckor innan utbildningsstart debiteras hela kostnaden 

 
Uppdragsgivaren ska alltid ersätta Uppdragstagaren för de kostnader som varit förenade med uppdraget. 
Om minimum antal deltagare för genomförande av uppdraget är angivet i avtalet och det faktiska antalet deltagare är färre än 
angivet i avtalet, äger Uppdragstagaren rätt att ställa in uppdraget och erlagd betalning återbetalas.  
 
15 § Hävning 
Part äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om den andra parten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.  
Uppdragstagaren äger rätt att omedelbart häva avtalet om Uppdragsgivaren försatts i konkurs eller befinner sig vara på sådant 
obestånd att parten inte kan förväntas fullgöra sina ålägganden.  
Vid hävning av avtalet har Uppdragstagaren rätt till full ersättning för den del av uppdraget som var fullgjort då hävningen 
avgavs, samt för alla avvecklingskostnader som uppdragstagaren haft för den ej fullgjorda delen av uppdraget. 
 
16 § Sekretess 
Uppdragstagaren åtar sig att följa de sekretessbestämmelser som gäller hos Uppdragsgivaren eller som särskilt gäller i 
avtalet. Det åligger dock Uppdragsgivaren att skriftligen informera Uppdragstagaren om vilka sekretessbestämmelser som 
ska följas. 
Uppdragsgivaren är införstådd med att offentlighetsprincipen gäller hos Uppdragstagaren. Undantag från denna kan endast 
ske i den utsträckning sekretesslagen så medger. 
 
17 § Immateriella rättigheter och nyttjanderätt 
Om inte annat avtalats, sker ingen överlåtelse av immateriella rättigheter genom parternas avtal om uppdragsutbildning eller 
dess allmänna avtalsvillkor. 
Uppdragstagaren äger rätt att använda det utbildningsmaterial som har tagits fram till Uppdragsgivarens utbildning i 
forskning och annan uppdragsutbildning. 
 
18 § Marknadsföring 
Uppdragstagaren har rätt att i marknadsföringssyfte använda Uppdragsgivarens val av utbildning som denne köpt av 
Uppdragstagaren. Uppdragsgivaren får inte på något sätt använda Uppdragstagarens namn, logotyper eller andra kännetecken 
i marknadsföring, som referens eller liknande, utan att först inhämtat skriftligt tillstånd. 
 
19 § Ansvar skada 
Part ansvarar för skada som denne genom vårdslöshet eller uppsåt vållat motparten till följd av avtalet avseende 
uppdragsutbildning eller dessa allmänna villkor. Uppdragsgivarens personal eller andra personer anlitade av 
Uppdragsgivaren ska vid arbete eller besök i Uppdragstagarens lokaler följa gällande skydds- och andra föreskrifter. Vardera 
parten har fullt ansvar för skada på egen eller anlitad personal som uppstår med anledning av avtal om uppdragsutbildning. 
Ersättning på grund av skada är begränsad till uppdragets värde. Krav på skadestånd ska för att kunna medföra rätt till 
ersättning framställas skriftligen snarast efter att skadan har upptäckts. Ersättningsrätten är förfallen om anspråket inte 
framställs inom 6 (sex) månader från det att skadan blivit känd för skadelidande part. 
 
20 § Force majeure 
Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet av det förhindras på grund av omständigheter utanför 
dennes kontroll som denna skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen 
kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet ska krigshändelse, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, beslut från 
regeringen eller annan myndighet eller liknande räknas. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om 
part vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 
Det åligger part, som önskar åberopa force majeure till befrielse från förpliktelse, att utan dröjsmål skriftligen underrätta 
andra parten härom. Sådan underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att parten har eller borde ha insett att det 
föreligger omständighet som kan åberopas som befrielsegrund. Underrättelse ska ske på motsvarande sätt när sådan 
omständighet upphör. 
 
21 § Tillämplig lag 
Svensk materiell lag är tillämplig. 
 
22 § Tvist 
Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. För det fall tvist mellan parterna 
inte kan lösas genom förhandling, ska tvisten hänskjutas till medling enligt Regler för Stockholms Handelskammares 
Medlingsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta. 
Om någon part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, ska tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom 
skiljedom enligt Stockholms Handelskommares Skiljedomsinstituts regler för Förenklat Skiljedomsförfarande. 
Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. 


