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Förordning
om ändring i förordningen (2007:1293) med
instruktion för Högskoleverket;

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

utfärdad den 10 mars 2011.
Regeringen föreskriver att 2, 10 och 12 §§ förordningen (2007:1293) med
instruktion för Högskoleverket ska ha följande lydelse.
2 §1 Högskoleverket ska ansvara för kvalitetssäkring av högskoleutbildning genom
1. kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå, och
2. prövning av tillstånd att utfärda examina.
10 §2 Högskoleverket ska
1. vara behörig myndighet för arkitektyrket enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer3, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG)
nr 279/20094, och kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv enligt vad
regeringen särskilt beslutar, och
2. ha den funktion och fullgöra de uppgifter som följer av vissa andra EUdirektiv, vissa konventioner eller andra internationella överenskommelser,
allt enligt vad regeringen särskilt beslutar.
12 § I enlighet med vad som följer av andra författningar ska Högskoleverket besluta om
1. vid vilka universitet och högskolor med offentlig huvudman som examina inom högskoleutbildning får avläggas enligt högskolelagen
(1992:1434), och
2. vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha en godtagbar standard enligt 3 kap. 23 § första stycket 2 studiestödsförordningen
(2000:655).
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Högskoleverket ska vara behörig myndighet för läraryrket och förskolläraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den
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7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer när det gäller behörighetsbevis som ska handläggas enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i
dess lydelse före den 1 juli 2012.
3. Högskoleverket ska besluta om behörighetsbevis som ska handläggas
enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2012.
På regeringens vägnar
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