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Ansökan om andra krav för utbildningar vid Linköpings
universitet
Ärendet
Linköpings universitet ansökte den 15 maj 2009 om andra krav för 18
utbildningsprogram, bland annat utbildningar som leder till yrkesexamen. I en ny
ansökan i ärendet daterad den 20 augusti 2009 omfattar ansökan 16 utbildningar.
I ansökan ingår elva utbildningar där universitet ansöker om undantag från
områdesbehörigheterna. Dessa utbildningar kan Linköpings universitet dock
besluta själv om enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) och
Högskoleverket kommer därför inte att handlägga den delen av ansökan.
Högskoleverket fattar däremot beslut om följande fem utbildningar.
För civilingenjörsutbildningarna industriell ekonomi, internationell samt
programmet teknisk fysik och elektroteknik, internationell,
ansöker universitet om att få kräva lägst godkänt betyg från c-språk B/ steg 3
moderna språk. För programmet samhälls- och kulturanalys vill universitet
förutom aktuell områdesbehörighet även kräva godkänt betyg i engelska B. För
internationella civilekonomprogrammet ansöker universitetet om att förutom
tillämplig områdesbehörighet få kräva lägst godkänt betyg c-språk B/ steg 3. För
affärsjuridiska programmet med europainriktning ansöker universitet om att få
kräva tillämplig områdesbehörighet få kräva lägst godkänt betyg från c-språk B/
steg 3. Den 1 september 2009 ansökte Linköpings universitet slutligen om andra
krav för programmet för statistik och dataanalys. Universitetet avser att använda
områdesbehörighet 5 men ansöker om att få kräva godkänt betyg i matematik C
istället för matematik B. Högskoleverket kommer även att fatta beslut om denna
utbildning.
Lärosätets motivering
Linköpings universitet erbjuder två civilingenjörsprogram som har en
internationell profil. Det är dels civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi,
internationell samt civilingenjörsprogrammet teknisk fysik och elektroteknik,
internationell. Utbildningarna innehåller teknisk kommunikation vilket innebär

att studenterna läser ett år utomlands med kurser på landets språk. För att kunna
delta i denna undervisning krävs att studenterna har förkunskaper inom det
aktuella språket. Universitetet ansöker därför om att få ställa krav på aktuellt språk
lägst godkänt betyg i c-språk B alternativt aktuellt språk steg 3.
Linköpings universitet erbjuder ett tvärvetenskapligt program som heter
samhälls- och kulturanalys. Inom programmet analyseras komplexa
samhällsförändringar med hjälp av flera olika ämnen. Utbildningen ska ge
kompetens att muntligt och skriftligt kunna belysa olika samhällsfenomen såväl
inhemska som internationella. En del kurser inom programmet använder engelska
som undervisningsspråk. Linköpings universitet anser emellertid att engelska A är
en för låg nivå för att kunna följa undervisningen och nå programmets mål. Av
dessa skäl ansöker universitetet om att få ställa krav på godkänt betyg i engelska B.
Linköpings universitet erbjuder ett internationellt civilekonomprogram där
språk är en viktig del av programmet. Språket kan inte läsas som nybörjarspråk
utan studenten måste ha en viss nivå på sina kunskaper. I den föreskrivna
områdesbehörigheten (nr. 4) för utbildningen ingår inte språk och universitetet
ansöker därför om att få ställa krav på aktuellt språk lägst godkänt betyg i c-språk
B alternativt aktuellt språk steg 3.
Linköpings universitet erbjuder vidare affärsjuridiskaprogrammet med
europainriktning där språk är en integrerad del av programmet. Undervisningen
börjar inte på nybörjarnivå utan kräver att studenten redan har förkunskaper i
språk på en viss nivå. Det finns emellertid inte någon tillämplig
områdesbehörighet för utbildningen, dvs. där språk ingår, och universitetet
ansöker därför om att få ställa krav på aktuellt språk lägst godkänt betyg i c-språk
B alternativt aktuellt språk steg 3.
Linköpings universitet ansöker även om att få ställa krav på matematik C för
programmet statistik och dataanalys. Universitetet avser att använda
områdesbehörighet 5 men vill kräva matematik C istället för matematik B.
Programmet innehåller nämligen kunskapsområden som kräver förkunskaper
inom områdens talföljder, summor och derivator, vilket kräver att studenterna har
förkunskaper motsvarande lägst godkänt betyg i matematik kurs C.

Högskoleverkets bedömning
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundläggande nivå som
riktar sig till nybörjare, ska enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen vara helt
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Högskoleverket har möjlighet att enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen bevilja
en ansökan om andra krav än de som följer av de fastställda
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standardbehörigheterna, och från och med höstterminen 2010
områdesbehörigheterna, om det finns särskilda skäl.
Högskoleverket fastställde den 11 december 2007 de områdesbehörigheter
(HSVFS 2007:8) som ska tillämpas från och med höstterminen 2010. För
utbildningar som leder till yrkesexamen har Högskoleverket föreskrivit om vilken
områdesbehörighet som ska användas. För övriga utbildningar eller fristående
kurser ska lärosätena välja någon av områdesbehörigheterna. Linköpings
universitet har ansökt om andra kurskrav vilka är förutsättningar för att följa
undervisningen antingen för att de är kurskrav som förutsätts av programmens
internationella profil eller att innehållet i kurserna kräver andra förkunskaper i
matematik. Högskoleverket delar Linköpings universitets bedömning att de
kurskrav som universitetet avser att ställa är nödvändiga för dessa utbildningar.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen att Linköpings
universitet för antagningen till höstterminen 2010 och därefter för programmen
civilingenjörsutbildningarna industriell ekonomi, internationell samt teknisk fysik
och elektroteknik, internationell lägst godkänt betyg i aktuellt språk steg 3.
Programmet samhälls- och kulturanalys får använda lägst godkänt betyg engelska
B. Internationella civilekonomprogrammet och affärsjuridiska programmet med
europainriktning får använda lägst godkänt betyg aktuellt språk steg 3.
Programmet för statistik och dataanalys får använda krav på lägst godkänt betyg
från matematik C.
Tillståndet gäller för antagning från och med höstterminen 2010 till och med
antagningen till höstterminen 2013. Om universitetet därefter avser att fortsätta
använda dessa förkunskapskrav ska universitet i samband med förnyelse av
ansökan även redovisa erfarenheter av kraven. Högskoleverket förutsätter att
informationen till presumtiva sökande anger vilken områdesbehörighet Linköpings
universitet avser att använda så att de sökande får information om vilka
meritkurser som ska användas i ett urval.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.

Leif Strandberg
Per Gunnar Rosengren
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