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Beslut om tillstånd att använda andra behörighetskrav
än områdesbehörighet för Designteknikerutbildningen
vid Högskolan i Borås från och med antagningen till
höstterminen 2010
Ärendet
Högskolan i Borås har ansökt om att utöver grundläggande behörighet få använda
minst tre års studier med inriktning mot mönsterkonstruktion och sömnad på
lägst gymnasienivå eller motsvarande alternativt minst 20 veckors heltidsstudier i
mönsterkonstruktion och sömnad från och med antagningen till höstterminen
2010.
Lärosätets beskrivning och motivering
Högskolan i Borås ger en programutbildning på grundnivå, Designteknikerutbildning inom konfektion med inriktning mot internationell tillverkning (120 högskolepoäng). Efter genomgången utbildning ska studenterna ha utvecklat kunskaper
inom arbetsområdet från design och produktutveckling till produktion och
leverans. Studenten ska också ha väl utvecklade kunskaper inom konfektions- och
produktionsteknik, med inriktning mot internationell tillverkning. Utbildningen
är inriktad mot fördjupade kunskaper inom mönsterkonstruktion och kräver
grundläggande förkunskaper inom mönsterkonstruktion och sömnad. För att
studenterna ska kunna nå målen förekommer redan från början av utbildningen
praktiska moment som kräver dessa förkunskaper.
Högskoleverkets bedömning
Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen ska de krav som ställs vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket fastställer de särskilda behörighetskrav som ska användas för utbildning som leder till
yrkesexamen, medan högskolorna själva fastställer sådana krav för övriga utbildningar. Högskoleverket kan om det finns särskilda skäl bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS
2007:8).

Högskoleverket bedömer att det är rimligt att studenterna har de förkunskaper i
mönsterkonstruktion och sömnad som Högskolan i Borås anser vara helt nödvändiga för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar att Högskolan i Borås utöver grundläggande behörighet
får använda behörighetskrav på minst 20 veckors heltidsstudier inom mönsterkonstruktion och sömnad eller motsvarande.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2010 till och med
höstterminen 2012. Därefter önskar Högskoleverket en uppföljning av de
sökande, antagna och deras prestationer. I samband med denna uppföljning kan
universitetet ansöka om fortsatt tillstånd att tillämpa de utökade behörighetskraven.

Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av utredare Åsa Rurling.

Leif Strandberg
Åsa Rurling

2

