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Sista ansökningsdag för andra krav inför höstterminen
2010
Bakgrund
För utbildningar som startar efter den 1 juli 2010 ska de så kallade
områdesbehörigheterna användas för utbildning på grundnivå som vänder sig till
nybörjare. Högskoleverket fastställde den 11 december 2007 de områdesbehörigheter (HSVFS 2007:8) som ska tillämpas från och med höstterminen 2010. För
utbildningar som leder till en yrkesexamen har verket fastställt vilka
områdesbehörigheter som ska användas och för utbildningar som leder till en
generell examen ska de statliga lärosätena välja en av de 17 områdesbehörigheterna.
Det finns 17 områdesbehörigheter vilket kan jämföras med nuvarande 44
standardbehörigheter. Det lägre antalet innebär förmodligen att det finns ett behov
att anpassa behörighetskraven i områdesbehörigheterna till utbildningsutbudet.
Ett lärosäte kan, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från något eller
några behörighetsvillkor (högskoleförordningen 7 kap. 3 §). Högskoleverket får
enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen bevilja en ansökan om andra krav än de
som följer av de fastställda standardbehörigheterna eller områdesbehörigheterna
om det finns särskilda skäl.
Ärendet
Högskoleverket har mottagit ett antal ansökningar om andra krav än de som följer
av de fastställda områdesbehörigheterna som ska tillämpas i antagningen till
höstterminen 2010. Men sannolikt har ännu inte alla som vill tillämpa andra krav
till höstterminen 2010 ansökt. För att de sökande ska ha möjlighet att anpassa sig
till de behörighetskrav som införs och även kunna uppfylla kraven, anser
Högskoleverket att kraven ska vara kända i så god tid inför utbildningsstarten, att
de har möjlighet att uppfylla de nya kraven, t.ex. genom att komplettera eller
skaffa sig arbetslivserfarenhet. Av verkets riktlinjer för beslut om andra
behörighetsvillkor med registreringsnummer 83-4708-07 framgår att kraven ska

vara kända av de sökande i god tid före antagningstillfället. Med anledning av
reformeringen av behörighetskraven bedömer verket att de sökandes behov av bra
information om kraven är extra stort.
Högskoleverket har beslutat att för utbildningar som startar efter den 1 juli 2010
ska ansökningar som gäller kurskrav vara verket tillhanda senast den 15 september
2009. För ansökningar som avser ett års yrkeserfarenhet eller arbetslivserfarenhet
ska ansökan vara verket tillhanda senast den 30 juni 2009. Om ett lärosäte vill
tillämpa flerårig arbetslivserfarenhet bör lärosätet snarast kontakta Högskoleverket.
Om ansökningarna kommer in senare än vad som angivits ovan kommer ett
eventuellt tillstånd från Högskoleverket att avse utbildning som börjar vårterminen
2011 eller senare.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Cecilia Nordling efter
föredragning av utredaren Per Gunnar Rosengren.
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