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Ansökan om fortsatt tillstånd för alternativt urval vid
antagningen till Skarp Åre affärs- och produktutvecklare
Ärendet
Högskoleverket beslutade den 6 mars 2008 att ge Mittuniversitetet tillstånd att
använda ett alternativt urval till samtliga platser (reg. nr. 83-1099-08) för
utbildningen affärs- och produktvecklare i Skarp Åre, 60 högskolepoäng.
Högskoleverket beviljade tillstånd för ett antagningstillfälle, därefter skulle
Mittuniversitetet återkomma med en uppföljning innan fråga om fortsatt tillstånd
kunde provas. Mittuniversitetet har nu följt upp antagningen och ansöker om
fortsatt tillstånd för alternativt urval. Mittuniversitetet är försiktigt i sina slutsatser
från den första uppföljningen, men ansöker om fortsatt tillstånd. Mittuniversitetet
vill även göra några mindre justeringar i det alternativa urvalet.
Uppföljning av den första antagningen
Utbildningen är tvärvetenskaplig och ska testa de sökandes motivation för att
genomföra utbildningen och att skapa nya produkter samt deras förmåga att se nya
affärs- och produktmöjligheter. Urvalet till utbildningen görs i två steg men
innehåller tre komponenter. I det första steget ska de sökande skriva ett personligt
brev och genomföra ett personlighetstest som bygger på den s.k. ”big five
indicator”. I nästa steg intervjuas maximalt 50 sökande av en panel.
Uppföljningen av antagningen visade att söktrycket till utbildningen var lågt.
Det beror bland annat på att utbildningen var ny och att tiden för att
marknadsföra den blev kort. Av de 65 behöriga sökande var det 43 som fullföljde
första steget. Bedömningen av brevet visade på stor variation bland de sökande. På
samma vis, uppvisade resultaten i personlighetstestet (särskilt den kombinerade
aspekten, kreativ potential) stor spridning. Enligt modellen skulle högst 50
sökande ha gått vidare till det andra steget, men det låga söktrycket innebar att alla
43 gick vidare. I det andra steget intervjuades samtliga 43 av en panel bestående av
fyra bedömare. Det fanns dock små skillnader i bedömningen av de sökande
mellan de fyra i panelen, även om resultaten hos de sökande visade stor spridning.
Mittuniversitetet anser därför att antalet bedömare bör kunna reduceras till två
personer.

Rangordningen av de sökande mellan de två stegen varierar något men
Mittuniversitetet anser att det inte är något problem. Steg 1 är dessutom muntligt
och steg 2 är skriftligt. Mittuniversitetet anser att skillnaden är väntad eftersom
stegen mäter lite olika kvaliteter hos de sökande. Mittuniversitetet anser att stegen
kompletterar varandra.
33 personer antogs till utbildningen men endast 29 började och ännu så länge
har ingen hoppat av utbildningen.

Förändring av urvalsinstrumentet
Mittuniversitetet menar att erfarenheterna från antagningen visade på två mindre
förändringsbehov. Antalet studenter som går vidare till omgång två bör ökas från
50 till 60 eftersom långt ifrån alla sökande lämnade in personliga brev.
Mittuniversitetet vill även minska antalet bedömare i intervjupanelen från fyra till
två eftersom spridningen bland bedömarnas utlåtanden var liten.
Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket beslutade att Mittuniversitetet skulle redovisa erfarenheterna från
det alternativa urvalet innan frågan om fortsatt tillstånd efter antagningen till
höstterminen 2008 kunde tas upp. Mittuniversitetet har nu redovisat
erfarenheterna där det konstateras att lärare och studenter är positiva men att man
bör vara försiktig när det gäller att dra slutsatser om det alternativa urvalet
eftersom söktrycket var lågt.
Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger enligt 7 kap. 15 § högskoleförordningen att
Mittuniversitetet får använda ett alternativt urval enligt ovan för samtliga platser
till kurspaketet affärs- och produktutvecklare 60 högskolepoäng, Skarp Åre.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2009 till och med
höstterminen 2011. Därefter ska Mittuniversitetet inkomma med en uppföljning
av det alternativa urvalet. I uppföljningen ska följande ingå: uppgifter om antal
sökande respektive antagna, studieuppehåll och studieavbrott och studenternas
prestationer. Uppföljningen ska vara Högskoleverket till handa senast den 30
oktober 2011. Högskoleverket förutsätter att informationen till presumtiva
sökande innehåller en noggrann beskrivning av hur Mittuniversitetet bedömer i
vilken utsträckning de sökande uppfyller de olika kraven som anges i
urvalsmodellen.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.
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