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Ansökan om andra krav för ekonomprogrammet vid
Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Ärendet
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ansöker om att få använda andra krav
vid antagningen till de språkliga inriktningarna i franska, tyska och spanska vid
ekonomprogrammet som leder till en civilekonomexamen inför höstterminen
2010.
Lärosätets motivering
Handelshögskolan har sedan lång tid tillbaka förenat kunskaper i språk och
ekonomiämnen i sina utbildningar. Göteborgs universitet menar att det är
nödvändigt att studenterna har förkunskaper i det aktuella språket i inriktningen
för att undervisningen ska kunna bedrivas på rätt nivå. Om inte detta görs så
måste utbildningen förlängas vilket står i strid med en rad andra krav på
utbildningen. Men i systemet med områdesbehörighet har utbildningar som
vänder sig till nybörjare och som leder till civilekonomexamen av Högskoleverket
placerats i områdesbehörighet nummer fyra (HSVFS 2007:8). Det innebär att
kraven för särskild behörighet är En B, Ma C och Sh A men att krav på
förkunskaper i språk inte får ställas utan tillstånd från Högskoleverket. Göteborgs
universitet måste därför ansöka om tillstånd för andra krav.
Högskoleverkets bedömning
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig
till nybörjare, ska enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen vara helt nödvändiga för
att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket får enligt 7
kap. 11 § medge att ett lärosäte ställer andra krav än de som följer av
standardbehörigheterna eller från och med hösten 2010 än
områdesbehörigheterna. Högskoleverket delar universitets bedömning att
förkunskaper i språk är nödvändiga för den aktuella utbildningen.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen att Göteborgs
universitet till utbildningen vid ekonomprogrammet för de språkliga inriktningar
som leder till civilekonomexamen förutom behörighetskrav enligt
områdesbehörighet nummer fyra, även får ställa krav på lägst godkänt betyg i
moderna språk, tyska, franska eller spanska steg tre.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2010 till och med
höstterminen 2013. Därefter ska Göteborgs universitet inkomma med en
uppföljning av hur den särskilda behörigheten fungerat.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning för tillträdesärenden, efter föredragning av utredaren Per Gunnar
Rosengren.
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