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Ansökan om andra krav för elkraftteknisk utbildning vid
Högskolan Väst
Ärendet
Högskoleverket mottog den 13 mars en ansökan från Högskolan Väst om tillstånd
för andra behörighetskrav för utbildningen elkraftteknisk påbyggnad.
Utbildningen är ett kurspaket som omfattar 30 högskolepoäng och riktar sig till
nybörjare. För utbildningen vill högskolan förutom krav på grundläggande
behörighet använda behörighetskravet lägst godkänt betyg i kurserna matematik A
och ellära A eller motsvarande kunskaper, samt dessutom tre års
arbetslivserfarenhet inom elteknikområdet. Utbildningen planeras starta
vårterminen 2009.
Bakgrund
Kurspaketet riktar sig till yrkesverksamma med endast gymnasiebakgrund inom
elkraftområdet. Kurspaketet innehåller studier i matematik, elteknik, elkraftteknik
samt elkrafttekniska regelverk och är inriktat mot grundläggande kunskaper om
elektriska nät och om regelverket vid konstruktion och drift. Efter avslutade
studier ska studenterna ha grundläggande kunskaper om elkraft.
Kravet på godkänt betyg i matematik A ställs eftersom kurspaketet innehåller
matematik och kunskaper i matematik är nödvändiga för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig innehållet i utbildningen. Ellära A krävs för att studenten ska
känna till grundläggande begrepp inom elteknikområdet och kunna analysera
mätvärden.
Skälet till att studenterna också ska ha tre års arbetslivserfarenhet är att
kurspaketet innehåller få praktiska moment, samt att det ställs krav på kännedom
om begrepp inom branschen. Tre år motsvarar även den tid som ellagstiftningen
kräver för att allmän elbehörighet ska kunna ges. Studierna ska också kunna
relateras till verkliga problem, vilket ska kunna ge ett mer arbetsintegrerat lärande.

Högskoleverkets bedömning
De behörighetskrav som får ställas på 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 kan om det finns särskilda skäl bevilja en ansökan om andra krav
än de som följer av standardbehörigheterna. Om ansökan innehåller krav på
arbetslivserfarenhet gäller dock att regeringen har uttalat (prop. 2006/07:107 s.16)
att generell arbetslivserfarenhet inte bör utgöra särskild behörighet, utan att det
endast kan vara fråga om arbetslivserfarenhet som är relevant för den sökta
utbildningen och att en sådan prövning bör göras individuellt. Högskoleverket
anser dock att det i det här fallet handlar kravet om relevant arbetslivserfarenhet
och att det därför finns skäl att medge ett krav om tre års arbetslivserfarenhet inom
elteknikområdet.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket anser att ansökan med kraven (1) grundläggande behörighet, (2)
lägst godkänt betyg i matematik A, ellära A eller motsvarande kunskaper, samt (3)
tre års arbetslivserfarenhet inom elteknikområdet, uppfyller kravet på särskilda skäl
och medger att Högskolan Väst får använda dessa behörighetskrav i enlighet med
7 kap. 11 § högskoleförordningen. Tillståndet gäller från och med antagningen till
vårterminen 2009 till och med antagningen till vårterminen 2012. Högskoleverket
emotser en rapport från Högskolan Väst med en uppföljning av vad kravet betytt
för de sökandes studieprestation i förhållande till målet för utbildningen senast då
tiden för tillståndet löper ut. I samband med rapporteringen prövas frågan om
fortsatt tillstånd.
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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