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Kallelse till uttagningsprov för journalistutbildningen vid Lunds
universitet
Anmälan
N N har i ett e-postmeddelande till Högskoleverket anmält Lunds universitets
förfarande vid kallelse till journalistutbildningens antagningsprov. Han ifrågasätter
om förfarandet är förenligt med bestämmelserna för antagning till
högskoleutbildning. Han har vidare anfört bl.a. följande. Han fick kallelsen till
provet tisdagen den 4 maj 2004. Provtillfället var samma vecka fredagen den
7 maj. Han kontaktade universitetet och fick besked om att inga fler provtillfällen
gavs för det fall man inte kunde närvara den 7 maj. Även om man skulle vara
bosatt i närheten av Lund försvåras möjligheten att delta i provet när kallelsen
skickats så kort tid före provet. Det vore lämpligt att förlägga proven på flera
platser i Sverige. Studierektorn för journalistutbildningen verkade dock inte
intresserad av att ta till sig hans synpunkter.

Universitetets yttrande
På Högskoleverkets anmodan har universitetet yttrat sig över N Ns skrivelse och
bifogat Lunds universitets antagningsordning. Universitetet har anfört i huvudsak
följande.
För behörighet till journalistutbildningen krävs 80 högskolepoäng, varav minst 40
poäng i ett ämne. Antagningen sker lokalt inom universitetet. De behöriga
sökandena kallas till ett provtillfälle. Därefter kallas ett 60-tal på intervju och
sedan sker det slutliga urvalet till utbildningen. Sista ansökningsdagen inför
höstterminen 2004 var den 15 april 2004. Antalet sökanden till
journalistutbildningen är normalt högt och inför hösten kom det in 178
ansökningar. Efter inledande behörighetskontroll vid antagningsenheten lämnades
listorna över behöriga sökande till journalistutbildningen under fredagen den 30
april. Samma dag skickades kallelserna till uttagningsprovet ut. Uppgifter om
dagen och platsen för provet lades ut på utbildningens hemsida under länken
”Svar på vanliga frågor”. Exakt när uppgifterna lades ut har inte gått att få fram,
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men enligt uppgift från personal på journalistutbildningen var det någon gång
under vecka 17 (19–25 april) alternativt i början av vecka 18 (26 april–2 maj). På
utbildningens hemsida fanns även information om att kallelserna skulle skickas ut
den 30 april. Frågan om tidsfrister vid kallelse till uttagningsprov och om antalet
provtillfällen finns inte reglerad i universitetets lokala antagningsordning. För varje
antagningsomgång ges prov till journalistutbildningen endast en gång och på en
plats. Möjligheten att göra provet på annan plats medges bara för utbytesstudenter
på utländska universitet och för personer under pågående medicinsk behandling. I
det senare fallet krävs läkarintyg. Handläggningstiden inom universitetet inför
uttagningsprovet till journalistutbildningen är tidsmässigt snäv. Vidare är
möjligheten att senarelägga tidpunkten för uttagningsprovet begränsad med
hänsyn till det intervjuförfarande som följer på provet. I framtiden kommer dock
uppgifter om tid och plats för uttagningsprovet till journalistutbildningen att
lämnas på flera ställen på utbildningens hemsida, bl.a. där övriga uppgifter om
anmälan och antagning presenteras, samt på ansökningsblanketten.
N N har fått högskolans yttranden för kännedom.

Gällande bestämmelser
Av 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) framgår bl.a. följande. En
högskola skall se till att nödvändig information om högskolan finns tillgänglig för
den som avser att börja grundläggande högskoleutbildning. Särskilt skall
högskolans antagningsordning finnas tillgänglig. Med antagningsordning avses de
regler för grundläggande högskoleutbildning som högskolan tillämpar i fråga om
bl.a. ansökan och urval.
Enligt 7 kap. 19 § högskoleförordningen skall den som vill antas till
grundläggande högskoleutbildning anmäla det inom den tid och i den ordning
som högskolan bestämmer. Frågor om antagning avgörs av högskolan.

Bedömning
Av högskoleförordningens bestämmelser följer att frågor om antagning avgörs av
högskolan och att en högskola skall se till att nödvändig information om
högskolan finns tillgänglig för den som avser att börja grundläggande
högskoleutbildning. Det kan ifrågasättas om universitetet i sin antagningsordning
inte borde ha reglerat dels tidpunkten för kallelsen och uttagningsprovet, dels
antalet provtillfällen. Av ärendet framgår dock att universitetet på sin webbplats
informerat om tiden för kallelse till provet och själva provtillfället. I universitetets
antagningsordning hänvisas vidare till den information som lämnas i de
anmälningsanvisningar som är aktuella för respektive antagningsomgång.
Såväl N N som andra sökande till journalistutbildningen hade således tillgång till
informationen om tiden för kallelsen och provet. Högskoleverket anser därför att
universitetet inte brutit mot några bestämmelser för antagning till
högskoleutbildning. Eftersom informationen dock kom något sent ser
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Högskoleverket positivt på att universitetet avser att förbättra informationen om
tiden och platsen för journalistutbildningens prov genom att upplysa om detta
redan i ansökningsblanketten och på utbildningens webbplats, bland uppgifter om
anmälan och antagning. De sökandes förutsättningar att planera sitt deltagande i
provet skulle därigenom kunna förbättras.
På Högskoleverkets vägnar
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