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Tillsättning av ledamöter i Högskoleverkets rådgivande organ
för tillträdesfrågor m.m, mandatperioden 1 juli 2006 – 30 juni
2009 samt rådets instruktion
Högskoleverkets styrelse beslöt den 16 mars 2000 att det tidigare inrättade
Provrådet skulle utvidgas till att bli ett råd för tillträdes-, antagnings och
urvalsfrågor. Det uppdrogs åt universitetskanslern att svara för rådets
sammansättning, instruktion och mandatperiodens längd.
Det sittande rådets mandatperiod avslutas vid halvårsskiftet.
För mandatperioden 1juli 2006 – 30 juni 2009 får rådet följande
sammansättning:
Ordförande:
Ledamöter:

Ingemar Wedman, Gymnastik- och idrottshögskolan
Lars-Ove Farnebo, Karolinska Institutet
Mohammad Fazlhashemi, Umeå universitet
Sophie de Goede, SFS
Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet
Esbjörn Hyltefors, SFS
Elisabeth Svensk, Verket för Högskoleservice
Jan Sydhoff, Skolverket
Jörgen Tholin, Högskolan i Borås
Sara Thyberg Naumann, KTH

Rådets instruktion bifogas. Den gällande instruktionen har kompletterats med en
punkt om områdesprov.
Ledamöterna arvoderas med 1 450 kr per sammanträdesdag.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern, efter föredragning av
utredaren Leif Strandberg, i närvaro av avdelningschefen Håkan Forsberg.
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Tillträdesrådet - instruktion (beslutades den 29 juni 2006)

Tillträdesrådet är Högskoleverkets referensgrupp inom tillträdesområdet. Rådet
består av ledamöter från universitet och högskolor, berörda myndigheter samt
företrädare för studenterna. Rådet har normalt två möten per termin. På rådets
möten behandlas aktuella frågor inom tillträdesområdet. Rådets medlemmar bistår
Högskoleverket genom att bidra med sin kunskap, sina erfarenheter och sina
perspektiv.
Rådet skall bistå verket i frågor som rör
•

högskoleprovet,

•

utveckling av områdesprov,

•

utformning av regler för särskilda behörighetskrav,

•

riktlinjer för beslut med anledning av ansökningar från universitet och
högskolor om att få tillämpa andra krav än de som följer av
standardbehörigheter för en viss utbildning,

•

riktlinjer för beslut med anledning av ansökningar från universitet och
högskolor om att få tillämpa alternativa urvalsmetoder,

•

reell kompetens, alternativt urval och särskilda skäl samt

•

övriga aktuella frågor som rör tillträde till högre utbildning.

