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Ansökan om andra krav för programmet för reklam,
grafisk design och visuell kommunikation samt
programmet i interaktionsdesign

Ärendet
Organisationskommittén för Linnéuniversitetet ansökte den 30 juni 2009 om
andra krav för utbildningarna ovan. Designprogrammet samt programmet för
reklam, grafisk design och visuell kommunikation, ansökte om krav på godkänt
betyg i Engelska B samt godkänt arbetsprov som behörighetskrav. För
interaktionsdesign ansökte kommittén om godkänt betyg i Engelska B och
Matematik B som krav. De tre utbildningarna ges idag av högskolan i Kalmar.
Högskoleverket behandlade ansökan om designprogrammet i beslut med reg.
nr. 83-6417-09. Ansökan om andra krav för programmet i interaktionsdesign
drogs tillbaka. Ansökan avser endast ett behörighetsprov till programmet för
reklam, grafisk design och visuell kommunikation. Ansökan om Engelska B drogs
även tillbaka.
Lärosätets motivering
Programmet reklam, grafisk design och kommunikation är avsett att ge en bred
och djup utbildning när det gäller kommunikationsvetenskap. Programmet
omfattar 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen. Universitetet
ansöker om få att tillämpa godkänt arbetsprov för behörighet till utbildningen.
Skälet till att man vill använda ett prov är att en del kurser i utbildningen vilar på
konstnärlig grund. Det är därför nödvändigt att kunna bedöma studenternas
förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen också när det gäller
konstnärlighet. Denna information ges emellertid inte av betyg eller
högskoleprovsresultat och Linnéuniversitet vill därför använda ett behörighetsprov.
Provet ska ge information om studenternas konstnärliga färdigheter i tre aspekter;
konstnärlig kvalitet och personlig uttrycksförmåga, visuellt uttryck och
kommunikation samt kreativ ansats och problemlösning. Varje delmoment

bedöms med hjälp av poäng mellan 1-5 vilket innebär att maximalt antal poäng på
provet är 15. För godkänt arbetsprov krävs minst 9 poäng. Arbetsproven bedöms
av lärare på programmet tillsammans med två studentrepresentanter. Provet
innehåller två obligatoriska uppgifter och två valfria. Uppgifterna kn t.ex. avse att
formge en cirkusaffisch och designa ett omslag till en pocketbok.
För särskild behörighet avser Linnéuniversitetet att använda områdesbehörighet
6.
Linnéuniversitet avser att använda ett alternativt urval till en tredjedel av
platserna som baseras på arbetsprovet och personlig motivering. Till resterande
andel av platserna kommer högskoleprov och betyg att användas.

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 har
möjlighet att enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen bevilja en ansökan om andra
krav än de som följer av de fastställda standardbehörigheterna, från och med
höstterminen 2010 områdesbehörigheterna, om det finns särskilda skäl. Godkänt
arbetsprov är inte ett behörighetskrav i områdesbehörigheterna. Det krävs att
Högskoleverket beviljar ett lärosäte tillstånd att få tillämpa det kravet. Den
information som krävs för att bedöma den studerandes förmåga att tillgodogöra sig
de konstnärliga delarna av utbildningen finns inte i betyg och
högskoleprovsresultat utan bör kompletteras med ett arbetsprov. Högskoleverket
anser att de skäl som anförts från det blivande Linnéuniversitet är av sådan
karaktär att verket bör bevilja universitetet tillstånd att använda ett prov.
Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar att Linnéuniversitet får tillämpa kriteriet godkänt
arbetsprov för antagning till utbildningen reklam, grafisk design och visuell
kommunikation, 180 högskolepoäng.
Högskoleverket förutsätter att information till de sökande blir tydlig när det gäller
bedömningen av provet samt att de får information om att det är möjligt att
överklaga ett beslut att de inte uppfyller kravet på behörighet. Beslutet innebär
vidare att alla behöriga sökande ska kunna antas om det finns lika många eller fler
platser än sökande. Högskoleverket förutsätter att universitetet även anger vilken
områdesbehörighet som kommer att användas så att de sökande får information
om vilka meritkurser som kommer att användas i betygsurvalet. Högskoleverket
avser att följa upp tillstånd om att använda andra krav än de som framgår av
områdesbehörigheterna.
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Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av utredare Per Gunnar Rosengren.

Leif Strandberg
Per Gunnar Rosengren
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