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Beslut om tillstånd att använda behörighetskrav utöver
områdesbehörighet för The International Sales and
Marketing Programme på kandidatnivå vid
Linnéuniversitetet från och med hösten 2010
Ärendet
Organisationskommittén för Linneuniversitetet har ansökt om att utöver
områdesbehörighet 4 få använda franska, tyska respektive spanska motsvarande
minst steg 3/C-språk kurs B som förkunskapskrav för den planerade utbildningen
The International Sales and Marketing Programme vid Linnéuniversitetet från och
med antagningen till höstterminen 2010.
Lärosätets motivering
En ekonomiutbildning på kandidatnivå kallad The International Sales and
Marketing Programme ska anordnas vid Linnéuniversitetet hösten 2010.
Programmet utlystes första gången inför höstterminen 2008 och kommer därmed
att ha sin tredje programstart hösten 2010.
Programmet innehåller ett års obligatoriska utlandsstudier där studier vid ett av
Ekonomihögskolans partneruniversitet i Europa kombineras med praktik vid ett av
programmets partnerföretag. Utlandsstudierna är tänkta att utföras inom ett av tre
språkområden – franska, tyska eller spanska. Således förutsätter programmet att
studenterna redan har en högre nivå av förkunskaper inom något av dessa språk.
Därför är det nödvändigt att utöver områdesbehörighet 4 även ha förkunskap på
språkinriktningarna franska, tyska och spanska motsvarande minst steg 3/C-språk
kurs B i gymnasieskolan.
Högskoleverkets bedömning
Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen ska de krav som ställs vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket fastställer de särskilda behörighetskrav som ska användas för utbildning som leder till
yrkesexamen, medan högskolorna själva fastställer sådana krav för övriga utbild-

ningar. Högskoleverket kan om det finns särskilda skäl bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS
2007:8).
Högskoleverket bedömer att det är rimligt att studenterna har de förkunskaper i
språk som organisationskommittén för Linnéuniversitetet anser vara helt
nödvändiga för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar att Linnéuniversitetet utöver aktuell områdesbehörighet
(4) för utbildningen The International Sales and Marketing Programme, dvs. lägst
betyget G i Engelska B, Matematik C och Samhällsvetenskap A, får använda lägst
betyget G i steg 3 eller motsvarande kunskaper i språken franska, tyska respektive
spanska för aktuella inriktningar som behörighetskrav.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2010 till och med
höstterminen 2012. Därefter önskar Högskoleverket en uppföljning av de
sökande, antagna och deras prestationer. I samband med denna uppföljning kan
universitetet ansöka om fortsatt tillstånd att tillämpa de utökade behörighetskraven.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av utredare Aleksandra Sjöstrand.
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