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Ansökan om tillstånd att använda andra krav för
civilingenjörsutbildning i datateknik och elektroteknik
med internationell inriktning vid Blekinge Tekniska
Högskola
Ärendet
Blekinge Tekniska Högskola ansökte den 26 juni 2009 om att få använda andra
krav för utbildningen till civilingenjörsexamen, civilingenjör i datateknik och
elektroteknik, internationell inriktning från och med höstterminen 2010.
Högskoleverket har fastställt områdesbehörigheterna 9 och 10 för utbildning som
leder till civilingenjörsexamen. Blekinge Tekniska högskola vill förutom
områdesbehörigheten dessutom få tillstånd att ställa krav på godkänt betyg i
franska steg 3 eller motsvarande för behörighet.
Bakgrund
Blekinge Tekniska Högskola har slutit ett avtal med universitetet i Rennes om
utbildningssamarbete och studentutbyte. Ett års studier på
civilingenjörsprogrammet i datateknik och elektroteknik, har förlags till Rennes.
Studenterna på programmet kommer att följa undervisningen där på det språk
som den bedrivs på, dvs. franska. För att studenterna ska kunna följa
undervisningen under det året krävs att studenterna har lägst godkänt betyg i
franska steg 3, enligt högskolans bedömning.
Högskoleverkets bedömning
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig
till nybörjare, ska enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) vara helt
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Högskoleverket får enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda standardbehörigheterna eller
områdesbehörigheterna om det finns särskilda skäl. Högskoleverket fastställde den
11 december 2007 de områdesbehörigheter (HSVFS 2007:8) som ska tillämpas
från och med höstterminen 2010. För utbildningar som leder till en yrkesexamen

har verket fastställt vilka områdesbehörigheter som ska användas och för
utbildningar som leder till en generell examen ska lärosätena välja en av de 17
områdesbehörigheterna.
Högskoleverket delar BTH:s uppfattning att för utbildningen är kunskaper i
franska steg 3 eller motsvarande ett nödvändigt krav.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger med stöd av 7 kap. 11 § högskoleförordningen att
Blekinge Tekniska Högskola förutom tillämplig områdesbehörighet får ställa krav
på godkänt betyg i franska steg 3 eller motsvarande för utbildningsprogrammet
civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning.
Tillståndet gäller tills vidare från och med antagningen till höstterminen 2010.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.
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