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Beslut om tillstånd att använda behörighetskrav utöver
områdesbehörighet för programmet Management in
Sport and Recreation vid Örebro universitet från och
med 2010
Ärendet
Örebro universitet ansöker om att utöver områdesbehörighet 17 få använda
Engelska B och ersätta Matematik B med Matematik C för tillträde till
programmet Management in Sport and Recreation, 180 högskolepoäng, från och
med antagningen till höstterminen 2010.
Lärosätets beskrivning och motivering
Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet inrättades 2001. Programmet omfattar 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen inom något av följande huvudområden: företagsekonomi, idrott, medieoch kommunikationsvetenskap eller rättsvetenskap. Studierna medger en stor
frihet för studenterna att själva utforma utbildningen genom sina val av kurser.
Alla studenter läser dock en gemensam obligatorisk kurs i idrott (30 högskolepoäng) i inledningen av programmet. I utbildningsplanen anges en rekommenderad studiegång för att studenten ska få ut så mycket som möjligt av sin utbildning. Studenterna rekommenderas att varva kurser inom valt huvudområde (90
högskolepoäng) med kurser från universitetets övriga kursutbud. Studenter som
studerar enligt den rekommenderade studiegången ges platsgaranti på de kurser
som framgår av denna. Det är utifrån denna rekommendation som universitetet
önskar tillstånd att få använda andra krav än de som framgår av aktuell områdesbehörighet. Engelska B är nödvändigt för studier inom medie- och kommunikationsvetenskap och Matematik C för studier inom företagsekonomi.
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 utbildningar. Högskoleverket kan om det finns särskilda skäl bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS
2007:8).
Örebro universitet önskar tillägg av två kurser till den aktuella områdesbehörigheten (17). Dessa båda kurser är nödvändiga förkunskapskrav för studier inom två
av de fyra huvudområdena, medie- och kommunikationsvetenskap respektive
företagsekonomi. Eftersom programmet inte har en fast studiegång utan endast en
rekommenderad, kan det innebära att det finns studenter som väljer att inte läsa
några kurser inom något av dessa två huvudområden. Då de förkunskapskrav som
ställs ska vara helt nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, är
Högskoleverkets bedömning att verket inte kan fatta ett beslut om förkunskapskrav som kan komma att gälla även sådana sökande som inte kommer att läsa
kurser inom något de två aktuella huvudområdena. Högskoleverket anser istället
att universitetet måste informera de sökande om att förkunskapskrav utöver
områdesbehörighet 17 kan komma att ställas beroende på vilken inriktning som
väljs och vilka dessa krav i så fall är.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar att med ovanstående motivering att avslå Örebro
universitets ansökan om tillägg av önskade behörighetskrav till områdesbehörighet
17.

Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av utredare Åsa Rurling.
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