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Beslut om tillstånd att använda behörighetskrav utöver
områdesbehörighet för utbildningsprogrammet
Industriell ekonomi – internationell affärsingenjör vid
Högskolan i Borås från och med höstterminen 2010
Ärendet
Högskolan i Borås har ansökt om tillstånd att få använda behörighetskrav utöver
de som framgår av aktuell områdesbehörighet (områdesbehörighet 8) för utbildningsprogrammet Industriell ekonomi – internationell affärsingenjör.
Högskolan i Borås ansöker om tillstånd att få lägga till Engelska B till
områdesbehörighet 8. Dessutom kommer högskolan att göra undantag från Fysik
A och B, Kemi A samt använda Matematik C i stället för Matematik D.
Lärosätets motivering
Högskolan i Borås planerar att från höstterminen 2009 starta ett treårigt utbildningsprogram med namnet Industriell ekonomi – internationell affärsingenjör.
Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen
(Teknologie kandidatexamen med huvudområde industriell ekonomi – inriktning
internationell affärsingenjör). Utbildningen är avsedd att ge studenten goda
möjligheter att hjälpa små, medelstora och stora företag att utvecklas, främst
avseende produktion, kvalitet och logistik.
Utbildningen riktar sig mot både en internationell och en svensk studentgrupp
och kommer att ges på engelska. För att studenterna ska kunna genomföra utbildningen bedömer Högskolan i Borås att kunskaper i engelska motsvarande Engelska
B är en förutsättning.
Högskoleverkets bedömning
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundläggande nivå som
riktar sig till nybörjare, ska enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen 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 områdesbe-

hörigheterna 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 anser att det är viktigt att systemet med områdesbehörigheter
blir så tydligt och överblickbart som möjligt för de sökande. Behörighetskurserna
inom varje områdesbehörighet ska ange de kurser som en sökande måste ha för att
kunna tillgodogöra sig utbildningen. De områdeskurser som anges i områdesbehörigheten kan ge den sökande meritpoäng i urvalet, maximalt en poäng. Det
finns dock ingen garanti för att de sökande kommer att ha läst dessa områdeskurser.
Högskoleverket anser att det i första hand är behörighetskurserna som ska styra
lärosätenas val av områdesbehörighet för de olika utbildningarna och inte områdeskurserna.
Högskoleverkets principiella ställningstagande är att verket i sin tillståndsgivning i så stor utsträckning som möjligt ska undvika att fatta beslut som bidrar till
att förkunskapskraven blir svåra att överblicka.
Utifrån ovanstående resonemang samt högskolans intentioner att göra undantag
från majoriteten av de behörighetskurser som anges, anser Högskolverket att
Högskolan i Borås istället för områdesbehörighet 8 bör använda områdesbehörighet 4 till den aktuella utbildningen.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar med ovanstående motivering att avslå ansökan om tillägg
av Engelska B till områdesbehörighet 8 för utbildningsprogrammet Industriell
ekonomi – internationell affärsingenjör.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av utredare Åsa Rurling.
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