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Ansökan om tillstånd att få använda ett alternativt urval till
gastronomiutbildning
Ärendet

Högskolan i Kristianstad har i skrivelse 2004-04-13 till Högskoleverket anhållit
om tillstånd att vid antagning till en nystartad treårig gastronomiutbildning få
använda ett alternativt urvalsförfarande i enlighet med lydelsen i
högskoleförordningen 7 kap. 15 § alternativt 16 a §. Ansökan avser antagning till
höstterminen 2004 och framdeles och gäller 50 procent av platserna på
utbildningen.
Högskolan anger att det utifrån utbildningens karaktär och yrkesmässiga
inriktningar finns ett behov av att bredda möjligheten att bli antagen till
målgrupper som inte kan konkurrera med gymnasiebetyg och högskoleprov.
Högskolan skriver vidare att det är en förutsättning att de sökande har en tydligt
uttalad motivation till varför de vill gå utbildningen.
Urvalsmodell

Högskolan vill som metod i urvalet använda individuella intervjuer. För att
komma ifråga för intervju ska de sökande skriva ett personligt brev med
motivering varför han/hon vill gå utbildningen.
I det första steget (brevet) ska tidigare utbildning och erfarenhet från livsmedelsoch dryckesområdet vägas in. I brevet ska den sökande också ange vad han/hon ser
fram emot att lära sig i utbildningen och vad han/hon villa arbeta med efter
utbildningen. Utifrån detta ska den sökandes motivation för utbildningen
bedömas. De 50 högst rankade går vidare till steg 2 (intervju).
Intervjuerna kommer att genomföras i samtalsform. Målet med intervjun är att
bedöma den sökandes motivation och förutsättningar att genomföra utbildningen.
I bedömningen ingår hur preciserat den sökande uttrycker sig. Utgångspunkt för
intervjuerna är ett antal i förväg utformade frågor som bl.a. tar upp den sökandes
förväntningar på utbildningen och planer för framtiden. En sammanfattande
bedömning ska ske utifrån en femgradig skala.
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Sid 2

Högskoleverkets beslut

Högskoleverket medger tillstånd för Högskolan i Kristianstad att i enlighet med
högskoleförordningen 7 kap. 16 a § anta 50 procent av studenterna vid
Gastronomiprogrammet med hjälp av ett alternativt urval som beskrivs ovan.
Tillståndet gäller under perioden vårterminen 2005 – höstterminen 2007.
Högskolan ska i en rapport till Högskoleverket senast den 1november 2007
redovisa erfarenheterna av det alternativa urvalet.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Håkan Forsberg efter
föredragning av utredare Leif Strandberg.
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