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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande:   

 Ulf Nilsson dekanus 

 Annalena Kindgren föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

   

 

1 Remissvar: Behörighetsgivande och högskoleintroducerande 

utbildningar 

Dnr LiU-2018-01555 

 

Beslutas att avge remissyttrande på ”Behörighetsgivande och 

högskoleintroducerande utbildningar” enligt bifogad handling. 

  

 

 

 

 

 

Delges: 

Ragnhild Löfgren 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

Sekreterare  Dekanus 
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Remissvar från tekniska fakulteten avseende 

promemorian Behörighetsgivande och 

högskoleintroducerande utbildningar 

 

Inledningsvis välkomnar tekniska fakulteten den förslagna förordningen som 

kommer att leda till en transparent och förenklad hantering av behörighetsgivande 

och högskoleintroducerande utbildningar samt de efterföljande utbildningarna. Vi 

menar att förslagna förändringar i huvudsak är bra och önskvärda. 

Utbildning som förbereder för högskolan ska kunna bestå av tre 

olika beståndsdelar 

Fakulteten tillstyrker förslaget om de tre olika beståndsdelar som 

förberedande utbildning kan omfatta. Vi bedömer detta ge en god flexibilitet 
i systemet. 

 

 

Utbildning som leder till grundläggande behörighet 

Fakulteten tillstyrker förslaget.  

Utbildning som leder till särskild behörighet; en rätt att bli antagen 

till efterföljande högskoleutbildning 

Fakulteten välkomnar förslaget med en förändring från kravet på samtidig 

antagning till efterföljande utbildning till en rätt att bli antagen till någon 
utbildning som kompletteringen av särskild behörighet avser. Detta leder 
till välgrundade val från den studerande.  

Särskilda förutsättningar för att få anordna basår och 

utbildningens omfattning 

Fakulteten tillstyrker förslaget. 
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Vissa bestämmelser i högskoleförordningen blir tillämpliga på den 

nya utbildningen  

Fakulteten tillstyrker i huvudsak förslaget men saknar möjligheten att 

tillämpa kapitel 10 i HF avseende disciplinära åtgärder. Det vore önskvärt 
att man i samband med annan revision av HL också ser över begreppet 
studerande så att kapitel 10 i HF blir tillämpligt även för studenter som 
följer den nya förordningen. 

Tillträde till den nya utbildningen 

 

Fakulteten tillstryker förslaget 

 

Konsekvenser 

Fakulteten instämmer i den konsekvensbeskrivning förslagsställarna ger. 
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