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Universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS 2022:1
om genomförande av försöksverksamhet
Utkom från trycket den
17 maj 2022
med behörighetsprov för tillträde till
högskoleutbildning;
beslutade den 20 april 2022.
Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 6 §
förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov
för tillträde till högskoleutbildning.

Föreskrifternas innehåll
1 § Bestämmelser om försöksverksamhet med behörighetsprov finns i
förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov
för tillträde till högskoleutbildning. Dessa föreskrifter innehåller
bestämmelser om genomförandet av försöksverksamheten med
behörighetsprov.
Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och
högskolor, om inte något annat anges.

Anordnare av behörighetsprov
2 § Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet,
Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet anordnar
behörighetsprov på uppdrag av Universitets- och högskolerådet.

Sekretess, hantering och förvaring av behörighetsprov
3 § De högskolor som anordnar behörighetsprov ska säkerställa att
provet hanteras och förvaras på ett sådant sätt att uppgifterna i provet
inte röjs.
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Datum för behörighetsprov
4 § Det första behörighetsprovet kommer att genomföras den 9 oktober
2022. Universitets- och högskolerådet fattar efter samråd med de
anordnande högskolorna beslut om ett datum för att genomföra det
andra behörighetsprovet under hösten 2023.

Antal provdeltagare
5 § Vid varje provtillfälle finns det 1 000 platser som fördelas mellan de
anordnande högskolorna.

Kallelse
6 § I kallelsen till behörighetsprovet anges på vilken ort och i vilken
lokal som varje provdeltagare ska skriva provet.

Provledare
7 § Den högskola som anordnar behörighetsprov ska utse en eller flera
provledare för genomförandet av provet.

Behörighetsprovet
8 § Behörighetsprovet består av flera delprov. En provdeltagare måste
vara godkänd på samtliga delprov för att få ett godkänt resultat.

Identitetskontroll
9 § En provdeltagare ska i samband med provtillfället uppvisa en
godkänd legitimation. Med godkänd legitimation avses ett giltigt svenskt
körkort, svenskt pass, svenskt nationellt id-kort och svenskt SIS-märkt
id-kort eller id-kort utfärdat av Skatteverket. För medborgare i ett
EU/EES-land utan svenskt personnummer kan även ett giltigt nationellt
id-kort användas som legitimation. För en utländsk medborgare utan
svenskt personnummer kan ett utländskt pass användas som legitimation
om passet är giltigt, tydligt, inplastat och passet har text på engelska,
franska eller spanska.

Hjälpmedel
10 § En provdeltagare får endast använda blyertspenna, radergummi,
överstrykningspenna, kladdpapper och rak linjal som hjälpmedel på
behörighetsprovet.
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11 § En provdeltagare ska följa provledarens anvisningar och
tillsägelser.
12 § En provdeltagare ska placera väskor och andra personliga
tillhörigheter på anvisad plats. Mobiltelefon och annan teknisk
utrustning ska vara avstängd under provet och förvaras på anvisad plats.
13 § Samtal mellan provdeltagare eller mellan provdeltagare och
utomstående får inte förekomma förrän provledaren har meddelat att
provpasset är slut och samtliga provdeltagare har lämnat skrivsalen.

Skyldighet att avlägsna sig
14 § En provdeltagare som uppträder störande ska på provledares
uppmaning avlägsna sig från skrivsalen.

Provmaterial
15 § En provdeltagare får inte ta med sig provmaterialet ut ur skrivsalen.
Med provmaterial avses delprovens provhäften, svarshäften och
kladdpapper.

Sen ankomst m.m.
16 § En provdeltagare som infinner sig efter det att ett delprov har startat
får inte delta i delprovet. En provdeltagare får inte lämna skrivsalen när
ett delprov genomförs.
17 § En provdeltagare får inte påbörja ett delprov innan provet har
startat eller fortsätta att skriva efter provtiden är slut.

Konsekvenser av regelöverträdelser
18 § En provdeltagare som inte följer bestämmelserna 9–17 §§ får efter
beslut av Universitets- och högskolerådet inget resultat på
behörighetsprovet. Den högskola där provdeltagaren har genomfört
provet ska skyndsamt informera och lämna beslutsunderlag om detta till
Universitets- och högskolerådet.
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1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2022.

På Universitets- och högskolerådets vägnar
EINO ÖRNFELDT
Aleksandra Sjöstrand
(Avdelningen för analys, främjande
och tillträdesfrågor)
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