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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt 
miljövetarprogram vid Göteborgs universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Göteborgs universitet utöver områdesbehörighet A3/3 får 
använda Engelska 6/Engelska B som särskilt behörighetskrav för tillträde till 
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram.  

Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för 
att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att högskolan gjort troligt att de 
uppställda kraven är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2015 till och med 
höstterminen 2017. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta att följa upp 
ärendet. Vidare, om Göteborgs universitet vill ändra i de beviljade kraven ska en ny 
ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Erica Finnerman. 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

 

 

Erica Finnerman 
 Utredare 
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Ärendet 
Göteborgs universitet har ansökt om att få ställa upp andra krav utöver de i 
områdesbehörighet A3/3 (med undantag för Biologi A/1) för tillträde till 
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (G 2015/87). De krav på särskild behörighet 
som universitetet vill använda som tillägg utöver områdesbehörighet A3/3 är Engelska 
6/Engelska B.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2015. 

Göteborgs universitets ansökan består av ansökan med utbildningsplan. Lärosätet har 
kompletterat ansökan med ytterligare motivering för ansökan om att få använda 
ytterligare behörighetsvillkor samt hänvisning till kursplan som styrker motiveringen. 

Lärosätets motivering och beskrivning 
Ansökan gäller Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram som, beroende på valt 
profilämne, leder till en filosofie kandidatexamen, 180 högskolepoäng, med 
huvudområdet miljövetenskap med inriktning mot valt profilämne samt en filosofie 
kandidatexamen i profilämnets basämne. För studenter som valt profilerna 
miljöekonomi eller uthålligt företagande och som läst termin 7-10 leder programmet 
till en ekonomie masterexamen, 120 högskolepoäng. Huvudområde är kopplat till vald 
inriktning. 

Skälen som Göteborgs universitet anger för att vilja använda Engelska B/Engelska 6 
som komplement till områdesbehörighet A3/3 är att Samhällsvetenskapligt 
miljövetarprogrammet är ett fakultetsöverskridande program. Då programmet 
innehåller kurser inom naturresurser har lärosätet valt att använda 
områdesbehörighet A3/3. Denna områdesbehörighet har inte engelska som 
behörighetskrav. För studier i Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 
används normalt områdesbehörighet A4/4, där områdesbehörighet 4 innehåller 
Engelska B. Inom programmet finns fem profilinriktningar av vilka två utgörs av 
områdena företagsekonomi respektive nationalekonomi. Universitetet anför att det 
för grundkurser i företagsekonomi och nationalekonomi generellt krävs 
områdesbehörighet A4/4. För att möjliggöra fortsatta studier för programstudenter 
inom profilinriktningarna med bas i företagsekonomi och nationalekonomi bör därför 
behörighetskravet till programmet kompletteras med ett särskilt behörighetskrav i 
engelska.  

Universitet har kompletterat med uppgift om att den obligatoriska kursen i statistik har 
ett särskilt behörighetskrav om Engelska B. Göteborgs universitet framför att denna 
kurs är obligatorisk för alla studenter på programmet vilket motiverar ett ytterligare 
behörighetskrav i engelska redan i samband med antagning till programmet. 

Den inskickade utbildningsplanen för utbildningen innehåller beskrivningar av hur 
utbildningsprogrammet är utformat för att möta de hållbarhetsutmaningar som 
samhället står inför och att detta kräver färdigheter från flera discipliner. Den 
fakultetsöverskridande förståelsen påbörjas redan i den gemensamma grundkursen 
tillsammans med det naturvetenskapliga miljövetarprogrammet. 
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Av utbildningsplanen framgår att ekonomi och samhällsvetenskap står i centrum av 
programmet men det finns möjligheter att läsa valfria kurser inom exempelvis 
naturvetenskap, humaniora och teknik, beroende på förkunskaper. 

Lärosätet har kompletterat med en länk till en kursplan i Statistik, STG170, som har 
samma kursplan som den kurs i statistik, statistik med logistik och miljötillämpningar, 
som ingår i programmet. Kursplanen i statistik, som är en obligatorisk kurs för samtliga 
studenter under det första året, har Engelska 6/Engelska B i förkunskapskraven. Kursen 
ges även som fristående kurs samt ingår i Logistikprogrammet vid Göteborgs 
universitet, ett program med områdesbehörighet A4/4 som behörighetskrav. 
Kurslitteraturen är på engelska. 

Universitets- och högskolerådets bedömning 
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig till 
nybörjare ska, enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100), vara helt nödvändiga 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om det finns särskilda skäl 
kan Universitets- och högskolerådet, med stöd av 7 kap. 11 §, bevilja en ansökan om 
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS 2007:8).  

Baserat på Göteborgs universitet ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vill Göteborgs universitet, 
som tillägg till områdesbehörighet A3/3, använda ett särskilt behörighetskrav i 
Engelska B/Engelska 6. 

Göteborgs universitet anger att för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig den 
obligatoriska grundkursen i statistik med logistik och miljötillämpningar måste 
studenterna ha kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B. Universitetet anför vidare att 
det för grundkurser i företagsekonomi och nationalekonomi generellt krävs 
områdesbehörighet A4/4. För att möjliggöra fortsatta studier för programstudenter 
inom profilinriktningarna med bas i företagsekonomi och nationalekonomi bör därför 
behörighetskravet till programmet kompletteras med ett särskilt behörighetskrav i 
engelska. 

Den inskickade utbildningsplanen för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram visar 
att programmet är ett fakultetsöverskridande program med bas inom 
samhällsvetenskap och ekonomi. Då programmet innehåller kurser inom naturresurser 
har lärosätet valt att använda områdesbehörighet A3/3. Denna områdesbehörighet 
har inte engelska som behörighetskrav. För studier i 
Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap används normalt 
områdesbehörighet A4/4, där områdesbehörighet 4 innehåller Engelska B. I 
utbildningsplanen finns även ett lokalt lärandemål som formuleras: ”Efter avslutad 
utbildning skall studenten ha specialistkunskaper inom ekonomi eller 
samhällsvetenskap” vilket visar på att områdesbehörighet A4/4 kan vara ett relevant 
krav för kurser inom programmet som är av ekonomisk eller samhällsvetenskaplig 
natur.  

Av utbildningsplanen framgår att det finns en obligatorisk kurs i statistik med logistik 
och miljötillämpningar. Kursen ges av Institutionen för nationalekonomi och statistik. 
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Kursplanen i statistik visar att kursen har ett särskilt behörighetskrav i Engelska 
B/Engelska 6 och har endast engelsk kurslitteratur. Kursen läses även av studenter på 
logistikprogrammet, ett program med områdesbehörighet A4/4 som behörighetskrav. 
Då kursen i statistik är en obligatorisk kurs för samtliga studenter under utbildningens 
första år är det rimligt att studenterna uppfyller kravet i engelska redan vid 
utbildningens start. 

Universitets- och högskolerådet bedömer att Göteborgs universitet i sin ansökan och 
inlämnade kompletteringar på ett tillfredsställande sätt har visat att kravet på Engelska 
B/Engelska 6 är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. 

 


	Universitets- och högskolerådets beslut
	Ärendet
	Lärosätets motivering och beskrivning
	Universitets- och högskolerådets bedömning

