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Behörighet vid SMI
Föreskrifter
För att bli antagen till högre utbildning krävs vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också
behörighetskrav. De är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande
behörighet krävs för all högskoleutbildning. Många utbildningar kräver ytterligare förkunskaper,
så kallad särskild behörighet. Det finns även möjlighet att bli behörig genom prövning av s.k. reell
kompetens.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare
har den som
1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i
gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive
lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska som
andraspråk, engelska och matematik,
2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250
gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska
eller svenska som andraspråk, engelska och matematik,
3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,
4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning,
eller
5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några
behörighetsvillkor. En högskola skall göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om
sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla
behörighetsvillkoren. Förordning (2006:1053).

(ur Högskoleförordningen)

Särskild behörighet
De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna
tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse
1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella eller specialutformade
program eller motsvarande kunskaper, och
2. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som
utbildningen förbereder för.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
(ur Högskoleförordningen)
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Om områdesbehörigheter vid SMI
Lärosätena kan besluta om undantag för behörighetskraven. De kan också höja kraven om de har
tillstånd från Universitets- och högskolerådet. Högskolor med enskild huvudman behöver inte
använda områdesbehörigheter.

(151205 Universitets- och högskolerådet –
https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/)

Reell kompetens vid bedömning av behörighet
En sökande kan räknas som behörig trots att han eller hon inte uppfyller de formella
behörighetskraven. Detta kan ske om högskolan bedömer att den sökande kan tillgodogöra sig
utbildningen med hjälp av tidigare kunskaper och erfarenheter. Den sökande anses då ha så
kallad reell kompetens.

Ansökan om behörighetsgivande reell kompetens till en utbildning vid SMI
För att kunna söka till en utbildning vid SMI och räkna in din reella kompetens som
behörighetsgivande i din ansökan, skall följande villkor vara uppfyllda:
1. Din ansökan ska ha kommit in enligt de för utbildningen angivna instruktionerna,
inklusive samtliga relevanta bilagor, senast sista ordinarie dagen för ansökan.
2. Till din kompletta ansökan ska du bifoga en särskild ansökan med motivering för
bedömning av din reella kompetens för sökande till utbildningen. I din ansökan ska du
beskriva vilka speciella kunskaper du har och hur du har skaffat dessa. Du ska beskriva
varför du anser att just dessa kunskaper gör att du på motsvarande sätt som de med
formell behörighet.
3. Till din motivering ska du bifoga styrkta kopior på handlingar/intyg, t.ex.
-

Studieintyg eller liknande, även för avbrutna studier

-

Arbetsbetyg från arbetsledare

-

Övriga underlag som kan styrka din reella kompetens relevant till sökande till högre
utbildning.

När vi har fått in din ansökan om behörighetsprövning av din reella kompetens prövar vi din
ansökan. För prövningen står studierektor ansvarig i samråd med rektor. SMI informerar om
beslut att kalla dig till antagning på samma sätt som för övriga kallade, två veckor före
antagningsprov. SMI:s beslut om behörighetsgivande av reell kompetens till en utbildning vid
SMI kan inte överprövas.
Stockholm den 6 mars 2016

Ian Plaude, rektor
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