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Behörighetsprövning av reell kompetens vid ansökan till
utbildning vid SMI
Grundläggande och särskild behörighet har (förutom den som uppfyller kraven genom
tidigare studier), även den som har praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, i enlighet med 7 kap.
högskoleförordningen (reell kompetens). SMI ska genom individuell bedömning pröva
alla relevanta förkunskaper och erfarenheter som den sökande åberopar i sin anmälan
till utbildning. (ur Antagningsordning)

Ansökan om behörighetsprövning
För att SMI ska kunna påbörja arbetet med ditt behörighetsprövning krävs att du lämnar in
tillsammans med ansökan till utbildning, en ansökan med motivering för prövning av din reell
kompetens som behörighet till utbildning. Det gör du genom brev ställd till SMI:s rektor. I
brevet ska det framgår vilken utbildning du söker vid SMI, att du saknar behörighet enligt
kraven på tidigare studier och därmed söker behörighetsprövning via din reell kompetens. Ditt
brev ska lämnas in i samband med din ansökan, eller i överenskommelse med SMI:s
studiesekreterare vid senare datum. Om du lämnar in ditt underlag för bedömning efter
överenskommen tidpunkt, finns en risk att beslut om behörighet kommer för sent för dig att
kunna påbörja den sökte utbildningen.
Till din ansökan om behörighetsprövning bifogar du en meritförteckning, där du anger vilka
aktiviteter, t ex anställningar, uppdrag, verksamhet och utbildningar, du anser har gett dig
förutsättningar som motsvarar utbildningens behörighetskrav. Där möjligt ska det framgå
under vilken period du har inhämtat dessa kunskaper. Beskriv kortfattat på vilket sätt dina
kunskaper ger dig förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Bifoga om möjligt
dokument som styrker uppgifterna i din meritförteckning, t ex intyg eller betyg.
Bedömningsprocess
Din inlämnad ansökan diarieförs och går till studiesekreteraren som kommer att ha ansvar för
ditt ärende och lämna till rektor för bedömning och beslut. Ditt underlag ska ge ett starkt stöd
för bedömningen huruvida du kan tillgodogöra dig utbildningen i sin helhet utan behov av
kompletterande stöd på grund av bristande förkunskaper. SMI kan komma att begära in
ytterligare underlag för att kunna göra en bedömning såsom arbetsprover, referenser och
praktiska prov. Ytterligare bedömning kan komma att göras av ämneskunniga lärare.
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Beslut
När du har ansökt om behörighetsprövning har högskolan en skyldighet att fatta ett beslut, att
du antigen är eller inte är, behörig för att gå den utbildning du har sökt. Rektor beslutar
antingen att du uppfyller kraven om behörighet till utbildningen, att högskolan medger
undantag från behörighetsvillkoren i et enskilda fallet, eller att avslå din ansökan. Du
meddelas skriftligt om vilket beslut som fattats.
Överklagande
Om du får ett avslag har du rätt att överklaga beslutet om du anser att det är felaktigt.
Följande beslut om behörighet får överklagas:
-

Beslut att sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning
Beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren

Vill du överklaga skriver du ett brev med angivande av skäl samt redovisa vilket beslut du vill
överklaga, vad du vill överklaga i beslutet och hur du skulle vilja att beslutet blev i stället.
Ställ brevet till SMI:s Forsknings- och utbildningsnämnd (FUN). Det skall ha inkommit till
SMI senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.
FUN kommer sedan att pröva din överklagan genom att granska ärendet och fatta ett beslut.
FUN skall i protokollerat beslut avgöra om ärendet skall
a) föranledas enligt tidigare beslut, eller
b) mot tidigare beslut föranleda att antagningsprocessen helt eller delvis görs om.
Nämndens beslut i ärendet kan inte överklagas utan hänvisas till vidareförfarande i svensk
domstol.
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