


Några punkter

• Något nytt inom HiG

• Förutbildning – nya bestämmelser

• Validering – reell kompetens- vad händer nu?

• Civilingenjörsexamen- hur och när?



Förutbildning

• Tekniskt basår/ Bastermin + efterföljande utbildning (ingenjör)

• TBiS – studieorter
• Bollnäs

• Sandviken

• Hudiksvall

• Ljusdal

• Nya bestämmelser



Förutbildning- förändring

• Nya bestämmelser, 1 januari 2019

• Förutbildning med inriktning mot fler områden

• Stärkta rättigheter för student
• Bl.a. Anstånd, Studieuppehåll

• Fortsatt vid HiG (2019)
• Basår med teknisk inriktning
• Studieorter

• Bollnäs
• Sandviken
• Hudiksvall
• Ljusdal



Uppdraget – validering, reell kompetens

• Att skapa varaktiga strukturer som stöd till lärosätenas arbete med 
bedömning av reell kompetens för:
• Tillträde

• Tillgodoräknande

• Samarbeten mellan lärosäten

• Nationella strukturer
• Öka rättssäkerheten

• Tillgängliga strukturer 2019



Uppdraget- validering, reell kompetens

• UHR- slutrapport inom kort

• Projektens resultat

• Nätverk- lärosäten, fortgår

• Nationell simulering av antalet
• 5700 sökande

• 2000 behöriga

• 600 antagna



Examensrätt

• UKÄ (Universitetskanslersämbetet)

• Sakkunniga, kvalitetssäkring

• Civilingenjörsexamen
• 5 års utbildning

• Preliminär start, 2020
• (förarbete om ca 1.5 år innan ny utbildning kan starta)

• Inriktning Lantmäteriteknik

• Viktat resultat högskoleprovet- projekt 2019 - 2021



Smått & gott inom HiG

• Lika villkor 

• Breddat deltagande

• Jämställdhetsintegrering

• Föräldraskap och studier

• Arbetsmiljö student

• Utbildningsportföljen



Frågor & funderingar?



Viktat resultat högskoleprovet

• Hösten 2019 kommer ett antal universitet och högskolor prova på att vikta 
sökandes resultat på högskoleprovet. Att provresultatet viktas betyder att 
resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den 
andra delen. 

• Vissa civilingenjörsutbildningar provar viktning i samband med antagningen 
till hösten 2019. Får du bra resultat på högskoleprovet på den del som 
väger tyngst kan du öka dina chanser att komma in på en utbildning. Det är 
bara på vissa civilingenjörsutbildningar provresultatet kommer viktas och 
det är fortfarande ditt totala resultat som du konkurrerar med.

• De universitet och högskolor som provar viktning av resultatet på 
högskoleprovet är Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Luleå 
universitet, Karlstad universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet.


