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Till Lärarutbildningsnämnden vid HiG
Rapport rutiner validering HiG
Lärarutbildningsnämnden uppdrog åt chefen för lärarutbildningen att undersöka vilka rutiner
som finns vid HiG vad gäller validering av reell kompetens. Det mest utförliga svar som
inkommit från studerandeadministrativa avdelningen utarbetades av Maria Strand och bifogas
nedan.
En slutsats är att det saknas instrument för validering inom flertalet ämnen. Varje ämne har
dock sin struktur och examinationskultur. Detta leder till att varje ämnesföreträdare på HiG
bör utarbeta mer generella rutiner för hur en validering skall utföras. Eftersom detta knappast
är lärarutbildningsnämndens uppgift att driva föreslås att förslaget lämnas till de av
lärarutbildningen berörda prefekterna.
Handläggningsordning av valideringsärenden för behörighet (Maria Strand)
Övergripande ansvar
Studerandeadministrativa avdelningen ansvarar för att vid behov revidera handläggningsordningen
samt att följa upp och utvärdera valideringsprocessen och beslut om validering.
Ansökan om validering
Ansökan om validering av reell kompetens sker på särskild blankett. Samtliga meriter som den
sökande önskar åberopa ska styrkas med intyg, betyg eller annat som verifierar den sökandes meriter.
Ansökan om validering av reell kompetens kan göras i direkt anslutning till ansökan till utbildning. I
samband med sen ansökan kan validering inte handläggas. En sökande kan däremot när som helst
under året begära att få sina förkunskaper validerade till en speciell utbildning som är intressant i nästa
ansökningsomgång. Ansökningar som saknar intyg på åberopade meriter behandlas ej.
Antagningsenhetens uppgifter
Antagningsenheten tar emot ansökningar om validering och registrerar dessa. När beslut ej kan fattas
av antagningsenheten vidarebefordras ärendet till berörd institution samt datum för senaste
handläggningstid (i samband med ansökningstillfälle).
Institutionens uppgifter
Kontaktperson mellan antagningsenhet och institution bör utses. I övrigt vilar bedömning av
reellkompetens inom respektive ämnesområde på av institutionen utsedd ”ämnesexpert”.
Kriterier för bedömning
Det ska framgå av beslutet motivering till att den sökande inte beviljas tillträde till utbildning.
Negativt beslut kan överklagas och i fortsatt hantering av ärendet är motivering till nekande en hjälp.
Beslut
Beslut om reell kompetens som behörighet fattas av antagningsenhet i de fall detta kan göras och i
samtliga andra fall av institution. Beslutet dokumenteras på särskild blankett i valideringsjournalen.
Samtliga handlingar återsänds till antagningsenheten där beslut registreras och skickas till sökande.
Beslutet är giltigt så länge fastställd utbildningsplan/kursplan i huvudsak gäller eller max 5 år.
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