REK 2011:5

Rekommendationer om anmälningstider från läsåret 2012/13 och framåt
Fastställda av SUHF:s presidium den 22 november 2011
Ersätter REK 2009:1 fastställd av Förbundsförsamlingen 31 mars 2009
Rekommendationer
SUHF rekommenderar sina medlemmar att:
- för utbildning som utlyses på den svenskspråkiga webbplatsen antagning.se ha 15 april
respektive 15 oktober som sista anmälningsdag,
- för utbildning som utlyses på den engelskspråkiga webbplatsen universityadmissions.se
ha 15 januari, 15 april, 15 augusti och/eller 15 oktober som sista anmälningsdag,
- för alla sommarkurser ha 15 mars som sista anmälningsdag.

Bilaga
- Utdrag ur PM från Arbetsutskottet för Expertgruppen för studieadministrativa frågor om
anmälningstider från läsåret 2012/2013 och framåt

Bilaga
Utdrag ur PM från Arbetsutskottet för Expertgruppen för studieadministrativa
frågor om anmälningstider från läsåret 2012/2013 och framåt, 9 november 2011
Expertgruppen för studieadministrativa frågor diskuterade vid sammanträde 2011-09-13 huruvida
det vore möjligt att i rekommendationer frångå den del av rekommendationer om anmälningstider
från läsåret 2010/11 och framåt (REK 2009:1) som avsåg utlysande av engelskspråkig utbildning
på studera.nu:s engelskspråkiga webbplats i andra antagningsomgångar än omgångar med sista
anmälningsdag 15:e januari (utbildning med start hösttermin) respektive 15:e augusti (utbildning
med start vårtermin).
En enig expertgrupp beslutade föreslå gruppens presidium att utforma förslag till SUHF:s styrelse
i denna del.
Bakgrunden till rekommendationen var att det inte var möjligt att på annat sätt än just genom
utbildningens språk – svenska eller engelska – avgöra när ansökan och antagning skulle ske.
Expertgruppen hade tidigare försökt att föreslå olika tidpunkter för sökande med meriter från
svensk högskola och sökande med utländska meriter, men kunnat konstatera att detta enligt bl a
sektorns tillsynsmyndighet och annan juridisk expertis inte var möjligt.
Antalet sökande till engelskspråkig utbildning har minskat markant som konsekvens av
avgiftsplikten för sökande och studenter som inte kommer från EU27 och EES-området fr o m
höstterminen 2012. Antalet sökande är hanterbart i relation till tidigare läsår.
Det är en ambition bland svenska lärosäten att också öka antalet sökande från länder inom EU27
och EES-området och dessa sökande har inte nödvändigtvis samma behov av tidiga
antagningsbesked på samma sätt som sökande från tredje land även om naturligtvis tidsaspekten
är en väsentlig faktor i beslut om mobilitet också för denna grupp.
Det ska dock understrykas att de lärosätesinterna processerna måste ses över och att reviderade
rekommendationer i denna riktning har stor betydelse för hur informationen utformas avseende
målgrupper m m och att det i vissa delar bygger på ett ökat risktagande i planeringshänseende på
lärosätesnivå.
Denna rekommendation innebär att REK 2009:1 utgår utom för rekommendationen avseende
sista dag för anmälan till sommarkurs.

