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Gällande förslag till reviderad antagningsordning –
föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och
avancerad nivå vid Uppsala universitet.

UUFS vill inledningsvis tacka för möjligheten att ge våra åsikter kring förslaget till reviderad
antagningsordning.

2. Anmälan och antagning till en utbildning
Under denna rubrik hanteras huruvida någon som tidigare varit registrerad på en kurs kan antas
på nytt till kursen. UUFS saknar här ett klargörande över hur detta särskiljer sig från
omregistration på kurser så att det inte finns möjlighet för att misstolka detta.

4.1. Urvalsgrunder och platsfördelning till utbildning som påbörjats på grundnivå och
som vänder sig till nybörjare
Stycket angående vem som har beslutsrätt om fördelning av platser mellan urvalsgrupperna är
något otydligt. I andra meningen nämns två fördelningar som antingen kan uppfattas vara
exempel av fördelning eller de enda två alternativen nämnden kan välja. Detta bör förtydligas.

4.7 Urval mellan behöriga sökande med samma meritvärde
Det framgår av den föreslagna antagningsordningen att då två sökande till läkarprogrammet har
samma jämförelsetal i betygsurvalet, ska urval göras utifrån resultat på ev. högskoleprov. Detta
skiljer antagningen till läkarprogrammet från motsvarande situationer vid ansökan till andra
utbildningar vid Uppsala universitet, där lottning avgör. UUFS anser att det inte finns skäl att
göra skillnad på dessa situationer, och att lottning bör ske även i betygsurvalet vid antagning till
läkarprogrammet. UUFS noterar att antagningen i betygsurvalet till läkarprogrammet de senaste
åren legat under den totala maxpoängen om 25 poäng, vilket innebär att något särskilt behov av
alternativa urvalsmöjligheter på just läkarprogrammet inte bör finnas. Vidare är det enligt UUFS
icke önskvärt att fördel mellan två i övrigt likvärdiga sökande ges till den sökande som valt att
göra ett avgiftsbelagt prov. Att i antagningsordningen ge fördel åt personer som skrivit
avgiftsbelagda prov riskerar att missgynna personer med ekonomiskt utsatt bakgrund, och går
mot universitetets arbete med breddad rekrytering.
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Övrigt
Just nu genomförs en revidering av delegationsordningen. Denna kan ha betydelse för vem som
får ta vilka beslut och alltså bör denna antagningsordning ses över efter att delegationsordningen
fastställts så att inget motsäger denna.


