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Separat antagning av studieavgiftsskyldiga studenter
(SEPA) till internationella program med
undervisningsspråk engelska
Beslut
Rektor beslutar
att SLU ska tillämpa separat antagning av sökande som omfattas av
studieavgiftsskyldighet vid antagning till samtliga masterprogram med
undervisningsspråk engelska som marknadsförs i internationella
masterantagningsomgångar, samt
att SLU ska tillämpa separat antagning av sökande som omfattas av
studieavgiftsskyldighet vid antagning till samtliga kandidatprogram med
undervisningsspråk engelska som marknadsförs i antagningsomgångar för
internationella kurser och program, samt
att beslutet tillämpas från och med antagningen till höstterminen 2022.

Redogörelse för ärendet
Medborgare i länder utanför EU, EES eller Schweiz är skyldiga att betala
anmälnings- och studieavgifter för anmälan och antagning till högskoleutbildning.
Detta regleras i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid
universitet och högskolor.
Sedan anmälnings- och studieavgifterna infördes har antalet avgiftsskyldiga
studenter som söker och antas ökat kraftfullt. Det har medfört svårigheter att
förutsäga utfallet av antalet avgiftsskyldiga studenter som antas, vilket får
konsekvenser på flera nivåer vid SLU.
Många avgiftsskyldiga studenter är beroende av stipendier för att kunna påbörja
studierna. De antas men registreras inte då de får avslag på stipendieansökan.
Andra antas men får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och kan därför
inte komma till Sverige. Osäkerheten kring hur många studenter som slutligen
registreras blir därför stor.
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Sammantaget skapar detta ett incitament att anta många studenter i de
internationella antagningsomgångarna med höga antagningstal som följd.
Internationella studenter, oavsett avgiftsstatus, hänvisas till antagningsomgångar
som avslutas tidigare än de för svenska studenter, då utländska dokument ska
granskas och för att studenten ska hinna söka och få uppehållstillstånd (IK- och
MASTER-omgångar). Svenska studenter söker generellt under en senare tidsperiod
(HT-omgången).
Utfallet av antalet antagna till program med undervisningsspråk engelska fördelat
på dessa tre grupper av sökande (avgiftsskyldiga, avgiftsbefriade, och svenska
studenter) är i dagsläget omöjligt att förutsäga.
Med nuvarande rutiner för antagning i de internationella antagningsomgångarna,
antas de sökande i samma kvotgrupp, oavsett avgiftsstatus, vilket leder till att
reservkallningen efter sista betalningsdag (omkring 1/6) blir svårhanterad.
Förutom antagning till internationella masterprogram har SLU i dagsläget
antagning till ett kandidatprogram med engelska som undervisningsspråk och med
internationell marknadsföring i antagningsomgången IKHTXX. Fakulteten för
skogsvetenskap önskar att SEPA ska införas även för detta program då
problematiken är densamma som för masterprogrammen.

Motiv till beslutet
Genom att tillämpa separat antagning (SEPA) av avgiftsskyldiga studenter har
lärosätena bättre möjlighet att planera och genomföra utbildningar där både
avgiftsskyldiga och avgiftsbefriade studenter antas. SEPA innebär att
avgiftsskyldiga studenter antas i en egen kvotgrupp, och är att jämföra med olika
”köer” in på utbildningen.
Detta regleras i Högskoleförordningen 7 kap. 4a §
4 a § En högskola får besluta att sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet
enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet
och högskolor bara får antas till en utbildning vid separata antagningar.
Högskolan bestämmer hur många separata antagningar som ska anordnas till en
utbildning. Förordning (2014:37).

I SLU:s antagningsordning 1:5 finns en öppning för att införa SEPA:
Vid SLU får olika urvalsgrupper tillämpas för studieavgiftsskyldiga studenter och
för svenska/europeiska studenter på utbildningar som marknadsförs internationellt.
/..../ Beslut om vilka utbildningar som avser att tillämpa olika urvalsgrupper fattas
av rektor.
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Beslutets innebörd och konsekvenser
Beslutet innebär att det blir lättare att planera hur många studenter som ska antas i
respektive kvotgrupp. Det går exempelvis att göra ett stort överintag bland
avgiftsskyldiga studenter, där bortfallet är stort, utan att riskera att samtidigt få för
många avgiftsbefriade internationella sökande.
Det är även möjligt att begränsa antalet avgiftsskyldiga studenter, om det är
önskvärt.
Det blir möjligt att kalla reserver efter sista betalningsdag i kvotgrupperna med
avgiftsbefriade reserver.
Det innebär en annan hantering av antagningstalen innan urval.
Utbildningsansvariga behöver planera hur många studenter som (maximalt) kan
antas i respektive kvotgrupp i de nationella antagningsomgångarna.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning
av antagningshandläggare Kristina Eriksson och i närvaro av universitetsdirektör
Martin Melkersson. Ärendet har beretts i flera instanser: Utbildningsadministrativa
noden har diskuterat frågan och utbildningsnämnden har enats om att
rekommendera separat antagning. I beredningen av ärendet har även
antagningschef Maria Orvehed och enhetschef Helena Lundvik från
utbildningsavdelningen, samt avdelningsdirektör Kristina Julin,
planeringsavdelningen, deltagit.

Maria Knutson Wedel

Kristina Eriksson
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