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STYRELSEBESLUT
Styrelsen för Högskolan på Åland har 9.10.2008 med stöd av Landskapslag om
Högskolan på Åland, (2002:81) beslutat om följande grunder för antagning av
studerande till utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen.
Antagningsgrunderna gäller tillsvidare. För antagning, studieplats och
studieanmälan gäller generellt vad som stadgas i 4 kap. 22 § i högskolelagen.

Antagningsgrunder för utbildningsprogram
som leder till yrkeshögskoleexamen
Med hänvisning till de behörighetskrav för högskolestudier som anges i 22 § ÅFS 81/2002 gäller
följande inträdeskrav till examensinriktade studier vid Högskolan på Åland.

1. Allmänna inträdeskrav
De allmänna inträdeskraven uppfylls av den som
a) har examen från en minst treårig gymnasialstadieutbildning (120 sv) eller
b) har avlagt gymnasie- eller studentexamen eller
c) har en åländsk utbildning, en utbildning från riket eller en utländsk utbildning som
motsvarar kraven enligt punkterna a) och b) eller
d) är bosatt i ett annat nordiskt land eller EU-land och där är behörig till högre
utbildning.

2. Särskilda inträdeskrav beroende på program
För de olika utbildningsprogrammen kan särskilda inträdeskrav ställas på för övrigt behöriga
sökande. Dessa krav specificeras i högskolans ansökningsanvisningar för varje
utbildningsprogram särskilt. De särskilda inträdeskraven är
x

Deltagande i obligatorisk lämplighetsprövning för sökande till utbildningsprogrammet för vård.

x

Krav på sådan hälsa som inte utgör hinder för att delta i utbildningen.

x

Krav på giltigt läkarintyg innan antagningen kan verkställas.

x

Deltagande i urvalsprov kan ingå för alla program, utom vård.

3. Avvikelser
Sökande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare examen men som
inte uppfyller kraven enligt punkt 1 kan söka om dispens för behörighet för högskolestudier till
högskolans antagningsnämnd. Högskolan på Åland kan även anta sökande som inte uppfyller
ovannämnda krav, men som enligt högskolans bedömning anses ha tillräckliga kunskaper och
färdigheter för högskolestudier.

4. Språk
Undervisningsspråket är svenska. Högskolan kan ordna språkprov för dem som har annat
modersmål än svenska. Undervisningsspråket kan vara engelska om detta fastställts i ett särskilt
styrelsebeslut.

5. Urvalskriterier och poängräkning
Antagningen till de olika utbildningsprogrammen görs på basis av poängräkning som beaktar
tidigare utbildning och arbetserfarenhet samt i vissa fall lämplighetsprövning och
antagningsintervju. Om en sökande uppger felaktiga uppgifter i ansökan kan högskolan
ogiltigförklara ansökan och annullera ett eventuellt antagningsbeslut.

Högskolan på Åland uppgör inför varje antagningsperiod detaljerade anvisningar för sökande till
examensinriktade studier vid högskolan. Anvisningarna fastställs av rektor och innehåller bland
annat uppgifter om ansökningstider, särskilda antagningskrav för olika program, poängräkning,
urvalskriterier samt ansöknings- och antagningsrutiner.
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