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Dnr 0061-16
Till Uppsala universitet

Remissvar rörande Förslag om ändring av
Rekommendationer för nationella
antagningsomgångar
Farmacevtiska studentkåren har beretts möjligheten att lämna synpunkter på
remissen Förslag om ändring av Rekommendationer för nationella
antagningsomgångar (UFV 2017/1615).
Förslaget
Utredaren föreslår att sökalternativen ska justeras från 12 till 20 efter urval 2.
Farmacevtiska studentkåren ställer sig kritiska till förslaget att minska antalet
sökalternativ eftersom detta kan försvåra för studenter som sätter ihop sin
egen examen. Detta gäller i synnerhet studenter som vill läsa flera kurser á
7,5 hp och vill söka duplikat av dessa vid olika lärosäten, i hopp om att bli
antagen på sin högst prioriterade men även vill säkra upp sin ansökan.
Farmacevtiska studentkåren kan inte ställa sig bakom att studenterna ska
behöva vänta till att göra sena anmälningar och bli efterantagna, vilket är ett
av utredarens förslag med att sökalternativen ökar efter det sista ordinarie
urvalet.
Utredaren föreslår att förändringen bör kompletteras med förbättrad
information till sökande om chansen att bli antagen. Farmacevtiska
studentkåren anser att detta är ett bra förslag men att det nödvändigtvis inte
bara kan vara ett komplement till färre sökalternativ utan att det faktiskt kan
och bör implementeras även till hur det ser ut idag.
Konsekvenser av förslaget
Förslaget med att minska antalet sökalternativ och ett minskat utrymme kan
medföra att statistiken från tidigare antagningar får en större tyngd.
Naturliga förändringar, storlek på kullar och händelser såsom förändringen i
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gymansiebetygen 2011, kan komma att påverka antagningen eftersom att
statistiken blir missvisande.
Vid val av lärosäte eller specifik kurs finns det en risk att studenterna väljer
bort sina högsta prioriteringar eftersom att risken finns att studenterna inte
tror sig kunna konkurrera om platserna. Reslutatet av detta blir att
studenterna försäkrar sig själva med att sökalternativ som anses vara mer av
en lågrisk. Detta kan i förlängningen leda till att studenterna känner ett
missnöje av sin utbildning, högskola eller lärosäte vilket i sin tur kan leda till
sämre studiereslutat och sämre genomströmning vilket inte är gynnsamt för
varken studenten eller lärosätet.
Farmacevtiska studentkåren vill till sist tacka för möjligheten att
kommentera förslaget.
För Farmacevtiska studentkåren

Elin Svedin
Ordförande
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