KALLELSE TILL URVALSPROV
Yrkeshögskoleutbildning vid JU
DATUM & TID:

3 juni 15.00 – 16.00 eller 10 juni 11.00 – 12.00

PLATS:

Digitalt via examensplattformen Inspera

KONTAKT:

yh@ju.se

Hej!
Kul att du vill studera på Yrkeshögskolan vid JU!
I och med att det är fler sökande än platser till utbildningen kommer det att ske ett urval bland de
sökande. Urvalet sker genom ett särskilt prov som äger rum enligt informationen ovan.

Provets upplägg och innehåll
•

Urvalsprovet är ett generellt prov som testar dina förutsättningar att kunna genomföra en
utbildning på eftergymnasial nivå. Detta görs genom att mäta din läsförståelse och din
problemlösningsförmåga. Exempelfrågor finns på sista sidan i denna kallelse.

•

Urvalsprovet mäter inte dina ämnestekniska kunskaper eller yrkesmässiga färdigheter. Dessa
mäts genom att du uppfyller behörighetskraven för utbildningen.

•

Alla sökande kallas till provet oavsett om du i dagsläget är behörig eller obehörig till
utbildningen. Om du vid sista kompletteringsdag (2020-06-20) har styrkt din behörighet
kommer du att placeras i urvalslistan utifrån ditt resultat på provet. Om du vid detta datum
fortfarande inte har styrkt din behörighet kommer du att strykas från urvalet.

•

Du kan inte bli behörig till utbildningen genom att genomföra urvalsprovet.

•

Provet består av två delar:

•

o

Del A som testar din förmåga att tänka flexibelt och finna lösningar på problem, dra
slutsatser och förstå samband.

o

Del B testar din förmåga att förstå och analysera information i en text och din
förståelse för verbal logik.

Alla frågor är av flervalstyp och endast ett alternativ är rätt. Felaktigt svar, eller om man
kryssar i flera svar, ger noll poäng. Rätt svar ger fem poäng. Varje del innehåller 10 frågor
och varje fråga ger 5 poäng. Maxpoängen på provet är 100 poäng.

•

Provet ska genomföras på maximalt 60 minuter, enskilt och utan hjälpmedel.

•

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning kan anpassningar göras, uppge i så fall
detta i anmälan så tar vi kontakt med dig.

Urvalsprocessen
Inför provet:
Efter att du har anmält vilket provtillfälle du vill skriva kommer inloggningsuppgifter till Inspera
att skickas till dig via mejl. Du använder dessa uppgifter för att logga in på ju.inspera.com vid
provtillfället. Kontakta ju@yh.se om du inte har fått dina inloggningsuppgifter innan fredagen 29
maj.
Provet ska genomföras på en dator som kan ta upp ljud och bild (via webbkamera). Du kan
komma att övervakas under tiden som provet skrivs.
Provet kommer vara synligt cirka 30 minuter före start. Se till att du loggar in i god tid, och att
du kan se provtillfället. Du kommer inte få mer tid att skriva provet om du är sen in i Inspera.
Under provet:
När provet skrivs kan du komma att övervakas, med ljud- samt bildupptagning. Detta görs för att
säkerställa att det bara är du som skriver provet. När du anmäler dig till ett tillfälle måste du
intyga att du inte kommer ta hjälp av någon annan eller använda otillbörliga hjälpmedel. Om du
skulle bli påkommen med att ha fuskat kan du förlora din plats på utbildningen.
Efter provet:
Poängen från provet används för att rangordna de sökande till utbildningen. Efter provet
kommer en lista med alla behöriga sökanden att upprättas där alla rangordnas från högsta till
lägsta poäng på provet. Vid lika poäng lottas ordningen. De som har högst urvalspoäng kommer
erbjudas plats på utbildningen först. Om person tackar nej till sin plats kommer den person som
ligger näst på listan erbjudas plats.
De personer som inte kan erbjudas en plats direkt kommer att få ett reservnummer.
Reservnumret visar hur långt ner man är på urvalslistan utifrån resultatet man fick på
urvalsprovet, och hur många antagna personer som måste tacka nej till sina platser för att man
själv ska bli erbjuden en plats.

OBS: Det här provet ersätter inte de behörighetskrav som anges för utbildningen, utan är ett
sätt att rangordna alla behöriga sökande. Om du är behörig till utbildningen men inte genomför
provet kommer du fortfarande att delta i urvalet, men med noll poäng i rankinglistan.

Exempel på frågor (facit står upp-och-ner längst ner på sidan)
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Figurerna:
Svar: C. Sista kolumnen i varje ruta är identisk med första kolumnen i
nästa ruta. Mittenkolumnen har aldrig X och har alltid tre olika vinklar
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Texten:
Svar: B. Den fria rörligheten av varor sker inom den inre marknaden, och
inkluderar alltså inte fri rörlighet till länder. Därför är påstående inte korrekt.

