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 Inledning 
Med antagningsordning avses de regler för högskoleutbildning som högskolan tillämpar i fråga 
om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas6 
kap 3 § andra stycket högskoleförordning (1993:100) (HF).  
 

 Regelverk 
Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på 
grundnivå eller avancerad nivå finns i7 kap HF. Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
innehåller bestämmelser gällande grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2013:1, senast 
ändrad 2018:4), områdesbehörigheter, (UHRFS 2013:2 senast ändrad 2018:1)samt anstånd 
med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3 senast ändrad 2016:1) 
 
Antagningsordningen ska beslutas av universitetsstyrelsen, 2 kap 2 § 1 stycket p 7 HF. 
 
Av rektors besluts- och delegationsordning, dnr LTU-3146-2018 samt  arbetsordning för 
Luleå tekniska universitet, dnr LTU-3142-2018, framgår vem som har beslutsrätt kring frågor 
gällande antagning. Lokala beslut gällande antagning följer i huvudsak Sveriges universitets- 
och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer. Universitetet utgår från riktlinjer 
avseende hantering av studieavgifter för utbildningsprogram och kurser (dnr LTU-1097-
2015). 
 

 Anmälan och antagning 
Anmälan till program eller kurser ska ske i enlighet med information som återfinns i 
universitetets utbildningskatalog, www.antagning.se samt www.universityadmissions.se.  
 
För att prövning av avgiftsskyldig students anmälan ska ske måste anmälningsavgift vara betald. 
Universitetet följer SUHF:s rekommendation för nationella antagningsomgångar med 
gemensam tidsplan  gällande antal sökalternativ, antal högskolepoäng  en sökande maximalt 
kan bli antagen till, anmälnings- och kompletteringstider, se tabell nedan (REK 2016:2 rev 3, 
2018-11-15).  
 
Vidare följer universitetet SUHF:s rekommendation rörande antagningssystemet NyA, 
oktober 2007 gällande att en sökande får till en höst- eller vårtermin antas till högst 45 
högskolepoäng och kvarstå i andra urval till högst 210 högskolepoäng (vari ingår 
högskolepoäng dit antagning skett). Till sommarkurser får en sökande antas till högst 23 
högskolepoäng Så kallad efterantagning till kurser där plats finns får ske utan hänsyn till nedan 
angivna poänggränser.  

http://www.antagning.se/
http://www.universityadmissions.se/
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Den som är antagen till ett utbildningsprogram eller kurs skall påbörja studierna vid det 
program- eller kurstillfälle som avses i beslutet om antagning.  
 
 

 
  Källa: SUHF, REK 2016:2 rev 3, 2018-11-15 

 
Lokal regel 
Möjlighet att antas till mer än 45 högskolepoäng per termin kan efter särskild ansökan medges 
om student kan visa på studieresultat omfattande 45 högskolepoäng under två 
sammanhängande terminer.   
 

 Sen anmälan och komplettering 
 
Program och kurser kan efter sista anmälningsdag passerat vara öppna för sen anmälan. Sen 
anmälan tillämpas när det finns en reell chans att student kan beredas plats på 
utbildningstillfället. Beslut kring när anmälningsalternativ ska stängas sker i samråd mellan 
institution och verksamhetsstöd  senast 1 maj för vårterminens kurser samt  1 december för 
höstterminens kurser. 

 Studieavgift och separat antagning 
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Universitetet får enligt 7 kap 4a § HF 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.  

 Villkorsantagning 
 
Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som är 
uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor vilket ställer krav på 
att förkunskapskravet ska vara uppfyllt i samband med utbildningens start. Kontroll av att 
villkoret är uppfyllt sker i samband med utbildningens start. 
 

 Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och 
som vänder sig till nybörjare 
 

 Grundläggande behörighet 
 
Villkor för grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som 
vänder sig till nybörjare regleras i 7 kap 5-6 §§ HF samt i UHRFS 2013:1, senast ändrad 
2018:4. 
 

 Särskild behörighet 
 
I 7 kap 8-11§§ högskoleförordningen anges kraven för särskild behörighet. De krav på särskild 
behörighet som ställs skall anges i områdesbehörigheter. Var och en av dessa 
områdesbehörigheter består av behörighetskurser och sådana meritkurser som avses i 18 §. 
Behörighetskurser är de kurser i ett visst ämne som ställs som krav enligt 8 § första stycket 1. 
Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som 
ska finnas samt vilken områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder 
sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilaga 2 till 
högskoleförordningen. 
 
Rektor eller den rektor delegerar till får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, 
bestämma vilka områdesbehörigheter som skall gälla för andra utbildningar än de som avses i 7 
kap 9 § HF. Den särskilda behörigheten för tillträde till en viss utbildning framgår av 
kursplaner och programmens utbildningsplaner.  
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 Motsvarandebedömning och reell kompetens 
 
Med motsvarandebedömning avses att den sökande har bedömts ha likvärdiga kunskaper som 
den som uppfyller den formella behörigheten. Kunskaperna har som regel uppnåtts via äldre 
utbildningsformer eller utländska förutbildningar.  I fråga om bedömning av reell kompetens 
följer universitetet  SUHF:s rekommendation 2009:2.   
Om det anses vid en bedömning av den sökandes samlade kompetens, oavsett hur denna har 
uppnåtts, att den sökande har förutsättningar att klara den sökta utbildningen, skall den 
sökande anses ha reell kompetens för utbildningen i fråga.  

 

 Undantag från behörighetsvillkor 
 
Enligt 7 kap 3 § HF får högskolan, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från något 
eller några behörighetsvillkor. En högskola skall göra undantag från något eller några 
behörighetsvillkor om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen 
utan att uppfylla behörighetsvillkoren.  
 

 Urval  
 
Reglerna för urval anges i 7 kap 12-23 §§ HF  och i  UHRFS 2013:2 senast ändrad 2018:1.  

 Förtur 
 
Vid antagning till en kurs som vänder sig till nybörjare får universitetet i enlighet med 7 kap 
17 § HF  utan hinder av 12 och 13 §§ ge förtur åt sökande som redan är studenter vid 
universitetet. 

 Urvalsgrunder och platsfördelning 
 
Urval bland sökande får göras om det finns fler behöriga sökande än platser. Vid urval till en 
utbildning ska platserna fördelas med: 
 

1. minst en tredjedel på grundval av betyg, 
2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och 
3. högst en tredjedel på grundval av de av universitetet enligt 7 kap 23 § HF bestämda 

urvalsgrunderna. 
 
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i var och en av dem. 
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 Av universitetet beslutade urvalsgrunder 
 
Enligt 7 kap 23 § HF får en högskola i den utsträckning som anges i  
13 §, bestämma urvalsgrunder bestående av: 
 

1. andra särskilda prov än högskoleprovet, 
2. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den 

sökta utbildningen, och 
3. andra för utbildningen sakliga omständigheter. 

 

 Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och 
som vänder sig till andra än nybörjare 
 

 Grundläggande behörighet 
 
Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till 
andra än nybörjare har den som uppfyller kraven enligt 7 kap. 24 § HF. 
 

 Särskild behörighet 
 
Enligt 7 kap 25 § HF bestämmer universitetet vilka krav som ska ställas avseende särskild 
behörighet för utbildningar som påbörjas på grundnivå och vänder sig till andra än nybörjare. 
De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse: 
 

1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper, 
2. kunskaper från en eller flera högskolekurser, och 
3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde 

som utbildningen förbereder för. 

 Senare del av program på grundnivå 
 
Om det finns lediga platser till termin två eller senare finns möjlighet att ansöka till senare del 
av program. Ansökan till senare del av program kan ske: 
- om student vill byta utbildningsprogram inom universitetet.  
- om student studerar på annan ort och vill fortsätta motsvarande programstudier vid 

universitetet.  
- om student vill komplettera en generell examen/ingenjörsexamen med t ex 

civilingenjörsexamen.  
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- om student har påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti.  
- om student har gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna.  

 

 Urval 
 
Enligt 7 kap 26 § HF ska vid urval hänsyn tas till de sökandes meriter. Urvalsgrunderna är: 

1. betyg, 
2. resultat från högskoleprovet 
3. tidigare utbildning 
4. urvalsgrunder som avses i 23§ 

 
Universitetet får bestämma vilka urvalsgrunder som skall användas och vilken platsfördelning 
som skall göras. 

 Urval till kurser 
 
Vid urval enligt urvalsgrunden tidigare utbildning rangordnas de sökande i enlighet med 
SUHF:s rekommendation rörande antagningssystemet NyA, oktober 2007, efter antalet 
avklarade högskolepoäng per sista anmälningsdag. Vid ansökan till kurs på grundnivå räknas 
varje högskolepoäng fr.o.m. 1 och upp till högst 165 högskolepoäng.  
 
För kurser där förkunskapskravet endast är första terminens kurs/kurser inom området får 
dock samma regler som för urval till första terminens kurs/kurser ske.  
 
Urval till riktade fort- och vidareutbildningskurser baseras i normalfallet på relevant 
yrkesverksamhet.  

 Platsfördelning 
 
Tre olika modeller för fördelning av platser mellan parallella urvalsgrupper förekommer: 
 
- proportionellt, d v s grupperna tilldelas platser i förhållande till antalet sökande i varje 

grupp. 
- med i förväg bestämd platsfördelning, angivet i procent eller fasta tal för varje grupp. 
- en kombination av dessa modeller, där någon grupp garanteras en viss andel av platserna 

och resterande platser fördelas proportionellt mellan övriga grupper. 
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 Tillträde till utbildning på avancerad nivå 

 Grundläggande behörighet 
 
Grundläggande behörighet till utbildningar på avancerad nivå regleras i 7 kap 28-30 §§ HF. 
 
Lokal regel 
För tillträde till program på avancerad nivå krävs att fordringar för grundexamen skall vara 
avklarade senast vid utbildningens start. Vid ansökningstillfället till program skall minst 150 
högskolepoäng gällande avklarade kurser/motsvarande som kan ingå i en grundexamen vara 
redovisade.  
 
Vid ansökningstillfället till kurser ska i normalfallet 120 högskolepoäng gällande avklarade 
kurser redovisas. 
 

 Särskild behörighet 
 
Enligt 7 kap 31-31a §§ HF ska de krav på särskild behörighet som ställs vara helt nödvändiga 
för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 
 

1. kunskaper från en eller flera högskolekurser, och 
2. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde 

som utbildningen förbereder för. 
 
Universitetet får bestämma vilka krav enligt 31§ första stycket som skall ställas.  
 

 Urval 
 
Urval till utbildning på avancerad nivå regleras i 7 kap 32 § HF. Urval ska göras enligt 26 och 
27 §§. 
 
Urvalet ska ta hänsyn till de sökandes meriter. Urvalsgrunderna är: 
 

1. betyg, 
2. resultat från högskoleprovet 
3. tidigare utbildning 
4. urvalsgrunder som avses i 23§ 

 
Universitetet får bestämma vilka urvalsgrunder som skall användas och vilken platsfördelning 
som skall göras. 
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Vid urval enligt urvalsgrunden tidigare utbildning rangordnas de sökande i enlighet med 
SUHF:s rekommendation rörande antagningssystemet NyA, oktober 2007, efter antalet 
avklarade högskolepoäng per sista anmälningsdag fr.o.m. 30 upp till högst 285 högskolepoäng.  
 
Lokal regel 
Urvalet sker i första hand med utgångspunkt i kvaliteten på meriterna t.ex. inom 
huvudområdet för den behörighetsgivande utbildningen eller dess examensarbete. Betyg från 
gymnasieskolan eller motsvarande och högskoleprov skall normalt inte användas för urval till 
utbildning på avancerad nivå. 
 

 Behöriga sökande med samma meritvärde 
Enligt 7 kap 12 § HF får vid likvärdiga meriter urval göras genom prov eller intervjuer eller 
genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning 
har använts. 
 

 Beslut i enstaka fall 
Av 7 kap 16 § HF följer att en högskola  i enstaka fall får göra avsteg från 12 och 13 §§ som 
behandlar urvalsgrunder och platsfördelning. Detta får dock ske bara om en sökandes meriter 
inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i 12 § och om sökanden 
genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda 
kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. 
 
Vid Luleå tekniska universitetet tillämpas detta på följande sätt: 
 

1. den sökande antas till sökalternativet. 
2. den sökande ges poängtillägg i betygsgruppen omfattande högst en tiondel av maximal 

poäng. 
 

 Anstånd och studieuppehåll 
Om det finns särskilda skäl får en högskola enligt 7 kap 33 § högskoleförordningen i enskilda 
fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid 
högskolan  
 

1. får anstånd med att påbörja studierna, eller 
2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll  
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 Särskilda skäl för anstånd 
 
Enligt Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3 senast ändrad 2016:1) 
kan särskilda skäl för anstånd vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som 
t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär 
grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller uppskjuten 
ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl 
kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa 
försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som 
tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.  
 

 Särskilda skäl för studieuppehåll 
 
Enligt Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3 senast ändrad 2016:1) 
kan särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll vara sociala, medicinska eller 
andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, 
militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller 
studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § 
lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för 
den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. 
 

  Överklagande 
Enligt 12 kap 2 § p 3 HF får beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för 
att bli antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag 
från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket 
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.  
 
Vidare får beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad 
nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll 
överklagas enligt p 8 samma lagrum. Överklagandet ska vara skriftligt och ska adresseras till 
Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till Luleå tekniska universitet..  I 
överklagandet ska den som överklagar uppge vilket beslut som överklagas och på vilket sätt 
han eller hon vill att beslutet ska ändras (43 § förvaltningslag (2017:900). 
 
Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till  universitetet inom tre veckor från den 
dag då den som överklagar fick del av beslutet (44 § förvaltningslag (2017:900).  
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