
 

 

 

 

 
Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet 
 
 
Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 
1993:100), med senare ändringar, www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler) de 
regler för högskoleutbildning som högskolan tillämpar dels i fråga om 
ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels i 
fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor 
fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även 
regler om hur beslut om behörighet överklagas. Antagningsordningen skall 
fastställas av universitetsstyrelsen. 
 
Av bestämmelserna i 2 kap och 3 kap högskoleförordningen framgår att 
rektor och fakultetsnämnd får delegera sina uppgifter. 
 
En detaljerad beslutsordning fastställs av rektor. Den innehåller uppgifter 
om vilka delar av universitetsorganisationen som beslutar i olika frågor. 
 
1  Anmälan och antagning 

 
Rektor beslutar i frågor rörande förfarandet vid anmälan, anmälnings- och 
kompletteringstider samt antagning till högskoleutbildning.  Besluten följer 
i huvudsak de av SUHF, Sveriges Universitets- och högskoleförbund 
rekommenderade tiderna. Dessa uppgifter finns tillgängliga i anmälnings-
materialet (http://www.ltu.se/Utbildning/). 
 
Den som är antagen till ett utbildningsprogram eller kurs skall påbörja 
studierna vid det program- eller kurstillfälle som avses i beslutet om 
antagning.  
 



   
 

– 2 – 
 

Vid anmälan till utbildning finns det normalt möjlighet att anmäla sig till 
flera utbildningsalternativ. Alternativen skall prioriteras i fallande ordning. 
Antalet utbildningsalternativ framgår av anmälningsmaterialet. Utbild-
ningsalternativen kan variera i poängomfattning.  
 
Antagning kan ske till högst 45 högskolepoäng per termin. Vid svar på 
antagningsbeskedet kan den sökande kvarstå som antagen till 45 
högskolepoäng och som reserv till högst 210 högskolepoäng inklusive de 
poäng den sökande är antagen till. 
 
Möjlighet att antas till mer än 45 högskolepoäng per termin kan, efter 
särskild ansökan till rektor och om synnerliga skäl föreligger, ges till 
sökande som under minst två på varandra terminer visat studieresultat 
omfattande 45 högskolepoäng per termin. 
 
S k efterantagning till kurser där plats finns får ske utan hänsyn till ovan 
angivna poänggränser.  
 

 
2 Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och 

som vänder sig till nybörjare 
 
2.1  Grundläggande behörighet 
 
Villkor för grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på 
grundnivå och som vänder sig till nybörjare regleras i 7 kap högskoleför-
ordningen samt i föreskrifter av Högskoleverket om grundläggande behör-
ighet samt urval (HSVFS 1996:22, ändr. senast 2007:6, omtryck), 
(www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler). 
 
2.2  Särskild behörighet 
 
I 7 kap högskoleförordningen anges kraven för särskild behörighet. 
(www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler). 
 
Särskild behörighet till en utbildning på grundnivå som vänder sig till 
nybörjare skall anges i form av en s k områdesbehörighet. Högskoleverket 
meddelar föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som finns och vilken 
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områdesbehörighet som skall gälla för en utbildning som leder till en 
yrkesexamen.(HSVFS1996:21, ändr.senast2007:8-9)(www.hsv.se/lagoch 
ratt/lagarochregler). 
 
Särskild behörighet uttryckt i områdesbehörigheter för tillträde till 
utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som inte leder till 
yrkesexamina fastställs av rektor eller den rektor delegerar till, 
fakultetsnämnd motsv. 
 
Särskild behörighet uttryckt i områdesbehörigheter för kurser som vänder 
sig till nybörjare fastställs av rektor eller den rektor delegerar till, prefekt 
motsv. 
 
Den särskilda behörigheten för tillträde till en viss utbildning framgår av 
kursplaner och programmens utbildningsplaner, (http://www.ltu.se/ 
Utbildning/) 
 
2.3  Motsvarandebedömning och reell kompetens 

 
Med motsvarandebedömning avses att den  sökande har bedömts ha lik-
värdiga 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 de av SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, 
rekommenderade riktlinjerna.  Rektor eller den rektor delegerar till be-
slutar om den sökande skall anses ha motsvarande kunskaper. 
 
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. Rektor eller den rektor delegerar till beslutar om den 
sökande skall anses ha reell kompetens för den sökta utbildningen.  
  
2.4  Undantag från behörighetsvillkor 
 
Enligt 7 kap högskoleförordningen 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 

http://www.hsv.se/lagoch
http://www.ltu.se/
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sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen 
utan att uppfylla behörighetsvillkoren. 
 
Rektor eller den rektor delegerar till beslutar om undantag från något eller 
några behörighetsvillkor vid antagning till kurs eller utbildningsprogram.   
 
2.5  Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder 

sig till nybörjare 
 
Reglerna för urval anges i 7 kap 12-23 §§ högskoleförordningen och i 
Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 1996:22, ändr. senast 2007:6, 
omtryck), (www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler). 
 
2.5.1 Förtur 
 
Vid antagning till en kurs som vänder sig till nybörjare får en högskola ge 
förtur åt sökande som redan är studenter vid den högskolan. Detta 
medgivande beslutas av rektor eller den rektor delegerar till. 
 
2.5.2  Urvalsgrunder och platsfördelning 
 
Vid antagningen skall finnas ett betygsurval och ett provurval. Därutöver 
får Luleå tekniska universitet besluta om urvalsgrunderna för högst en 
tredjedel av platserna. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper 
skall ingå i var och en av dem.  
 
I högskoleförordningen är fastställt att minst en tredjedel av platserna skall 
fördelas på grundval av betyg och minst en tredjedel på grundval av resultat 
från högskoleprovet.  
 
Fördelning av platserna mellan betygsurval och provurval fastställd av 
rektor eller den rektor delegerar till. Högst en tredjedel av platserna får 
fördelas på grundval av urvalsgrunder som beslutats av universitetet. 
 
2.5.2.1 Betygsurval 
 
Vid betygsurval delas de sökande in i grupper med avseende på den 
behörighetsgivande förutbildning. Med betyg från gymnasieskolan avses 
även betyg från fristående skolor och riksinternatskolor med motsvarande 
utbildning från Europaskolan, utbildning som leder fram till International 
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Baccalaureate, åländsk gymnasieutbildning och gymnasieutbildning för 
vilken statsbidrag betalas ut enligt förordningen 1994:519. Platserna fördelas 
i följande fyra grupper: 
 
Grupp I Sökande med betyg från gymnasieskolan och 
 sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst 

två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial 
vuxenutbildning. 

 
Grupp II  Sökande med betyg från gymnasieskolan i kombination med 

betyg från gymnasial vuxenutbildning eller i kombination med 
betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan eller 
motsvarande skola av den som inte är elev där, om betyg från 
gymnasial vuxenutbildning eller betyg förvärvade genom 
prövning i gymnasieskolan eller motsvarande skola tillsammans 
eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av 
gymnasiepoängen och 

 
 sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial 

vuxenutbildning i kombination med intyg enligt förordningen 
om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och 
högskola eller i kombination med dokumenterat studieresultat 
från folkhögskola. 

 
Grupp III Sökande med betyg från utländsk utbildning som motsvarar 

kraven i 7 kap 5 § första stycket 1 eller 2 
 
Grupp IV Sökande med avslutad folkhögskoleutbildning med intyg om 

behörighet för högskolestudier och studieomdöme. 
 
Platserna ska fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en 
av följande tre mängder. 
Mängd A: sökande i grupp I eller grupp II 
Mängd B: sökande i grupp III 
Mängd C: sökande i grupp IV 
 
Sedan platserna fördelats i respektive mängd ska platserna i mängd A fördels 
i förhållande till antalet behöriga sökande i grupp I respektive grupp II. 
Därefter ska antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. 
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2.5.2.2 Provurval 
 
HP  Högskoleprovsresultat 
 
Sökande med lägst 0,1 poäng i provresultatet och som i övrigt uppfyller 
kraven för behörighet deltar i provurvalet. 
 
Resultatet av högskoleprovet är giltigt till utgången av det kalenderhalvår 
som infaller fem år efter provtillfället. 
 
2.5.2.3 Av universitetet beslutade urvalsgrunder 
 
”En högskola får, 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.” 
(Högskoleförordningen 7 kap. 23§) 
 
Sådana urvalsgrunder fastställs av rektor eller den rektor delegerar till.  
 
 

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

 
3.1 Grundläggande behörighet 
 

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

 
3.2  Särskild behörighet 
 
Rektor eller den rektor delegerar till fastställer särskild behörighet för dessa 
utbildningar, dvs fakultetsnämnd eller motsv för utbildningar och prefekt 
för kurser. 
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3.3  Urval 
 
3.3.1.1 Urval till for tsatta studier inom utbildningsprogram 

Rektor eller den rektor delegerar till beslutar om regler för urval till kurser 
inom utbildningsprogram. De regler som beslutats framgår av 
anmälningsmaterialet och utbildningsplanerna. 
Se http://www.ltu.se/Utbildning/. 
 
3.3.1.2 Urval till studier inom utbildningsprogram på grundnivå som 

vänder sig till andra än nybörjare 
 
Rektor eller den rektor delegerar till beslutar om regler för urval till 
utbildningsprogram på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare.  
De regler som beslutas framgår av anmälningsmaterial och 
utbildningsplaner. Se http:// www.ltu.se/Utbildning/. 
 
 
3.3.2  Urval till fr istående kurser 

 
Reglerna för urval anges i 7 kap högskoleförordningen och i 
Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 1996:22, ändr. senast 2007:6, 
omtryck). I högskoleförordningen står ”Vid urval skall hänsyn tas till den 
sökandes meriter. 
 
Urvalsgrunder är 
 
1. betyg, 
2. resultat från högskoleprovet som avses i 20§, 
3. tidigare utbildning, och 
4. urvalsgrunder som avses i 23 § 
 
Högskolan får bestämma vilka urvalsgrunder enligt andra stycket som skall 
användas och vilken platsfördelning som skall göras.” 
 
Vid urval enligt urvalsgrunden tidigare utbildning rangordnas de sökande 
efter antalet avklarade högskolepoäng upp till högst 165. Sista dag för att få 
medräkna avklarade poäng framgår av anmälningsmaterialet. 
http://www.ltu.se/Utbildning/.  Vid urval skall i övrigt , om inte särskilda 

http://www.ltu.se/Utbildning/
http://www.ltu.se/Utbildning/
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skäl talar däremot, tidigare prestationer inom området eller inom andra 
områden användas för att särskilja de sökande.  
 
För kurser där förkunskapskravet endast är första terminens kurs/kurser 
inom området får dock samma regler som för urval till första terminens 
kurs/kurser. De modeller som används skall beskrivas i 
anmälningsmaterialet. 
 
Urval till riktade fort- och vidareutbildningskurser baseras i normalfallet på 
relevant yrkesverksamhet.  
 
Rektor eller den rektor delegerar till beslutar om regler för urval till 
utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än 
nybörjare. 
 
3.3.3  Urval - 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. 

 
Rektor  eller den rektor delegerar till beslutar om platsfördelningen mellan 
de olika urvalsgrupperna. 
 
4 Tillträde till utbildning på avancerad nivå 
 
4.1 Grundläggande behörighet 
 
Grundläggande behörighet till program och kurser på avancerad nivå 
regleras i högskoleförordningen 7 kap.  
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För Luleå tekniska universitet gäller att fordringarna för grundexamen skall 
vara avklarade senast vid utbildningens början för tillträde till program på 
avancerad nivå. 
 
Vid ansökningstillfället till program skall minst 150 högskolepoäng 
avklarade kurser/motsvarande som kan ingå i en grundexamen redovisas.  
 
Vid ansökningstillfället till kurser ska i normalfallet 120 högskolepoäng 
avklarade kurser redovisas. 
 
4.2 Särskild behörighet 
 
Särskild behörighet för tillträde till avancerad nivå regleras i 
högskoleförordningen 7 kap. 
 
Rektor eller den rektor delegerar till, fakultetsnämnden motsv,  beslutar om 
de särskilda behörighetskrav som skall gälla för tillträde till utbildning på 
avancerad nivå. 
 
Rektor eller den rektor delegerar till, prefekt motsv,  beslutar om de 
särskilda behörighetskrav som skall gälla för tillträde till kurs på avancerad 
nivå. 
4.3 Urval till utbildning på avancerad nivå 
 
Urval till utbildning skall ske enligt vad som anges i högskoleförordningen 
7 kap. 32§. 
 
Vid Luleå tekniska universitet skall urvalet i första hand ske med 
utgångspunkt i kvaliteten på meriterna t.ex. inom huvudområdet för den 
behörighetsgivande utbildningen eller dess examensarbete. Vid urval till 
kurs på avancerad nivå baseras meritvärde på varje högskolepoäng fr o m 
30 och upp till 285. Betyg från gymnasieskolan/motsv. och högskoleprov 
skall normalt inte användas för urval till utbildning på avancerad nivå. 
 
Rektor eller den rektor delegerar till beslutar om de urvalsregler som skall 
tillämpas. 
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5 Behöriga sökande med samma meritvärde 
 
Om två eller fler sökande till visst sökalternativ har samma meritvärde 
fördelas platser efter provresultat (högskoleprovet) och därefter tillämpas 
lottning.  
 
6 Beslut i enstaka fall 
 
En högskola får i enstaka fall göra avsteg från Högskoleförordningens 
bestämmelser om urvalsgrunder och platsfördelning. Detta får dock ske 
bara om den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de 
urvalsgrunder som anges i Högskoleförordningen 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. 
 
Beslut fattas av rektor eller den rektor delegerar till. 
 
 
7  Anstånd och studieuppehåll 

 
Om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta om 
anstånd med att påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt. Vid Luleå 
tekniska universitet utnyttjas detta medgivande i fråga om studenter som 
antagits till program i ordinarie antagning, men inte när det gäller 
erbjudande om plats vid reservantagning eller antagning till kurser.  
 
Om det finns särskilda skäl får en högskola besluta att den som är antagen 
får fortsätta studierna efter studieuppehåll. Vid Luleå tekniska universitet 
utnyttjas detta medgivande i fråga om studenter på utbildningsprogram. 
Tillämpningen skall vara generös i fråga om studieuppehåll som omfattar 
högst ett år. Beslut fattas av rektor eller den rektor delegerar till. 
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Bestämmelser om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll 
finns i 7 kap högskoleförordningen och Högskoleverkets författnings-
samling (HSVFS 1999:1). 
 
 
 
 
8  Överklagande 

 
Enligt 12 kap 2§ högskoleförordningen får beslut om att sökande inte 
uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på 
grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från 
behörighetsvillkoren överklagas till Överklagandenämnden för högskolan 
(ÖNH). Dessutom får beslut om att inte bevilja anstånd med att påbörja 
studierna för den som är antagen till grundnivå och avancerad nivå 
överklagas liksom beslut att inte bevilja fortsättning av studierna efter 
studieuppehåll. 
 
Ett överklagande skall ställas till ÖNH och sändas till Luleå tekniska uni-
versitet som prövar om beslutet är riktigt. Om det är ett uppenbart fel som 
begåtts av universitetet ändras beslutet. Om ändring  inte görs sänds 
överklagandet, tillsammans med ett yttrande från universitetet, till ÖNH för 
beslut. 
 
Andra beslut i samband med antagningen kan överklagas enligt Lagen om 
likabehandling av studenter i högskolan, om beslutet strider mot 
diskrimineringsförbuden eller förbudet mot repressalier i lagen. Ett sådant 
överklagande skall ställas till ÖNH och sändas till Luleå tekniska universitet. 
Om ändring inte görs sänds överklagandet, tillsammans med ett yttrande 
från universitetet, till ÖNH för beslut. 
 

 

9  Detaljerade r iktlinjer 

 
En närmare beskrivning av bestämmelser och riktlinjer som tillämpas i 
antagningsarbetet finns i Luleå tekniska universitets utbildningskatalog 
(http://www.ltu.se/Utbildning/), i anmälningsmaterialet för anmälan till 
universitet och högskolor (https://www.studera.nu/), i av SUHF antagna 
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bedömningshandböcker för svensk och utländsk förutbildning 
(http://www.ltu.se/Utbildning/),) samt i SUHF:s rekommendationer 
(SUHF Dnr 46/02). Dessa utgör, tillsammans med den detaljerade 
beslutsordningen, del av universitetets regelverk för antagningsverk-
samheten. 
 
 
Antagningsordningen fastställd av universitetsstyrelsen 2007-02-15. 
Reviderad av universitetsstyrelsen 2009-12-15. 
Reviderad av universitetsstyrelsen 2010-09-24. 
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