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GRUNDNIV

A OCH

Enligt h6gskoleforordningens 6 kap 3 § ska universitetet ha en antagningsordning som ska
finnas tillgang1ig for de studerande. Med antagningsordning avseende utbildning pa grundniva
oeh avaneerad niva avses de reg1er for utbildning som h6gskolan tillampar i fraga om dels
ans6kan, beh6righet oeh undantag fran beh6righetsvillkor samt urval, dels hur beslut om
antagning oeh undantag fran beh6righetsvillkor fattas liksom hur beslut om beh6righet
6verklagas.
I foreliggande bestammelser r6rande antagning till utbildning pa forskarniva inkluderar
begreppet fakultetsstyrelse Fakultetsstyrelsen for filosofiska fakulteten,
Fakultetsstyrelsen for medieinska fakulteten, Fakultetsstyrelsen for den tekniska
fakulteten samt Styrelsen for utbildningsvetenskap.
I texten Merges i fet stil vad som galler enligt hogskolelagen (HL). Motsvarande
hanvisningar till h6gskoleforordningen (HF) aterges i neutral stil, under det att det som
bes1utats av universitetet aterges i kursiv stil. H6gskolelagen oeh h6gsko1eforordningen
finns publieerad genom svensk forfattningssamling (SFS) - HL (SFS 1992:1434)
respektive HF (SFS 1993:100). F6rfattningarna finns elektroniskt tillgangliga under
adress www.lagrummet.se. De Merges oeksa pa H6gskoleverkets hemsida, www.hsv.se.
Tilliimpningsforeskrifter
delegationsordning.

r6rande denna antagningsordning finns i rektors

Det samlade rege1verket avseende antagning till utbi1dning pa grundniva oeh avaneerad
niva (denna antagningsordning samt fakultetsstyrelsernas respektive bestammelser)
finns tillgang1igt via urllversitetets elektroniska rege1samling (webbadress:
http://regelverk .1iu.se/).
Aktuella beh6righetskrav oeh urva1sregler for universitetets utbildningsprogram oeh
kurser framgar av universitetets utbildningskataloger oeh universitetets hemsida
(Webbadress: www.liu.se/utbildning/).
H6gskoleverkets fOreskrifter finns i H6gskoleverkets forfattningssamling (Webbadress:
www.hsv.se).
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CEMENSAMMA BESTAMMELSER
FOR TILLTRADE OCH ANTACNINC
TILL UTBILDNING pA GRUNDNIV A OCH A VANCERAD NIV A
1. Hogskolorna skalJ i sin verksamhet fdimja en halJbar utveckling som innebar
att nuvarande och kommande generationer tillforsakras en halsosam och god
miljo, ekonomisk och social valfard och rattvisa.
I hogskolornas verksamhet skalJ jamstalJdhet melJan kvinnor och man alJtid
iakttas och framjas.
Hogskolorna bor vidare i sin verksamhet framja forstaelsen for andra lander och
for internationelJa forhalJanden.
Hogskolorna skall ocksa aktivt framja och bredda rekryteringen
(1 kap. 5 § HL)

till hogskolan.

2. I diskrimineringslagen (2008:567) jinns bestammelser om att hogskolorna inom
ramen for sin verksamhet ska bedriva ett malinriktat arbete for aft aktivt framja lika
rattigheter for studenter och sokande oavsett konstillhorighet, etnisk tillhorighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuellliiggning ellerfunktionshinder.
3. De tillgangliga resurserna skalJ utnyttjas effektivt for att halJa en hog kvalitet i
verksamheten. (1 kap. 4 § HL, delvis)
4. Antagning till utbildning pa grundniva eJler avancerad niva ska avse en kurs eller ett
utbildningsprogram. (7 kap. 1 § HF)
5. For att bli antagen kravs det att sokanden har grundlaggande behorighet och dessutom
den sarskilda behorighet som kan vara foreskriven.
15-8 §§ forordningen (2010:543) om anmalningsavgift och studieavgift vid universitet
och hogskolor finns det bestammelser om att betalning av studieavgift i vissa fall ar en
forutsattning for antagning. (7 kap. 2 § HF)
6. En hogskola som avses i 17 § (1 kap. HL) far inom ramen for ett
utbildningssamarbete som anges i andra stycket samma paragraf besluta att
overlata forvaltningsuppgifter i fraga om antagning till och tillgodoraknande av
utbildning till
1. en annan hogskola,
2. en enskild utbildningsanordnare
som har tillstand att utfarda examina
enligt lagen (1993:792) om tilJstand att utfarda vissa examina, eller
3. ett utlandskt larosate som inte ar en fysisk person.
De forvaltningsuppgifter

som overlats far bara innebara att

1. en studerande som har antagits till en del av utbildningen av ett annat
larosate, som anordnar den delen av utbildningen, ska anses vara student
som ar antagen av hogskolan nar han eller hon bed river studier dar, och
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2. en del av utbildningen som en studerande har gatt igenom med godkant
resultat vid ett annat larosate ska tillgodoraknas honom eller henne for
utbildning vid hogskolan utan sarskild provning. (1 kap. 18 § HL)
7. Om det finns sarslGlda skal far hogskolan besluta om undantag fran nagot eller
nagra beholighetsvillkor. En hogskola ska gora undantag fran nagot eHer nagra
beholighetskrav om sokanden har forutsattningar att tillgodogora sig utbildningen
utan att uppfylla behorighetskraven. (7 kap. 3 § HF)
8. Behorighet samt urvals- och antagningsregler ska utformas utifran respektive
utbildnings behov.
Behorighet samt urvals- och antagningsregler ska vidare utformas sa aU de friimjar
goda studieresultat och premierar de studenter som tidigare uppvisat goda
studieresultat inom den grundliiggande hogskoleutbildningen.
Behorighet samt urvals- och antagningsregler ska vara liiUoverskddliga, tydliga och
informativafor den studerande.

GRUNDLAGGANDEBEHORIGHET
Utbildning pa grundniva
Anm: Galler bade den utbildning pa grundniva som vander sig till nyboljare oeh den
utbildning pa grundniva som vander sig till andra an nyboljare.
1. Utbildning pa grundniva ska vasentligen bygga pa de kunskaper som eleverna
Hir pa nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.
Regeringen far dock besluta om undantag nar det galler konstnarlig utbildning.
(1 kap. 8 § HL, delvis)
2. Grundlaggande behorighet till utbildning som paboljas pa grundniva oeh vander sig
till nyboljare har den som
I. tatt slutbetyg fran ett fullstandigt nationellt eller speeialutformat program i
gymnasieskolan oeh har lagst betyget Godkant i minst 2 250 gymnasiepoang
inklusive lagst betyget Godkant i kamamneskursema i amnena svenska eller
svenska som andrasprak, engelska oeh matematik,
1. avlagt en hogskoleforberedande examen i gymnasieskolan eller inom
kommunal vuxenutbildning pa gymnasia 1niva
/Tillampas for forsta gangen vid antagning till utbildning som borjar efter
2013-05-31/
2. tatt slutbetyg fran gymnasial vuxenutbildning oeh har lagst betyget Godkant
i minst 2250 gymnasiepoang inklusive lagst betyget Godkant i
kamamneskursema i amnena svenska eller svenska som andrasprak,
engelska oeh matematik,
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2

avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal
vuxenutbildning pa gymnasial niva samt har Higst betyget E i de kurser i
svenska eller svenska som andra sprak och engelska som kravs for en
h6gskoleforberedande examen i gymnasieskoJan,
/Tillampas fOr forsta gangen vid antagning till utbildning som b6rjar efter 201305-31/
3. har en svensk eller utHindsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,
4. ar bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och dar ar beh6rig till h6gre
utbildning, eller
5. genom svensk eller utlandsk utbildning, praktisk erfarenhet eller pa grund av
nagon annan omstandighet har forutsattningar att tillgodog6ra sig utbildningen.

H6gskoleverket tar meddela narmare foreskrifter om kraven i forsta stycket 3.
(7 kap. 5 § HF)
H6gskoleverkets foreskrifter
Se H6gskoleverkets forfattningssamling.
(Webbadress: www.hsv.se).
3. Den som har annat modersmal an svenska, danska, far6iska, islandska
eller norska ska ha de kunskaper i svenska som beh6vs.
H6gskoleverket tar meddela narmare foreskrifter om kravet i forsta stycket.
Den som har finska som modersmal och har haft svenska som amne i finskt
gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre ar eller mer ska dock
anses ha de kunskaper i svenska som beh6vs. (7 kap. 6 § HF)
H6gskoleverkets foreskri fter
Se H6gskoleverkets forfattningssamling.
(Webbadress: www.hsv.se).
4.

Med kunskaper i svenska och engelska som motsvarar ell jullstandigt nationellt
program i gymnasieskolan avses all den sokande
- har kunskaper i svenska som motsvarar kurs B alternativt kurserna 1-3
- har kunskaper i engelska som motsvarar kurs A alternativt kurserna 5-6.

5.

En person,
bedoms ha
bedomning
behorighet

som genom beslut av annat universitetet eller hogskola i Sverige
grundlaggande behorighetfor utbildning pa grundniva utifran en
av personens reella kompetens, ska anses ha grundlaggande
aven vid Linkopings universitet.
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Utbildning pa avancerad niva
6. Utbildningen pa avancerad niva skall vasentligen bygga pa de kunskaper som
studenterna far inom utbildning pa grundniva eller motsvarande kunskaper.
(1 kap. 9 § HL, delvis)
7. Grundlaggande beh6righet tiJl ett utbildningsprogram som leder till en genereJl eller
konstnarlig examen pa avancerad niva har den som
1. har en examen pa grundniva som omfattar minst 180 h6gskolepoang eJler
motsvarande utlandsk examen, eller
2. genom svensk eller utJandsk utbildning, praktisk erfarenhet eJler pa grund av
nagon annan omstandighet har farutsattningar att tiJlgodog6ra sig utbildningen.
Undantag tar g6ras fran kravet pa en examen i farsta stycket 1, om en s6kande bed6ms
kunna uppfylla fordringarna for en sadan exam en men examensbevis pa grund av
sarskilda omstandigheter inte har hunnit utfardas. (7 kap. 28 § HF).
8. Grundlaggande beh6righet till ett utbildningsprogram som leder till en sadan
yrkesexamen pa avancerad niva som enligt examensordningen farutsatter viss
legitimation eller viss tidigare avlagd examen har den som tatt angiven legitimation
eller avlagt angiven examen. Grundlaggande beh6righet har aven den som har
farutsattningar enligt 28 § (7 kap. HF) farsta stycket 2. Detta gaJler dock inte i fraga om
utbildningsprogram som leder till en sadan yrkesexamen som farutsatter legitimation.
(7 kap. 29 § HF).
9. Grundlaggande beh6righet tiJl annan utbildning pa avancerad niva an som avses i 28
och 29 §§ (7 kap. HF) har den som genomgatt utbildning pa grundniva eJler har
farutsattningar enligt 28 § (7 kap. HF) farsta stycket 2. (7 kap. 30 § HF).
10. En person, som genom beslut av annat universitetet eller hogskola i Sverige
bedoms ha grundlaggande behorighetjor utbildning pa avancerad niva utifran en
bedomning av personens reella kompetens, ska anses ha grundlaggande behorighet
aven vid Linkopings universitet.

SARSKILD BEHORIGHET
1. Om inte annat fOljer av foreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestammer, avgor den hogskola som anordnar en
utbildning vilka behorighetsvillkor som skall galla for att bli antagen till
utbildningen. (4 kap. 2 § HL, delvis)
Utbildning pa grundniva och som vander sig till nyb6Ijare
2. De krav pa sarskild beh6righet som stalls ska vara helt n6dvandiga for att studenten
ska kunna tillgodog6ra sig utbildningen. Kraven tar avse
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1. kunskaper fran en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella eller
specialutfonnade program eller motsvarande kunskaper, och
1. kunskaper fran en eller flera kurser i gymnasicskolan eller motsvarande
kunskaper, och
/Tillampas for forsta gangen vid antagning till utbildning som boIjar efter 201305-31/
2. andra villkor som betingas av utbildningen eller ar av betydelse for det
yrkesomrade som utbildningen forbereder for.
Sarskild behorighet har ocksa den som genom svensk eller utlandsk utbi1dning, praktisk
erfarenhet eller pa grund av nagon annan omstandighet har forutsattningar att
tillgodogora sig utbildningen. (7 kap. 8 § HF)
3. De krav pa sarskild behorighet som stalls ska anges i omradesbehorigheter. Var och
en av dessa omradesbehorigheter bestar av behorighetskurser och sadana meritkurser
som avses i 18 § (7 kap. HF). Behorighetskurser ar de kurser i ett visst amne som stalls
som krav enligt 8 § forsta stycket 1 (7 kap. HF).
Omradesbehorigheter kan ocksa omfatta sadana krav som anges i 8 § forsta stycket 2.
(7 kap. HF). (7 kap. 9 § HF)
4. Hogskoleverket tar meddela foreskrifter om vilka omradesbehorigheter
finnas. (7 kap. 9a § HF)

som ska

Hogskoleverkets foreskrifter
Se Hogskoleverkets forfattningssamling.
(Webbadress: www.hsv.se).
5. Hogskoleverket tar meddela foreskrifter om vilken omradesbehorighet som ska galla
for ett utbildningsprogram som vander sig till nyborjare och som leder till en sadan
yrkesexamen som anges i bilaga 2 till denna forordning (examensordningen).
(7 kap. lOa § HF)
Hogskoleverkets foreskrifter
Se Hogskoleverkets fOrfattningssamling.
(Webbadress: www.hsv.se).
6. Hogskolan tar, i den man krav pa sarskild behorighet stalls, bestamma vilka
omradesbehorigheter som ska galla for andra utbildningar an de som avses i lOa §
(7 kap. HF). (7 kap. 10 § HF)
7. Om det finns sarskilda skal, tar Hogskoleverket medge att hogskolan for tilltrade till
en viss utbildning staller upp andra krav enligt 8 § forsta stycket (7 kap. HF) an de som
foljer av den omradesbehorighet som behovs for den utbildningen. (7 kap. 11 § HF)
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8. Med "kurs som vander sig till nyboljare i hogskolan" menas i

antagningssammanhang utbildning dar den sarskilda behorigheten inte avser krav pa
kunskaper frdn en eller jlera hOgskolekurser.
9. Beslut av enfakultetsstyrelse som innebar aU en person bedoms ha
sarskild behorighetjor utbildning pd grundnivd som vander sig till
nyboljare uti/rdn en bedomning av personens reella kompetens ar giltigt till
utgangen av det kalenderhalvdr som infaller fen! ar efter provningstillflillet.

10. En person, som genom beslut av annat universitetet eller hogskola i
Sverige bedoms ha sarskild behorighet for utbildning pd grundnivd som
vander sig till nyborjare uti/rdn en bedomning av personens reella
kompetens, ska anses ha reell kompetensfor motsvarande utbildning (ar)
aven vid Linkopings universitet.
11. Undantagfrdn ndgot eller ndgra behorighetskrav jar utbildning pd
grundnivd som vander sig till nyborjare ska goras om den sokande har
forutsaUningar aU tillgodogora sig den sokta utbildningen utan aU upptylla
behorighetslcrClven.

Utbildning pa grundniva oeh som vander sig till andra an nyborjare
12. De krav pa sarskild behorighet som stalls ska vara helt nodvandiga for
att studenten ska kunna tillgodogora sig utbildningen. Kraven tar avse
I. kunskaper fran en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella eller
speeialutformade program eller motsvarande kunskaper,
2. kunskaper fran en eller flera hogskolekurser, oeh
3. andra villkor som betingas av utbildningen eller ar av betydelse for det
yrkesomrade som utbildningen forbereder for.
Hogskolan tar bestamma vilka krav enligt forsta styeket som ska stallas.
Sarskild behorighet har oeksa den som genom svensk eller utlandsk utbi ldning, praktisk
erfarenhet eller pa grund av nagon annan omstandighet har forutsattningar att
tillgodogora sig utbildningen. (7 kap. 25 § HF)
12. De krav pa sarskild behorighet som stalls ska vara helt nodvandiga fOr
art studenten ska kunna tillgodogora sig utbildningen. Kraven tar avse
1. kunskaper fran en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande
kunskaper,
2. kunskaper fran en eller flera hogskolekurser, oeh
3. andra villkor som betingas av utbildningen eller ar av betydelse for det
yrkesomrade som utbildningen forbereder for.
Hogskolan tar bestamma vilka krav enligt forsta styeket som ska stallas.
Sarskild behorighet har oeksa den som genom svensk eller utlandsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller pa grund av nagon annan omstandighet har forutsattningar att
tillgodogora sig utbildningen. (7 kap. 25 § HF)
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/TiWimpas for forsta gangen vid antagning till utbildning som b6rjar efter 201305-31/
13. Beslut av enfakultetsstyrelse som innebar aU en person bedoms ha
sarskild behorighetfor utbildning pa grundniva som inte vander sig lill
nyborjare ulifran en bedomning av personens reella kompetens ar giltigt till
utgangen av det kalenderhalvar som infaller fern ar efier provningstilljallet.
14. En person, som genom beslut av annat universilelet eller hogskola i

Sverige bedoms ha sarskild behorighet for utbildning pa grundniva som inte
vander sig till nyborjare utifran en bedomning av personens reella
kompetens, ska anses ha reell kompetensfor molsvarande utbildning (ar)
aven vid Linkopings universilet.
15. UndantagJran nagol eller nagra behorighetskrav for utbildning pa
grundniva som inte vander sig lill nyborjare ska goras om den sokande har
forutsauningar aU tillgodogora sig den sokta utbildningen ulan aU uppfylla
behorighetskraven.
Utbildning pa avancerad niva
16. De krav pa sarskild beh6righet som stalls ska vara helt n6dvandiga for att studenten
ska kunna tillgodogora sig utbildningen. Kraven tar avse
1. kunskaper fran en eller flera h6gskolekurser, och
2. andra villkor som betingas av utbildningen eller ar av betydelse for det
yrkesomrade som utbildningen forbereder for.
H6gskolan tar bestamrna vilka krav enligt forsta stycket som ska stallas.
Sarskild behorighet har ocksa den som genom svensk eller utlandsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller pa grund av nagon annan omstandighet har forutsattningar att
tillgodogora sig utbildningen. (7 kap. 31 § HF)
17. Beslut av enfakultetsstyrelse

som innebar aU en person bedoms ha
sarskild behorighetfor utbildning pa avancerad niva utiJran en bedomning
av personens reella kompetens ar giltigt till utgangen av det kalenderhalvar
som infaller fern ar efter provningstillfallet.
18. En person, som genom beslut av annal universitetet eller hogskola i

Sverige bedoms ha sarskild behorighetfor utbildning pa avancerad niva
utifran en bedomning av personens reella kompetens. ska anses ha reell
kompetens for motsvarande utbildning (ar) aven vid Linkopings universitet.
19.Undantagfran nagot eller nagra behorighetskrav for utbildning pa
avancerad niva ska goras om den sokande har forutsaUningar aU
tillgodogora sig den sokta utbildningen ulan aU uppfYlla
behorighetskraven.
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URVAL
1. sa langt det kan ske med hansyn till kvalitetskravet i 1 kap. 4 § (HL) forsta
stycket skall hogskolorna som studenter ta emot de sokande som uppfyller
behorighetskraven for studierna. (4 kap 1 § HL)
2. Kan inte alia behoriga sokande till en utbildning tas emot, skall urval goras
bland de sokande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammerfar
meddela foreskrifter om urval (4 kap. 3 § HL)
Utbildning pa grundniva och som vander sig till nyborjare
3. Vid urval ska hansyn tas till de sokandes meriter.
Urvalsgrunder ar
]. betyg,
2. resultat fran hogskoleprovet som avses i 20 § (7 kap. HF), och
3. urvalsgrunder som avses i 23 § (7 kap. HF).
Vid i ovrigt likvardiga meriter fur urval ocksa goras genom prov eller intervjuer eller
genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer tar dock inte goras efter det att
lottning har anvants. (7 kap. 12 § HF)

4. Vid urval till en utbildning ska platsema fordelas med
]. minst en tredjedel pa grundva1 av betyg,
2. minst en tredjede1 pa grundva1 av resultat frfm hogskoleprovet, och
3. hogst en tredjedel pa grundval av de av hogskolan enligt 23 § (7 kap. HF)
bestamda urvalsgrundema. (se punkt 5)
Vissa narmare bestammelser om platsfordelning pa grundval av betyg firms i bilaga 3
till denna forordning. For ovriga sokande med betyg som inte omfattas av bilagan tar
Hogskoleverket meddela foreskrifter om i vilken av de grupper som anges i bilaga 3
punkten 1 som platsfordelning ska ske. (7 kap. 13 § HF)
Hogskoleverkets foreskrifter
Se Hogskoleverkets forfattningssamJing.
(Webbadress: www.hsv.se).
5. En hogskola tar, i den utstrackning som anges i 13 § (7 kap. HF), bestamma
urvalsgrunder bestaende av
1. andra sarskiJda prov an hogskoleprovet,
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2. kllnskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som ar sarskilt vardefllll
for den s6kta lltbildningen, och
3. andra for lltbildningen sakliga omstandigheter. (7 kap. 23 § HF)
6. En h6gskola tar i enstaka fall g6ra avsteg fran 12 och 13 §§ (7 kap. HF). Detta tar
dock ske bara om en s6kandes meriter inte kan bed6mas pa lampligt satt enligt de
urvalsgrllnder som anges i 12 § (7 kap. HF) och om s6kanden genom tidigare
lltbildning, arbetslivserfarenhet eller nagon alUlan omstandighet har sarskilda kunskaper
eller annars sarskilda forutsattningar for lltbildningen. (7 kap. 16 § HF)
7. Om det finns sarskilda skal, tar H6gskoleverket medge att en h6gskola vid urval till
en viss lltbildning tar g6ra en annan platsfordelning an den som anges i 13 § (7 kap. HF)
och fordela platserna pa grundval av nagon eller nagra av de urvalsgrunder som anges i
12 § (7 kap. HF). Ett medgivande ska avse ett eller flera bestamda antagningstilWillen.
(7 kap. 15 § HF)
8. Vid antagning till en kurs som vander sig till nyb6rjare tar h6gskolan utan hinder av
120ch 13 §§ (7 kap. HF) ge fortur at s6kande som redan ar studenter vid den
h6gskolan. (7 kap. 17 § HF)
9. Vissa bestammelser om hur betyg ska varderas finns i bilaga 3 (till HF).
I varje omradesbeh6righet ska det ut6ver sad ana beh6righetskurser som avses i 9 §
(7 kap. HF) inga meritkurser. Meritkurser ar sadana nationellt faststallda kurser i ett
amne fran gymnasial utbildning som ar sarskilt meriterande vid urval och som inte ar
kiirnamneskurser i svenska, svenska som andrasprak, engelska eller matematik eller
utg6r krav pa sarskild beh6righet.
Meritkurser ar
I. fordjupning i amnet moderna sprak,

2. fOrdjupning i amnet engelska,
3. fordjupning i amnet matematik, och
4. kurser i andra amnen an 1-3 som ar sarskilt vardefulla for den s6kta
utbildningen och som innebar en fordjupning eller en specialisering
(omradeskurser).
H6gskoleverket tar meddela foreskrifter i 6vrigt om vardering av betyg.
(7 kap. 18 § HF)
10. Vissa bestammelser om hur betyg ska varderas finns i bilaga 3 (till HF).
I vmje omradesbeh6righet ska det ut6ver sadana beh6righetskurser som avses i 9 §
(7 kap. HF) inga meritkurser. Meritkurser ar sadana kurser fran gymnasial utbildning
som ar sarskilt meriterande vid llrval och som inte utg6r krav pa grundlaggande eller
sarskild beh6righet.
Meritkurser ar
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1. fordjupning i amnet moderna sprak,
2. fordjupning i amnet engelska, och
3. fordjupning i amnet matematik.

Hogskoleverket far meddela foreskrifter i ovrigt om vardering av betyg.
(7 kap. 18 § HF)
/Tillampas for forsta gangen vid antagning till utbildning som borjar efter 201305-31/
Hogskoleverkets foreskrifter
Se Hogskoleverkets forfattningssamJing.
(Webbadress: www.hsv.se ).
11. Hogskoleverket far meddela foreskrifter om vilka omradeskurser enligt 18 §
(7 kap. HF) tredje stycket 4 som for varje omradesbehorighet ska vara meritkurser.
(7 kap. 18 a § HF)

Hogskoleverkets foreskrifter
Se Hogskoleverkets forfattningssamling.
(Webbadress: www.hsv.se).
12. Hogskoleverket far meddela foreskrifter om vad betyg utfcirdade enligt aldre
bestammelser och betyg fran utlandsk utbildning ska anses motsvara i forhallande till de
krav som anges i 5 § forsta stycket loch 2 (7 kap. HF). (7 kap. 19 § HF)
Hogskoleverkets foreskrifter
Se Hogskoleverkets forfattningssamling.
(Webbadress: www.hsv.se).
13. For alla hogskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt hogskoleprov.
Hogskoleverket svarar for att ta fram provet.
Resultatet av hogskoleprovet ar giltigt till utgangen av det kalenderhalvar
som infaller fern ar efter provtillfcillet. (7 kap. 20 § HF, delvis)
14. Den som vill delta i hogskoleprovet ska betala en avgift pa 350 kronor i
samband med anmalan till provet. (7 kap. 21 § HF)

Utbildning pa grundniva och som vander sig till andra an nyboriare
15. Vid urval ska hansyn tas till de sokandes meriter.
Urvalsgrunder ar

Sid 12(14)

1. betyg,
2. resultat fdm hogskoleprovet som avses i 20 § (7 kap. HF),
3. tidigare utbildning, oeh
4. urvalsgrunder som avses i 23 § (7 kap. HF).
Hogskolan far bestamma vilka urvalsgrunder enligt andra styeket som ska anvandas oeh
vilken platsfardelning som ska goras.
Vid i ovrigt likvardiga meriter far urval oeksa goras enligt vad som anges i 12 § tredje
styeket (7 kap. HF). (7 kap. 26 § HF)
16. En hogskola far i enstaka fall gora avsteg fran 26 § (7 kap. HF). Detta far dock ske

bara om en sokandes meriter inte kan bedomas pa lampl igt satt enligt de urvalsgrunder
som anges i 26 § (7 kap. HF) oeh om sokanden genom tidigare lltbildning,
arbetslivserfarenhet eller nagon annan omstandighet har sarskilda kunskaper eller
annars sarskilda farutsattningar far lltbildningen. (7 kap. 27 § HF)
17. Urvalsregler bar utformas sa all den studerande ges majlighet till kontinuitet i sina

studier.

Utbildning oa avaneerad niva
18. Vid llrval ska hansyn tas till de sokandes meriter.
Urvalsgrunder ar
1. betyg,
2. resultat fran hogskoleprovet som avses i 20 § (7 kap. HF),
3. tidigare lltbildning, oeh
4. urvalsgrunder som avses i 23 § (7 kap. HF).
Hogskolan far bestamma vilka urvalsgrunder enligt andra styeket som ska anvandas oeh
vilken platsfardelning som ska goras.
Vid i ovrigt Iikvardiga meriter far urval oeksa goras enligt vad som anges i 12 § tredje
styeket (7 kap. HF). (7 kap. 26 § HF)
19. En hogskola far i enstaka fall gora avsteg fran 26 § (7 kap. HF). Detta far dock ske
bara om en sokandes meriter inte kan bedomas pa lampligt satt enligt de llrvalsgrunder
som anges i 26 § (7 kap. HF) oeh om sokanden genom tidigare utbildning,
arbetslivserfarenhet eller nagon annan omstandighet har sarskilda kunskaper eller
annars sarskilda farutsattningar far lltbildningen. (7 kap. 27 § HF)
20. Urvalsregler bar ufformas sa all den studerande ges majlighet till kontinuitet i sina
studier.

ANTAGNINGSFORF ARANDE
1. Den som vill antas till utbildning pa grllndniva eller avaneerad niva ska anmala det
inom den tid oeh i den ordning som hogskolan bestamrner.
12 oeh 3 §§ farordningen (2010:543) om anmalningsavgift oeh stlldieavgift vid
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universitet oeh h6gskolor finns det bestammelser om att betalning av anmalningsavgift i
vissa fall ar en forutsattning for att anmalan ska pr6vas.
Fragor om antagning avg6rs av h6gskolan. Ett maskinellt framtaget besked om
antagning galler som h6gskolans beslut. (7 kap. 4 § HF)
Lokal anLagning som innebar ell urvaL~jorfarande sker normalt samordnat inom
universitetet. RekLor kan i sarskildafall och ejier framsLallanfranfakultetsstyrelse
medge undantag.
2.

REGISTRERING
Student som paborjar utbildning pa program eller kurs ska registrera sig och ijorekommande
fall avregistrera sig enligL bestammelser som utfardas av rektor och fakultetsstyrelse.
ANSTAND MED STUDIER FOR ANTAGNA SAMT STUDIEUPPEHALL

1. Om det finns sarskilda skal, tar en h6gskola i enskilda fall besluta att den som ar
antagen till utbildning pa grundniva eller avaneerad niva vid h6gskolan
I. tar anstand med att pab6rja studierna, eller
2. tar fortsatta sina studier efter studieuppehall.
Det som anges i forsta styeket galler oeksa en studerande som avses i 6 kap. 11 e §
(HF), om den del av utbildningen som h6gskolan ska anordna ges pa grundniva eller
avaneerad niva.
H6gskoleverket tar meddela nannare foreskrifter om anstand oeh om studieuppehall.
(7 kap. 33 § HF)
H6gskoleverkets foreskrifter
Se H6gskoleverkets forfattningssamling.
(Webbadress: www.hsv.se).
Universitet och hogskolor har inte raft aft besluta om regler som innebar aft anstand
inte beviljas.
2.

OVERKLAGANDE
1. Bestammelser avseende overklagande framgar av universiteteLs regelverkjor
utbildning pa grundniva och avancerad niva.

HOGSKOLEFORORDNINGENS
For gallande overgangsbestammelser

OVERGANGSBEST AMMELSER
hanvisas till hogskoleforordningen.
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Hogskoleforordningen finns elektroniskt tillganglig under adress www.Jagrummet.se.
Den Merges ocksa pa Hogskoleverkets hemsida, www.hsv.se.

Denna antagningsordning trader i kraft den 1juli 20 I2 och ersatter darvid tidigare
antagnings-ordning - LiU RS U 18: 1O. Antagningsordningen ska inforas i Linkopings
universitets lokala regelsamling. Universitetsstyrelsen har vid sitt beslut den 11 juni
2012 rorande denna antagningsordning delegerat ti11rektor att vidta de forandringar,
kompletteringar eJler andra justeringar som ar nodvandiga under forutsattning att
forandringama inte ar av principiell betydelse eller av storre vikt.

Beslut i detta arende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammantrade denna
dag. I beslutet har deltagit styrelsens ordforande Bengt Westerberg, universitetets rektor
Helen Dannetun och ovriga ledamotema Riccardo Barchiesi, Per-Erik Ellstrom, Magnus
Hall, Lars Hultman, Margareta Josefsson, Johan Liljegren, Agneta Westerdahl, Kadir
Yusuf, Jan-Erik Ogren och Karin Ollinger. Vidare har narvarit prorektor Karin FalthMagnusson, revisionschef Margareta FaJlsvik, personalforetradama Orjan Lonnevik och
Marianne Plymoth, chefsjurist Goran Hessling, styrelsens sekreterare Maria Hoffstedt,
inforrnationsdirektor Lars Holberg, tiJltradande studeranderepresentantema Jenny
Andersson, Oskar Lyding och NicJas Soor, universitetsdirektor Kent Waltersson,
experten i aJlmanna fragor, Curt Karlsson, och planeringsdirektoren Lars Rydberg, den
sistnamnde foredragande.
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