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Antagningsordning för tillträde till utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå vid SLU 

Beslut 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå vid SLU enligt bilaga,  

att ge rektor i uppdrag att komplettera punkt 3.11 i antagningsordningen så att det 

framgår att om två eller flera sökande till ett visst sökalternativ har samma 

meritvärde och platsfördelning eller rangordning behöver göras, sker detta genom 

lottning, 

att antagningsordningen träder i kraft för utbildningar som påbörjas efter den 1 

januari 2020, samt 

att med verkan från den 1 januari 2020 upphäva styrelsens beslut den 16 december 

2014, § 111/14, SLU ID ua 2014.1.1.1-2821 med Antagningsordning för tillträde till 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt 6 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen (HF) ska styrelsen fastställa 

en antagningsordning för SLU.  

Arbetet med att uppdatera antagningsordningen har skett under hösten 2018 och 

våren 2019. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från fakulteterna och 

utbildningsavdelningen samt en extern representant har arbetat med att ta fram en 

ny antagningsordning. Under arbetets gång har en remissomgång genomförts där 

berörda delar av SLU, inklusive studentkårerna, fått möjlighet att yttra sig om 

förslaget. 
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Motiv till beslutet 

Det övergripande syftet med antagningsordningen är att tydliggöra vilka regler för 

anmälan, behörighet och urval till utbildning på grundnivå och avancerad nivå som 

gäller vid SLU. Förslaget innebär både förändringar i sak och omstrukturering av 

antagningsordningens disposition. 

Målet har varit att skriva en antagningsordning som är lätt för både personal och 

studenter att ta till sig och snabbt hitta information i. För att göra dokumentet så 

ändamålsenligt och informativt för studenter som möjligt har en specifik 

målsättning varit att tydliggöra var och av vem beslut i dessa frågor fattas. Detta 

har åstadkommits genom en förklarande text i antagningsordningens inledning om 

att beslut fattas enligt gällande delegationer vilket f.n. är enheten för 

studieadministration, ”antagningen”, vid utbildningsavdelningen om inget annat 

anges. 

I de fall där högskoleförordningen och SLU-förordningen har likalydande 

bestämmelser hänvisas enbart till högskoleförordningen. 

Antagningsordningen är omstrukturerad med totalt sju kapitel med underkapitel. 

Dokumentet har delats upp i kapitel efter områden istället för att som tidigare följa 

högskoleförordningens struktur. Detta torde göra dokumentet mer läsbart och 

lättare att hitta i.  

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Utöver språkliga och redaktionella ändringar samt uppdateringar efter gällande 

nationella regelverk har ändringar och förtydliganden gjorts i flera sakfrågor, av 

vilka de viktigaste sammanfattas nedan. 

I punkt 1.5 har möjligheten att använda olika urvalsgrupper för avgiftsskyldiga och 

för svenska/europeiska studenter skrivits in. Det är inte en möjlighet som SLU 

utnyttjar idag, men med denna text i antagningsordningen finns möjligheten. 

I punkt 2.6 och 2.8 finns en skrivning om att sent inkomna ansökningar om 

undantag och reell kompetens behandlas i mån av tid. Anledningen till denna 

skrivning är att ansökningar som kommer in sent, särskilt under sommaren, inte 

alltid kan behandlas eftersom de kan kräva granskning och bedömning av 

akademisk personal som är på semester. Samtidigt vill man, i led med 

fördubblingsprojektet etc., kunna bifalla ansökningar som är sena om möjlighet att 

bedöma dem finns. 

I punkt 3.8 och 3.9 har en skrivning införts som ger programnämnderna möjlighet 

att själva besluta om vissa andra urvalsgrunder till kurser på avancerad nivå. Detta 

sker idag utifrån högskolepoäng totalt. På flertalet kurser vid SLU är det inget 

problem då alla behöriga sökande som i slutändan vill gå kursen får en plats. Vissa 

kurser är dock väldigt populära och många studenter som söker dem får ingen 
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plats. På dessa kurser riskerar vissa typer av studenter, t.ex. utländska studenter och 

studenter på tidigare terminer att slås ut då de inte kan konkurrera om 

urvalsgrunden är högskolepoäng totalt. För att undvika detta föreslås att 

urvalsgrunden högskolepoäng inom program kan användas på särskilt 

konkurrensutsatta kurser. Särskilt konkurrensutsatta kurser har definierats som 

kurser där det föregående gång kursen gavs kvarstod reserver efter avslutad 

reservantagning. Anledningen till att inte använda denna urvalsgrund på samtliga 

kurser är att det kräver en hel del manuellt arbete. Möjligheten att använda andra 

urvalsgrunder på andra kurser än dessa genom rektorsbeslut kvarstår. 

I punkt 3.10 har en skrivning om möjligheten att när det gäller urval till fortsatta 

studier inom program kunna prioritera studenter införts. Beslutet innebär att 

studenter vid urvalet prioriteras enligt följande: 

1. Studenter med studieuppehåll med platsgaranti 

2. Studenter som följer sin nominella studietakt (”rätt kull”) 

3. Studenter som haft uppehåll från studierna utan platsgaranti (registrerat eller ej) 

Eftersom denna typ av rangordning vid urval innebär en del manuellt arbete skall 

denna möjlighet endast automatiskt användas för de programkurser som är 

obligatoriska. Möjligheten att använda en särskild prioritetsordning på andra kurser 

än dessa genom rektorsbeslut kvarstår. 

I punkt 3.13 har en skrivning införts om att programstudenter inte får söka 

programkurs som fristående kurs. Detta är främst av praktiska skäl då många 

programstudenter av misstag söker sina programkurser som fristående. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av prorektor Karin 

Holmgren. I ärendets beredning har även antagningshandläggare Leo Pierini 

deltagit. 

 

Rolf Brennerfelt 

  

  

Karin Holmgren 
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Sändlista 

Enheten för studieadministration, Utbildningsavdelningen 

Programnämnderna via ordförandena 

Kopia för kännedom 

Rektor 

Universitetsdirektör 

Programstudierektorer 

Avdelningschefer inom universitetsadministrationen 

Utbildningsledare 

Studievägledningen 
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