
Tidslinje för utskick till internationella studenter som har 
sökt i First Admission Round

Strax efter 

15 januari
3 april I början 

av april

24 juni. v.35

2

Antagnings-

besked
Mejlas till internationella 

studenter från Antagning.se

men SLU:s antagning ansvarar 

för innehållet.

1

Mejlas ut till 

avgiftskyldiga sökande 

från SLU:s antagning.

Stipendie-

information

3

Hur sökande kan 

uppfylla villkor + 

betalinstruktioner
Mejlas ut till 

avgiftsskyldiga 

sökande från SLU:s 

antagning.

Infomejl 
Mejlutskick från 

Utbildingsavdelningen med 

info om uppdateringar inför 

höstterminen med anledning 

av corona. Info om att söka 

uppehållstillstånd. Länk till 

välkomstsidorna för nya 

studenter samt inbjudan att 

delta i webbseminariet för 

nyantagna masterstudenter

den 13 juli.

4 5

Logistik-info
Mejlutskick som 

skickas ut campusvis 

med praktisk info 

inför terminsstart; om 

att ta sig till campus, 

hur studenterna ska 

navigera på campus 

etc.



Tidslinje för utskick till internationella studenter som har 
sökt i Second Admission Round

9 juli 30 juli Efter urval 2 

i början av 

augusti

Efter urval 

2 i början 

av augusti

v.35

2

Antagnings-

besked 2
Mejlas till internationella 

studenter från Antagning.se

men SLU:s antagning ansvarar 

för innehållet. Inget svar krävs 

på antagningsbesked 2.

1

Mejlas ut från Antagning.se

men SLU:s antagning 

ansvarar för innehållet. Sista 

svarsdag: 24 juli.

Antagnings-

besked 1

3

Hur sökande 

uppfyller villkor
SLU:s antagning 

skickar ut ett extra 

infomejl till sökande.

Betalinstruktioner
SLU:s antagning mejlar info till 

ev. nyantagna avgiftsskyldiga 

studenter

4 5

Logistik-info 
Mejlutskick med 

praktisk info inför 

terminsstart; om att 

ta sig till campus, hur 

studenterna ska 

navigera på campus 

etc.



Tidslinje för utskick till nationella studenter

9 juli 10 juli

förmiddag
31 juli

förmiddag

19 augusti

6

Välkomstutskick från 

stud.rekryteringen

Innehåller kort välkomnande 

till SLU. Hänvisning till 

nystudentsidan på webben.

Ansvariga: EKM på Kommu. 

1

Antagningsbesked 1
Mejlas ut från Antagning.se

men SLU:s antagning 

ansvarar för innehållet. Sista 

svarsdag: 24 juli.

3

Mejl 1 från 

välkomstringarna
Till nya programstudenter, 

info om att de kommer bli 

uppringda av SLU-studenter 

under v.29-30. Ansvariga: 

Kårerna med stöd från EKM 

på Kommunikationsavd.

Mejl 2 från 

välkomstringarna

Till programstud. som antagits 

efter urval 1. Påminnelse om att 

tacka ja till sin plats, praktisk info 

samt info om coronaanpassningar. 

Ansvariga: Kårerna med stöd från 

EKM på Kommunikationsavd.

4 5

Inget svarskrav på andra 

antagningsbeskedet. Mejlet 

kommer från Antagning.se

men SLU:s antagningsenhet 

ansvarar för innehållet.

Antagningsbesked 2

7

Mejl 3 från

välkomstringarna
Till programstud. som antagits 

efter urval 2. Innehåller info om 

att de kommer bli uppringda av 

SLU-studenter under v.32-33. 

Ansvariga Kårerena med stöd 

från EKM på Kommunikationsavd.

8

Hur man uppfyller 

villkoren + 

betalinstruktioner
Extra påminnelse mejlutskick 

från SLU:s antagningsavdelning 

samt betalinstruktioner till ev. 

nyantagna avgiftsskyldiga 

studenter.

11

”Logistik-info”

Skickas ut campusvis 

med praktiskinformatoin

om att ta sig till campus, 

hur stud. ska navigera på 

campus etc.

10

Mejl 4 från

välkomstringarna
Innehåller praktisk info och info 

om coronaanpassningar. 

Ansvariga: Kårerna med stöd från 

EKM på Kommunikationsavd.

2

Välkomstutskick

Innehåller kort välkomnande 

till SLU och påminnelse om 

att tacka ja till sin plats 

samt hänvisning till ny 

studentsidorna. Mejlas från 

Studentrekryteringen.

10 juli

eftermiddag
22 juli 30 juli Efter uval 2, 

i början av 

augusti

31 juli

eftermiddag

v.35


