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Sändlista 

 

Beslut om riktlinjer för antagning till senare del av 
utbildningsprogram 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa riktlinjer för antagning till senare del av utbildningsprogram enligt 

bilaga till detta beslut, 

att dessa riktlinjer ska gälla från och med antagningen HT17. 

Redogörelse för ärendet 

En projektgrupp bestående av Annica Thomsson (projektledare; utbildningshand-

läggare LTV-kansliet) och Johanna Nilsson (utbildningshandläggare NJ-kansliet) har 

under året arbetat med att se över antagning till senare del av program vid SLU. 

Detta är ett delprojekt inom pågående översyn av det administrativa stödet till den 

nya utbildningsorganisationen (dnr SLU ua 2014.1.1.1-3240). Syftet är att skapa 

likartad hantering av studentrelaterade ärenden, samt effektivisera administrationen 

av dessa.  

Under arbetets gång har den administrativa noden samt utbildnings-handläggarna vid 

alla fakulteter samt planeringsavdelningen fungerat som referensgrupp. Även antag-

ningshandläggarna har bidragit med synpunkter. Programnämnder och program-

studierektorer har informerats om förslaget till nya riktlinjer och inte haft några 

invändningar.  

Projektet omfattar även framtagande av anvisningar, som kommer att tydliggöra det 

administrativa utförandet. Anvisningarna beslutas av universitetsdirektören. 

Projektgruppen ansvarar även för framtagande av blanketter samt information på 

medarbetar- resp. studentwebben i linje med fattade beslut. 
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Motiv till beslut 

SLU har inte tidigare haft gemensamma riktlinjer för antagning till senare del av 

program, utan varje fakultet har utarbetat rutiner utifrån antagningsordning och 

delegationsordningar. Föreliggande riktlinjer utgår från dessa styrdokument.  

De gemensamma riktlinjerna medför följande förändringar jämfört med tidigare 

hantering:  

- programnämnd fastställer antalet lediga platser  

- fastställda ansökningsperioder inför varje termin  

- gemensam blankett för ansökan 

 

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av utbild-

ningshandläggare Johanna Nilsson. I ärendets beredning har även utbildnings-

handläggare Annica Thomsson medverkat. 

 

 

Karin Holmgren 

   Johanna Nilsson 

Bilag 

Riktlinjer för antagning till senare del av utbildningsprogram på grund- och 

avancerad nivå vid SLU 

Sändlista 

PN genom dess ordförande och sekreterare 

Fakultetsdirektörer och utbildningsledare 

Kommunikationsavdelningen genom kommunikationschefen 

Planeringsavdelningen genom planeringschefen 

Utbildningsavdelningen genom avdelningschefen 

SLUSS 

 

 


