Dnr SLU ua.Fe.2010.3.0-3888

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och
avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet
Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar efter den 31 juli
2011.
Enligt 5 kap. 2 § förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU-förordningen)
och 6 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen (HF) ska styrelsen fastställa en
antagningsordning för SLU. www.hsv.se/lagoratt/lagaroregler
Med antagningsordning avses de regler för utbildning som högskolan tillämpar i
fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval,
dels 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.
Rektor och fakultetsnämnd får delegera sina uppgifter om inte annat är särskilt
föreskrivet.
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Gemensamma bestämmelser för tillträdet till utbildning på
grundnivå eller avancerad nivå
Undantag från behörighetsvillkor

Enligt 7 kap. 3 § HF 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 den sökande har förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskraven. Den sökande ska
själv ansöka om undantag och bifoga handlingar som grund för undantaget. Saknas
sådan ansökan, kan universitetet ändå göra en prövning om undantag kan beviljas
för den sökande.
Rektor beslutar om undantag från något eller några behörighetsvillkor vid antagning
till kurs eller utbildningsprogram.

1.2

Motsvarandebedömning

Med motsvarandebedömning avses att den sökande bedöms ha likvärdiga kunskaper
som den som uppfyller den formella behörigheten. Kunskaperna har som regel
uppnåtts via äldre utbildningsformer eller utländska utbildningar. Motsvarandebedömningarna ska i första hand baseras på de bedömningshandböcker för svenska
och utländska utbildningar som utarbetats av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges
universitets- och högskoleförbund (SUHF). I andra fall beslutar Rektor om den
sökande kan anses ha motsvarande kunskaper.
Motsvarandebedömning vid antagning till senare del av program beslutas av berörd
fakultetsnämnd.
1.2.1

Reell kompetens

Om det kan anses vid en bedömning av den sökandes samlade kompetens, oavsett
hur denna har uppstått, att den sökande har förutsättningar att klara den sökta
utbildningen, ska den sökande anses ha reell kompetens för det sökta utbildningsalternativet. Till anmälan bifogas en skriftlig motivering som utförligt och
systematiskt beskriver kunskaper och erfarenheter, hur de inhämtats och varför den
sökande anser att dessa kunskaper gör det möjligt att tillgodogöra sig utbildningen.
Handlingar som styrker dessa uppgifter såsom intyg, betyg och /eller bedömningar
av andra personer bifogas.
Rektor beslutar om den sökande kan anses ha reell kompetens.
1.3

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 SLU tillämpas detta genom att den sökande antas med förtur till anmälningsalternativet. För att prövning ska ske krävs att alla möjligheter som står till buds för
den sökande att förbättra meritvärderingen är uttömda, samt att meritvärdet på betyg
och högskoleprov inte väsentligt skiljer sig från det som krävs vid ordinarie
antagning. Den sökande ska själv ansöka om förtur och bifoga handlingar som
grund för förtur.
Beslut fattas av rektor.
1.4

Behöriga sökande med samma meritvärde

Om två eller flera sökande till ett visst sökalternativ har samma meritvärde, fördelas
platserna med hjälp av lottning.
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Bland sökande till veterinärprogrammet fördelas dock platserna enligt följande:
30 procent av platserna tillsätts på grundval av betyg. Urval bland sökande med
samma meritvärde görs genom lottning.
30 procent av platserna tillsätts på grundval av betyg: Urval bland sökande med
samma meritvärde görs genom resultat på högskoleprovet därefter används lottning.
40 procent av platserna tillsätts på grundval av resultat på högskoleprovet. Urval
bland sökande med samma meritvärde görs genom lottning.
1.5

Fristående kurser

Om kurser erbjuds som fristående kurser ska minst 10 procent av platserna
reserveras för sökande till fristående kurs.
1.6

Särskilda urvalskriterier

Anmälningsalternativ kan vara inrättade för en bestämt målgrupp, t ex med viss
yrkeserfarenhet eller ingå i något av universitetets samarbetsavtal med andra
lärosäten. Att tillhöra en sådan målgrupp kan då anses vare ett särskilt skäl för
antagning till anmälningsalternativet i fråga. Rektor beslutar om sådana särskilda
urvalskriterier på förslag från fakultetsnämnd.
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Anmälan och antagning

Rektor beslutar i frågor kring förfarandet vid anmälan, anmälnings-, och
kompletteringstider. Den som vill bli antagen till utbildning på grund- eller
avancerad nivå ska anmäla det inom den tid och ordning som högskolan beslutar.
Denna information ska finnas tillgänglig i aktuellt anmälningsmaterial och på
www.slu.se.
Den som är antagen till utbildning ska påbörja studierna vid det program- eller
kurstillfälle som avses i beslutet om antagning.
För att behålla sin plats på ett program ska studenten vara registrerad på 30
högskolepoäng programkurser under den första terminen. Undantag från detta
beslutas av Rektor, om det finns särskilda skäl.
Antagning kan ske till högst 45 högskolepoäng per termin. För sommarkurser gäller
högst 22,5 högskolepoäng.
Sen anmälan till kurs eller program sker på samma sätt som anmälan i tid. Sena
anmälningar behandlas efter dem som inkommit i tid. Någon meritvärdering sker
inte utan rangordning av behöriga sökande utgår istället från det datum då anmälan
inkommit.
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Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som
vänder sig till nybörjare

3.1

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå
och som vänder sig till nybörjare är reglerat i 7 kap. HF.
3.2

Särskild behörighet

Utöver kravet på grundläggande behörighet kan det även förekomma krav på
särskild behörighet. Den särskilda behörigheten till en utbildning som påbörjas på
grundnivå och som vänder sig till nybörjare, kan avse kurser i gymnasieskolan, eller
andra villkor som är av betydelse för utbildningen.
De krav på särskild behörighet som ställs ska anges i områdesbehörigheter. Var och
en av dessa områdesbehörigheter består av behörighetskurser och sådana
meritkurser som avses i HF 7 kap 18 §. Områdesbehörigheter kan också omfatta
andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde
som utbildningen förbereder för.
Högskoleverket beslutar om områdesbehörighet för tillträde till utbildningsprogram
som leder till yrkesexamen.
Fakultetsnämnd beslutar om områdesbehörighet för tillträde till andra utbildningar
och ska framgå av kursplaner och programmens utbildningsplaner.
Om det finns särskilda skäl får Högskoleverket medge att högskolan för tillträde till
viss utbildning ställer upp andra krav än de som följer av den områdesbehörighet
som behövs för den utbildningen.
3.3

Förtur

Vid antagning till kurs som vänder sig till nybörjare får en högskola ge förtur åt
sökande som redan är studenter vid den högskolan. Detta medgivande utnyttjas inte
vid SLU för antagning till program och fristående kurser.
3.4

Urvalsgrunder och platsfördelning

Vid antagningen ska platserna fördelas så att minst en tredjedel av platserna skall
fördelas på grundval av betyg och minst en tredjedel på grundval av resultat från
högskoleprovet. Högst en tredjedel av platserna fördelas på grundval av
urvalsgrunder som beslutats av universitetet. Sökande som uppfyller kraven för
flera urvalsgrupper skall ingå i var och en av dem. 7 kap. 13 § HF.
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3.4.1

Urval till utbildningsprogram

Vid SLU fördelas platserna vid urval till utbildningsprogram som påbörjas på
grundnivå och som vänder sig till nybörjare, enligt följande:
60 procent av platserna tillsätts på grundval av betyg
40 procent av platserna tillsätts på grundval av resultat från högskoleprovet
Rektor beslutar om undantag från denna fördelning till förmån för andra
urvalsgrunder.
3.4.2

Urval till fristående kurser

Vid SLU fördelas platserna vid urval till fristående kurs som påbörjas på grundnivå
och som vänder sig till nybörjare, enligt följande:
20 procent av platserna tillsätts utifrån antal högskolepoäng
45 procent av platserna tillsätts på grundval av betyg
35 procent av platserna tillsätts på grundval av resultat från högskoleprovet
Rektor beslutar om undantag från denna fördelning till förmån för andra
urvalsgrunder.
3.4.3

Betygsurval

Reglerna för urval anges i HF 7 kap 12-23 §§ (SFS 1993:100 med senare ändringar)
och i Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2009:1 med senare ändringar).
3.4.4

Provurval

Platserna i provurvalet fördelas i efter resultat från högskoleprovet
Sökande med lägst 0,1 poäng i provresultat 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.
3.4.5

Urval till fortsatta studier inom program

Urval till fortsatta studier inom program ska i möjligaste mån undvikas. I de fall det
ändå måste göras ett urval baseras detta på antal högskolepoäng som avklarats inom
programmet. Sista dag för att få medräkna avklarade poäng är sista anmälningsdag.
Rektor beslutar om undantag från denna fördelning till förmån för andra
urvalsgrunder.
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3.4.6

Av universitetet beslutade urvalsgrunder

Enligt 7 kap. 23 § HF får en högskola, 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 särskild värdefull
för den sökta utbildningen, och
3. andra för utbildningen sakliga omständigheter.
Rektor beslutar om sådana urvalsgrunder samt om tillämpningen av dessa.
Enligt 5 kap. 2 e § SLU-förordningen får andra särskilda prov än högskoleprovet
användas som urvalsgrund endast i fråga om utbildningar som förbereder för
yrkesområden som ställer krav på vissa personliga egenskaper eller särskild
kompetens.
SLU beslutar om tillstånd att använda proven och om de villkor som ska gälla för
användningen. Universitetet kan besluta om undantag från 7 kap. 13 § första stycket
HF.
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Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som
vänder sig till andra än nybörjare

4.1.1

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som
vänder sig till andra än nybörjare har den som uppfyller kraven på grundläggande
behörighet enligt 7 kap. 5- 6 §§ HF.
4.1.2

Särskild behörighet

De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten
ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och kan bestå av kunskaper från kurser i
gymnasieskolan, kunskaper från högskolekurser eller av andra villkor som är av
betydelse för utbildningen.
Fakultetsnämnd beslutar om den särskilda behörigheten för tillträde till viss
utbildning och ska framgå av kursplaner och programmens utbildningsplaner.
Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet,
som är uttryckt i form av högskolekurser, kan bli antagen med villkor att
behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens påbörjande. Ansvarig
institution/motsvarande ska i samband med utbildningsstarten kontrollera att
behörighetsvillkoren är uppfyllda innan den sökande får påbörja utbildningen.
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4.1.3

Urval till utbildningsprogram som påbörjas på grundnivå och
som vänder sig till andra än nybörjare

Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Urvalsgrunderna är:
1. betyg
2. resultat från högskoleprovet som avses i 7 kap. 20 § HF
3. tidigare utbildning
4. urvalsgrunder som avses i 7 kap. 23 § HF.
Högskolan får bestämma vilka urvalsgrunder enligt andra stycket som ska användas
och vilken platsfördelning som ska göras, 7 kap. 26 § HF.
Vid urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till andra än
nybörjare tillämpas vid SLU urvalsgrunden tidigare utbildning.
Rektor beslutar om undantag från detta till förmån för andra urvalsgrunder .
Vid urval enligt urvalsgrunden tidigare utbildning, rangordnas de sökande efter
antalet avklarade högskolepoäng från 7,5 högskolepoäng upp till högst 225
högskolepoäng. Sista dag för att få medräkna avklarade poäng är sista
anmälningsdag.
4.1.4

Urval till fristående kurser

Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Urvalsgrunderna är:
1 betyg
2 resultat från högskoleprovet som avses i 7 kap. 20 § HF.
3 tidigare utbildning
4 urvalsgrunder som avses i 7 kap. 23 § HF ”Urval – av högskolan bestämda
urvalsgrunder.
Högskolan får bestämma vilka urvalsgrunder enligt andra stycket som ska användas
och vilken platsfördelning som ska göras.7 kap. 26§ HF.
Vid urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till andra än
nybörjare tillämpas vid SLU urvalsgrunden tidigare utbildning. Rektor beslutar om
undantag från detta till förmån för andra urvalsgrunder.
Vid urval enligt urvalsgrunden tidigare utbildning, rangordnas de sökande efter
antalet avklarade högskolepoäng från 7,5 högskolepoäng upp till högst 225
högskolepoäng. Sista dag för att få medräkna avklarade poäng är sista
anmälningsdag.
Vid urval skall vid i övrigt likvärdiga meriter, om inte särskilda skäl talar emot det,
tidigare prestationer inom området eller inom andra områden användas för att
särskilja de sökande.
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4.1.5

Urval till fortsatta studier inom program

Urval till fortsatta studier inom program ska i möjligaste mån undvikas. I de fall det
ändå måste göras ett urval baseras detta på antal högskolepoäng som avklarats inom
programmet. Sista dag för att få medräkna avklarade poäng är sista anmälningsdag.
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Tillträde till utbildning på avancerad nivå

5.1

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till program och kurser på avancerad nivå regleras i 7
kap. HF.
Grundläggande behörighet till utbildningsprogram på avancerad nivå enligt 7 kap
28 § HF har den som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180
högskolepoäng eller motsvarande utländsk utbildning.
Undantag från kravet på avlagd examen kan beviljas sökande om han eller hon
uppfyller fordringarna för examen, men examensbevis inte hunnit utfärdas.
Fordringarna för examen ska vara uppfyllda senast vid utbildningens början. Vid
anmälningstillfället ska minst 150 högskolepoäng avklarade kurser/motsvarande
som kan ingå i grundexamen redovisas.
Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller fordringarna för examen
kan beviljas undantag enligt ovan. Sökande kan även antas med villkor att
examensfordringarna är uppfyllda inte senare än tre veckor efter utbildningens start.
Ansvarig institution/motsvarande ska kontrollera att behörighetskravet är uppfyllt
innan registrering kan ske.
Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller krav på grundläggande
behörighet, som är uttryckt i form av högskolekurser, kan bli antagen med villkor
att behörighetskravet är uppfyllt innan utbildningen påbörjas.
Institutionen/motsvarande ska i samband med utbildningsstarten kontrollera att
behörighetsvillkoren är uppfyllda innan den sökande får påbörja utbildningen.
5.2

Särskild behörighet

Särskild behörighet till program och kurser på avancerad nivå regleras i 7 kap. HF.
De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten
ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och kan bestå av kunskaper från
högskolekurser eller av andra villkor som är av betydelse för utbildningen.
Fakultetsnämnd beslutar om den särskilda behörigheten för tillträde till viss
utbildning och ska framgå av kursplaner och programmens utbildningsplaner.
Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet,
som är uttryckt i form av högskolekurser, kan bli antagen med villkor att
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behörighetskravet är uppfyllt innan utbildningen påbörjas.
Institutionen/motsvarande ska i samband med utbildningsstarten kontrollera att
behörighetsvillkoren är uppfyllda innan den sökande får påbörja utbildningen.
Utländska sökande som är i behov av beslut om uppehållstillstånd måste uppfylla
kraven på grundläggande och särskild behörighet innan antagning kan ske.
5.3

Urval till utbildning på avancerad nivå

Urval till utbildning på avancerad nivå regleras i 7 kap. 32 § HF.
Vid SLU ska urvalet i första hand baseras på den sökandes tidigare meriter med
utgångspunkt på de tidigare meriterna t ex inom huvudområdet för den
behörighetsgivande utbildningen eller dess examensarbete.
Rektor beslutar om de urvalsregler som ska tillämpas på förslag från
fakultetsnämnd.
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Anstånd och uppehåll

Om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta om att den som är
antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd
med att påbörja studierna. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om inte
särskilda skäl föreligger. Vid antagning till kurser tillämpas inte denna möjlighet till
anstånd. Beslut fattas av rektor.
Om det finns särskilda skäl får en högskola besluta att den som är antagen får
fortsätta studierna efter studieuppehåll. Vid SLU tillämpas detta medgivande i fråga
om studenter på program. Tillämpningen ska vara generös i fråga om studieuppehåll
som omfattar högst ett år. Beslut fattas av ansvarig fakultetsnämnd.
Studieuppehåll beviljas inte under programmets första termin om inte särskilda skäl
föreligger. Detta hanteras då i enlighet med reglerna för anstånd.
Bestämmelser om anstånd med studier samt studieuppehåll finns i 7 kap. 33 § HF
och Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 1999:1).
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Antagning till senare del av program

En student kan antas till senare del av utbildningsprogram tidigast inför termin två,
om ledig plats finns. För att antas krävs att studenten uppfyller behörighetskraven
för programmet samt att studier finns att tillgodoräkna som motsvarar de
obligatoriska kurser som ingår i programmet före aktuell antagningstermin.
Fakultetsnämnd beslutar om närmare riktlinjer för rangordning och urval.
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Överklagande

Enligt 6 kap. SLU-förordningen, får beslut om att sökande som inte uppfyller
kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad
nivå samt beslut om att inte medge undantag från behörighetsvillkor 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 ska ställas till ÖNH och skickas till SLU som prövar om beslutet
är riktigt. Om det är ett uppenbart fel som begåtts av universitetet ändras beslutet.
Om ändring inte görs av SLU sänds överklagandet, tillsammans med ett yttrande
från SLU till ÖNH för beslut.
Andra beslut i samband med antagningen kan överklagas enligt
Diskrimineringslagen, om beslutet strider mot diskrimineringsförbuden eller
förbudet mot repressalier i lagen. Ett sådant överklagande ska ställas till ÖNH och
sändas till SLU. Om ändring inte görs sänds överklagandet, tillsammans med
yttrande från SLU till ÖNH för beslut.
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Detaljerade riktlinjer

En närmare beskrivning av bestämmelser och riktlinjer som tillämpas i
antagningsarbetet finns i sin helhet på SLU:s hemsida (www.slu.se/utbildning),
delvis i anmälningsmaterialet för anmälan till universitet och högskolor
(www.studera.nu), i av SUHF antagna bedömningshandböcker för svensk och
utländsk förutbildning, samt i SUHF:s rekommendationer (www.suhf.se). Dessa
utgör del av universitetets regelverk för antagningsverksamheten.
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Avgifter i samband med anmälan och antagning

Enligt förordning (2010: 543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet
och högskolor ska högskolan ta ut en anmälningsavgift av avgiftsskyldiga sökande
innan prövning av anmälan kan ske. För att bli antagen till en utbildning ska en
avgiftsskyldig student ha betalt en studieavgift i enlighet med de beslut som fattats
vid SLU angående studieavgiftens storlek och tidpunkt för betalning. Tidpunkt för
betalning av studieavgift fastställs efter hörande av Migrationsverket.

Styrelsen för SLU beslutade den 15 december 2010, § 127/10 att fastställa denna
antagningsordning att gälla från och med antagningen till utbildningar som börjar
efter den 31 juli 2011. Universitetets tidigare antagningsordning upphör att gälla
den 1 augusti 2011.
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