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Rekommendationer 

- För all utbildning som utlyses på studera.nu:s engelskspråkiga webbplats rekommenderas 
anmälningstiderna 15 januari för hösttermin respektive 15 augusti för vårtermin. I den 
mån utbildning utlyses på den engelskspråkiga webben med anmälningstider 15 april/15 
oktober förutsätts att detta sker i s k lokala antagningsomgångar. Studenter på program 
vid lärosätena ska dock ges tillfälle att i särskild ordning söka engelskspråkiga kurser 
inom respektive program 15 april respektive 15 oktober.  

- För alla sommarkurser rekommenderas anmälningstiden 15 mars.  

- För all utbildning som utlyses på studera.nu:s svenskspråkiga webbplats rekommenderas 
anmälningstiderna 15 april respektive 15 oktober.  

 
 



Bilaga  
Utdrag ur PM från en arbetsgrupp inom Expertgruppen om förslagen till 
anmälningstider från läsåret 2010/2011 och framåt 
 
1 Bakgrund  

Svensk högre utbildning har på senare tid haft två huvudsakliga anmälningstidpunkter: 15 april 
inför kommande hösttermin och 15 oktober inför kommande vårtermin. På grund av en ökad 
internationalisering, bl a på den avancerade nivån enligt 2007 års examensordning 
(masterutbildningar), och mot bakgrund av en vikande efterfrågan från svenskspråkiga sökande 
har en allt högre andel av utbildningsutbudet kommit att avse engelskspråkiga kurser och 
program, på både grundnivå och avancerad nivå, med en internationell målgrupp.  

När det gäller de engelskspråkiga utbildningarna har det funnits ett önskemål från lärosätena om 
att kunna utannonsera dem samtidigt med de svenskspråkiga, dels för att dra nytta av det stora 
uppmärksamhetsvärde som de stora, ordinarie ansökningsomgångarna har bland presumtiva 
sökande, dels för att medborgare i Sverige och EU/EES har intresse av att kunna välja utbildning 
i ett sent skede. Mot detta har stått att medborgare i länder utanför EU/EES har ett oavvisligt 
intresse av mycket tidigare antagningsbesked än som kan ges med anmälningstiderna 15 april/15 
oktober, eftersom de behöver tid att söka och få uppehållstillstånd för studier i Sverige.  

Försök har därför gjorts dels med att anordna skild ansökan och antagning för de engelskspråkiga 
utbildningarnas olika målgrupper. Detta har dock, bl a av juridiska skäl, inte visat sig vara en 
framkomlig väg.  

I planeringen inför ansökan till ht 2009 och vt 2010 har därför inriktningen varit att primärt låta 
utbildningens språk avgöra när ansökan och antagning skall ske, detta eftersom den 
utomeuropeiska målgruppens behov av tidiga antagningsbehov är tvingande. Till engelskspråkiga 
masterutbildningar skall anmälan enligt SUHF:s rekommendation ske 15 januari resp 1 augusti. 
Motsv gäller enligt lokala beslut för engelskspråkiga program på grundnivå och för många 
engelskspråkiga kurser. Till svenskspråkiga utbildningar gäller 15 april resp 15 oktober. 
(Därutöver kan det förekomma att engelskspråkiga kurser (och i någon mån program) av olika 
skäl utlyses samtidigt med de svenskspråkiga, när den primära målgruppen finns i Sverige eller 
EU/EES. Till dessa utbildningar anmäler sig dock regelmässigt också ett stort antal sökande från 
andra länder, något som skapar olägenheter för både lärosäten och för sökande, som inte hinner få 
uppehållstillstånd.) 

Flera företrädare för lärosäten och utbildningsprogram har emellertid uttryckt att karaktären av 
utbildning (grundprogram, masterprogram, kurs etc) borde vara avgörande för 



anmälningstidpunkten, inte språket. Tydligast förespråkas detta av DULRIK, ett samarbetsorgan 
för de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna, som anser att anmälningstidpunkten för alla 
program på avancerad nivå (master, magister) bör vara densamma och tidig.  

Expertgruppen för studieadministrativa frågor beslutade därför i september 2008 att låta en 
mindre grupp genomlysa hur anmälningstiderna bör samordnas fr o m läsåret 2010/2011. I 
gruppen har ingått Einar Lauritzen, UU, Margaretha Nordstrand, VxU, Elisabeth Svensk, VHS 
och Peder Tjäderborn, UmU.  

Utgångspunkter för gruppens arbete  

Gruppen har endast behandlat de problem med gällande rekommendationer för anmälnings- och 
antagningstidpunkter som uppkommit till följd av det ökade utbudet av engelskspråkiga 
utbildningar på en engelskspråkig s k sökandewebb. Gruppen har därmed inte analyserat och tagit 
ställning till andra önskemål som kan finnas om ändring av gemensamma tidpunkter för 
samordnad anmälan och antagning. Gruppen har inte heller kunnat beakta konsekvenserna av en f 
n till januari/februari 2009 aviserad proposition om avgiftsplikt för studenter som inte kommer 
från EU/EES-området.  

Analys  

Gruppen konstaterar att sökande från Sverige och övriga EU/EES resp från länder utom EU/EES 
har olika behov, men att juridisk expertis förordar att detta inte omsätts i olika tidpunkter för 
ansökan och antagning. Därmed blir de behov som sökande utanför EU/EES har av tidig ansökan 
och tidiga antagningsbesked tvingande för de engelskspråkiga utbildningarna. Samtidigt förhåller 
det sig i ökad utsträckning så att program på avancerad nivå ges antingen på svenska eller på 
engelska, vilket medför att utbudet bör presenteras för och anmälan göras samtidigt av svenska 
sökande. Enligt gruppens uppfattning är det slutligen så att kommunikationen med alla sökande 
underlättas om anmälningsfristerna har ett återkommande format, t ex den 1:a eller 15:e i berörda 
månader.  

Det remitterade förslaget  

För all engelskspråkig utbildning rekommenderas anmälningstiderna 15 januari för hösttermin 
resp 15 augusti för vårtermin. Undantag: Studenter på engelskspråkiga program vid lärosätena 
ges tillfälle att i särskild ordning söka engelskspråkiga kurser 15 april resp 15 oktober.  

För alla program på avancerad nivå rekommenderas – oavsett undervisningsspråk - 
anmälningstiderna 15 januari för hösttermin resp 15 augusti för vårtermin.  

För alla sommarkurser rekommenderas anmälningstiden 15 mars.  



För all övrig svenskspråkig utbildning rekommenderas anmälningstiderna 15 april resp 15 
oktober.  

Övriga synpunkter  

Enligt gruppens uppfattning har den engelskspråkiga utbildningen blivit ett stort och bestående 
inslag vid lärosätena. Antagningen till alla program på avancerad nivå bör fortsättningsvis skötas 
samordnat. Den samordnade antagningen via VHS, som i dag omfattar de ordinarie 
antagningsomgångarna per 15 mars, 15 april och 15 oktober bör i samband med den ovan 
föreslagna omläggningen utvidgas till att också omfatta en eller flera antagningsomgångar per 15 
januari och 15 augusti. Skälet till att flera olika samordnade antagningsomgångar kan behövas 
vid dessa tillfällen är behovet av att hålla nere antalet sökbara engelskspråkiga masteralternativ p 
g a den omfattande institutionsmedverkan som behövs vid bedömning av särskild behörighet och 
urval.  

2 Remissinstansernas synpunkter  

En sammanställning av remissvaren gjordes av Fredrik Andersson på SUHF:s kansli och fanns 
med som underlag för Expertgruppens, styrelsens och Förbundsförsamlingens bedömningar.   

3 Expertgruppens slutsatser och förslag  

Expertgruppen bedömde efter remissomgången att den föreslagna rekommendationen om att alla 
program på avancerad nivå, även de svenskspråkiga, får anmälningstiderna 15 januari/15 augusti 
borde utgå och att rekommendationen borde koncentreras till att avse den engelskspråkiga 
webbplatsen inom studera.nu.  

Beslut att avge detta förslag till rekommendation från SUHF till dess medlemmar fattades vid 
expertgruppens sammanträde 2009-02-25. Beslutet var enhälligt.  
 


