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Riktlinjer för antagning till senare del av 
utbildningsprogram  
 

Typ av dokument: Riktlinjer  

Beslutad av: Studieadministrativ chef 

Beslutsdatum: 2022-04-14 

Dnr: BTH-1.1.3-0128-2022 

Gäller från: 2022-04-14 

Beskrivning 
Dokumentet vänder sig till de som söker antagning till senare del av 
utbildningsprogram och den administrativa och akademiska personal som är 
inblandad i handläggningsprocessen. 

Förutsättningar 
Student som har studerat på universitet eller högskola inom eller utom Sverige, i 
motsvarande omfattning och innehåll som någon del av ett utbildningsprogram 
inom BTH, får medges antagning till senare del av program. 

Förutsättningarna är att den sökande uppfyller grundläggande och särskild 
behörighet till det sökta programmet och är behörig till kurser den termin 
studenten antas till. Den sökande ska kunna uppvisa dokumentation av sina 
tidigare studier på ett sådant sätt att en bedömning kan genomföras. 

Antagning till senare del kan endast ske om det finns lediga platser på 
programmet och dess ingående kurser. 

BTH antar inte till senare del av program till termin 1 annat än i undantagsfall och 
då endast till läsperiod 2. Detta kan ske under förutsättning att ingen 
reservantagning är möjlig och att det gagnar studentens fortsatta studier. 

BTH kan inte garantera heltidsstudier och kan aldrig i förväg säga exakt hur lång 
den kvarvarande utbildningstiden vid BTH kommer att bli. 
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Studieadministrativ chef kan bestämma att ett program inte ska ha antagning till 
senare del tills vidare på begäran av programansvarig och utbildningsledare/ 
prefekt. 

Rutiner 
Ansökan ska ha inkommit senast 15 maj för kommande hösttermin och senast 15 
november för kommande vårtermin. Sena ansökningar behandlas i mån av tid och 
resurser. 
 
Förutsatt att ansökan kommit in i tid ska sökande få besked gällande sin antagning 
senast den 1 juli inför hösttermin och 15 januari inför vårtermin. 
 
Om antal sökande överstiger antal lediga platser ska rangordning ske med 
utgångspunkt från flest avklarade akademiska poäng vid sista ansökningsdag. Om 
sökande har lika många akademiska poäng får lottning tillämpas. 

Bedömning av tidigare högskolestudier som görs i handläggningen är inte ett 
beslut om tillgodoräknande. Studenten ansöker om tillgodoräknande när 
antagningen till programmet är genomförd. Beslut om tillgodoräknande kan 
påverka studieupplägget och eventuellt programtermin. Om denna situation 
uppstår kan studieupplägget justeras genom att studenten ansöker om en anpassad 
utbildningsplan (AUP).  

Beslutsfattare gällande antagning till senare del av utbildningsprogram är 
studieadministrativ chef. 
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