Tidplan för antagning till vårterminen 2022
Datum

Händelse

Aktör

Senast 15 juni

Utbildningsutbudet läggs in i Lubas

Institution

8 september

Programanvisningar ska vara klara.

Institution (Antagningen)

9 september

Programunderlag går över från Ladok till NyA.

Antagningen

15 september

Anmälan för sökande öppnar på antagning.se
Obs! Endast utbildningstillfällen med fastställda kurs/utbildningsplaner kommer att vara öppna för
anmälan!

Antagningen/UHR

15 oktober

Sista anmälningsdag

Student

1 november

Sista dag att betala anm. avgift eller att styrka
avgiftsfrihet

Student

”Handläggningsperiod”
19 oktober –
6 december

Fr o m ett par veckor in i perioden (fram till urval)
kommer antagningen att behöva en del
bedömningshjälp från er på institution.

Antagningen/Institution/UHR

15 november

Listor för Alias bör tas fram

Antagningen

18 november

Antagningstal ska vara inlagt och eventuella
detaljerade antagningstal ska vara inskickade

Institution

1 december

Sista kompletteringsdag

Student

2 december

Bedömningar på NyA-webben ska vara klara (absolut
sista dag!)

Institution

7 december

Urval 1

Antagningen/UHR

9 december

Publicering av urvalsresultat

UHR
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Datum

Händelse

Aktör

”Överklagandeperiod”

Fr o m
10 december

Överklaganden kan inkomma fr o m att resultatet från
urval 1 gjorts tillgängligt för de sökande (man har 3
veckor på sig att överklaga från det att man kunnat ta
del av urvalsresultat). Överklaganden ska skickas
vidare till ÖNH inom en vecka från ankomst, och
måste skyndsamt kompletteras med utlåtande från LU
(Antagningen handlägger, men vi är ibland beroende
av yttrande från berörd institution)

Antagningen/institution

15 december

Sen anmälan öppnar (i de fall det behövs)

Antagningen/UHR

17 december

Sista svarsdag

Student

20 december

Urval 2

Antagningen/UHR

22 december

Publicering av urvalsresultat

UHR

22 december

Överföring av urvalsresultat till Ladok

Antagningen

23 december

Efterantagningstal ska vara inlagt

Institution

”Efterantagningsperiod”

23 december
– maj 2022

Handläggning av efteranmälningar till
anmälningsalternativ öppna för sen anmälan påbörjas
som tidigast 201222. Den första månaden prioriteras
utbildningar som startar v 3 – 6. Fr o m februari
hanteras startvecka 7 och framåt.
Obs! Antagningen kommer att behöva
bedömningshjälp av institution även vid
efterantagning, och vissa institutioner har också
”eget” löpande jobb att göra på NyA-webben (för de
anmälningsalternativ där de själva bedömer
behörighet).
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Antagningen/Institution

