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Politices kandidatprogrammet

Ansökan till Politices kandidatprogrammets senare delar
Följande anvisningar gäller för den student som vid ansökan till politices
kandidatprogrammet (pol.kand.) 180 hp vid Lunds universitet har slutfört
eller läser statsvetenskaplig grundkurs (STVA12) eller motsvarande.
Ansökan till programmets senare delar kan göras till vårterminer och
höstterminer. OBS! Anmälan till programmets senare delar måste ske på
utsatt tid dvs. senast sista anmälningsdag vanligtvis15 april inför
höstterminer och vanligtvis 15 oktober inför vårterminer på
www.antagning.se.
För mer information om obligatoriska och valbara kurser inom programmet
vänligen läs utbildningsplanen på pol.kand.-programmets hemsida
(www.svet.lu.se/polkand) under ”svar på vanliga frågor” eller ta del av
anmälningsanvisningarna som för varje ansökningsperiod publiceras här,
http://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/anmalan-och-antagningsteg-steg/anmalan-till-kurser-inom.

Vad innebär en ansökan till programmets senare delar
Vad vi tillsammans med den lokala antagningsavdelningen vid LU hjälper
dig som sökande med vid en ansökan till senare delar är en möjlighet att
kunna bli antagen till programmet 30 hp och en fristående kurs omfattande
30 hp, dvs. totalt 60 hp. Detta är annars omöjligt i antagningssystemet som
har en antagningsspärr på 45 hp.
Vad du som sökande måste göra är att konkurrera om en studieplats till
programmet med dina gymnasiala meriter och eventuellt högskoleprov.
Observera att även om du blir antagen till programmet så måste du med dina
gymnasiala meriter, högskoleprov och med akademiska meriter även
konkurrera om en plats till den fristående kursen. En programantagning är
alltså inte platsgaranti till den fristående kursen du söker till som första kurs
inom programmet.
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Att ansöka till Politices kandidatprogrammets senare delar
på antagning.se
Då du som sökande inte har någon garanti att erhålla en studieplats så ska du
alltid ha reservalternativ till din ansökan. Vi rekommenderar att du studerar
utbildningsplanen eller anmälningsanvisningarna (se ovan) och läsa om de
kurser som studenterna inom programmet vanligtvis läser termin tre. Dessa
kurser rekommenderar vi dig att ha som reservalternativ till din ansökan.

Ansökan steg för steg
Steg 1 är att söka upp pol.kand.-programmet och den kursen som du avser
bli din första kurs inom programmet på www.antagning.se,
Steg 2 är att söka upp den eller de kurser du önskar ha som reservalternativ
till ovanstående första kurs,
Steg 3 är att rangordna dina val. Som sökande ska du rangordna dina val
enligt följande modell:
Prio 1. Politices kandidatprogrammet, 180 hp,
Prio 2. t ex Nationalekonomi grundkurs 1-30 hp (NEKA12) eller den eller
de kurser omfattande 30 hp som du avser vara din första termin inom
programmet.
Prio 3- rangordna dina reservalternativ i fallande ordning.
Skicka sedan in din ansökan enligt anvisningar på antagning.se
Steg 4 är att omgående efter ansökan på antagning.se kontakta
studievägledningen vid statsvetenskapliga institutionen
(studievagledare@svet.lu.se) och informera om ovanstående ansökan till
programmets senare delar. Vid kontakt ska student uppge namn,
personnummer och den fristående kurs du har ansökt till som första kurs
inom programmet.
Steg 5 är att när du erhåller antagningsbesked 1 från VHS tacka <ja> till
både till programmet och till den fristående kursen samt dina eventuella
reservalternativ. Oavsett om du är reservplacerad eller inte ska du tacka ja
enligt ovanstående anvisning.
Steg 6 är att ta dina erbjudna studieplatser i anspråk genom att väl i Lund
närvara vid det obligatoriska introduktionsmötet för programmet och till de
enskilda kurserna som utbildningsansvariga institutioner kallar till.
För mer information om programmet och ansökan vänligen kontakta
studievägledningen vi statsvetenskapliga institutionen.
Statsvetenskapliga institutionen
Studievägledningen
Telefon: 046-2228950 E-post: studievagledare@svet.lu.se

