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S t y r e l s e n  fö r  h uman i o r a o c h  t e o l o g i  
A r b e t s u t s k o t t e t  
 

Behörighet och urval till kurser och program på avancerad nivå 
 
Detta dokument fastställer urvalsmetoder för 
antagning till program och kurser vid område HT.  
 
Kriterier och inbördes prioriteringsordning mellan 
dessa anges i utbildnings- och kursplaner och 
fastställs av områdesstyrelsen (kursplanegruppen via 
delegation) i samband med att planerna fastställs. 
Respektive kurs- och programanordnare svarar sedan 
för tillämpningen av besluten samt själva beslutet 
om urval. 
 
Behörighet 
För tillträde till kurser på avancerad nivå krävs 90 
högskolepoäng från grundnivå. Därutöver finns ofta 
särskilda behörighetskrav ifråga om ämnesstudier som 
regleras i förkunskapskraven till varje kurs. 
 
För tillträde till program på avancerad nivå krävs 
som grundläggande behörighet att kraven för 
kandidatexamen är uppfyllda. För varje program kan 
därutöver särskilda förkunskapskrav uppställas.  
 
Urval 
Kurser inom masterprogram kan sökas och läsas som 
fristående kurser i mån av plats. Programstudenter 
har alltid platsgaranti till kurser inom programmet. 
För övriga sökande gäller sedvanliga urvalet till 
fristående kurser. Om utrymme finns på kurserna 
annonseras de ut som lediga platser och de är då 
öppna för efteranmälan. 
 
Kvotering mellan internationella och nationella 
studenter får inte ske om det inte finns särskilda 
skäl för det som t ex behovet av heterogen 
studentgrupp. 
 
Nationella studenter 

2007-03-14 

 

1 

 

BESLUT 



 
 
 2 
För studenter med grundläggande utbildning i det 
svenska utbildningssystemet gäller följande 
generella urvalskriterier i prioritetsordning: 

1) Betyg på det självständiga arbetet. Betyg från 
olika betygssystem ska ekvivaleras. 

2) Intervjuer eller testresultat. 
3) Letter of Intent i de fall kurserna ges på 

engelska. 
 
 
 
 
 
Internationella studenter 
För urval bland studenter med internationell 
utbildning på grundnivå används delvis andra 
urvalskriterier, eftersom inte alla länder har ett 
självständigt arbete som krav för kandidatexamen. 
Dessa kriterier är följande:  
 

1) Betyg på självständigt arbete alt. kurser 
(academic results) 

2) Testresultat (t ex språk- eller 
förkunskapstester) 

3) Letter of Intent 
4) Rekommendationsbrev från sändande institution 
5) Övriga meriter 

 
Behörighet- och urvalsgrunderna ska framgå i kurs- 
och utbildningsplanerna. 


