Bilaga 1 till beslut C 2020-1062

Prioritering av urvalsgrupper och inom urvalsgrupp vid
platsbegränsade kurser
Följande kriterier måste uppfyllas för att beslutet ska kunna tillämpas:
 Student har sökt kurs inom tidsramen för kursvalet.
 Student har ingen tidigare registrering på kurs.
 Kurs har angiven platsbegränsning enligt kursplan.

Decision made by: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers University of Technology, 2020-09-25, C 2020-1062

Beslut fattat av: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, 2020-09-25, C 2020-1062

Villkor att ta hänsyn till vid prioritering av urvalsgrupper:
 Student som har kurs som obligatorisk i sin programplan har alltid platsgaranti till kursen.
 För en student som har en individuell studieplan sker manuell inläggning i Ladok av
obligatoriska, obligatoriskt valbara och valbara kurser inom aktivt program. Utfyllnadskurs
utanför programplan för att uppnå full studietakt läggs till manuellt som fristående kurs i
Ladok och följer prioritering av urvalsgrupper. Inläggning av utfyllnadskurs utanför
programplan på platsbegränsade kurser får bara göras under specifika perioder relaterat till
NyA kursvalets tidsplan.
 Inläggning av inresande utbytesstudenters kursval hanteras under specifika perioder
relaterat till NyA kursvalets tidsplan.
 Student som antas till senare del av program hanteras alltid med individuell studieplan.
Dessa studenters tillgång till kurser jämställs med ordinarie programstudent. För denna
grupp studenter beror antagning till kurser på vad som har tillgodoräknats från tidigare
lärosäte samt möjlighet till att upprätthålla heltidsstudier.
 Student som i slutet av sina studier vill ha tillgång till kurser utöver examen gör sen anmälan
i antagningsomgång i NyA. Dessa studenter kan få tillgång till kurser i mån om plats efter
överenskommelse med berörd handläggare.

Hantering av reservlistor och sen anmälan
I de fall student inte kan beredas plats på en kurs hamnar student på en reservlista i NyA rangordnad
utifrån urvalsgrupper och prioriteringsordning inom urvalsgrupp. Information om att kursen är full
finns i NyA. Allt eftersom platser blir tillgängliga sker placering på kurs utifrån reservlista i NyA.
Om kurs är fortsatt öppen för anmälan i NyA finns möjlighet till sen anmälan. Om kurs har reservlista
hamnar student efter de studenter i reservlistan som gjorde val inom antagningsomgångens
valperiod. Om kurs har lediga platser sker en efterplacering om student har utrymme relaterat till
generell eller i vissa fall individuell antagningsgräns i antagningsomgången. Vid sen anmälan görs
prioritering genom lottning per anmälningsdag.

Bilaga 1 till beslut C 2020-1062

Prioritering av urvalsgrupper görs enligt följande principer:
Prioritetsordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Urvalsgrupp
Kurs är obligatorisk i programplan
Kurs är obligatorisk men kurstillfället ligger inte i programplan
Kurs är obligatoriskt valbar inom programplan
Kurs är valbar inom programplan
Kurs utanför programplan1
Inresande utbytesstudent
Kurs utanför programplan i individuell studieplan2
Doktorand vill läsa kurs på masternivå
Fristående kurs för alumn
Fristående kurs för VFY-student

Prioritering av studenter inom urvalsgrupp görs enligt följande principer:
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1. Högst antalet poäng inom aktuellt utbildningsprogram
2. Lottning
Villkor att ta hänsyn till vid prioritering av studenter inom urvalsgrupp:
 Students val av kurs utanför programplan hanteras i enlighet med beslut C2020-1374
Kontroll av förkunskaper och kursöverlapp för studenter på Chalmers som väljer kurs utanför
programplan.
 Utresande utbytesstudent som studerar vid ett utbytesavtal och inte hunnit tillgodoräkna sig
de utbyteskurser innan urvalet sker tillskrivs ett schablonvärde. Schablonvärdet baseras på
de antal poäng studenter som varit på utbyte i genomsnitt brukar få tillgodoräkna sig från
sina utlandsstudier.
 Urval mellan inresande utbytesstudenter görs alltid med lottning.

1

Förtydligande: Prioritetsordning 4 Kurs utanför programplan innefattar följande urvalsgrupper:
Kurs på grundnivå för grundstudent och på masternivå för
masterstudent - kurs utanför programplan
Kurs på grundnivå för masterstudent – kurs utanför programplan
Kompletteringskurs för behörighet till masterprogram – kurs utanför
programplan

Med kompletteringskurs avses endast den kurs som den sökande i aktivt program saknar för att uppfylla
särskilt behörighetskrav till ett masterprogram som de har/kan få platsgaranti på. Högskoleingenjörer med
utfärdad examen vid Chalmers, vilka avser att söka ett masterprogram har möjlighet att söka
kompletteringskurs men prioriteras enligt prioritetsordning 8. Fristående kurs för alumn.
2

Kurs som utfyllnad för att uppnå full studietakt

