Chalmersomgången läsåret 2021/22
anmälan till masterprogram är öppen 1-15 april på antagning.se
Läs mer på på Studentportalen under rubriken Välja masterprogram

Grundnivåprogram
på Chalmers

Arkitekt
Civilingenjör
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöingenjör
Sjökapten

1-15 april
Anmälan
via
antagning.se

15 april
Sista kompletteringsdag
av både
grundläggande och
särskild behörighet

Grundläggande behörighet

En utfärdad kandidat/högskoleingenjörsexamen
(omfattande minst 180hp/3år)

samt

Särskild behörighet

Förtur (platsgaranti)

samt

Den särskilda behörigheten (SB) är
programspecifik. Den består av visst
huvudområde och eventuella
kurskrav (eller portfolio).

Följande villkor ska vara
uppfyllda
senast 15/4:

Pågående studier? Om du uppfyller följande villkor kan
du beviljas undantag från kravet på grundläggande
behörighet i samband med antagningen; pågående
studier med minst 150hp inrapporterade inom ett
program på Chalmers samt ett slutfört/registrering
innevarande termin på kandidatarbete/exjobb.

21 maj
Kontrollbesked
Kontrollera att
uppgifterna på fliken
meriter på antagning.se
är korrekta.
Endast inrapporterade,
avklarade kurser
i Ladok beaktas

1-4 juni

2-15 juni

Antagningsbesked 1
Besked om:
- antagen
- reservplats
- struken (obehörig)

Antagningsbesked 2
Besked om:
- antagen
- reservplacering
- struken (obehörig)

Svarskrav

Inget svarskrav

4-10 juni

Öppnar (ej klart)
Stänger 30 augusti

Svarstid för att tacka JA
Svarskrav för att behålla erbjuden
plats eller reservplats

1) Anmälan på antagnings.se
2) Grundläggande och särskild
behörighet är uppfylld
2) Sökande har valt 2 program
som omfattas av förtur
(platsgaranti)

Kurser som krävs för SB måste vara
inrapporterade i Ladok
senast sista dag för anmälan/
komplettering
(ett och samma datum from 2019)

16 juni-13 augusti

30 augusti
Terminsstart

Sen anmälan
Sen anmälan kan stänga
tidigare och är som längst
öppen till och med 13
augusti. Antagningsbesked
publiceras från mitten av
juli och fram till
terminsstarten. Förtur
gäller inte.

Obligatorisk digital
registrering i Ladok
via Studentportalen

Chalmers organiserade utbyten inom World Wide, Unitech eller Erasmus
Du som planerar att delta i ett utbytesprogram ska anmäla dig till ett eller flera masterprogram i tid. Tacka ja till eventue llt erbjuden plats eller reservplats. Du ska läsa på Studentportalen vad som
gäller avseende obligatorisk registrering i augusti. Kontakta din Koordinator på Chalmers International Mobility (CIM) om du har ytterligare frågor.

Med reservation för ändringar
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