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Sista anmälningsdag för utbildningar  
 
Enligt högskoleförordningen 7 kap. 4 § ska den som vill antas till utbildning på grund-

nivå eller avancerad nivå anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan 

bestämmer. För studier vid Högskolan i Skövde ska normalt följande gälla som sista 

anmälningsdatum1: 

 

Utbildningar där Universitets- och högskolerådet har i uppdrag att sköta 

antagningen 

Utbildningar med start hösttermin 

 Program och kurser i den internationella antagningsomgången 15 januari 

 Program för vidareutbildning av redan yrkesverksamma2 15 mars/ 

 15 april 

 Program och kurser, inklusive behörighetsgivande förutbildning,  15 april 

i den nationella antagningsomgången 

Utbildningar med start vårtermin 

 Program och kurser i den internationella antagningsomgången 15 augusti 

 Program och kurser, inklusive behörighetsgivande förutbildning,  15 oktober 

i den nationella antagningsomgången 

Utbildningar med start sommartermin 

 Sommarkurser (nationell antagningsomgång) 15 mars 

 

                                                 
1 Om angivet datum infaller en helgdag flyttas sista anmälningsdag till den första vardagen efter helgdagen. 

2 Inför höstterminen 2018 skapade Universitets- och högskolerådet tillsammans med flera lärosäten en ny 

antagningsomgång, med tidigare anmälningsdag (15 mars istället för 15 april). Målgruppen är yrkes-

verksamma personer som vill vidareutbilda sig, främst sjuksköterskor som vill söka program som leder till 

barnmorske- eller specialistsjuksköterskeexamen. Planeringen av fortsatta studier för denna grupp – främst 

planering av tjänstledighet – kan underlättas genom att antagningsbeskedet kommer tidigare, i april i stället 

för i juli. Beslut om vilken antagningsomgång som ska väljas för berörda utbildningar vid Högskolan i 

Skövde fattas årligen av chefen för avdelningen för utbildnings- och studentstöd, på förslag av berörd 

prefekt. 
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Utbildningar med lokal antagning 

Utbildningar med start hösttermin 

 Utbytesstudier – inresande studenter 15 april 

 Utbytesstudier – utresande studenter 1 december 

 Senare del av program  1 juni 

 Valbara och valfria programkurser 15 april 

Utbildningar med start vårtermin 

 Utbytesstudier – inresande studenter 15 oktober 

 Utbytesstudier – utresande studenter 15 maj 

 Senare del av program 15 november 

 Valbara och valfria programkurser 15 oktober 

 

 


