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Ansökan om tillstånd att använda lokal urvalsgrund 

Bakgrund 
När antalet behöriga sökande är större än antalet studieplatser måste ett urval göras. För utbildningar 
som vänder sig till nybörjare i högskolan är de tillåtna urvalsinstrumenten reglerade i högskole-
förordningen. Där sägs bland annat att andra urvalsgrunder än betyg och högskoleprov får användas 
till högst en tredjedel av platserna (se 7 kap. 13 och 23 §§ högskoleförordningen). 

I Umeå universitets antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Dnr 500-
3403-09) anges de lokala urvalsgrunder som enligt universitetsstyrelsens beslut ska kunna användas 
vid Umeå universitet (avsnitt 6.2.2). Förutom särskilda prov räknas ytterligare några urvalsgrunder 
upp.  

Majoriteten av de fastställda grupperna gäller någon särskild kategori sökande. I dessa fall görs 
meritvärdering/ rangordning inom grupperna normalt på basen av betyg eller högskoleprovresultat.  

Ansökan 
Den institution som önskar använda någon av de lokalt beslutade urvalsreglerna ska ansöka om detta 
hos rektor. Antagningsrådet är beredande organ för dessa ansökningar.  

Ansökan ska undertecknas av prefekt/utbildningsansvarig och skickas till antagningsrådet senast 
1 oktober läsåret innan urvalsgrunden är tänkt att börja användas. 

I ansökan ska följande ingå: 

• En beskrivning av den utbildning som avses. 

• Uppgift om det antal platser som ska tillsättas i denna urvalsgrupp. 

• En motivering till varför man vill använda den urvalsgrund man väljer. 

• En utförlig beskrivning av urvalsinstrumentet. Av beskrivningen ska framgå: 
-  vilka egenskaper/särskilda kompetenser instrumentet ska mäta som inte framgår av betyg och 

högskoleprov; 
-  varför det är viktigt att mäta dessa egenskaper/kompetenser; 
-  varför dessa egenskaper/kompetenser inte kan förvärvas under utbildningens gång; 
-  hur mätningen ska gå till och hur meritvärdering inom gruppen ska göras; 
-  i det fall urvalet görs i flera steg, hur de olika stegen är utformade och det poängmässiga 

förhållandet mellan dem. 

• En motivering till varför man vill använda den urvalsgrund man väljer. 

• En beskrivning av eventuell tidigare användning av lokalt beslutade urvalsgrunder. 

• En beskrivning av den kompetens man har för att genomföra urvalet. 

• En beskrivning av hur urvalet ska dokumenteras och utvärderas. 

• En beskrivning av den information som ges till presumtiva sökande och hur resultatet av urvalet 
kommer att meddelas de sökande. 
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