
Tidplan utbildningsutbudet HT2021/VT2022 
 
Fyra datum på denna sida är tidpunkter då verksamheten ska vara klara med sitt jobb.  
Dessa är märkta med fetstil och texten ”Deadline institution” samt ”Deadline fakultet”.  
Resterande datum är för er kännedom. 

 
 Augusti/september 2020 

 Datum Information 

 
Måndag 2020-08-24 Selma öppet för inmatning av samtliga programtillfällen. 

 
Måndag 2020-08-24 Selma öppet för inmatning av samtliga kurstillfällen (i första hand internationella). 

! 
 
Deadline institution 
Söndag 2020-09-20 
 

Sista dag för institutionerna att lägga in samtliga programtillfällen (alla antagningsomgångar) 
samt internationella kurstillfällen med tidigt ansökningsdatum  
(antagningsomgång IKHT21, IKVT22). 

! 

 
Deadline fakultet 
Söndag 2020-09-27 
 

Sista dag för fakulteterna att godkänna samtliga programtillfällen (alla antagningsomgångar) 
samt internationella kurstillfällen med tidigt ansökningsdatum  
(antagningsomgång IKHT21, IKVT22). 

 Oktober 2020 

 

Måndag 2020-09-28 
t.o.m. mån 2020-10-12 

Antagningen godkänner alla programtillfällen (alla antagningsomgångar) samt internationella 
kurstillfällen med tidigt ansökningsdatum (antagningsomgång IKHT21, IKVT22) som 
godkänts senast 27/9 av fakultet. 

 

Tisdag 2020-10-13  

Programtillfällen (alla antagningsomgångar) och internationella kurstillfällen 
(antagningsomgång IKHT21, IKVT22) publiceras i studentrekryteringswebben på 
www.umu.se.  
Utbudet publiceras även på www.antagning.se och www.universityadmissions.se 

 

Fredag 2020-10-16 Webbanmälan öppnar för tillfällen i antagningsomgångarna IKHT21 samt MASTERHT21. 

 November 2020 

! 

 
Deadline institution 
Söndag 2020-11-08 
 

Sista dag för institutionernas inläggning av kurstillfällen som bjuds ut som fristående kurs 
(antagningsomgång HT2021, VT2022).  
Obs detta gäller även sommarkurstillfällen samt utbytesstudenternas utbud 
(antagningsomgång ST2021, USHT21, USVT22)!  

! 

 
Deadline fakultet 
Söndag 2020-11-22 
 

Sista dag för fakulteterna att godkänna kurstillfällen som bjuds ut som fristående kurs 
(antagningsomgång HT2021, VT2022).  
Obs detta gäller även sommarkurstillfällen samt utbytesstudenternas utbud 
(antagningsomgång ST2021, USHT21, USVT22)! 

 
Måndag 2020-11-23 
t.o.m. mån 2020-12-14 

Antagningen godkänner de kurstillfällen som godkänts senast 22/11 av fakultet. 

 December 2020 

 

Tisdag 2020-12-15 

Kurstillfällen för antagningsomgång HT2021, VT2022, ST2021, USHT21 samt USVT22 
publiceras i studentrekryteringswebben på www.umu.se.  
Utbudet publiceras även till www.antagning.se och www.universityadmissions.se  

  



Tidplan utbildningsutbudet HT2021/VT2022 

 
Två datum på denna sida är tidpunkter då verksamheten ska vara klara med sitt jobb.  
Dessa är märkta med fetstil och texten ”Deadline institution och fakultet”.  
Resterande datum är för er kännedom. 
 

 

 Januari 2021 

 Datum Information 

 

Fredag 2021-01-15 
Sista dag för anmälan till de tillfällen som finns i antagningsomgångarna IKHT21 och 
MASTERHT21. 

! 

 
Deadline institution 
och fakultet 
Söndag 2021-01-31 
 

Programkurstillfällen för antagningsomgång HT2021 inlagda och godkända av såväl 
institution som fakultet. Detta gäller rena programkurstillfällen, dvs tillfällen som ej erbjuds 
som fristående kurs. 

 Februari 2021 

 
Fredag 2021-02-19 Webbanmälan öppnar för tillfällen i antagningsomgången ST2021. 

 Mars 2021 

 
Måndag 2021-03-15 Sista dag för anmälan till de tillfällen som finns i antagningsomgången ST2021. 

 
Måndag 2021-03-15 Webbanmälan öppnar för tillfällen i antagningsomgången HT2021.  

 April 2021 

 
Torsdag 2021-04-15 Sista dag för anmälan till de tillfällen som finns i antagningsomgången HT2021. 

 Juni 2021 

 

Tisdag 2021-06-01 Webbanmälan öppnar för tillfällen i antagningsomgångarna IKVT22 samt MASTERVT22. 

! 

 
Deadline institution 
och fakultet 
Söndag 2021-06-13 
 

Programkurstillfällen för antagningsomgång VT2022 inlagda och godkända av såväl 
institution som fakultet. Detta gäller rena programkurstillfällen, dvs tillfällen som ej erbjuds 
som fristående kurs. 

 Augusti 2021 

 

Måndag 2021-08-16 
Sista dag för anmälan till de tillfällen som finns i antagningsomgångarna IKVT22 samt 
MASTERVT22. 

 September 2021 

 
Onsdag 2021-09-15 Webbanmälan öppnar för tillfällen i antagningsomgång VT2022. 

 Oktober 2021 

 
Fredag 2021-10-15 Sista dag för anmälan till de tillfällen som finns i antagningsomgången VT2022. 


