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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande: Ulf Nilsson dekanus 

 Elin Önstorp föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

   

 

1 Antagning till senare del av Masterprogram 

Dnr LiU-2018-01977 

 

Beslutas att fastställa regelverk för antagning till senare del av 

Masterprogram vid Tekniska högskolan, LiU, enligt handling. 

 

Beslutet ska införas i universitetets Regelsamling och ersätter Dnr LiU-

2015-00003 (2015-09-24) Antagning till senare del av Masterprogram. 

  

 

 

 

 

Delges: 

Antagningsenheten (Helén Karlsson) 

Utbildningsledare TFK 

Studievägledare TFK 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

Sekreterare  Dekanus 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Regelverk för antagning till senare del av 

utbildningsprogram vid Tekniska högskolan, 

Linköpings universitet  

Antagning till senare del av masterprogram  

 

Ansökan  

För att söka till senare del, se anvisningar för ansökan som finns tillgängliga på 

www.lith.liu.se/studievagledning.  

Antagning  

Antagning kan endast ske i mån av plats. Antagning till senare del av masterprogram 

vid Tekniska högskolan, LiU kan tidigast ske till programtermin 2.  

Behörighet  

Behörig att antas till senare del av masterprogram vid Tekniska högskolan, LiU är den 

som uppfyller:  

• grundläggande behörighet till högskolestudier på avancerad nivå vilket innebär en 

kandidatexamen eller motsvarande. För program med engelska som 

undervisningsspråk krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. 

För program med svenska som undervisningsspråk krävs godkända kunskaper i svenska 

3/B samt engelska 6/A.  

• särskild behörighet som krävs för sökt utbildningsprogram.  

• särskilda förkunskapskrav till sökt termin enligt nedan.  

 
 
Särskilda förkunskapskrav: 
 
Till programtermin 2  

Den sökande ska ha uppnått minst 12 hp avslutade kurser som kan bytas ut/ersättas 
mot minst 12 hp på den sökta utbildningen.  
 
Till programtermin 3  

Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser som kan bytas ut/ersättas 
mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.  
 

http://www.lith.liu.se/studievagledning
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Till programtermin 4  

Den sökande ska ha uppnått minst 60 hp avslutade kurser, varav 30 hp på avancerad 
nivå inom huvudområdet, som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta 
utbildningen.  
 

Urval  
Om det finns fler behöriga sökande än antalet platser görs ett urval enligt följande 
rangordning:  
1. Sökande från LiU samt sökande från ett lärosäte som omfattas av avtal om 
utbytesstudier för påbörjande av masterprogram vid LiU  
2. Sökande från övriga lärosäten  
 
Om det finns fler behöriga sökande än antalet platser sker en rangordning inom 
urvalsgrupperna utifrån antalet godkända högskolepoäng från tidigare masterstudier 
som har uppnåtts vid sista ansökningsdag. Vid lika antal tillämpas lottning.  

 
Överklagande  
Bestämmelser avseende överklagande framgår av universitetets regelverk för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå, 
http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622645 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 

http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622645
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