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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande:   

 Ulf Nilsson dekanus 

 Kia Ölvander föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

 

1 Villkor samt fördelning av garantiplatser för studerande på 

Tekniskt-naturvetenskapligt basår 

Dnr LiU-2018-03643 

 

Beslutas att fördela garantiplatser för studerande som antas till basår  

fr o m ht 2018, enligt bifogad handling. I beredningen av ärendet har 

Ledningsgruppen för utbildning (LGU), inklusive representanter från 

studentkåren, medverkat. 

  

 

Delges: 

Utbildningsledare, TFK 

Studievägledare, TFK 

Nämndsamordnare, TFK 

Catarina Carlberg, TFK 

Helena Herbertsson, Prodekan Tekniska fakulteten 

Karin Enander, ordförande KB-nämnden 

Jörgen Nissen, Dekan Utbildningsvetenskap 

Catarina Magnusson, Kanslichef Utbildningsvetenskap 

Helena Köhler, Utbildningsvetenskap 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

sekreterare  justerare 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Beslut om villkor samt fördelning av garantiplatser 
för studerande på Tekniskt-naturvetenskapligt 
basår  
 
Antal garantiplatser  

På samtliga utbildningar angivna enligt nedan reserveras 6 platser per 
utbildningsalternativ för studerande från Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Ev. urval 
till översökta garantiplatser baseras på studieprestationer inom basåret.  

 

Villkor för garantiplats  

Garantiplats beviljas endast i den antagningsomgång för hösttermin som följer direkt 
på studieperioden för basårsutbildningen. 
Garantiplatser fördelas innan urval 1. Studerande på basår som vill delta i urvalet 
måste alltså ha slutfört samtliga kurser inom basåret innan sista kompletteringsdatum 
(~15 juni). 
 

Anmälan, antagning och urval till garantiplats 

För anmälan, antagning och urval gäller följande: 

 Garantiplats söks under pågående basår genom anmälan till utbildningarna (i 

prioritetsordning) på antagning.se, i enlighet med gällande tidplan för ansökan 

till utbildning på universitet och högskola. 

 Om studerande på basåret ej söker till något program som omfattas av 

garantiplatslöftet senast sista ordinarie anmälningsdag för 

antagningsomgången, betraktas platsgarantin som förbrukad. 

 Urval till översökta garantiplatser baseras på ett lokalt meritvärde som 

beräknas per studerande som uppnått slutbetyg (3, 4 eller 5) i kurs 

multiplicerat med kursens omfattning (antal hp, se nedan) summerat över de 

obligatoriska kurserna inom basåret. Vid lika meritvärde används 

gymnasiebetyg som skiljevärde. 

o Fysik 1 (12hp) 

o Fysik 2 (8hp) 

o Kemi 1 (8hp) 

o Matematik 3C (10hp) 

o Matematik 4 (8hp) 

 Studerande som slutfört basåret (dvs samtliga obligatoriska kurser inom 

basåret samt valbara kurser inom basåret upp till totalt 60hp) senast till sista 

kompletteringsdag för antagningsomgången direktantas före urval 1 till den 

utbildning som garantiplats erhålles på. 
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 Studerande som erhållit garantiplats men som i urval 1 antas till annan 

utbildning som prioriterats högre i anmälan, stryks från sin garantiplats och 

platsgarantin betraktas som förbrukad. 

 Om studerande som antagits till program på garantiplats ej tackar ja till den 

givna platsen betraktas platsgarantin som förbrukad. 

Alternativa antagningsmöjligheter efter basår 

Studerande som ej slutför hela basåret men som ändå uppfyller tillträdeskrav för sökt 
utbildning deltar i ordinarie urval i konkurrens med övriga sökande med samma typ av 
meriter (gymnasiebetyg/högskoleprov). 
Studerande på basår som söker efterföljande utbildning som ej omfattas av 
garantiplatslöfte kan hänvisa till slutförda basårkurser för behörighet men har sitt 
meritvärde från gymnasiebetyg och/eller högskoleprov. 
Studerande som ej slutför basåret under nominell studieperiod hänvisas till ordinarie 
examinationstillfällen och omexaminationstillfällen inom basårskurserna under 
nästkommande läsår. 

 

Utbildningar med garantiplats vid Tekniska fakulteten 

Antagna till Tekniskt-naturvetenskapligt basår kan fr.o.m. höstterminen 2016 välja 
garantiplats på följande utbildningsprogram vid Tekniska fakulteten, under 
förutsättning att programmen annonseras inom ordinarie antagningsomgång inför 
hösttermin. 
Civilingenjörsprogram  
Datateknik (D)  
Design och produktutveckling (DPU)  
Elektronikdesign (ED)  
Energi-Miljö-Management (EMM)  
Industriell ekonomi (I)  
Informationsteknologi (IT)  
Kemisk biologi (KB)  
Kommunikation, transport och samhälle (KTS)  
Maskinteknik (M)  
Medicinsk teknik (MED)  
Medieteknik (MT)  
Mjukvaruteknik (U)  
Teknisk biologi (TB)  
Teknisk fysik och elektroteknik (Y)  
 
Högskoleingenjörsprogram 
Byggnadsteknik (BI)  
Datateknik (DI)  
Elektronik (EL)  
Kemisk analysteknik (KA)  
Maskinteknik (MI)  
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Kandidatprogram 
Biologi (Bio)* 
Kemi – molekylär design (Kem)* 
Kemisk biologi (KB) 
Matematik (Mat) 
 
*) Under förutsättning att den särskilda behörighet som krävs uppnåtts, se ev. valbara 
kurser inom basåret.  
 

Utbildningar med garantiplats inom Utbildningsvetenskap 

Antagna till Tekniskt-naturvetenskapligt basår kan fr.o.m. höstterminen 2018 välja 
garantiplats på följande utbildningsprogram inom Utbildningsvetenskap, under 
förutsättning att programmen annonseras inom ordinarie antagningsomgång inför 
hösttermin:  
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång 
matematik* 
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi* 
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång 
matematik*  
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång 
biologi* 
 
*) Under förutsättning att den särskilda behörighet som krävs uppnåtts, se ev. valbara 
kurser inom basåret samt övriga behörighetskrav för ämneslärarprogrammet ingång 
biologi resp. matematik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson         Jörgen Nissen  
Dekan, Tekniska fakulteten        Dekan, Utbildningsvetenskap 
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