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TILLÄGGSBESLUT fattat av vicerektor för utbildning och livslångt lärande
Datum

Diarienummer

20220210

C 2022-0227

Datum då beslutet
skickas ut enligt
sändlista:

Dokumentstrukturnummer

Bilagor

D1.3 - Verksamhetsledning

Medverkande i beslutet:
Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande
Nikola Markovic, UOL KFM
Mikael Enelund, UOL MATS
Jörgen Blennow, UOL EDIT-I
Mia Bondelind, UOL ASAM
Ulrika Lundqvist, UOL Livslångt lärande

Föredragande/handläggare:
Petronella Hudin, Antagningshandläggare

Kort sammanfattning av innehållet i beslutet

Decision made by: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers University of Technology, 2022-02-22, C 2022-0227

Beslut fattat av: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, 2022-02-22, C 2022-0227

Tillägg till antagningsordningarna för grundutbildning, förutbildning samt fort- och vidareutbildning
vid Chalmers tekniska högskola, läsåren 2021/22 och 2022/23. Ändringar i kapitel 11 examensarbete
om 30-60hp, som fristående kurs för externa studenter på avancerad nivå. Tillägget träder i kraft den
10 februari 2022. (Styrdokument)
Amendments to Admission Regulations for First and Second Cycle (Bachelor’s and Master’s Level),
Foundation Year and Continuing Professional Development at Chalmers University of Technology,
Academic Years 2021/22 and 2022/23. Changes in chapter 11, thesis 30-60cr (hp) as a freestanding
course for external students at second cycle (Master’s level). Applicable from 10 February 2022.
(the Regulations is part of Chalmers’ Policy Documents)

1. Ärende: Beslut av vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson att godkänna tillägg
till antagningsordningarna för grundutbildning, förutbildning samt fort- och
vidareutbildning, för läsåren 2021/22 och 2022/23. Ändringar i kapitel 11,
examensarbete om 30-60hp som fristående kurs för externa studenter på
avancerad nivå träder i kraft den 10 februari 2022.
2. Bakgrund
2.1 Beskrivning av ärendet
Kapitel 11 i antagningsordningen reglerar anmälan, behörighet och urval för tillträde till
examensarbete om 30-60hp, som fristående kurs för externa studenter på avancerad nivå.
I kapitel 11 behöver ett förtydligande göras så att innehållet inte avviker från de regler som idag
tillämpas för registrerade studenter inom Chalmers grundutbildningsprogram (interna studenter).
Regelverket ska inte avvika när det gäller behörighetskrav, men kan göra det avseende anmälan och
urval.
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Ny text under Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för avancerad nivå samt 45hp inom ett masterprogram
(Se vidare 9.2.1)
Alternativt
Minst 225hp avklarade inom programmet på en civilingenjörs-/arkitektutbildning (300hp)
Språkkrav (ingen ändring)
Engelska 6 eller motsvarande
Särskild behörighet (ingen ändring)
Godkänd projektplan för examensarbete, underskriven av ansvarig examinator vid Chalmers
Antagningsordningen fastställs i oktober året före det läsår den kommer att börja gälla. Anledningen
till detta är att Chalmers måste tillhandahålla information som är giltig för den kommande
antagningsomgången för presumtiva studenter.
Antagningsordningen är ett styrdokument av typen föreskrift. De regler som gäller för tillträde till
Chalmers utbildningsalternativ är i huvudsak samordnade med de förordningar och föreskrifter som
de statliga lärosätena följer. Chalmers är enskild utbildningssamordnare och kan komplettera med
lokala föreskrifter. När avsteg görs regleras dessa genom aktuell antagningsordning.
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2.2 Samband med andra ärenden
C 2021-0099 Antagningsordning för grundutbildning, förutbildning samt fort- och vidareutbildning
vid Chalmers tekniska högskola, läsåret 2022/23
C 2020-1377 Antagningsordning för grundutbildning inklusive förutbildning och fortbildning vid
Chalmers tekniska högskola, läsåret 2021/22
C 2016-0096 Arbetsordning Chalmers utbildning på grund- och avancerad nivå

2.3 Beredningsgång
Enhetschefen för antagning och examen uppmärksammade att tillträdesreglerna för interna och
externa sökande till examensarbete på avancerad nivå inte överensstämde. Samma kurs kan inte ha
olika krav för behörighet. Efter en diskussion i grundutbildningens ledningsgrupp enas man om att
detta bör ändras omgående. Eftersom beslutet är till studenterna fördel, kan beslutet fattas
omgående.

3. Beslut
3.1 Beslutsinnehåll
Chalmers regler för anmälan, behörighet och urval för tillträde till grundutbildning (grund- och
avancerad nivå), förutbildning samt fort- och vidareutbildning för kommande läsår regleras i
antagningsordningen. Antagningsordningen revideras årligen och fastställs av vicerektor för
utbildning och livslångt lärande.
I tidperioden mellan två antagningsordningars fastställande samt om beslutet ska träda i kraft
omgående, krävs ett tillägg som i detta fall berör två antagningsordningar.

3.3 Genomförande och kommunikation av beslutet
När beslutet har expedierats enligt sändlista:
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Ska tillägget till föreskriften visas ut på Intranätet (Styrdokument).
Ska uppdateringar och rättelser göras snarast på chalmers.se av antagningen.

Anna Karlsson-Bengtsson
vicerektor för utbildning och livslångt lärande
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Petronella Hudin
antagningshandläggare
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Kopia av beslutet skickas (av handläggaren) till beslutsfattare, föredragande,
medverkande i beslutet samt till:
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Grundutbildningens ledningsgrupp
Programansvariga
Masterprogramansvariga
Viceprefekter
Ledningsstöd till vicerektor för utbildning och livslångt lärande (Rådgivare)
Student -och Utbildningsavdelningen
Kommunikationsavdelningen (Studentrekrytering)
Chalmers Studentkår, ordförande och utbildningsutskottets ordförande
Studerandeombud
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