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Kryssa för de meritvärderingskomponenter ni vill använda för kursen/ 
programmet och ange eventuell vikt (siffra): 

Valbara meritvärderingskomponenter Används Ev. vikt 
  Betyg på högskolekurser ☐  
  Uppsatsarbetets kvalitet ☐  
  Relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet ☐  
  Personligt motivationsbrev ☐  
  Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen ☐  
  Referensbrev ☐  
  Forskningsidéer för uppsats ☐  
  Intervju ☐  
  Antagningsprov ☐  

 

 

Namnunderskrift, datum: 

Namn (texta): 

 
 
 
 

Kurs/program:   
Kurs/programkod:  
Ev. inriktningskod:  
Tillfälleskod:  
Institution:   
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Instruktion 
Inför bedömning på NyA-webben av kurs och program på avancerad nivå där urvalet 
görs utifrån en sammanvägd bedömning (tidigare kallat kvalitet och kvantitet) måste 
de komponenter som meritvärderingen baseras på anges. De valbara meritvärderings-
komponenterna är definierade i Antagningsordningen. Observera att meritvärderings-
komponenter inte behöver anges för kurser och program som har andra urvalsgrunder 
(till exempel högskolepoäng eller ”inget urval”).  

Bocka för de meritvärderingskomponenter ni vill använda för den aktuella kursen eller 
programmet. Det är valfritt hur många meritvärderingskomponenter man använder sig 
av. Man kan använda sig av en meritvärderingskomponent eller flera.  

Varje meritvärderingskomponent har ett intervall på 1-100. Om man använder hela 
skalan 1-100 och vill att någon komponent ska räknas mer än någon annan kan en vikt 
anges. Om man anger en vikt för en meritvärderingskomponent multipliceras det 
angivna värdet med vikten. Om man exempelvis anger vikt 2 multipliceras det 
angivna värdet för meritvärderingskomponenten för varje sökande med 2.  

En blankett per kurs och program ska skickas in till antalla@su.se. 
 
De valda meritvärderingskomponenterna kommer sedan att finnas i varsin kolumn på 
NyA-webben.  
 
Hör gärna av er till Antagningen vid eventuella frågor.  
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