
Naturvetenskapligt kandidatprogram 
– programanvisning HT2023 
Alla som läser på det naturvetenskapliga kandidatprogrammet måste ansöka 
till kurser på antagning.se varje termin. Ansök alltid till några reservalternativ 
eftersom det kan vara svårt att komma in på vissa kurser. Möjligheterna att 
göra sen anmälan är också begränsade. Glöm sen inte att tacka ja när 
antagningsbeskedet kommer! 

Obligatoriska kurser och platsgaranti 

På det naturvetenskapliga kandidatprogrammet har du platsgaranti till de 
obligatoriska kurserna inom den inriktning du läser, under förutsättning att du  

1. söker kursen senast sista anmälningsdag, 
2. söker kursen inom programinriktningen den termin kursen, enligt 

programplanen, ska läsas, 
3. är behörig, och 
4. tackar Ja till kursen senast sista svarsdag.  

Du kan se vilka kurser som är obligatoriska på din institutions webbplats. 

Efter att du har klarat av basblockskurserna är du som programstudent 
garanterad plats på någon kurs inom programmet, under samma fyra 
förutsättningar som ovan. 

Ansökan till kurser 

Om en kurs går att söka både inom ditt program och som en fristående kurs 
måste du aktivt välja hur du söker kursen när du gör din anmälan (inom ditt 
program eller som fristående kurs). Som student inom ett utbildningsprogram 
ska du prioritera dina anmälningsalternativ inom programmet överst i 
anmälan, annars riskerar du att få onödiga luckor i dina programstudier.  

Prioritera dina ansökningar så att du blir antagen till kurser under terminens 
båda läsperioder. Diskutera med din studievägledare om du är osäker. Sök 
flera kurser ifall kursen du helst vill läsa har begränsat antal platser.  

https://www.antagning.se/se/start


Om du inte kan välja att söka de kurser du borde kunna söka inom det 
naturvetenskapliga programmet måste du genast kontakta din studievägledare 
så att problemet kan åtgärdas. 

Villkorlig behörighet 

Du kan bli antagen med villkor till kurs som du inte är behörig till när du 
ansöker. Senast vid kursstart ska du kunna visa att du är behörig. Om du inte 
tror att du kommer att uppfylla behörighetskravet senast i samband med 
kursstart så bör du ta bort kursen från din anmälan (och detta måste du i så fall 
göra innan första urvalet; senast 9 juli) 

Om du är osäker på om du är behörig eller har möjlighet att bli behörig till en 
viss kurs, kontakta studievägledaren (innan du söker kursen och i god tid före 
sista ansökningsdag) vid den institution där den aktuella kursen ges. 

Max 180 hp inom programmet 

Du kan ansöka till kurser inom program så länge du varit registrerad inom 
programmet på mindre än programmets omfattning (180 hp för 
kandidatprogram). Det är alltså inte avgörande hur många högskolepoäng du 
tagit, utan hur många högskolepoäng du varit registrerad på inom 
programmet i Ladok. Om du söker kurs inom program och det visar sig att du 
redan är registrerad på det antal högskolepoäng som ditt program omfattar 
(180 hp), förs din ansökan över till fristående kurs om möjligt (i annat fall stryks 
ansökan). Glöm inte att tacka nej till kurser som du inte tänker läsa. 

Max 45 hp/termin 

Oavsett om du söker kurs både inom program och som fristående kurs, kan du 
inte antas till mer än 45 högskolepoäng sammanlagt. Du kan inte lägga till 
kurser eller ändra ordning på kurserna efter sista anmälningsdag. Du kan 
däremot ta bort en eller flera kurser ända fram till första urvalet (senast 9 juli). 

Urval 

Urval till kurs inom program grundas på antalet akademiska poäng förvärvade 
inom programmet. Information om urval till kurser som söks som fristående 
kurs hittar du under respektive kurs på LU-webben. 

Studieuppehåll/studieavbrott 

https://www.lu.se/lubas/courses-programmes-a-z


Studieuppehåll eller avbrott på program anmäler du till studievägledare. 

Vill du bli lärare? 

Läser du biologi, fysik, kemi, matematik, molekylärbiologi eller miljövetenskap 
och har funderingar på att bli lärare i grundskola eller i gymnasiet? När du har 
uppnått ämnesbehörighet i minst ett ämne har du möjlighet att läsa 
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), 90 hp, som finns på många 
universitet och högskolor. För rådgivning vänd dig till din studievägledare. 
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