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PROJEKTET FÖR UTVECKLING AV
STUDENTANTAGNINGEN
• Nationellt projekt för att förnya universitetens studentantagning
• Målsättning: att försnabba inträde till högskolan för
ungdomar
• Att förenhetliga studentantagningen
• Att förstärka branschvist samarbete
• OBS! Projektet fattar inga beslut,
universiteten är autonoma
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UNIVERSITETENS BETYGSANTAGNING 2020
• Poäng ges för: finländsk studentexamen, EB, IB och
RP/DIA -examina
• Poäng ges inte för: yrkesexamen och examina avlagda
utomlands (= dessa deltar i ev. urvalsprov)
• Betygsantagning blir den huvudsakliga vägen till
universitetet 2020
• På basis av betyg väljs 51 - 70 % beroende på
utbildning
• Inom juridik är betygsantagningens kvot 40%
• Inom konst och arkitektur används inte
betygsantagning (bl.a. portfolio)
• Lämplighetsbedömning kvarstår inom sådana branscher
där man kan motivera dem via forskningsresultat
• Besluten om betygsantagning har fattats. Detaljerade
kriterier finns i studieinfo: www.universitetsantagning2020.fi
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BETYGSANTAGNINGENS KRITERIER VID
UNIVERSITETEN
• Utbildningsområden som har en direkt motsvarighet i
skolämnen betonar ett sådant ämne: Biologi, filosofi, fysik,
historia, kemi, språk, geografi, psykologi, teologi, hälsovetenskaper

• Inom naturvetenskaper betonas naturvetenskapliga
ämnen
• Inom samhällsvetenskaper betonas humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnen: Filosofi, historia, psykologi och
samhällslära

• En del utbildningsområden använder inte betonade
ämnen, poängsättning på basis av antalet kurser i
gymnasiet: Ekonomi, litteraturvetenskaper, kulturforskning, logopedi,
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juridik

VAD FÖRBLIR, VAD FÖRÄNDRAS 2020 à
FÖRBLIR
• Urvalsprov
• Öppna leden
• Antagningskriterierna
publiceras i oktober 2019 i
studieinfo

FÖRÄNDRAS
• Initialpoäng slopas och vi
övergår till betygsantagning
• Poängsättningen i
betygsantagningen baserar
sig på arbetsmängden i
gymnasiets kurser
• Utveckling av öppna leden
och s.k. MOOC-kurser

ANDRA VÄGAR TILL UNIVERSITETET 2020 à
• Urvalsprov

• Målsättningen är att urvalsproven inte ska kräva förhandsförberedelser
• Planeringen pågår

• Alternativ väg till universitetet(UKM-finansierat projekt)

• Målsättning att utveckla och pilotera alternativa rutter till högskolestudier
• 1. Bevisbaserad väg, 2. Alternativ väg, 3. Det livslånga lärandets väg
• För mera information: www.jyu.fi/try

• Öppna nätkurser

• Utvecklande av s.k. MOOC:s på gång inom många utbildningsområden
• DEFA-projektet (Digital Education For All) som exempel

DET BEHÖVS FORSKNING OM REFORMEN
• Hur påverkar reformen valet av ämnen i
studentskrivningarna?
• Minskar mellanåren?
• Hur klarar sig de studerande som valts in via
betygsantagning eller någon annan väg i sina
studier vid universiteten?
• Syns reformen i välmåendet hos nya
studerande?
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Mer information om reformen av universitetens
antagning 1/2
• Projektets webbsida: http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/
• Projektet ”Alternativ väg till universitetet”:s webbsida:
https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try/
• DEFA-projektet: https://www.helsinki.fi/fi/projektit/digital-education-for-all
• Inspelning av projektets info under OPO-tillställningen 24.8.2018 (på finska):
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/52e0d15a-d009-40a0-b472-69834cbd4a29
• Inspelningar av Utbildningsstyrelsens webinarier för studievägledare (två webinarier
med samma innehåll, innehåller också information om yrkeshögskolornas
motsvarande reform) : https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/
• Information om betygsantagning i studieinfo: www.universitetsantagning2020.fi
• E-postadress till projektkoordinatorer för universitetens antagningsreform:
opiskelijavalinta-hanke@helsinki.fi

Mer information om reformen av universitetens
antagning 2/2
• Ministeriet: Utvecklandet av högskoleutbildningen (betygsantagning):
https://minedu.fi/sv/studerandeurval-och-samarbete
• Högskolornas studerandeurval från och med 2020 (pdf)
• Varför förnyas studerandeurvalen? (pdf)
• Vanliga frågor: https://minedu.fi/sv/vanliga-fragor-studerandeurval
• Fakta om urvalsmetoder (pdf)
• Lönar sig absolut att läsa igenom!

• Poängtabeller för universitetens betygsantagning 2020:
https://studieinfo.fi/wp/for-elev-och-studiehandledare/ansokan-tillhogskolor/reform-av-antagningen-till-hogskolorna-ar2020/universitetsantagning-2020/

