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15.11.2019
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Opintopolku.fi

Tidtabeller för de gemensamma
ansökningarna på våren 2020
Den första gemensamma ansökan våren 2020
Ansökningstid ons 8.1 kl. 8.00 – ons 22.1.2020 kl. 15:00

• Utbildningar på främmande språk (bachelor- ja masterprogram vid
yrkeshögskolor och universitet)

• Utbildningar vid Konstuniversitetet
• Resultaten bör publiceras senast fre 5.6.2020
• Högskolorna kan publicera resultatet enligt sin egen tidtabell från och med
slutet av januari.

• Sökande bör ta emot sin studieplats senast 10.7.2020 kl. 15:00
• sju dygn efter 4.7 och efter att resultatet publicerats för den som godkänns
från reservplats

• Sökande kan godkännas från reservplats till och med 31.7.2020 kl. 15.
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Tidtabeller för de gemensamma
ansökningarna på våren 2020
Den andra gemensamma ansökan våren 2020
Ansökningstid 18.3 kl. 8.00 - 1.4.2020 kl. 15.00

• Finsk- och svenskspråkiga utbildningar
• Resultaten i betygsantagningarna bör publiceras senast 27.5.2020
• Övriga resultat senast 8.7.2020
• Sökande bör ta emot sin studieplats senast 15.7.2020 kl. 15:00
• Sju dygn efter att resultatet publicerats för den som godkänns från
reservplats

• Sökande kan godkännas från reservplats till och med 31.7.2020 kl. 15.

4

15.11.2019

Opetushallitus

Opintopolku.fi

Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo
• Utbildningsutbudet i den första gemensamma ansökan har publicerats i
Studieinfo i slutet av september.

• Om ni vill se annan utbildning än den svenskspråkiga utbildningen, kan ni
ta bort språkvalet.

• Se utbudet
• Ingår i den första gemensamma ansökan:
• Ansökningsmål på främmande språk inom dag- och flerformsutbildning vid
yrkeshögskolor

• Ansökningsmål på främmande språk inom högre YH
• Ansökningsmål på främmande språk inom kandidat och magisterprogram
• Ansökningsmål på främmande språk inom magisterprogram vid universitet
(högre examen)

• Utbildningar vid Konstuniversitetet
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Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo
• Antalet ansökningsmål är 265 i den första gemensamma ansökan på våren
• Yrkeshögskoleutbildningar 116, varav 81 på yrkeshögskolenivå och 35 på
högre yrkeshögskolenivå

• Universitetsutbildningar 149, varav kandidat och magisterprogram 53 och
magisterprogram 96

• Ca 4700 nybörjarplatser i den första gemensamma ansökan
• ca 2500 (yh) + ca 400 (uni) = ca 2900 inom yh-, kandidat- och
magisterprogram

• ca 1100 (uni) + ca 700 (yh) = ca 1800 inom magister- och högre yh
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Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo
• Utbildningsutbudet inom den andra gemensamma ansökan har publicerats
28-29.10.2019

•
•
•
•
•

Ansökningsmål för yrkeshögskoleexamen
Ansökningsmål för högre yrkeshögskoleexamen
Ansökningsmål för kandidat- och magisterexamina vid universitet
Ansökningsmål för magisterexamina vid universitet (högre examina)
Sammanlagt 1580 ansökningsmål; 756 YH-ansökningsmål och 824
universitetsansökningsmål

• Cirka 45 000 nybörjarplatser och förstagångssökande ca 25 000
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Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo
• I Studieinfo finns också högskoleansökningar utanför den gemensamma ansökan
• Utbildning som inte leder till examen, t.ex. utbildningar inom öppen

högskoleutbildning
• Separata ansökningar.
• Högskolorna kan vid antagningen av studerande använda sig av separat ansökan vid
antagning av till exempel (Lag om ändring av universitetslagen (13672018, 36a§), Lag
om ändring av yrkeshögskolelagen (1368/2018, 28a§):
• Studerande till en utbildning som riktas till en begränsad målgrupp, för vilken
ansökningsbehörigheten har fastställts skilt och då ansökan inte kan ordnas inom
den gemensamma ansökans tidtabell
• Studerande till utbildningar på främmande språk
• Studerande till finsk- eller svenskspråkig utbildning då ansökan ordnas i samband
med motsvarande utbildning på främmande språk
• Studerande inom ansökan om överflyttning
• Studerande inom den öppna högskoleundervisningen på basis av genomförda
studier
• Studerande till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan.
• Högskolan kan ordna separat ansökan flexibelt genom att fatta beslut om antagning
av studerande skilt för varje sökande. Antagningen avslutas då det har valts ett
tillräckligt antal studerande till ansökningsmålet.
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Ansökningsblanketter i den gemensamma
ansökan
• Med ansökningsblanketten i den första gemensamma ansökan våren 2020 gäller
•
•
•

•
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bara ansökan till ansökningsmål i den första gemensamma ansökan. Den andra
gemensamma ansökan på våren har en egen ansökningsblankett.
Det lönar sig alltså att kontrollera vilka utbildningar som ingår i vilken ansökan.
Sökande kan välja sex ansökningsmål till ansökningsblanketten i varje
gemensamma ansökan.
I den första gemensamma ansökan våren 2020 sätts ansökningsmålen inte i
prioritetsordning
• En sökande kan antas till alla sina ansökningsmål till vilka hens
ansökningsframgång är tillräcklig.
• En sökande kan ta emot bara en högskoleplats inom utbildning som inleds
under samma termin (bestämmelsen om en studieplats)
• Obs! Gäller också då en sökande ansöker om studieplats i den andra
gemensamma ansökan på våren
I den andra gemensamma ansökan på våren ska sökande prioritera
ansökningsmålen i önskad ordning såsom tidigare
• En sökande erbjuds bara en studieplats, dvs. enligt sökandes
antagningsframgång och prioritetsordning.
15.11.2019
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Ansökningsblanketter i den gemensamma
ansökan
• Ansökningsblanketten kan inte sparas som utkast för senare bearbetning
• Sökande bör fylla i de obligatoriska punkterna i ansökningsblanketten.
Därefter kan sökande skicka blanketten och vid behov återkomma för att
fylla i andra uppgifter (inom ansökningstiden) och/eller bilagor (en vecka
efter att ansökningstiden utgått)

• Ändringar och tillägg ska skickas inom de utsatta tiderna i
ansökningsblanketten – det räcker inte att sökande har öppnat blanketten
inom utsatt tid!

• Ingen inloggning i Min Studieinfo för att fylla i ansökningsblanketten – det
går inte att fylla i blanketten om man är inloggad.
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Ansökningsblanketter i den gemensamma
ansökan
• Ansökningblanketten enligt sökande (gemensamma delar + tilläggsfrågor enligt

•
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högskola)
• Samtliga frågor finns på en sida
• Ansökningsmålet väljs i blankettens sökfält med namnet ifråga
• Ansökningsönskemålen sätts i prioritetsordning
• Epostadressen är obligatorisk och bör ges två gånger
• Sökande kan meddela flera grundutbildningar
• Av den sökande frågas efter land där utbildningen på andra stadiet har
genomförts
• Tillstånd: utbildningsmarknadsföring och publicering av resultat
Sökande bör i blanketten godkänna villkoret för elektronisk ärendehantering för
att kunna skicka sin ansökan
• Genom att fylla i blanketten på nätet godkänner sökande samtidigt att all
kommunikation i samband med antagningen sker elektroniskt
• Om sökande inte går med på detta villkor, bör hen fylla i en pappersblankett.
Blanketter kan fås på den högskola som utgör sökandes ansökningsmål.

15.11.2019
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Ansökningsblanketter i den gemensamma
ansökan
• Under ansökningstiden kan en sökande ändra samtliga uppgifter förutom
sitt namn, modersmål och personnummer

• Ansökningsblanketten kan användas mobilt.
• Sökanden kan ladda upp de bilagor som begärs direkt till
ansökningsblanketten

• Epostadressen är obligatorisk och den bör ges två gånger
• Ansökningsblanketten ger ett meddelande om sökande anger ett
ansökningsmål till vilken hen inte är behörig att söka

• Sökande bör ange det land där hen genomfört en utbildning på andra
stadiet

• Sökande får ett meddelande om hen stänger webbläsaren, men fortfarande
har ansökningsblanketten öppen och inte ännu har skickat den (gäller också
om sökande har bytt språkversion)
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Ansökningsblanketter i den gemensamma
ansökan
• Sökande som har fått en begäran om bilagor får efter ansökningstiden av
•

•

•
•
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UBS en påminnelse om bilagorna inte har laddats upp inom utsatt tid
Sökande kan ladda upp bilagorna direkt i ansökningsblanketten (bilagor för
grundutbildning senast 29.1 i den första gemensamma ansökan och senast
8.4 i den andra gemensamma ansökan. Dessutom kan högskolorna ange
egna tidsfrister)
Sökande får information om villkor för elektronisk ärendehantering vid
antagningen av studerande → sökande bör godkänna villkoret för att kunna
fortsätta fylla i blanketten
• Genom att fylla i blanketten på nätet godkänner den sökande samtidigt att
all kommunikation som gäller antagningen sker elektroniskt
• Om sökande inte går med på detta villkor, bör hen fylla i en
pappersblankett. Blanketter kan fås på den högskola som utgör sökandes
ansökningsmål.
Sökande kan förhandsgranska sin ansökningsblankett innan hen skickar
den
Blanketten bör alltid skickas inom utsatt tid (t.ex. inom ansökningstiden)

15.11.2019
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Ansökningsblanketter i den gemensamma
ansökan
• Sökande får i sin e-post en bekräftelse över sin ansökan + en länk med
vilken hen kan bearbeta sin ansökan

• Via länken är det möjligt att ändra uppgifterna i ansökningsblanketten under
ansökningstiden

• Sökande får i sin e-post bekräftelse över ändringar + en ny länk
• Länken kan användas bara en gång, sökande kan beställa en ny länk till
sin e-post

• Länken är i kraft i 14 dygn
• En föråldrad länk kan ersättas av en ny länk, som sökande beställer till sin
e-post.
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Automatiska e-postmeddelanden till sökande
• Ett bekräftelsemeddelande över att ansökan har skickats → en garanti om
att ansökan har skickats

• Om sökande får begäran om bilagor, syns uppgifterna om icke-sparade
bilagor i e-posten, däremot syns inte de filer som redan lagrats i
blanketten

• Ett bekräftelsemeddelande till sökande om ändringar som hen gjort i
ansökningsblanketten

• Ett meddelande om mottagande av studieplats
• Mottagande av studieplats i Min Studieinfo → en garanti om att mottagandet
av studieplatsen har lyckats.
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Antagning till studier vid högskolorna utgående från
betyg år 2020
https://minedu.fi/sv/vanliga-fragor-studerandeurval
• Antagningen utgående från betyg används huvudsakligen för ansökningsmål inom den
•

andra gemensamma ansökan, men till viss del också för ansökningsmål inom den
första gemensamma ansökan
Över hälften av studieplatserna besätts från och med nästa år utgående från
studentexamensvitsord, i yrkeshögskolorna utgående från studentexamensvitsord och
yrkesexamensvitsord.

• Antagning som utgår från det sammanlagda poängantalet för urvalsprov och
•
•

•
•
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betygsvitsord används inte mera. Antagning enbart på basis av urvalsprov
används såsom hittills.
Tröskelvillkor: en godkänd prestation över ett eller flera studentexamensprov
med ett visst vitsord.
Poängen inom antagning utgående från betyg beräknas utgående från
urvalskriterierna för ifrågavarande utbildning enligt den ämneskombination som
ger den sökande de högsta poängen.
Om sökande saknar vitsord i en del ämnen som förutsätts för utbildningen, får
hen inte poäng för dessa. Hen kan ändå antas enligt betyg om poängen i de
övriga ämnena är tillräckliga.
Minimipoänggräns: Det sammanlagda antal minimipoäng som sökande bör få för
att kunna godkännas.

15.11.2019

Alatunnisteteksti

Opintopolku.fi

Antagning utgående från betyg till universitet
• Poängtabeller finns i Studieinfo: https://studieinfo.fi/wp/for-elev-ochstudiehandledare/ansokan-till-hogskolor/reform-av-antagningen-tillhogskolorna-ar-2020/universitetsantagning-2020/

• Andelen studerande som antas utgående från betyg varierar mellan (40)
51-100%

• I antagningen utgående från betyg ingår de som avlagt studentexamen
eller IB-, EB- eller RP/DIA-examen

• I antagningen utgående från betyg varierar antalet
studentexamensämnen som ger poäng enligt utbildning. Antalet
studentexamensämnen som beaktas kan vara högst sex.

• I en del utbildningar kan istället för eller parallellt med antagning
utgående från betyg används direkt antagning.
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Antagning utgående från betyg till
yrkeshögskolor
• I antagningen utgående från betyg poängsätts fem ämnen
• Poängsättningsmodeller: https://studieinfo.fi/wp/for-elev-och-

•

•

•
•
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studiehandledare/ansokan-till-hogskolor/reform-av-antagningen-tillhogskolorna-ar-2020/poangsattningsmodeller-for-betygsbaserad-antagningtill-yrkeshogskolor/
Poängsättningsmodellerna för studentexamen, yrkesinriktad grundexamen
och internationell studentexamen som används inom antagning utgående
från betyg iakttas i samtliga yrkeshögskolor och för samtliga
utbildningsområden förutom inom kultur och utbildning för tolk vid
Diakoniyrkeshögskolan
Antagning på basis av yrkesinriktade vitsord är möjlig om examen har
avlagts efter 1.8.2015.
Det lönar sig för sökande att kontrollera sina uppgifter i
informationsresursen KOSKI (https://opintopolku.fi/koski)
Yrkesinriktade vitsord beaktas i antagningen utgående från betyg om de
senast 15.5 finns i KOSKI

15.11.2019

Alatunnisteteksti

Opintopolku.fi

Yrkeshögskolornas digitala urvalsprov
• Urvalsprovet till yrkeshögskolorna ordnas 1-5.6.2020
• Urvalsprovet gäller finsk- och svenskspråkiga YH-ansökningsmål

•
•
•
•
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(används endast i den andra gemensamma ansökan)
Anmälan till urvalsprovet görs på ansökningsblanketten för gemensam
ansökan
Tidpunktsalternativ för att avlägga urvalsprovet anges i anmälningsordning
Urvalsprovet görs på sökandes egen dator
Urvalsprovet består av:
Gemensamma delar: Färdigheter i beslutsfattande, Språk- och
kommunikationsfärdigheter
Matematiska färdigheter (samtliga branscher förutom det humanistiska
området och det pedagogiska området)
Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (teknik) och
Etiska färdigheter (Social-, hälso-, idrotts- och skönhetsbranschen eller det
humanistiska området och det pedagogiska området)

15.11.2019

Alatunnisteteksti

Opintopolku.fi

Publicering av antagningsresultaten i den
första gemensamma ansökan
• Högskolorna kan publicera sina antagningsresultat i den första
gemensamma ansökan från och med slutet av januari.

• De första resultaten torde ändå ges i slutet av februari
• I den första gemensamma ansökan bör samtliga resultat publiceras senast
fre 5.6.2020

• Om ansökningsmålet använder antagning på basis av studentexamenseller yrkesexamensbetyg, meddelas de som godkänns i vårens
betygsantagningar vanligen genast efter det att studentexamensresultaten
har blivit klara

• Sökande som avlägger EB- eller IB-examen under våren godkänns alltid
villkorligt på basis av en förhandsbedömning. De slutliga vitsorden bör
sökande leverera senast i mitten av juli (eller inom en tid som högskolan
meddelar)
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Publicering av antagningsresultaten i den
första gemensamma ansökan
• De sökande får reda på antagningsresultaten i den första gemensamma
ansökan senast 5.6.2020

• Sökande får i sin e-post ett meddelande om tidpunkten för mottagande av
studieplatsen (meddelandena skickas två ggr per dag)

• Högskolorna skickar brev till sökande som godkänts
• Efter att antagningarna är färdiga, får sökande i sin e-post ett meddelande
med en länk till resultatbrevet

• I brevet finns dessutom en tabell över resultaten med samtliga
ansökningsmål som den sökande angett i sin ansökan. I tabellen ingår
uppgifter om ansökningsmål, antagningsresultat, antagningssätt, poäng,
lägsta godkända poängantal och reservplats.

• Övrigt innehåll i brevet preciseras under våren
• Resultatbrevet kommer att finnas i Min Studieinfo
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Publicering av antagningsresultaten i den
första gemensamma ansökan
Sökande kan se följande uppgifter i Min Studieinfo för den första
gemensamma ansökan på våren:

• Godkänd, då sökande har godkänts till utbildning
• Godkänd (enligt högskolans villkor), om det i antagningen finns ett villkor
som bör uppfyllas (examen inte avlagd då ansökan skickas)

•
•
•
•

Godkänd från reservplats, då sökande har godkänts från reservplats
Inte färdig, då antagningarna inte har gjorts eller publicerats
Du har inte fått en studieplats
På reservplats, sökande kan i uppgifterna om reservplats se vilken
studieplats som ligger bäst till.

Under våren utvecklas Min Studieinfo så att sökande i fortsättningen kan se sitt
antagningsresultat enligt antagningssätt samt poäng och reservplats.
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Resultaten av antagningar utgående från
betyg publiceras
• Högskolorna publicerar sina resultat inom antagningen utgående från betyg
senast 27.5

• De som godkänts i antagningen utgående från betyg får huvudsakligen
meddelande om antagningen genast efter vårens studentskrivningar

• Strävan är att antagningsresultaten ska publiceras före vårens urvalsprov
• Högskolorna kan publicera antagningsresultaten under hela våren, dvs.
redan innan studentexamensresultaten är färdiga, förutsatt att dessa inte
påverkar antagningen.
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Publicering av antagningsresultaten i den
andra gemensamma ansökan
• Antagningsresultaten publiceras senast 8.7.2020
• Sökande får i sin e-post ett meddelande när studieplatsen kan tas emot
(meddelandena skickas två ggr per dag)

• Sökande får i sin e-post ett meddelande med en länk till resultatbrevet
efter att samtliga antagningar är färdiga

• I brevet finns en resultattabell med resultat för sökandes samtliga
ansökningsmål. I tabellen visas ansökningsmål, antagningsresultat,
antagningssätt, poäng, lägsta godkända poäng och reservplatser

• Resultatbrevet finns också i Min Studieinfo

24

15.11.2019

Alatunnisteteksti

Opintopolku.fi

Publicering av antagningsresultaten i den andra
gemensamma ansökan – antagningsresultatet i Min
Studieinfo före 8.7
• Godkänd, då sökande har godkänts till sitt högsta önskemål eller till något
av sina lägre önskemål och blivit underkänd till sina högre önskemål

• Godkänd (enligt högskolans villkor), om det i antagningen finns ett villkor
som bör uppfyllas (examen inte avlagd då ansökan skickas)

• Godkänd (väntar på högre ansökningsmål) då sökande har godkänts till
ett ansökningsmål, men antagningsresultaten till de högre
ansökningsönskemålen inte är färdiga.

• Inte färdig, då antagningarna inte har gjorts eller publicerats
• Du fick inte en studieplats
• På reservplats.
Under våren utvecklas Min Studieinfo så att sökande i fortsättningen kan se sitt
antagningsresultat enligt antagningssätt samt poäng och reservplats.
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Publicering av antagningsresultaten i den andra
gemensamma ansökan – antagningsresultat i Min
Studieinfo före 8.7
• Inte färdig visas inte längre. Detsamma gäller Godkänd (väntar på högre
ansökningsmål)

• I uppgifterna om reservplats kan sökande se den bästa reservplatsen. Om
kön fylls, ser sökande den nästbästa reservplatsen osv → reservplatsen kan
också vara en plats med lägre prioritet för sökande

• Sökande kan godkännas från reservplats t.o.m. 31.7.2020 kl. 15:00
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Mottagande av studieplats
• I den första gemensamma ansökan på våren: Sökande som godkänts
senast 5.6.2020 och sökande som godkänts från reservplats 3.7, bör ta
emot sin studieplats senast 10.7.2020 kl. 15.00

• De som godkänts från reservplats efter 4.7.2020 bör inom 7 dygn ta emot
sin studieplats

• I den andra gemensamma ansökan på våren: Sökande som godkänts
senast 8.7. bör ta emot sin studieplats senast 15.7.2020 kl. 15.00

• Sökande som godkänns från reservplats bör inom 7 dygn ta emot sin
studieplats

• Sökande kan godkännas från reservplats t.o.m. 31.7.2020 kl. 15:00
• Anvisningar: https://studieinfo.fi/wp/stod-for-studievalet/gemensamansokan/gemensam-ansokan-till-hogskolor/sa-har-tar-du-emot-enstudieplats-i-gemensam-ansokan-till-hogskolor/
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Mottagande av studieplats i den första
gemensamma ansökan
• I den första gemensamma ansökan kan sökande inte ta emot en studieplats
och köa för sina andra ansökningsmål

• I den första gemensamma ansökan kan sökande godkännas till alla sina
ansökningsönskemål som antagningsframgången räcker till, men bara ta
emot en studieplats

• Då sökande tar emot en studieplats, annulleras de övriga
ansökningsmålen automatiskt och kan således inte tas emot

• Sökande kan ta emot en studieplats oberoende av om hen vet
antagningsresultatet för sina övriga ansökningsmål. Sökande kan i så fall
inte längre godkännas till sina övriga ansökningsmål.

• Det är önskvärt att sökande annullerar sådana studieplatser som inte utgör
reella studieplatser. Då kan platserna erbjudas till sökande på reservplats.
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I den andra gemensamma ansökan kan sökande ta
emot en studieplats och köa för ett högre önskemål
• Då sökande godkänns till sitt högsta önskemål bekräftas mottagandet
automatiskt

• Den mottagna platsen är bindande om sökande godkänns till sitt högsta
önskemål. Också en plats som sökande tagit emot villkorligt blir automatiskt
mottagen om hen inte kan antas till sitt högsta önskemål från reservplats.

• Sökande behöver inte på nytt ta emot studieplatsen om hen inte vill avbryta
köandet och ändra sitt svar till bindande. Detta är möjligt bara då sökande
inte har godkänts till de ansökningsmål som hen köar till.

• Sökande kan göra ändringar i Min Studieinfo
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Att ta emot en studieplats
• Sökande har sökt i båda gemensamma ansökningarna:
• Sökande kan ta emot bara en högskoleplats under samma termin.
Mottagandet av studieplatsen är bindande, dvs. studieplatsen kan inte
annulleras eller ändras.

• Om sökande tar emot en studieplats i den första gemensamma ansökan
på våren annulleras samtliga ansökningsmål i den andra gemensamma
ansökan och eventuella separata ansökningar.

• Om sökande tar emot en studieplats i den andra gemensamma ansökan
på våren och köar för ett högre ansökningsmål, annulleras
ansökningsmålen i den första gemensamma ansökan.
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Att ta emot en studieplats
• Sökande utan personnummer får ett automatiskt e-postmeddelande om att
hen har en studieplats som kan tas emot, dvs. på samma sätt för övriga
sökande.

• Meddelandet skickas till den e-postadress som sökande har angett i sin
ansökan

• E-postmeddelandet innehåller en länk med vilken sökande kan se samma
uppgifter som i Min Studieinfo

• Samma alternativ
• Dessutom en länk till anmälan (som visas efter att studieplatsen har
mottagits)
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Bestämmelsen om en studieplats
• Bestämmelsen gäller högskoleutbildning som leder till examen (också
doktorsexamina)

• Ansökan om överflyttning står utanför bestämmelsen
• Sökande kan ta emot bara en högskoleplats per termin oberoende av om
utbildningen ingår i olika gemensamma ansökningar eller i separat ansökan

• Om sökande tar emot en studieplats och köar för ett högre
ansökningsönskemål, annulleras eventuella andra platser inom en annan
ansökan (inte möjligt att köa över olika ansökningsgränser)

• Obs! Tidsfristerna för mottagande av studieplats varierar enligt ansökan →
Det lönar sig att redan under ansökningstiden kontrollera om det går att
välja mellan flera platser om sökande godkänns till flera utbildningar.

• Sökande kan samtidigt ha flera studierätter i kraft
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Förstagångskvoten
• Enligt lagen (Lag om ändring av universitetslagen 256/2015) bör
högskolorna reservera en del av platserna i den gemensamma ansökan för
dem som ansöker om sin första högskoleplats

• Platser behöver dock inte reserveras i utbildningar på främmande språk
eller då antalet studerande som antas är så lågt att en eventuell reservering
av platser skulle ställa sökandena i ojämlik ställning

• Mer information om användningen av förstagångskvoten framgår i
beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo.
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Förstagångskvoten
• Också icke-förstagångssökande kan söka via gemensam ansökan.
Reserveringen av nybörjarplatser ska inte försvaga övriga sökandes
möjligheter till högskolestudier.

• Högskolorna bestämmer hur nybörjarplatserna fylls ifråga om
förstagångssökande

• Övriga platser fylls med samtliga sökande
• I den andra gemensamma ansökan bestäms förstagångssökande enligt
avslutningstidpunkten för ansökan

• Ansökan eller godkännande som studerande inverkar inte på
förstagångsstatusen

• Sökande som avstår sin studierätt återfår inte sin förstagångsstatus
• Studier inom den öppna högskolan inverkar inte på förstagångsstatusen
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Ny rapport i Vipunen
• Lägsta godkända poäng – på kommande i Vipunen, införs också i infon för
studiehandledare i Studieinfo

• Fördelning av studentexamensvitsord bland dem som tagit emot en
studieplats vid högskola (rapporten på finska)
https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Haku-ja-valinta.aspx
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Tilläggsansökningar
•
•
•
•
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Högskolorna kan ordna tilläggsansökningarna som separata ansökningar
Ansökningstiderna varierar enligt utbildning
Sökande får information om antagningen av varje högskola
Bestämmelsen om en studieplats gäller också för tilläggsansökningar.
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Gemensam ansökan hösten 2020
•
•
•
•
•

Utbildningsutbudet publiceras: 25.5.2020; huvudsakligen YH-utbildningar
Ansökningstid: 2.9 kl. 8:00 - 16.9 kl. 15:00
Möjligt att ladda upp bilagor fram till 23.9.2020 kl. 15:00
Sökande får antagningsresultaten senast 29.11

Platsen bör tas emot senast 4.12.2020 kl. 15.00 eller 7 dygn efter att
sökande godkänts till utbildningen

• Sökande kan godkännas från reservplats senast 15.12.2020
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Kiitos!

TACK!
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