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INLEDNING
Denna antagningsordning gäller vid antagning till program och kurser på grund-,
avancerad och forskarnivå vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).
Med antagningsordning avses de regler för utbildning som högskolan tillämpar i fråga om
dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval. När det gäller
utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om
behörighet överklagas (Högskoleförordningen 6 kap. 3§).
Vid bedömning av förkunskaper används de bedömningshandböcker för sökande med
svensk och utländsk förutbildning som utarbetas av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges
universitets- och högskoleförbund (SUHF). Högskolan följer också normalt de
rekommendationer som SUHF utfärdar.
GIH deltar i den samordnade antagningen som genomförs med antagningssystemet NyA,
vilket hanteras av Universitets- och högskolerådet (UHR). GIH följer de rutiner och
tidplaner som gäller för detta system och de nationellt samordnade
antagningsomgångarna. Antagning till forskarnivå görs direkt till GIH.
Denna antagningsordning gäller ej antagning till uppdragsutbildning eller annan
utbildning vid GIH som inte berättigar till högskolepoäng.
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TILLTRÄDE TILL GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ
Anmälan
Anmälan ska göras inom den tid och den ordning som högskolan bestämmer (HF 7 kap. 4
§). Anmälan ska göras på webbplatsen www.antagning.se eller om detta inte är möjligt
genom skriftlig anmälan till GIH. Till anmälan ska bifogas de dokument som styrker den
grundläggande och särskilda behörigheten samt eventuella tilläggskrav. Vidare ska
meriter som den sökande vill åberopa för meritvärdering/urval även bifogas. Av
anmälningsanvisningarna framgår de regler som gäller för respektive antagningsomgång.
Anmälningsanvisningar finns på
• Webbportalen www.antagning.se eller www.universityadmissions.se.
• GIH:s webbplats www.gih.se.

Begränsningar i antalet anmälningsalternativ
I den av UHR samordnade antagningen kan den sökande bli antagen till högst 45
högskolepoäng per termin i en antagningsomgång. Om särskilda skäl föreligger kan en
sökande antas till mer än totalt 45 högskolepoäng per termin på GIH. En sådan begäran
ska bifogas anmälan vid anmälningstillfället.

Anmälningstider
För den samordnade antagning genom UHR gäller de datum som publiceras på
www.antagning.se. Anmälningsdatum för utbildningar på grund- och avancerad nivå är
normalt den 15 april inför höstterminen och 15 oktober för vårtermin. För anmälan till
högskoleutbildning gäller de datum som GIH fastställer och publicerar på hemsidan.

Sen anmälan
Anmälan inkommen efter sista anmälningsdag placeras efter dem som inkommit i tid.
Anmälan beaktas endast i mån av tid och i de fall en utbildning riskerar att stå med
tomma platser. De sena anmälningarna rangordnas inbördes efter ankomstdatum där
tidigast datum ger högst prioritet.

Ansökan till senare del av program
GIH:s programutbildningar är inte öppna för ansökan till senare del av program eller
annan liknande sammanhållen utbildning. Studenten kan söka till programmet på
sedvanligt vis för att, om denne blivit antagen och registrerad, då kunna söka om
tillgodoräknande av tidigare studier i enlighet med GIH:s Tillgodoräknandeordning.

Bedömning av behörighet i relation till examen för
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
I enlighet med bestämmelserna i Förordningen om kompletterande pedagogisk utbildning
som leder till ämneslärarexamen, görs vid ansökningstillfället en bedömning av
ämneskunskaper inom ett undervisningsämne. Denna bedömning får användas i
handläggningen av en senare ansökan om examen.
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Undantag från grundläggande behörighet till avancerad nivå
Om undantag gjorts enligt bestämmelser enligt punkt 2 ”Grundläggande behörighet till
avancerad nivå” (se nedan) ska det beslutet analogt gälla så att kravet på grundexamen i
ansökan om examen ska anses vara uppfylld. Se vidare bestämmelser i GIH:s
Examensordningen.

ALLMÄNT OM BEHÖRIGHET
För att kunna antas till högskoleutbildning måste den sökande uppfylla grundläggande
behörighet samt eventuell särskild behörighet för sökt utbildning.

Grundläggande behörighet
Att den sökande ska uppfylla den grundläggande behörigheten till högre studier regleras
av Högskolelagen. Vidare regleras i Högskoleförordningens sjunde kapitel om hur den
grundläggande behörigheten kan uppfyllas. GIH följer UHR:s bedömning av
grundläggande behörigheten som görs inom ramen för den nationellt samordnade
antagningen.

Grundläggande behörighet till grundnivå
Grundläggande behörighet för grundnivå krävs både för de utbildningar som
påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare och för de utbildningar som
vänder sig till andra än nybörjare.
Samma regler gäller för GIH, som för antagning genom samordnad antagning i
övrigt och finns publicerade på www.antagning.se. Mer detaljerade regler finns i
Bedömningshandboken (SUHF).
Görs bedömning av grundläggande behörighet för en sökande till GIH genom av
UHR ordnat prov, följer GIH sådan bedömning i enlighet med HF 7 kap. 5 §.

Grundläggande behörighet till avancerad nivå
Med grundläggande behörighet för avancerad nivå avses den förutbildning som
krävs för tillträde till avancerad nivå. Med detta avses avslutad utbil dning på
kandidatnivå eller motsvarande (s.k. ”första cykeln”).
Undantag från detta examenskrav kan beviljas om
1. den sökande har pågående utbildning vid söktillfället och kan anses
uppfylla fordringarna för grundläggande behörighet till avancerad nivå
innan kursstart. Den sökande ska ansöka om sådant undantag i sin anmälan.
Antagningen kan då ske med villkor om att behörighetsgivande examen är
utfärdad innan sista dagen för registrering för den sökta utbildningen . Den
sökande ska då ha minst 150 hp (eller motsvarande) avklarade från den
behörighetsgivande utbildningen och påbörjat eller avslutat
examensarbete/självständigt arbete (eller motsvarande).
2. Den sökande har en avslutad utbildning om minst 120 hp inom relevant
område samt avslutat självständigt arbete inom relevant ämne.

Särskild behörighet
Förutom den grundläggande behörigheten kan en utbildning även ha behörighetskrav i
form av särskild behörighet. De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt
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nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Den särskilda
behörigheten kan vara olika mellan utbildningarna (i kurser eller program).
De särskilda behörighetskrav som gäller för GIH:s program och kurser är fastställda i
respektive utbildningsplan eller kursplan. Behörighetskraven framgår från webb-platsen
där ansökan görs.
Vid ansökan till programutbildning som påbörjas på grundnivå för nybörjare kan någon
av kurserna från ungdomsgymnasiet: Idrott och hälsa 3 (IDCIDR53) eller Specialidrott 1
(SPISPE51) eller Specialidrott 2 (SPISPE52) eller Specialidrott 3 (SPISPE53) eller
Tränings- och tävlingslära 1 (SPITRA51) eller Tränings- och tävlingslära 2 (SPITRA52)
ersätta Idrott och hälsa 2 (IDCIDR51) samt Naturkunskap 2 (NANNAT52).
Begreppet ”ej nybörjare” avser utbildning där behörighetskraven innefattar en eller flera
högskolekurser.

Motsvarandebedömning
Motsvarandebedömning är en bedömning av en sökandes meriter i direkt förhållande till
det uppsatta behörighetskravet. För att en motsvarandebedömning ska göras krävs att den
sökandes meriter till innehåll, omfattning och nivå i hög grad motsvarar det fastställda
behörighetskravet. En motsvarandebedömning innebär att den sökande bedöms uppfylla
behörighetskravet.
De bedömningar av motsvarande kunskaper som finns definierade i
Bedömningshandboken (SUHF) tillämpas för nationell och lokal antagning om inget
annat framgår av lokala beslut. För motsvarandebedömningar som ej kan härledas ur
Bedömningshandboken, görs individuell bedömning.
Övriga så kallade ersättningskrav finns nedskrivet i Bedömningshandboken (SUHF).
Bedömningshandboken för svensk och utländsk förutbildning finns tillgänglig på
Utbildnings- och forskningsavdelningen vid GIH.

Reell kompetens
Den sökande kan åberopa andra meriter och erfarenheter än de som är formellt krävda.
Prövning görs av GIH vid ansökan om den sökande uppfyller fordringarna genom reell
kompetens. Reell kompetens kan avse grundläggande behörighet och/eller särskild
behörighet. Man ansöker om reell kompetens till respektive sökt anmälningsalternativ.
Har anmälan gjorts på www.antagning.se bör blankett för detta ändamål användas.
Blanketten finns på antagning.se. Om anmälan gjorts på annat sätt ska ansökan om reell
kompetens bifogas. Handlingar som styrker dessa uppgifter såsom intyg, betyg och/eller
bedömningar från andra personer ska bifogas.

Undantag från något eller några behörighetsvillkor
Undantag från behörighetsvillkor ska göras för sökande som genom svensk eller utländsk
utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har
förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla
behörighetsvillkoren (HF 7 kap. 3 §). GIH kan besluta om att bevilja undantag utan att
den sökande särskilt ansökt om det.
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URVAL
Urval görs enligt bestämmelserna i HF kapitel 7.
Information om vilka urvalsgrunder och eventuell fördelning mellan flera urvalsgrunder,
görs tillgänglig för den sökande, senast i samband med att utbildningen utannonseras.
De urvalsgrunder som GIH tillämpar är följande:
• Antal avklarade högskolepoäng räknat vid tiden för sista ansökningsdag i en
antagningsomgång (AP)
• Lottning (LT)
• Betyg (B) - gymnasiala meriter
• Högskoleprov (HP)
• Alternativt urval (AU) - specificeras för respektive sökalternativ på GIH:s
hemsida när det används
• Utöver ovanstående gäller alltid, om särskilda skäl föreligger, att Platsgaranti
(PG), Direktantagning (DA) eller Övriga sökande (ÖS) kan användas. PG
används främst för utländska sökande som är studieavgiftsskyldiga. DA används
främst vid tidigare beviljat studieuppehåll. ÖS används om inget meritvärde kan
sättas.
Platser fördelas enligt följande:
• För fristående kurs på grundnivå fördelas platserna genom ett av nedanstående
alternativ:
o AP 30 %, LT 10 %, B 40 %, HP 20 %, eller
o AU 34 %, B 33 %, AP 33 %.
• För fristående kurs på avancerad nivå fördelas platserna genom AP 80 %,
LT 20 %.
• För program med antagning på grundnivå fördelas platserna genom ett av
nedanstående alternativ:
o B 67 %, HP 33 %, eller
o B 33 %, HP 33 %, AP 34 %, eller
o AP 100 %, eller
o B 33 %, HP 33 %, AU 34 %
• För program på avancerad nivå fördelas platserna genom AP 100 %.

ANTAGNINGSBESLUT
Ett manuellt eller maskinellt framtaget antagningsbesked gäller som högskolans beslut.
(HF 7 kap. 4 §). Besked om antagning inom nationella antagningsomgångar meddelas
den sökande på ett nationellt antagningsbesked både i urval 1 och i urval 2. Besked om
antagning i lokal antagningsomgång meddelas den sökande på separat antagningsbesked.

Svarskrav
Antagna och reserver måste för att kvarstå som antagen/reserv till respektive utbildning
inkomma med svar sista angivna svarsdag (poststämpelns datum gäller inte). På antagningsbeskedet anges sista svarsdatum samt på vilket sätt den sökande kan lämna sitt svar.
Efter att den sökande tackat ja till erbjuden plats ska studenten registrera sig för att
studierna ska anses ha påbörjats.

Antagningsordning GIH

9(13)

Reservantagning
Reservantagningen görs av GIH. Vid nationella antagningsomgångar avses här
reservantagning efter andra urvalet (om sådant förekommer, annars vid första urval). Vid
eventuella återbud ska reserver kallas i den urvalsgrupp som återbud inkommit i och i den
ordning de finns förtecknade. Om det inte finns reserver kvar i en viss urvalsgrupp kallas
reserver från annan aktuell urvalsgrupp.

Anstånd
Den som är antagen till program eller kurs ska påbörja studierna den termin som avses i
beslutet om antagning. Den som inte kan påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt kan
medges anstånd med att påbörja studierna om det finns skäl därtill. Skäl för anstånd kan
vara sociala, medicinska skäl, vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten
ledighet enligt lagen (1974:981) om ledighet för utbildning. (HF 7 kap. 33 §, HSVFS
1999:1) eller andra särskilda omständigheter.
Skriftlig ansökan om anstånd ska göras i sådan tid att ärendet hinner handläggas innan
utbildningen påbörjas vilket är senast en vecka innan upprop och/eller registrering. Intyg
som styrker åberopade skäl måste bifogas ansökan. För den som är antagen som reserv
(eller motsvarande) gäller att anståndsansökan ska görs omedelbart då besked emottagits
om erbjudande av plats.
Beslutet om anstånd är förenat med villkor om förnyad anmälan inför den utbildningsstart
som studierna ska påbörjas enligt beslutet. För att ansökan om anstånd ska kunna prövas
måste den sökande ha tackat ja till erbjuden utbildningsplats.

Studier på två eller flera program
Studier får inte bedrivas samtidigt på två eller flera program vid GIH. Den som antagits
till två eller flera program ska meddela vilket program personen avser att vara aktivt inom
och anmäla studieuppehåll eller studieavbrott till övriga. Om det finns motiverade skäl
kan GIH dock medge undantag.

Inställande av utbildning
GIH:s utbildningar ges om ekonomiska förutsättningar finns, att antalet deltagare inte blir
för lågt eller att högskolan av praktiska skäl inte kan genomföra den planerade
undervisningen. Utannonserade program eller kurser kan därför komma att ställas in.
Beslut om inställande görs så tidigt det är möjligt. Vanligen ställer GIH in utbildning före
(första) urval. Om det finns risk att utbildningen kan komma att ställas in vid en senare
tidpunkt, ska detta framgå av antagningsbeskedet.

Anmälnings- och studieavgifter
Anmälnings- och studieavgift ska betalas av sökande och studenter som inte har
medborgarskap i ett EU- eller ESS-land eller Schweiz för studier på grund- eller
avancerad nivå vid svenskt lärosäte.
I förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (SFS
2010:543) framgår vilka undantag som finns från denna regel samt anmälningsavgiftens
storlek. Betald anmälningsavgift är en förutsättning för att anmälan kommer att prövas.
Anmälningsavgiften hanteras av UHR:s försorg genom www.antagning.se.
Studieavgifternas storlek är angivet för respektive sökalternativ på www.antagning.se
som det kan vara aktuellt för. Studieavgiften ska vara betald innan studier kan påbörjas.
Antagningsordning GIH
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Med påbörjas avses att den som är antagen till utbildning är registrerad på utbildning
denne är antagen till. Av antagningsbeskedet framgår att detta villkor för att kunna
påbörja studier finns. Studieavgiften ska betalas till GIH.

ÖVERKLAGANDE
Beslut om antagning till grundnivå eller avancerad nivå prövas av Överklagandenämnden
för högskolan.
Det skriftliga överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från det att den sökande
fått del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring
som begärs och skälen till ändringen. Endast den person beslutet gäller kan överklaga och
överklagandet ska grundas på den dokumentation som skickats med anmälan eller inom
fastställd kompletteringstid. Har antagningsbeskedet delgivits den sökande genom den av
UHR samordnade antagningen finns särskild blankett att använda för att göra en
överklagan.
GIH:s yttrande överlämnas till Överklagandenämnden för slutlig prövning när sådant är
aktuellt.
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TILLTRÄDE TILL UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
Inledning
Här beskrivs de tillämpningar och rutiner som gäller för antagning till utbildning på
forskarnivå vid GIH. Övergripande bestämmelser för tillträde till utbildning på
forskarnivå fastställs av regeringen i högskoleförordningen 7 kap (HF 7 kap.).
Doktorander vid GIH antas i ämnet idrottsvetenskap. Antagningen gäller utbildning till
doktorsexamen eller licentiatexamen. Avsedd examen ska anges i ansökan. Möjlighet
finns att efter avslutad licentiatexamen via förnyad ansökan fortsätta sin utbildning mot
doktorsexamen.

Antagning
Beslut om antagning fattas av GIH i enlighet med gällande delegationsordning.

Behörighetskrav
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå vid GIH krävs att den sökande
1. har grundläggande behörighet,
2. bedöms ha sådan förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen,
3. bedöms ha en hållbar finansieringsplan,
4. kan erbjudas tillfredsställande handledning.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort
kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på
avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande
kunskaper.
Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som
inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska
6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language),
IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL,
(English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se:
https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-forstudies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på
www.universityadmissions.se.
Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till utbildning
på forskarnivå.

Särskild behörighet
GIH har inga generella krav på särskild behörighet för antagning till utbildning på
forskarnivå. I förekommande fall kan dock särskilda förkunskapskrav anges för ett
specifikt doktorandprojekt. Sådana förkunskapskrav anges i utlysningstexten vid
ansökningstillfället.
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Bedömning av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
Bedömning av och de beslut GIH fattar, om den sökande har förmåga att tillgodogöra sig
utbildningen, görs i enlighet med gällande delegationsordning. En viktig
bedömningsgrund utgör inriktning på kurser på avancerad nivå och kvalitet på det
självständiga arbetet på avancerad nivå. Följande kriterier används vid bedömningen av
sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå: (1) förtrogenhet med för
avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
(2) teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder, (3) analytisk
förmåga, (4) förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering, (5) skriftlig och
muntlig kommunikativ förmåga samt (6) förtrogenhet med etiska problemställningar.

Urval
Ovanstående bedömningsgrund gäller även vid urval bland behöriga sökanden i det fall
antalet överskrider det antal som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i
övrigt. Urvalsprocessen ska dokumenteras. Jämställdhetsaspekten ska beaktas i
urvalsprocessen.
Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller
yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte ge sökanden företräde framför
andra.

Finansiering
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid GIH krävs att finansiering för hela
utbildningen kan säkerställas, d.v.s. i fyra år heltid för utbildning som leder till
doktorsexamen respektive i två år heltid för licentiatexamen. Finansiering kan ske genom
GIH:s interna medel och/eller genom externa finansiärer. Rektors beslut om anställning
kan inte överklagas.

Ansökan
Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå vid GIH ska innehålla
personuppgifter, angivelse av vilken examen ansökan gäller, uppgifter om finansiering i
de fall utbildningen finansieras av en extern part samt bilagor enligt nedan.
Ansökningsanvisningar finns på GIH:s webbplats www.gih.se.
Till ansökan ska biläggas: Examensbevis och Ladok-utdrag (motsvarande) som styrker
grundläggande behörighet och i förekommande fall intyg om extern finansiering. Den
sökande ska också bifoga dokument som styrker förmågan att tillgodogöra sig
utbildningen, särskilt kursinnehåll för högskolepoängen på avancerad nivå, inklusive en
kopia av det däri ingående självständiga arbetet (motsvarande). Den sökande ska även
bifoga CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån utbildningsbakgrund samt
förslag på minst två referenser.

Ansökningstillfällen
Annonsering med fullständig beskrivning av varje ledig plats för utbildning på
forskarnivå ska finnas på GIH:s hemsida samt annonseras på annat lämpligt sätt.
Annonseringen ska informera om lediga studieplatser så att den som är intresserad ska
kunna ansöka inom angiven tid.
Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen
för en anställning hos en annan arbetsgivare än GIH, om en doktorand tidigare har
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påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande
särskilda skäl.

Anställning
Regler för anställning som doktorand återfinns i dokumentet, Riktlinjer för utbildning på
forskarnivå.

Övrigt
GIH får anta en doktorand, som tidigare antagits vid annat universitet eller högskola. Då
kan doktoranden fortsätta sin utbildning och examineras vid GIH.
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