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Anmälan till kurs om program via antagning.se 
Som programstudent på KTH ska du anmäla dig till kurser inom ditt program. Information om anmälan får 
du via din studievägledare och information om kursval på 
https://www.kth.se/student/program/anmalan-till-kurs-inom-program-1.316312.  

Du kan anmäla dig till högst 8 kurser och bli antagen till kurser som totalt uppgår till 35hp. Läs anvisningarna 
noga innan du gör din anmälan. 
Vilka kurser som ingår i ditt program ser du i din utbildningsplan i kurs- och programkatalogen på 
studentwebben på https://www.kth.se/student/kurser/kurser-inom-program. 
Där hittar du även anmälningskoder och mer information om kurserna, såsom antal platser på kursen, 
undervisningsspråk, studielokalisering mm.  
Du ansvarar själv för att kontrollera att du söker de kurser som finns i din programplan. Att det är möjligt 
att anmäla sig till en kurs innebär inte nödvändigtvis att du kan ha den inom just dina programstudier. 

Har du fullt sekretesskydd på antagning.se? Anmäl dig då INTE via antagning.se! 
Om du av UHR har fått fullt sekretesskydd på antagning.se ska du dock INTE göra anmälan via antagning.se. 
Läs instruktionen om anmälan för dig i dokumentet om fullt sekretesskydd som du hittar på kursvalssidan 
https://www.kth.se/student/program/anmalan-till-kurs-inom-program-1.316312. 
Du som bara har skyddade adressuppgifter gör anmälan som vanligt enligt instruktionen nedan. 

Anmälan via antagning.se 
Gå till www.antagning.se och välj ”Logga in” högst upp till höger. 
 

 
Du förs till en inloggningssida där du får tre val för inloggning (se bild nedan). Välj: ”Logga in via 
studentportal” och Kungliga tekniska högskolan i dropplisten. 
 

https://www.kth.se/student/program/anmalan-till-kurs-inom-program-1.316312
https://www.kth.se/student/kurser/kurser-inom-program
https://www.kth.se/student/program/anmalan-till-kurs-inom-program-1.316312
http://www.antagning.se/
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Klicka ”Till studentportal” så styrs du över till KTH:s inloggningssida. Logga in med de uppgifter du använder 
för KTH:s studenttjänster. När du gjort det förs du tillbaka till antagning.se. Gå tillbaka till huvudsidan för 
antagning.se för att börja söka fram dina kurser.  
 
Finns det redan kurser i din anmälan? 
Om det redan finns kurser i din anmälan när du loggar in så beror det på att anmälan till dina obligatoriska 
kurser gjorts i förväg. Du ska inte ta bort dem och du ska inte prioritera andra kurser över dem. Du kan 
lägga till kurser men tänk på att prioritera dessa under de obligatoriska för att vara säker på att de 
obligatoriska kurserna inte blir strukna i urvalet. 

Sök fram dina kurser 
För att söka fram en kurs skriver du in anmälningskod, kurskod eller kursnamn i sökfältet och klicka på ”Lägg 
till”. Kursen blir då vald och du kan gå vidare och söka fram och lägga till resten av dina kurser. Observera att 
du måste vara inloggad för att kunna hitta programkurserna- 
Se bild nedan. 
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När du har valt de kurser du vill anmäla dig till, klicka på ”Mina val” högst upp på sidan. 
 

 
 
Du kommer nu till sidan för att gå vidare och anmäla dig: 
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Klicka ”Påbörja anmälan” och följ instruktionerna du får. 
OBS! Om du är registrerad på mer än ett program måste du välja vilket av programmen som den sökta kursen 
ska tillhöra. Om du inte vet vilket program en viss kurs ska tillhöra, kontakta din studievägledare. 
 
När du har skickat din anmälan kommer du att få en bekräftelse till din e-postadress. Du kan räkna med att 
den kommer inom några minuter från det du gjort din anmälan. Om du inte får en bekräftelse har din 
anmälan troligen inte gått igenom. Logga då snarast in på antagning.se igen och skicka in anmälan. Gör detta 
innan anmälningstiden går ut. 
 
På ”Mina sidor” på antagning.se kan du se din anmälan och vilka meriter som finns registrerade i systemet. 
Skulle något resultat saknas bör du logga in i Ladok på KTH.se och kontrollera om meriterna finns där. bör du 
kontakta kursägande skolas studentexpedition snarast. Om kursen finns bland kurserna i den personliga 
menyn på KTH.se men inte på antagning.se kontakta snarast info@kth.se 

Om du inte hittar dina kurser 
Skulle du inte hitta kursen på antagning.se kan det bero på: 

a) du har inte loggat in via KTH. 
b) du har skrivit fel anmälnings- eller kurskod i sökfältet. 
c) du har haft studieuppehåll eller varit på utbyte.  
d) kursen är inte möjlig att söka via antagning.se på grund av önskemål från kursansvarig/skolkansli eller 

den är endast möjlig att söka för vissa program. 
 
I första hand ska du alltid kontakta din studievägledare om du får problem som du behöver hjälp med.  

mailto:info@kth.se
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Övrig viktig information 

Inställt kurstillfälle  
Ett kurstillfälle kan komma att ställas in, t.ex för att det är för få sökande till kursen eller för att det uppstått 
hinder för att ge kursen. Information om inställd kurs meddelas antingen via antagningsbeskedet eller av 
kursägande skola beroende på när i antagningsprocessen kursen ställs in. 
 
Behörighet 
De flesta kurser har särskilda behörighetskrav. Vilka de är framgår av kursinformationen. Du ska kontrollera 
kraven innan du anmäler dig till kursen. All antagning inom AKP är på villkor att särskild behörighet är 
uppfylld. Om du vid kursstart inte uppfyller behörigheten kan du alltså bli nekad att påbörja kursen.  

Sen anmälan 
Sen anmälan gör du till din studievägledare. Observera att kursen kan vara full och då kan du inte antas till 
den. Du blir endast antagen i mån av tillgängliga platser och resurser. 

Uppflyttning till högre årskurs (för studenter antagna t.o.m HT17) 
För att du ska få börja en högre årskurs måste du uppfylla de uppflyttningskrav enligt rektors beslut. Skulle 
du inte klara kraven för uppflyttning från en årskurs till nästa, ska du i god tid kontakta din studievägledare. 

Antagningsbesked 
När urvalsprocessen är klar får du ett e-postmeddelande att ditt antagningsbesked finns på ”mina sidor” på 
antagning.se. Det är viktigt att du läser antagningsbeskedet (pdf-dokument) för det har viktig information 
om din antagning. I antagningsbeskedet framgår det att du är villkorligt antagen antingen med krav på 
uppflyttning (antagna t.o.m HT17) eller med krav på att särskild behörighet uppfylls (för antagna fr.o.m 
HT18). Det betyder att du måste klara kraven för uppflyttning till nästa termin inom ditt program eller särskild 
behörighet enligt aktuell kursplan för att få gå kursen. 

Tidigare registrerad 
Du kan inte anmäla dig till en kurs du tidigare varit registrerad på. Det går inte att bli antagen igen. Kontakta 
istället kursansvarig angående möjligheten att, i mån av plats, fortsätta på eller gå om kursen. 

Support och frågor 
Du kan alltid vända dig till ditt skolkansli för frågor om din anmälan och kursval. I första hand ska du alltid 
vända dig till din studievägledare.  
Har du frågor om antagning.se eller hur du hittar kurser på kth.se kan du även vända dig till central support 
på info@kth.se   
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