
AKP- anmälan till kurs inom program inför V20

Kursregistrering

Tentamensanmälan

Särskild behörighet till kurs



AKP: anmälan till kurs inom program

Anmäl dig till de kurser du ska läsa i P3 och P4 (vårterminen)
via www.antagning.se

Anmälan är öppen 1 - 15 november
Antagningsbesked 16 december

http://www.antagning.se/


Hur går det till?



Välj Kungliga Tekniska Högskolan i rullistan
Logga in med ditt kth.se konto



Datateknik



Elektroteknik



Hittar du inte kursen?

• Inte loggat in vägen via KTH
• Sök på anmälningskoden
• Tidigare registrerad på samma kurs?

Manual för ansökan till kurs

Vid omregistrering kontakta: studentexp@sth.kth.se

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.629451.1556789817!/Anm%C3%A4lan%20till%20kurs%20inom%20program%20p%C3%A5%20antagning.se.pdf
mailto:studentexp@sth.kth.se


Kursregistrering
Kursregistrera dig via personliga menyn inför varje period

Vårterminen 2020
inför läsperiod 3 : torsdag 10 januari - måndag 20 januari
inför läsperiod 4 : torsdag 12 mars - måndag 23 mars

Kursregistrering krävs för att:
• Få studieresultat inrapporterade i Ladok
• Utbetalning från CSN 
• Komma åt Canvas
• Kunna anmäla till tentamen

Glömt att kursregistrera dig: mejla/besök Studentexpeditionen



Tentamensanmälan

Kurser från P1: Omtentaperiod i 16- 19 december
Tentaanmälan: 18 nov- 2 dec (kl.23.59) 

Kurser från P2: Tentaperiod 2: 7- 14 januari 
Tentaanmälan: 28 nov-12 dec (kl.23.59) 
Omtentamensperiod i April

Anmäl dig i tid till tentamen!

Missat tentamensanmälan: får skriva i mån av plats, släpps in 
30 min senare. Ta med kursintyg och giltigt id.



Särskild behörighet till kurs

I åk 1: särskild behörighet till Projektkursen i P4

TIDAA: HI1038 Projektkurs inom data- och nätverksteknik
Särskild behörighet: avklarad kurs HI1024 Programmering, 
grundkurs och HF1005 Informationsteknik och 
ingenjörsmetodik.

TIELA: HE1043 Projektkurs inom elektroteknik
Särskild behörighet: avklarad kurs HF1005 Informationsteknik 
och ingenjörsmetodik.



Särskild behörighet till kurser i åk 2

Studenter som inte uppfyller kraven ska kontakta 
studievägledare och upprätta en individuell studieplan. 

Din planering är följande

• Ta igen kurser först som inte är avslutade

• Titta på behörigheter till kommande kurser

Programwebben: flik Min utbildning: ”Progression i utbildningen*







Frågor?

Information kommer på programwebben!
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