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Antagningsprocessen till Statsvetenskap III höstterminen 2020 

Urvalsprocessen till Statsvetenskap III HT-20 går till enligt följande: 

• Alla sökande får ett meritvärde mellan 0-90 baserat på delkursbetygen från sex 

delkurser med bäst betyg från Statsvetenskap I och II (eller motsvarande kurser på 

andra universitet). Max 45 hp ligger alltså till grund för meritvärdet. Delkurser med 

betyget VG/A-B värderas högre än delkurser med betyget G/C-E. För delkurser om 

7,5 hp med betyget VG/A-B ges meritvärdet 15 och för delkurser med betyget G/C-E 

ges meritvärdet 10. Detta ger alltså ett meritvärde mellan 60 och 901. 

Exempel 1: Student A har läst en grundkurs om 30 hp fördelade på fyra delkurser à 

7,5 hp samt de två första delkurserna på fortsättningskursen. Betygen på delkurserna 

är C, E, B, D, C och B. Meritvärdet blir då 70 (10+10+15+10+10+15). 

Exempel 2: Student B har läst en grundkurs om 30 hp fördelade på fem delkurser à 6 

hp samt hela fortsättningskursen om 30 hp vars delkurser är fördelade på 

motsvarande sätt som grundkursen. Betygen på delkurserna är nio stycken VG och ett 

G. Meritvärdet blir då 90 (15/7,5*6)*7,5. Vi använder de delkurser med bäst betyg 

för att komma upp i totalt 45 hp, även om delkursernas omfattning är av en annan 

modell än 7,5 hp per delkurs. 

• 30 juni 2020 måste alla meritvärden vara inrapporterade till antagningen. Detta 

betyder att meritvärdet enbart kommer att baseras på godkända delkurser inom 

Statsvetenskap I och II eller motsvarade vars betyg är inlagda i LADOK senast 

torsdag den 25 juni 2020 kl 10.00.  

                                                      

 

1 Studerande inom något av våra två program (KOPO, Pol kand) som har sökt Statsvetenskap III och 

som uppfyller utbildningsplanens information gällande uppflyttning om sådan information är 

specificerad, har platsgaranti och erhåller meritvärde 100. 
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Exempel 3: Student C har enbart fem delkurser från Statsvetenskap I och II eller 

motsvarande, à 7,5 hp inrapporterade 25 juni 2020. Betygen på delkurserna är D, C, 

C, D och C. Meritvärde blir då 50 (10+10+10+10+10). 

• Vilket meritvärde det kommer att krävas för att bli antagen beror på hur många 

studenter som har sökt kursen, hur många som tackar ja till sin plats samt hur många 

programstudenter med platsgaranti som söker kursen. Vi kan således inte ge ett 

förhandsbesked angående möjligheten att bli antagen innan andra urvalet är 

publicerat. 

 


