Logga in och ansök
Det krävs ingen särskild inloggning på antagning.se och det spelar ingen roll om du loggar in som
programstudent eller med ditt konto på antagning.se.

Följ instruktionerna på antagning.se när du gör din ansökan. I denna del av antagningsprocessen
görs ingen skillnad mellan dig som programstudent på HGU och alla andra sökande. Du anger inte
någonstans att du är programstudent. Antagningsenheten identifierar alla programstudenter åt oss
efter sista ansökningsdatumet.
Urvalsgrupperna
Det enda som skiljer dig från andra sökande är att du inkluderas i en prioriterad urvalsgrupp med
bara sökande med möjlighet till garantiplats. När vi bedömer din ansökan bedöms du dels som
programstudent och får ett meritvärde till den särskilda urvalsgruppen som gäller för er. Vi bedömer
dig även som vanlig sökande och du är därför med också i urvalsgruppen där sökande rangordnas
utefter uppnådda högskolepoäng.
Om du har gjort GMAT/GRE på 350 eller mer är du också med i urvalsgruppen där sökande
rangordnas utefter GMAT/GRE testresultat.
Den del i ansökan som frågar om du gjort gmat/gre finns med för att vi lättare ska kunna hitta
testresultaten i testcentrens databaser. Ditt val påverkar inte din status som programstudent.

Prioritera dina sökalternativ
Det är mycket viktigt att du tänker igenom dina val och prioritetsordningen noga. Din garanterade
plats på något av programmen fungerar precis som alla andra sökalternativ på antagning.se. Om du
blir antagen till ett högre prioriterat alternativ stryks dina lägre prioriterade alternativ, även de med
garantiplatser.
Det är inte säkert att alla kan få sin garanterade plats på sitt 1a handsval. Det är där ditt särskilda
meritvärde kommer in. Ju högre meritvärde, desto troligare att du får plats på det masterprogram på
GS du helst vill. Om det viktigaste för dig är att få en garanterad plats, oavsett vilket av GS
masterprogram du blir erbjuden en plats på, ska du ange minst 5 av masterprogrammen som dina 5
högst prioriterade alternativ.

