Hej!
Roligt att du vill starta din IT-karriär på IT-Högskolan Totalt finns det 35 platser tillgängliga
till din sökta utbildning.
Antagningen består av tre delar:
• Behörighetsprövning
• Urvalsprocess
• Beslut om antagning
Behörighetsprövningen bygger på att IT-Högskolan bedömer dina inlämnade handlingar
och om du som studerande har den behörighet som krävs för att bli antagen. För din sökta
YH-utbildning krävs grundläggande behörighet samt:
•
•
•
•

Lägst betyget E i Svenska 2 eller betyget Godkänd i Svenska B, eller motsvarande
Lägst betyget E i Matematik 2 (A, B eller C) eller betyget Godkänd i Matematik B,
eller motsvarande
Lägst betyget E i Engelska 6 eller betyget Godkänd i Engelska B, eller motsvarande
Lägst betyget E Webbutveckling 2, eller motsvarande

Till varje utbildning finns 5 st platser som kan användas för att anta studenter som inte
uppfyller behörighetskraven vilket innebär att du har möjlighet att bli antagen till
utbildningen även om du inte uppfyller samtliga behörigheter.
Reell-kompetens:
Saknar du en formell behörighet men har motsvarande kunskaper från arbetslivet? ITHögskolan testar dina påvisade kunskaper genom antagningsprovet för att säkerställa din
behörighet. Du genomför alltså inget extra prov eller liknande utan enbart antagningsprovet
som fungerar som behörighetsgivande test och antagningsprov.
Urvalsprocessens syfte är att säkerställa att de som har bäst förutsättningar för att tillgodose
sig utbildningen antas. Därför kommer du genomföra ett antagningsprov vars resultat
kommer att avgöra din konkurrenskraft jämfört med övriga sökande. Provet genomförs på
distans via en dator hemifrån.
Efter urvalsprocessen sker en antagning av ledningsgruppen. Du som blir antagen får då ett
antagningsbesked den 12 juni som du måste besvara för att säkra din plats på utbildningen.
Löpande fylls det eventuellt på med reserver.

Antagningsprov: Samtliga behöriga sökande kallas till ett skriftligt prov där förkunskaper
värderas. Provet testar av svenska, engelska, matematik och programmeringskunskaper.
Provet är framtaget i samråd med representanter från branschen. Provet bedöms utifrån de
fyra delar där fokus ligger på programmering.
Testet består av fyra delar:
• Svenska – max 10p
• Engelska – max 10p
• Matematik – max 10p
• Webbprogrammering – max 30p
Total maxpoäng 60p
Skulle sökanden hamna på lika poäng sker prioritering utifrån följande:
1) Antagningsprov
2) Högst poängsumma på webbprogrammeringsdel i antagningsprovet
När du blir inskriven som student har du rätt till studiemedel via CSN.
Ska du komplettera dina betyg eller annat relevant underlag för ansökan, kryssa i rutan
komplettering.
Viktiga datum:
• 15 maj – sista ansökningsdag
• Boka tid för antagningsprov
• Komplettera din ansökan senast 2 juni
• 12 juni kommer antagningsbesked via mejl och post

Med vänlig hälsning,
IT-Högskolan – Här startar din IT-karriär!

