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Stockholm, 2021-12-07 

Please scroll down for an English version. 

 

Hej, 

Antagningen till masterprogrammen med start HT22 närmar sig och det är hög tid att börja planera 
inför handläggningen. Liksom tidigare år kommer bedömningen av särskild behörighet göras i NyA-
webben där programansvarig (PA) får tillgång till sökande som uppfyller kraven för grundläggande 
behörighet samt har styrkt behörighet i engelska.  

Grundkurs i NyA-webben – bedömning av sökande till masterprogrammen 

Antagningsgruppen kommer att erbjuda fyra utbildningstillfällen (två på svenska och två på engelska) 
som riktar sig till nybörjare och till den som önskar repetition av NyA-webben inför årets bedömning 
av sökandes anmälningar.  

Utbildningarna kommer att hållas digitalt via Zoom. Välkomna att anmäla er via länkarna nedan 
(observera att anmälningsformuläret stänger två dagar innan respektive utbildningstillfälle): 

 15 december 2021, kl. 9:00–10:30 (svenska) 

 12 januari 2022, kl. 9:00–10:30 (engelska) 

 13 januari 2022, kl. 9:00–10:30 (svenska) 

 15 januari 2022, kl. 9:30–10:30 (engelska) 

Zoomlänk mailas ut dagen före utbildningstillfället. 

Det är viktigt att notera att genomgången utbildning i NyA-webben är ett krav för att få behörighet 
för bedömning och att vi på antagningsgruppen har begränsad möjlighet att erbjuda fler 
utbildningstillfällen utöver dessa fyra. 

Vi vill gärna uppmuntra er att ta chansen att fräscha upp era kunskaper samt ta tillvara på 
möjligheten att ställa frågor till oss direkt. 

Filtrera anmälningar 

Deadline för skolornas bedömning av särskild behörighet är den 23 mars, 2022. För den som känner 
att utbildning i NyA-webben inte behövs finns det redan nu en hel del inkomna anmälningar att ta sig 
an. Tänk dock på att filtrera anmälningarna så att bara de som är grundläggande behöriga och möter 

https://www.kth.se/form/6197654234d733001227ffb6
https://www.kth.se/form/619794a134d7330012280844
https://www.kth.se/form/6197683dd15d5f00133b6f90
https://www.kth.se/form/619795bbd15d5f00133b76bd
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kravet i engelska till kommer upp för bedömning. Så här ska inställningen på NyA-webben se ut för att 
fånga upp de sökande som ni ska bedöma:  

 

Om man inte vill se dem man själv redan bedömt kan man kryssa ur ”Behörig” under ”Institutionens 
bedömning” men i övrigt lämna filtret som på bilden. 

Att tänka på innan beslut fattas i NyA-webben 

 När beslut om särskild behörighet sparas i NyA-webben (under ”Institutionens bedömning” -
antingen behörig/obehörig i rullistan) – visas detta beslut för den sökande via 
universityadmissions.se. Statusen ”Behörig med villkor” används inte i masteromgången. 

 Tjänsteanteckningar: Använd denna knapp (under varje anmälan) för att motivera 
obehörighet och vilka meriter som saknas för behörighet. Denna information är tillgänglig för 
antagningshandläggare som då kan förmedla informationen vidare till sökanden vid behov, 
annars måste frågor hänvisas vidare till programmen. Notera att ”Tjänsteanteckning” inte är 
detsamma som ”Egen notering”. 

 När meritvärden läggs in i NyA-webben och sparas för behöriga sökande måste man även 
klicka i ”Färdigbedömd - Assessment completed” för att alla meritvärden ska föras över till 
sökandes anmälan. Den sökande kan dock inte se sitt meritvärde förrän antagningsbeskedet 
publiceras. 

 
Tidplan för MASTERHT22 hittar ni på intranätet. 
 
Avslutningsvis vill vi önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år 
framöver.  

Med vänliga hälsningar 

Christina Wansheim och Johan Karlsfeldt (ny produktionsansvarig 
för masterantagningsprocessen) 
Antagningsgruppen 

 

 

https://intra.kth.se/utbildning/antagning/master/masterht21/tidplan-1.439354
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Stockholm, 2021-12-07 
 
 
Dear All, 
 
The admissions process for our master’s programmes starting 2022 is well under way and it is 
therefore time to start planning for the assessment period. As per usual, the assessment of the 
programme specific admission requirements is made on NyA-webben by the programme director, 
where applicants who fulfil the general entry requirements as well as the English language 
requirement, will be shown.  
 
 
Basic course in NyA-webben – assessment of applicants 
 
The admissions office will offer a basic course in NyA-webben on two occasions in January 2022. This 
course is aimed at beginners to NyA-webben as well as programme staff who feel that they would 
benefit from a repetition of the assessment procedure. The courses will be held in English via Zoom. 
To register, please use the link below (the form will close two days prior to the course date): 
 

 12 January 2022, at 9-10:30 AM 

 19 January 2022, at 9-10:30 AM 

Please note that the course is mandatory for new staff in order to get access to the assessment 
section of NyA-webben and that the admissions office has limited possibilities of offering additional 
courses for assessment. 
 
A Zoom link will be sent by e-mail to registered participants the day before the course starts. 
 
 
 
How to filter applications in NyA-webben 
 
The deadline for the schools to assess the specific admission requirements is 23 March, 2022. There 
are already applications waiting to be assessed for those of you who feel that a basic course will not 
be necessary. It is important however that you filter the applications so that you will only review the 
applicants who actually meet the general admission requirements as well as the language 
requirement. Please use the following settings: 
 
 

https://www.kth.se/form/619794a134d7330012280844
https://www.kth.se/form/619795bbd15d5f00133b76bd
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In addition, you should keep the following in mind: 
 
 

 When you save the qualified/not qualified status the applicant will be notified immediately 
through their University Admissions account. Please do not use the “Conditionally qualified” 
status! 
 

 Use the “official note” option to specify why an applicant is unqualified. This will save you a 
lot of time as the admissions office will be able to check the information and answer 
questions regarding ineligibility directly instead of referring them to the programmes. Please 
note that the “official note” differs from the “internal notes”-field.  

 
 “Färdigbedömd/Assessment complete”- this box must be ticked when the entire assessment 

is complete. The application will then be ready for the selection (and the merit rating will 
become visible to the applicant). 

 
 
For the key dates and deadlines this year, please see the KTH intranet. 
 
 
 
We wish you happy holidays and all the best in the year to come! 
 
Kind regards 
 
Christina Wansheim and Johan Karlsfeldt 
KTH Admissions Office 
 
 

https://intra.kth.se/utbildning/antagning/master/masterht21/tidplan-1.439354

