
Introduktion till antagningsprocessen inför 
MasterHT22 och handläggning i NyA-webben
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Tidplan – antagningsprocessen MasterHT22
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2022-01-17 Anmälan stänger

2022-02-01 Deadline att ladda upp dokument och betala anmälningsavgift (endast AVG-studenter)

2022-03-16
Deadline för Antagningsgruppens bedömning av GBA (grundläggande behörighet till 

avancerad nivå) och Engelska

2022-03-23
Deadline för skolornas bedömning av de särskilda behörighetskraven samt 

meritvärdering

2022-04-05 Urval

2022-04-07 Publicering av urvalsresultat - tillgängligt för sökande
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Antagningsprocessen för MasterHT22 – arbetsflöde
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Grundläggande introduktion till NyA-webben
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• NyA-webben är ett webbaserat antagningssystem för personal 
på skola/institution.

• Handläggning på NyA-webben kan innefatta granskning och 
bedömning av sökande till program, hantering av 
reservantagning och återbud, samt utdata och statistik.

Om NyA-webben
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Logga in på kth.se 
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Välj ”Tjänster” – Antagningsdata (Nya-webben)
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Login – välj KTH
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Välj språk och hjälp-sidor
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Uppe i högra hörnet kan man välja språk, svenska eller engelska.

Det finns även hjälp-sidor med mer information och instruktioner om hur man kan 
använda NyA-webben. Du hittar hjälp-knappen uppe till höger i din vy.



• Statistik

• Listor

• Bedömningar

• Administrera uppgifter om utbildningar

• Antagna/Reserver

Start meny
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Hitta ditt program

2022-02-23 12

Välj Bedömningar under Start-menyn, sedan väljer du din skola (t.ex ABE-Prog, ITM-Prog osv.), 

Antagningsomgång Internationella masterprogram höstterminen 2022, MASTERHT22 och 

slutligen ditt program. 



Bedömning – Använd dessa inställningar!
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Du kan välja att bocka ur 

studenter med status 

”Behörig” under 

Institutionens bedömning 

för att endast se de 

studenter som ni inte 

granskat för SB



Bedömning

Välj dessa inställningar (se föregående sida)

Klicka på + 

för att 

granska 

anmälan

De röda pilarna markerar de fält som ska fyllas i –

Se nästa sida



Bedömning – obligatoriska fält
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Bedömning av särskild behörighet anges i fältet ”Institutionens bedömning”

• Behörig

• Obehörig – motivera beslutet!

• När du sparar denna status blir den synlig för den sökande!

• Om du endast vill göra en förhandsbedömning – använd fältet ”Egen 
notering” och när bedömningen är helt klar – klicka på spara.

• Färdigbedömd – Denna ruta måste vara ikryssad när hela bedömningen 
är helt klar, med en status under ”Institutionens bedömning” samt ett 
komplett meritvärde. När rutan är ikryssad är den sökandes anmälan är klar 
inför urval. Obehöriga sökande ska inte ha ett meritvärde.

• Statusen ”Behörig med villkor” används inte i master-omgången!

Fatta beslut för bedömning av SB
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Ladokmeriter och registrerade akademiska meriter
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Dokument och inskickade meriter
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1.

2.

3.



Anteckningar och motivering av bedömning
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• Fältet ”Egen notering” (blå pil) – anteckningar ej synliga för de sökande men för 

andra handläggare i NyA-webben. Används som ett hjälpmedel för egna noteringar 

under bedömningen.

• Knappen ”Tjänsteanteckning” (grön pil) – synligt för alla (även nationella) 

handläggare i NyA. Ska främst användas för att motivera obehörighet och vilka 

meriter som saknas för behörighet.



• Institutionens bedömning: Statusen “Behörig med villkor” ska inte användas i 
masteromgången. Om ett villkor sätts, måste detta villkor kontrolleras och lyftas av 
skolan/studievägledaren på programmet innan studenten kan registrera sig i augusti, och 
det blir även problem om villkoret inte är uppfyllt.

• Notera även att studenten kan se när man sparar en status under “Institutionens 
bedömning” -så spara denna status endast när bedömningen är helt klar. Tänk därför 
också på att vara försiktig med att spara statusen ”behörig” eftersom studenterna 
kommer höra av sig om denna status sedan ändras till ”obehörig”.

• Meritvärde: Ett meritvärde om 0 är inte giltigt. KTH:s meritvärderingsskala är 1-75.

• Färdigbedömd: Denna ruta måste vara ikryssad när hela bedömningen är helt klar, med 
en status under ”Institutionens bedömning” samt ett komplett meritvärde. När rutan är 
ikryssad är den sökandes anmälan är klar inför urval. Obehöriga sökande ska inte ha ett 
meritvärde.

• Egen notering: Informationen i detta fält är endast synligt för dig och andra handläggare 
i NyA-webben. Använd den som ett hjälpmedel vid bedömningen.

• Tjänsteanteckning: Använd denna funktion för att motivera varför en student är 
obehörig. Informationen är synlig för alla (även nationella) handläggare i NyA och kan 
minska antalet frågor från obehöriga studenter som måste skickas vidare till er som 
bedömt sökande i NyA-webben.

Summering- bedömningar på NyA-webben
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Efter urval kan reservantagning göras om det frigjorts platser till programmet.

Det finns inget svarskrav för antagna, de behöver inte tacka ja till sin plats, men de 
uppmanas att lämna återbud om det inte kan ta sin plats i anspråk.

KTH tillämpar separat antagning till masterprogrammen, vilket innebär att avgiftsskyldiga 
och avgiftsbefriade studenter konkurrerar i olika urvalsgrupper – AVG och BEFR, och 
antagningstal sätts för respektive urvalsgrupp för ett program. 

Antagningstalen fastslås i ett beslut av rektor och det är antagningstalen (per urvalsgrupp) 
som styr hur många som kan antas och dessa kan inte överskridas. 

Eftersom vi har separat antagning går det inte att ”fylla på” en urvalsgrupp med sökande 
från den andra urvalsgruppen. Reservantagning är alltså endast möjlig när en antagen 
student lämnat återbud – och då frigörs en plats till reserv 1 från samma urvalsgrupp. 

Reservantagning måste ske i turordning från reservlistan.

Reservantagning - efter urval
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Programmen ansvarar för hålla koll i NyA-webben på antal återbud, och om man vill anta 
från reservlistan meddelar man sin UA. UA tar beslut och meddelar antagningsgruppen hur 
många reserver som ska antas från vilken urvalsgrupp. Antagningsgruppen gör 
reservantagningen i systemet.

Detta för att vi ska kontrollera avgiftsstatus för fakturering och att överintagning inte görs. 

Reservantagning av avgiftsskyldiga studenter är möjlig fram till sista veckan i april*, medan 
reservantagning av avgiftsbefriade studenter i praktiken kan pågå fram till terminsstart.

Datumen har satts för att säkerställa att alla antagna reserver ska vara på KTH vid 
terminsstart och att avgiftsskyldiga studenter hinner bli fakturerade av KTH, betala avgiften 
och hinna ansöka om uppehållstillstånd i tid. 

Information och rutin för reservantagning mailas ut till skolorna efter urval med aktuella 
datum*. 

Antagningsgruppen meddelar UA när reservantagningen är klar. Antagningsbesked till 
antagna kommer automatiskt att skickas via antagningssystemet i samma stund som 
reservantagning utförs på NyA-webben.

Rutin
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Reservantagning på NyA-webben
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Under funktionen Antagna/Reserver hittar man alla antagna, alla reserver och strukna 

(återbud) till ett program. Info-knappen visar även detaljerad information om antal antagna 

och antal platser i varje urvalsgrupp.



Har du generella frågor angående antagningsprocessen 
eller tekniska/brådskande frågor om NyA-webben, 
vänligen kontakta antagningsgruppen via info@kth.se

Kontaktinformation– KTH Antagningsgruppen
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mailto:info@kth.se

