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Texter i målgruppsfältet, och fältet för urvalskriterier 

Målgruppsfältet 
 
Målgruppsfältet kan ses som ett komplement till kopplade program. Texten i målgruppsfältet syns i 
kursomgångens information i kurs- och programkatalogen. Den är därmed riktad till studenterna 
men används även av antagningens personal i arbetet med att styra vilka studenter som kan anmäla 
sig till kurserna. Antagningen utgår från både de kopplade programmen och det som står i 
målgruppsfältet. 

• Om en kursomgång endast ska vara sökbar för studenter på ett program; skriv 
programkoden i målgruppsfältet eller koppla bara det programmet till kursomgången. 

Exempel: ”Endast sökbar för CMAST” 

Det är även möjligt att specificera att kursen ska vara sökbar för studenter på en viss 
inriktning.  

Exempel: Sökbar för TFAFM inriktning FAFB 

• Undvik att skriva att kurstillfällen är öppna för ”alla” studenter på KTH. Om kursen är valfri 
för många program så ska det ändå framgå att studenten måste kontrollera 
utbildningsplanen för sitt program innan ansökan görs.  
Exempel: ”Sökbar för alla studenter under förutsättning att kursen kan ingå i programmet”. 
 

• Om målgruppsfältet lämnas tomt utgår antagningen från att endast studenter från kopplade 
program ska kunna söka kursomgången. 

Fältet för urvalskriterier 
 
I detta fält skrivs urvalskriterierna in för platsbegränsade kurstillfällen. Det bör göras när kurstillfället 
skapas så att både studenter och antagningen vet på vilka grunder urval ska göras. Urvalskriterier ska 
ha relevans för den sökta kursen och det bör framgå vad meritvärderingen grundar sig på. Till 
exempel kan resultat på vissa kurser vara ett användbart urvalskriterium för studenter inom ett 
program eller tagna poäng inom programmet. 

Urval kan ske maskinellt genom lottning av platserna eller manuellt i NyA-webben. Manuellt urval 
görs i NyA-webben av skolan.  
 
Lottning kan användas som urvalskriterium om det är sannolikt att det är små skillnader i meriter 
mellan studenterna eller det är osannolikt att det blir konkurrens om platserna trots att kursen är 
platsbegränsad.  
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