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Stockholm, 2019-08-29 
 

 
Detta nyhetsbrev riktar sig till ansvariga för skolornas handläggning i 
MASTERHT20 samt till andra berörda kollegor. 

Hej!  

Antagning till KTH:s masterprogram 2020 närmar sig!  
 
Vi vill därför passa på att påminna er om följande: 
 
 Uppdatering av utbildningsplan (fältet ”Behörighet och urval”). 

Alla utbildningsplaner ska enligt beslut om årscykel för 
utbildningsinformation vara inlagda i KOPPS (KTH:s utbildningsdatabas) 
senast den 15 september. Kom ihåg att när information om dokumentkrav, 
urval och behörighet för ert program väl har publicerats på kth.se kan inga 
ändringar göras.  

 
I samband med detta är det mycket viktigt att tänka på följande: 

 
 Den engelska översättningen av utbildningsplanen måste överensstämma 

med den svenska texten för att informationen på webben ska bli korrekt.  
 

 Om ni vill ändra ”Programme specific documents” på kth.se jämfört med 
förra året måste ni meddela Antagningsgruppen senast den 27 september 
via info@kth.se (eftersom detta oftast inte framgår av utbildningsplanerna i 
KOPPS).   

 
 Om ni använder er av ett ”Summary sheet” bör ni uppdatera det och skicka 

länken till webformuläret till info@kth.se senast den 27 september så att 
det kan publiceras på programsidan på kth.se (alternativt ett uppdaterat 
formulär i word/excel/pdf-format om sådant används). 

 
  
 
Vad händer sedan? 
 

 Den 16 september påbörjar Antagningsgruppen uppdateringen av all 
information om programmen, behörighet och urval på kth.se, det är därför 
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mycket viktigt att utbildningsplanerna är uppdaterade och klara till den 15 
september.  

 

 Årets anmälan till våra masterprogram öppnar 16 oktober på 
www.universityadmissions.se!  

 
Räkna som vanligt med att er mest intensiva handläggningsperiod för att 
bedöma särskild behörighet och meritvärdering fortsatt blir i början av 
vårterminen. Detaljerad tidplan finns på intranätet. 
 
Samtliga brevutskick publiceras även på KTHs intranät. 
 
Har ni frågor till oss?  
 
Hör gärna av er till info@kth.se  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Christina Wansheim och Aida Barucija 
KTH Antagningsgruppen 

********************************************************** 

 
 
 
 
 
Dear All, 
 
Admissions to KTH Master programmes HT20 are right around the corner! 
 
 
Important reminders:  
 
 Updates to the programme syllabus – the programme syllabus should be 

submitted to KOPPS (KTH’s academic database) by September 15 at the 
latest. Please note that no changes can be made in KOPPS once the 
information about entry requirements and selection have been published 
on kth.se  
As such, it is important to keep in mind the following:  
 

 The information in the English translation must correspond to the Swedish  
version.  
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 If you would like to make changes to the “Programme Specific Documents”, 
you must notify the KTH Admissions Office by sending an e-mail to 
info@kth.se by 27 September. 

 
 If you are using a web based summary sheet, please send the updated web 

form link to info@kth.se by 27 September. 
 

If you are using a pdf/word/excel summary sheet it should be updated and 
sent to info@kth.se by 27 September. 

 
What happens next? 
 

 The KTH Admissions Office will start updating the admission requirements, 
on kth.se 16 September, and therefore it is very important that the 
programme syllabus will be updated by September 15.  

 

 Applications to KTH master’s programmes open 16 October on 
www.universityadmissions.se!  
 

 
All newsletters will also be published on the KTH Intranet as well as key dates. 
 
Any questions? 
 
Feel free to contact us at info@kth.se  
 
Kind regards,  
Christina Wansheim & Aida Barucija 
KTH Admissions Office 
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