Den gemensamma antagningen på det medicinska utbildningsområdet: veterinärmedicin,
odontologi och medicin
På grund av undantagssituationen orsakad av coronapandemin måste antagningsgrunderna
för det medicinska utbildningsområdet i den gemensamma antagningen 2020 ändras.
Ändringarna i antagningen våren 2020 beskrivs i detta dokument.
I övrigt följer man de ursprungliga antagningsgrunderna.

ANTAGNINGEN 2020
De sökande antas via betygsantagning och provpoängsantagning. Betygsantagningen sker utgående
från den poängtabell som meddelas i antagningsgrunderna och övriga tidigare meddelade kriterier.
Provpoängsantagningen sker i två steg. Det första steget är ett elektroniskt prov som skrivs på
distans i YH-urvalsprovssystemet. Det andra steget är ett övervakat prov.
Betygsantagning
-

-

75 procent av nybörjarplatserna fylls i betygsantagningen. 65 procent av de platser som
fylls i betygsantagningen reserveras för sökande som söker studieplats vid en högskola för
första gången.
Betygsantagningen följer den poängsättning och de kriterier som meddelats tidigare.

Provpoängsantagning
-

De nybörjarplatser som finns kvar efter betygsantagningen (25 % av platserna) fylls i
provpoängsantagningen. Provpoängsantagningen sker i två steg enligt följande:

-

Första steget
o Urvalsprovet i första steget är ett elektroniskt prov som skrivs på distans i YHurvalsprovssystemet.
o Alla sökande som är behöriga att söka och som inte i betygsantagningen har blivit
antagna till det ansökningsmål som de har prioriterat högst får delta i urvalsprovet.
o Det elektroniska distansprovet ordnas på den tidigare meddelade tidpunkten 19.5.
o Uppdaterat 6.5: Provet börjar kl. 9.00 den 19 maj. Tiden för urvalsprovet är
2 timmar.
o Provets exakta längd meddelas när detaljerna om urvalsprovet klarnar. Provet tar
högst 5 timmar.
o Urvalsprovsmaterialet ändras inte, materialet anges i de ursprungliga
antagningsgrunderna.
o Räknare som lämpar sig för att lösa uppgifterna i urvalsprovet beskrivs i de
ursprungliga antagningsgrunderna.
o Prioritetspoäng beaktas inte i första steget.
o Om flera sökande har samma poäng avgör poängen för olika uppgifter/delar. I
vilken ordning poängen för de olika uppgifterna/delarna jämförs bestäms närmare
när detaljerna om urvalsprovet klarnar. Om det efter att man tillämpat kriterierna
fortfarande finns sökande med samma poäng, drar man lott om vilka sökande som
går vidare.
o Uppdaterat 6.5: Om det finns flera sökande med samma urvalsprovspoäng
i antagningens första skede rangordnas de på basis av framgången i de

o

-

olika delarna i urvalsprovet, börjande med sista delen i provet. Om det
efter denna jämförelse fortfarande finns sökande med samma poäng på
gränsen till att gå vidare till andra skedet, drar man lott om vilka sökande
som går vidare.
På ansökan om individuella arrangemang kan en sökande beviljas extra tid att
skriva urvalsprovet, högst 10 % av provtiden. Endast de ansökningar om
individuella arrangemang som kommit in inom tidsfristen behandlas.

Andra steget
o Urvalsprovet i andra steget är ett övervakat prov.
o Till andra steget godkänns på basis av poängen i urvalsprovet i första steget två
gånger så många sökande som det finns nybörjarplatser i urvalsprovsantagningen.
o Det övervakade provet ordnas i juni. Den exakta tidpunkten meddelas senare.
o uppdaterat 6.5: Det övervakade provet ordnas 10.6.2020.
o Provets exakta längd meddelas när detaljerna om urvalsprovet klarnar. Provet tar
högst 5 timmar.
o Urvalsprovsmaterialet ändras inte, materialet anges i de ursprungliga
antagningsgrunderna.
o Räknare som lämpar sig för att lösa uppgifterna i urvalsprovet beskrivs i de
ursprungliga antagningsgrunderna.
o Provpoängen skalas enligt de ursprungliga antagningsgrunderna. Poängen i
urvalsprovet i första steget beaktas inte i poängsättningen i andra steget.
o För att bli beaktad i antagningen ska du bli godkänd i urvalsprovet i andra steget.
Lägsta möjliga poäng för antagning är minst antalet råpoäng som efter provet kan
anses som en god prestation.
Uppdaterat 30.6: De råpoäng som de sökande får i provet adderas och
konverteras till provpoäng på en skala från 0 till 72. De skalade provpoängen
uppges med tre decimalers noggrannhet. Det högsta antalet provpoäng (72)
ges till den 1 % som fått de högsta råpoängen i urvalsprovet i den
gemensamma antagningen. Minimigränsen för godkänt i urvalsprovet är
hälften av det högsta antalet råpoäng.
Urvalsprovet förutsätter kunskaper i alla ämnen som ingår i fordringarna för
urvalsprovet (biologi, fysik och kemi). För att kunna bli antagen måste en sökande
för varje del i provet få minst 10 procent av medeltalet för det poängtal som de
fem bästa sökandena uppnår. Lägsta möjliga poäng för antagning och lägsta
möjliga poäng för antagning per ämne bestäms separat för varje område (medicin,
odontologi, veterinärmedicin).
o Prioritetspoäng beaktas i den slutliga antagningen som görs på basis av andra
steget.
o Om flera sökande har samma poäng avgör poängen för olika uppgifter/delar. I
vilken ordning poängen för de olika uppgifterna/delarna jämförs bestäms närmare
när detaljerna om urvalsprovet klarnar. Om det efter att man tillämpat kriterierna
fortfarande finns sökande med samma poäng, drar man lott om vilka sökande som
antas.
uppdaterad 30.6.: Om flera sökande har samma poäng avgör poängen för
olika uppgifter i ordning (1, 2, 3, …, 18).

o

På ansökan om individuella arrangemang kan en sökande beviljas extra tid att
skriva urvalsprovet, högst 10 % av provtiden. Endast de ansökningar om
individuella arrangemang som kommit in inom tidsfristen behandlas.

Om det inte finns tillräckligt med sökande som i det andra steget uppnår de lägsta möjliga
poängen för antagning till ett ansökningsmål, kan de återstående nybörjarplatserna fyllas på
basis av poängen i betygsantagningen.
Det fastställs separat hur antagningen genomförs om provpoängsantagningen inte kan
genomföras som planerat på grund av tekniska problem eller begränsningar med orsak av
coronasituationen.

