
 

Hej alla som tar examen våren 2023!  

 

För Er som ska söka till universitet/högskola höstterminen 2023 är följande 

datum viktiga: 

 

Finland    

 

4–18.1 kl.15.00 Ansökan till utbildningar på främmande språk, t.ex. 
engelska, samt och konstnärliga utbildningar på 

Konstuniversitetet. 

15 – 30.3 kl.15.00  Ansökan till svensk- och finskspråkiga utbildningar 
vid yrkeshögskolor och universitet. 

6.4 kl. 15.00  Sista dag att anhålla om specialarrangemang eller ansökan 
enligt prövning. 

29.5 Meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast 

detta datum. 

7.7 Antagningsresultaten publiceras 

14.7. kl.15.00 Meddela senast detta datum om du tar emot din  

  studieplats. 

1.8. kl.15.00 Senaste datum att antas från eventuell reservplats. 

 

OBS! Notera!  
Olika datum för urvalsprov till olika utbildningar på universitet och högskolorna. 

Kallelse skickas inte ut. 

OBS! Kom ihåg!  

Om du ej får en studieplats i den gemensamma ansökan finns det möjlighet att 

söka studieplats inom Öppna leder/My way/Snabbleden 

 

 

 

 

 



 

 

 

               

Högskolan på Åland  

 

15 mars  Ansökan öppnar 

14 april   Sista ansökningsdag 

10 juni        Sista dag att komplettera med betyg och ev. arbetsintyg 

17 juni  Antagningsbesked skickas ut 

18 juli  Sista dag att bekräfta sin studieplats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Sverige  

 

15 mars  Gemensamma ansökan öppnar på antagning.se 

17 april  Sista anmälningsdag och sista dag att   

  prioritera sina utbildningar. 

2 maj  Sista dag att styrka avgiftsbefrielse* eller att betala  

  anmälningsavgift 

25 april - 14 juni Kontrollera uppgifter på “Mina sidor” 

21 juni  Sista dag för komplettering av betyg 

12 juli  Antagningsbesked med svarskrav 

21 juli   Sista svarsdag 

27 juli  Andra antagningsbeskedet 

 

 

* 2 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad 

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige) exempelvis 

Åland, Finland, i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är 
svensk medborgare men bor inte längre i Sverige behöver du inte betala någon 
anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt 

medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 2 maj.  

 


