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1 Inledning 

Denna antagningsordning reglerar behörighet, urval och antagning samt hur beslut fattas och 

kan omprövas vid utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Marie Cederschiöld 

högskola. 

Antagning till utbildning på forskarnivå omfattas inte av denna antagningsordning, utan 

regleras i antagningsordning för utbildning på forskarnivå i området Människan i 

välfärdssamhället.  

Marie Cederschiöld högskola är en enskild utbildningsanordnare och har enligt Lag 

(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina och regeringsbeslut rätt att utfärda följande 

examina på grundnivå och avancerad nivå: 

- Högskoleexamen (i teologi), 120 hp 

- Kandidatexamen (i socialt arbete, teologi, vårdvetenskap, civilsamhällesvetenskap), 

180 hp  

- Konstnärlig högskoleexamen (i kyrkomusik), 120 hp  

- Konstnärlig kandidatexamen (i kyrkomusik), 180 hp  

- Sjuksköterskeexamen, 180 hp  

- Socionomexamen, 210 hp  

- Magisterexamen (i socialt arbete, vårdvetenskap), 60 hp  

- Masterexamen (i socialt arbete, vårdvetenskap – palliativ vård), 120 hp  

- Psykoterapeutexamen, 90 hp  

- Specialistsjuksköterskeexamen, 60 hp och 75 hp (distriktssköterska) 

- Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, 60 hp 

Deltagare i uppdragsutbildning regleras inte av denna antagningsordning, utan regleras via 

avtal eller överenskommelse med aktuell uppdragsgivare. 

2 Beslutsordning i antagningsfrågor 

Frågor om antagning avgörs av Marie Cederschiöld högskola, även i de fall anmälningarna 

handläggs av Universitets- och högskolerådet (UHR). Ett av UHR maskinellt framtaget 

besked om antagning gäller som högskolans beslut. 

Beslut i antagningsfrågor är, om inget annat anges, delegerade till prefekt.  

3 Anmälan till utbildning  

Den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Marie Cederschiöld 

högskola ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. 

Antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska avse ett utbildningsprogram, 

en kurs inom utbildningsprogram eller en fristående kurs. 
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Marie Cederschiöld högskola deltar i den samordnande nationella antagningen via UHR:s 

antagningssystem NyA och följer de tidsplaner och rutiner som UHR beslutar ska gälla för 

arbetet. För samtliga utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå undantaget 

kyrkomusikerutbildningen sker antagningen via NyA. Anmälningsanvisningar för anmälan till 

utbildningsprogrammen vid högskolan finns på webbsidan www.antagning.se.  

Anmälan till kyrkomusikerutbildning och fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå 

görs lokalt genom högskolan. Mer information finns på högskolans webbsida www.esh.se. 

4 Reell kompetens 

Sökande som helt eller delvis saknar de formellt föreskrivna förkunskaper som krävs till en 

utbildning, kan ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Bedömningen görs i 

förhållande till de krav på förkunskaper som är nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig den 

ansökta utbildningen. Marie Cederschiöld högskola tillämpar Sveriges Universitets- och 

Högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer om bedömning av reell kompetens för 

grundläggande behörighet.1  

5 Undantag från behörighetsvillkor  

Om det finns särskilda skäl får högskolan besluta om undantag från något eller några 

behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, 

om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla 

behörighetsvillkoren.2 

6 Tillträde till utbildning på grundnivå 

Nedan följer de behörighetskrav och urvalskriterier som gäller följande utbildningar på 

grundnivå som ges vid högskolan: 

- Sjuksköterskeprogram, 180 hp 

- Socionomprogram, 210 hp 

- Kandidatprogram i teologi, 180 hp 

- Kyrkomusikerprogram, 180 hp 

- Fristående kurser på grundnivå 

6.1 Behörighet 

För att bli antagen krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den 

särskilda behörighet som är beslutad för varje utbildning och kurs och som framgår av 

respektive utbildningsplan och kursplan. 

                                                      

 

1 Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds rekommendationer SUHF REK 2009:2 (reviderad 5 
juni 2012) 
2 7 kap. 3 §, högskoleförordningen (1993:100) 

http://www.antagning.se/
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6.1.1 Grundläggande behörighet 

Marie Cederschiöld högskola tillämpar samma regleringar om grundläggande behörighet som 

statliga universitet och högskolor.3 

Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till 
nybörjare har den som har 
   1. kunskaper inom det svenska och det engelska språket, 
   2. ett vetenskapligt förhållningssätt, 
   3. förmåga att kunna belysa frågor ur flera perspektiv, 
   4. problemlösningsförmåga, 
   5. förmåga att kunna dra slutsatser och argumentera för dessa, och 
   6. övrig kompetens som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig sådan utbildning. 

En sökande ska anses ha sådana nödvändiga kompetenser som anges i ovan om sökanden 
   1. har avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå, 
   2. har avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk 
och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan, 
   3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 
   4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, 
   5. enligt äldre bestämmelser har uppfyllt kraven för grundläggande behörighet till 
grundläggande högskoleutbildning eller utbildning som påbörjas på grundnivå, eller 
   6. har godkänt resultat på ett sådant behörighetsprov som anges i förordningen 
(2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning. 

Utöver vad som följer ovan kan en sökande visa att han eller hon har sådana nödvändiga 
kompetenser som anges ovan genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet 
eller på grund av någon annan omständighet (s.k. reell kompetens).  

Marie Cederschiöld högskola tillämpar vidare UHR:s föreskrifter om grundläggande 

behörighet.4 

6.1.2 Särskild behörighet 

De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska 
kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse kunskaper från en eller flera kurser i 
gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper, godkänt resultat på ett konstnärligt prov för en 
utbildning som leder till en konstnärlig examen. 

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk 
erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen.  

                                                      

 

3 Se 7 kap. 5 §, högskoleförordningen (1993:100) 
4 Se UHRFS 2013:1, 2021:4 
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Marie Cederschiöld högskola tillämpar UHR:s föreskrifter särskild behörighet.5 Krav på 

särskild behörighet för antagning på en viss utbildning framgår av respektive utbildningsplan. 

6.2 Urval 

6.2.1 Betyg och högskoleprov 

Marie Cederschiöld högskola tillämpar bestämmelser om hur betyg ska värderas enligt bilaga 

3, högskoleförordningen (1993:100) samt resultat av högskoleprovet.  

Marie Cederschiöld högskola tillämpar UHR:s föreskrifter om meritvärdering av betyg, vad 

betyg utfärdade enligt äldre bestämmelser och betyg från utländsk utbildning ska anses 

motsvara.6  

6.2.2 Urvalsgrunder och platsfördelning till utbildning på grundnivå 

Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Urvalsgrunder kan vara betyg, resultat från 

högskoleprovet, andra särskilda prov än högskoleprovet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller 

annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen och andra för 

utbildningen sakliga omständigheter. Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras 

genom prov eller intervjuer eller genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock 

inte göras efter det att lottning har använts. 

Vid i övrigt likvärdiga meriter inom respektive urvalsgrupp tillämpar Marie Cederschiöld 
högskola lottning.   

Som enskild utbildningsanordnare beslutar Marie Cederschiöld högskola självständigt om 

platsfördelning mellan de olika urvalsgrupperna. Beslut om platsfördelning på respektive 

program och kurs är delegerad till prefekt vid den institution där utbildningen bedrivs. 

Fördelning av urvalsgrunder för utbildning på grundnivå: 

Urvalsgrunder för utbildning på grundnivå 

Utbildning (grundnivå) Betyg Högskoleprov Alternativt 
urval 

Kyrkomusikerutbildning - - Samtliga platser 

Sjuksköterskeprogrammet 65 % 35 % - 

Socionomprogrammet 40 % (varav 10 % i 
folkhögskolekvot) 

10 % 50 % 

Kandidatutbildning i teologi 65 % 35 % - 

 

Vid högskolan tillämpas alternativt urval för antagning till kyrkomusikerutbildningen och 

socionomutbildningen. Detta regleras under avsnitt 6.2.3. 

                                                      

 

5 Se UHRFS 2019:1, 2021:3 
6 Se UHRFS 2013:10; 2015:2 
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6.2.3 Alternativt urval  

Nedan följer de alternativa urvalsmetoder som tillämpas gällande antagning till 

kyrkomusikerutbildningen och socionomutbildningen. 

Kyrkomusikerprogram, 180 hp 

Vid antagning till en utbildning som leder till en konstnärlig kandidatexamen fördelas 

samtliga platser på grundval av särskilda prov eller andra urvalsgrunder.  

För antagning till konstnärlig kandidatutbildning i kyrkomusik sker urval via ett 

antagningsprov. Antagningsprovet innehåller följande moment: klassisk piano, brukspiano, 

klassisk sång, kördirigering, solistisk orgel, liturgisk orgel, satslära, gehör med musiklära. 

Information om datum för aktuell ansökningsomgång finns på www.mchs.se. 

Socionomprogram, 210 hp 

Hälften av utbildningsplatserna på socionomprogrammet fördelas genom alternativt urval 

som består av en provdel och en intervjudel. Sökande som vill ansöka via alternativt urval 

ska senast den 15 april både anmäla sig till utbildningen via UHR (www.antagning.se) och 

göra en intresseanmälan för alternativt urval via högskolans hemsida, www.mchs.se.  

De sökande som uppfyller behörighetskrav för utbildningen och har anmält intresse för att 

delta i det alternativa urvalet via högskolans hemsida, ska genomföra ett skriftligt prov 

bestående av två delar. Kallelse till provet skickas ut till de sökande via e-post och genomförs 

under maj månad vid Campus Sköndal.  

Ett urval av sökande kallas till intervju utifrån poängresultat på det skriftliga provet. Om det 

är fler sökande med samma poäng kallas samtliga, även om antalet överskrider antalet som 

ska kallas till intervju. Antal sökande som kallas till intervju är dubbelt så många som det 

antal som slutligen ska antas till utbildningen genom alternativt urval.  

Vid intervjun kommer den skriftliga delen av provet att användas som stöd. Prov och 

intervju kan endast genomföras vid anvisade tider. Bland de som intervjuas görs ett urval där 

hälften av de sökande med bäst resultat från intervjun antas till socionomutbildningen. 

7 Tillträde till utbildning på avancerad nivå 

Nedan följer de behörighetskrav och urvalskriterier som gäller följande utbildningar på 

avancerad nivå som ges vid högskolan: 

- Magisterutbildning i socialt arbete med fördjupningsområdet våld i nära relationer, 

60 hp (generell examen) 

- Masterprogrammet i socialt arbete med fördjupningsområdet det civila samhället, 

120 hp (generell examen) 

- Specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård, 60 hp  

- Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård, 60 hp 

- Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp 
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7.1 Behörighet 

För att bli antagen krävs det att sökanden har grundläggande behörighet på avancerad nivå 

och dessutom den särskilda behörighet som är beslutad för varje utbildning och kurs, vilket 

framgår av respektive utbildningsplan och kursplan. 

7.1.1 Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell examen på 

avancerad nivå har den som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 

högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller genom svensk eller utländsk 

utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen enligt högskolans bedömning. Undantag får 

göras från kravet på en examen på grundnivå, om en sökande bedöms kunna uppfylla 

fordringarna för en sådan examen, men examensbevis på grund av särskilda omständigheter 

inte har hunnit utfärdas.  

Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen på 

avancerad nivå som enligt examensordningen förutsätter viss legitimation eller viss tidigare 

avlagd examen, har den som har fått angiven legitimation och/eller avlagt angiven examen.  

7.1.2 Särskild behörighet 

De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska 

kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse kunskaper från en eller flera 

högskolekurser, och andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det 

yrkesområde som utbildningen förbereder för. 

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk 

erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen. Av respektive utbildningsplan framgår krav på särskild behörighet för att 

kunna antas utbildningen. 
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7.2 Urvalsgrunder och platsfördelning till utbildning på avancerad 

nivå 

Som enskild utbildningsanordnare beslutar Marie Cederschiöld högskola självständigt om 

platsfördelning mellan de olika urvalsgrunderna. De urvalsgrunder som används vid 

högskolan är betyg, resultat från högskoleprov, examina, yrkeslivserfarenhet samt alternativt 

urval. Beslut om platsfördelning på respektive program och kurs är delegerat till prefekt. 

Vid i övrigt likvärdiga meriter inom respektive urvalsgrundsgrupp tillämpar Marie 

Cederschiöld högskola lottning.  

Fördelning av urvalsgrunder för utbildning på avancerad nivå: 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning palliativ vård, psykiatrisk vård 

och med inriktning distriktssköterska 

Till specialistsjuksköterskeprogrammen sker urvalet utifrån akademiska poäng utöver 

behörighetsgivande utbildning 50 % av platserna samt 50 % av platserna utifrån 

yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, uppdelat i två urvalsgrupper: upp till och med 36 

månader (25 %) och mer än 36 månaders (25 %) yrkeslivserfarenhet omräknat till heltid.   

Magisterprogram i socialt arbete med fördjupningsområde våld i nära 

relationer 

För antagning till magisterutbildningen i socialt arbete krävs en socionomexamen eller 

examen från högskola på sammanlagt minst 180 hp varav minst 90 hp i socialt arbete eller 

annat relevant ämne. 

Marie Cederschiöld högskola tillämpar vid antagning följande rangordning bland behöriga 
sökanden: 

1. Socionomexamen 
2. Kandidatexamen varav minst 90 hp i socialt arbete 
3. Kandidatexamen med 90 hp i motsvarande ämne 

Masterprogram i socialt arbete med fördjupningsområde det civila samhället, 

120 hp 

För antagning till masterutbildningen i socialt arbete krävs en socionomexamen eller examen 

från högskola på sammanlagt minst 180 hp varav minst 90 hp i socialt arbete eller 

motsvarande. 

Marie Cederschiöld högskola tillämpar vid antagning följande rangordning bland behöriga 

sökanden: 

1. Socionomexamen 

2. Kandidatexamen, varav minst 90 hp i socialt arbete 

3. Kandidatexamen med 90 hp i motsvarande ämne 
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8 Antagningsbeslut 

Den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska anmäla det inom den 

tid och i den ordning som högskolan bestämmer. 

9 Registrering  

Registrering på kurs eller program sker enligt de regler som varje institution har. Det är varje 

institutions/programs ansvar att informera om hur och när registrering kommer att 

genomföras. 

10 Anstånd med studiestart och studieuppehåll 

Om det finns särskilda skäl kan Marie Cederschiöld högskola i enskilda fall besluta att den 

som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd 

med att påbörja studierna, eller får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. 

Marie Cederschiöld högskola tillämpar UHR:s föreskrifter om anstånd och om 

studieuppehåll.7  

11 Överprövning av beslut 

Sökande har rätt att begära överprövning av beslut att den sökande inte uppfyller kraven på 

behörighet för att bli antagen till utbildning och beslut att inte göra undantag från 

behörighetsvillkoren8. En begäran om överprövning ställs till Disciplin- och 

överprövningsnämnden och ska ha inkommit till högskolan senast tre veckor efter att 

beslutet fattats. Begäran ska lämnas in skriftligen och innehålla vilket beslut som ska 

överprövas och på vilket sätt beslutet ska ändras.  

 

                                                      

 

7 Se UHRFS 2016:1, 2013:3 
8 Se Regler om överprövning av ärenden inom utbildningen vid Marie Cederschiöld högskola, beslutad 
av Bolagsstyrelsen 2019-08-24 


