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Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och
avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
(dnr 18/770)

Fastställd av högskolestyrelsen den 14 december 2018 (protokoll 2018:07).
Denna antagningsordning träder i kraft den 1 januari 2019 och ska tillämpas från
och med antagning till utbildning som påbörjas efter den 30 maj 2019, och ersätter
därmed de äldre bestämmelserna som upphör att gälla (Antagningsordning för KMH,
fastställd den 6 november 2013, reviderad 6 december 2013, dnr 12/522).
Enligt Högskoleförordningens (HF) 6 kap. 3 § ska högskolan ha en antagningsordning. I den ska
framgå vilka föreskrifter som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och
antagning, samt hur beslut i dessa frågor fattas och kan överklagas.
Antagningsordningen gäller antagning till såväl utbildningsprogram som till fristående kurser.
Med stöd av bemyndigande i högskoleförordningen föreskriver Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm (KMH) följande:

1. Anmälan och antagning
KMH är antagningsmyndighet för all utbildning vid lärosätet. Det innebär att KMH är
antagningsmyndighet även då anmälningarna handläggs av Universitets- och högskolerådet
(UHR).
Rektor beslutar i frågor rörande förfarandet vid anmälan, anmälnings- och kompletteringstider
samt antagning till högskoleutbildning. Dessa uppgifter finns tillgängliga i anmälningsmaterialet.
(www.kmh.se/utbildning)
Den som är antagen till ett utbildningsprogram eller kurs ska påbörja studierna vid det programeller kurstillfälle som avses i beslutet om antagning.
Vid anmälan till utbildning finns det normalt möjlighet att anmäla sig till flera
utbildningsalternativ. Alternativen ska prioriteras i fallande ordning. Vilka utbildningar som ingår
i antagningsomgången framgår av anmälningsmaterialet.
Det högsta antalet poäng som en sökande kan bli antagen eller kvarstå som reserv till per
antagningsomgång kan begränsas, s k takvärde. Efterantagning till kurser där plats finns får ske
utan hänsyn till ovan angivna poänggränser.
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Antagning till senare del av program
Antagning kan, om det finns resurser, ske till senare del av program.
1. Sådan antagning ska ske i enlighet med denna antagningsordning.
2. Den sökande ska uppfylla behörighetskraven för utbildningen.
3. Den sökande ska vid ansökningstillfället ha studieresultat som motsvarar underliggande
terminers studier.
4. Sådan antagning kan tidigast ske till den andra terminen av ett utbildningsprogram.
I anslutning till beslut om antagning till senare del av ett utbildningsprogram som leder till en
yrkesexamen, ska även beslut fattas om tillgodoräknande av tidigare utbildning i relation till
yrkesexamen.

Anmälnings- och studieavgifter
Enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor, ska tredjelandsmedborgare betala en anmälningsavgift om 900kr.
Det finns ett tiotal undantag, vilka har med sådant som familjeband, uppehållstillstånd och
bosättning att göra. Dessa finns angivna på antagning.se.
Om anmälningsavgift krävs måste den ha betalats i tid för att ansökan ska prövas.
KMH beslutar om studieavgifter inför utlysning av utbildningsprogram och kurser. Beslutet ska
publiceras.
Sökande eller student som ska betala studieavgift men inte har betalat studieavgiften inom den tid
som högkolan har bestämt kommer inte att registreras på kurs.
Om en student inte har fullgjort alla högskolepoäng på en kurs för vilken studieavgift har betalts
kan studenten omregistreras på kursen utan att på nytt betala studieavgift.
Student som läser vid KMH inom ramen för ett internationellt utbytesavtal omfattas ej av kravet
på att erlägga anmälnings- och studieavgift.

Inställd utbildning
KMH kan besluta att ställa in en utbildning om det finns för få behöriga sökande eller om
högskolan inte kan erbjuda planerad kvalitet i utbildningen på grund av ekonomiska eller
personella skäl. En utbildning får dock inte ställas in efter att de sökande har fått
antagningsbesked eller besked om reservplacering.
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2. Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder
sig till nybörjare
Grundläggande behörighet
Villkor för grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder
sig till nybörjare regleras i 7 kap. högskoleförordningen samt i föreskrifter av Universitets- och
högskolerådet om grundläggande behörighet samt urval (UHRFS).

Särskild behörighet
Kraven för särskild behörighet anges i 7 kap. högskoleförordningen.
De krav på särskild behörighet som högskolan ställer ska vara helt nödvändiga för att studenten
ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildnings- och forskningsnämnden beslutar om krav för särskild behörighet för tillträde till en
viss utbildning. Dessa uppgifter framgår av kursplaner och programmens utbildningsplaner.
(www.kmh.se/utbildning)
Områdesbehörigheter
Särskild behörighet till en utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare ska anges i form
av en s.k. områdesbehörighet.
Universitets- och högskolerådet meddelar föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som finns
och om vilken områdesbehörighet som ska gälla för en utbildning som leder till en yrkesexamen
(UHRFS 2013:2)
Andra krav (antagningsprov)
Som krav för särskild behörighet tillämpar KMH även godkänt antagningsprov. Rektor beslutar
om kraven för och förfarandet vid antagningsprov.
För utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare krävs att Universitets- och
högskolerådet, efter ansökan från lärosätet, ger tillstånd att använda andra krav (godkänt
antagningsprov) på särskild behörighet för en viss utbildning. Rektor beslutar om ansökan till
Universitets- och högskolerådet om att få använda andra krav.

Motsvarandebedömning och s.k. reell kompetens
Motsvarandebedömning
Med motsvarandebedömning avses att den sökande har bedömts ha likvärdiga kunskaper som den
som uppfyller den formella behörigheten. Kunskaperna har som regel uppnåtts via äldre
utbildningsformer eller utländska förutbildningar. Rektor beslutar om den sökande ska anses ha
motsvarande kunskaper.
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Reell kompetens
Om det anses vid en bedömning av den sökandes samlade kompetens, oavsett hur denna har
uppnåtts, att den sökande har förutsättningar att klara den sökta utbildningen, ska den sökande
anses ha reell kompetens för utbildningen i fråga. Rektor beslutar om den sökande ska anses ha
reell kompetens för den sökta utbildningen.

Undantag från behörighetsvillkor
Enligt 7 kap. högskoleförordningen får högskolan, om det finns särskilda skäl, besluta om
undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller
några behörighetsvillkor om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta
utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.
Rektor beslutar om undantag från något eller några behörighetsvillkor vid antagning till kurs eller
utbildningsprogram.

Urval
Regler för urval anges i 7 kap. 12–23 §§ högskoleförordningen och i Universitets- och
högskolerådets författningssamling.
Utbildnings- och forskningsnämnden beslutar om vilken eller vilka urvalsgrunder som ska
användas för en utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig nybörjare. Dessa uppgifter
framgår av kursplaner och programmens utbildningsplaner. (www.kmh.se/utbildning)
Förtur
Vid antagning till en kurs som vänder sig till nybörjare får en högskola ge förtur åt sökande som
redan är studenter vid den högskolan.
Urval till utbildning som leder till konstnärlig examen
Vid urval till en utbildning som leder till konstnärlig examen fördelas samtliga platser på grundval
av resultat från antagningsprov. Om en utbildning har flera antagningsprov ska det framgå av
utbildningsplanen vilket/vilka som ligger till grund för urval. Rektor beslutar om kraven för och
förfarandet vid antagningsprov.
Urval till utbildning som inte leder till konstnärlig examen
Vid urval till en utbildning som inte leder till konstnärlig examen ska platserna fördelas med
minst en tredjedel på grundval av betyg (betygsurval), minst en tredjedel på grundval av
högskoleprovet (provurval) och högst en tredjedel på grundval av sådana urvalsgrunder som
bestämts av KMH (lokalt urval).
Rektor fattar beslut om fördelning av platserna mellan betygsurval och provurval, samt om
omfattning av och urvalsgrunder i lokalt urval. Sökande som uppfyller kraven för flera
urvalsgrupper ska ingå i var och en av dem.
Betygsurval
Betygsurval sker enligt bilaga 3 till högskoleförordningen i dess senaste lydelse.
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Provurval
Sökande med lägst 0,1 poäng i resultat från högskoleprovet deltar i urvalet.
Lokalt urval
”En högskola får, i den utsträckning som anges i 13 §, bestämma urvalsgrunder bestående av
1. Andra särskilda prov än högskoleprovet,
2. Kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta
utbildningen, och
3. Andra för utbildningen sakliga omständigheter.” (högskoleförordningen 7 kap. 23 §)
Alternativt urval till utbildning som inte leder till konstnärlig examen
KMH tillämpar antagningsprov som grundval vid fördelning av samtliga platser även till viss
utbildning som inte leder till konstnärlig examen. Rektor beslutar om kraven för och förfarandet
vid antagningsprov.
För utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare krävs att Universitets- och
högskolerådet, efter ansökan från lärosätet, ger tillstånd att använda alternativt urval
(antagningsprov) för en viss utbildning. Rektor beslutar om ansökan till Universitets- och
högskolerådet om att få använda alternativt urval.
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3. Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder
sig till andra än nybörjare
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra
än nybörjare har den som uppfyller kraven enligt 7 kap. högskoleförordningen.

Särskild behörighet
Utbildnings- och forskningsnämnden beslutar om de särskilda behörighetsvillkor som ska gälla
för dessa kurser. Dessa uppgifter framgår av kursplaner och programmens utbildningsplaner.
(www.kmh.se/utbildning)

Motsvarandebedömning och s.k. reell kompetens
Motsvarandebedömning
Med motsvarandebedömning avses att den sökande har bedömts ha likvärdiga kunskaper som den
som uppfyller den formella behörigheten. Kunskaperna har som regel uppnåtts via äldre
utbildningsformer eller utländska förutbildningar. Rektor beslutar om den sökande ska anses ha
motsvarande kunskaper.
Reell kompetens
Om det anses vid en bedömning av den sökandes samlade kompetens, oavsett hur denna har
uppnåtts, att den sökande har förutsättningar att klara den sökta utbildningen, ska den sökande
anses ha reell kompetens för utbildningen i fråga. Rektor beslutar om den sökande ska anses ha
reell kompetens för den sökta utbildningen.

Undantag från behörighetsvillkor
Enligt 7 kap. högskoleförordningen får högskolan, om det finns särskilda skäl, besluta om
undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller
några behörighetsvillkor om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta
utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.
Rektor beslutar om undantag från något eller några behörighetsvillkor vid antagning till kurs eller
utbildningsprogram.

Urval
Urval till fortsatta studier inom utbildningsprogram
Rektor beslutar om regler för urval till valbara kurser inom utbildningsprogram. De regler som
beslutats framgår av anmälningsmaterialet. (www.kmh.se/utbildning)
Urval till fristående kurser som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än
nybörjare
Reglerna för urval anges i 7 kap. högskoleförordningen och i Universitets- och högskolerådets
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författningssamling. I 7 kap. 26 § högskoleförordningen står
” Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter. Urvalsgrunder är
betyg,
resultat från högskoleprovet som avses i 20 §,
tidigare utbildning, och
urvalsgrunder som avses i 23 §.
Högskolan får bestämma vilka urvalsgrunder enligt andra stycket som ska användas och vilken
platsfördelning som ska göras.”
Vid urval enligt urvalsgrunden tidigare utbildning rangordnas de sökande efter antalet avklarade
högskolepoäng. Sista dag för att få medräkna avklarade poäng framgår av anmälningsmaterialet
(www.kmh.se/utbildning). Vid urval ska i övrigt, om inte särskilda skäl talar däremot, tidigare
prestationer inom området användas för att särskilja de sökande.
Urvalet till fort- och vidareutbildningskurser baseras i normalfallet på relevant yrkesverksamhet.
Som grundval för rangordning av sökande kan även bedömning av konstnärliga färdigheter
tillämpas enligt resultat på antagningsprov.
Rektor beslutar om kraven för och förfarandet vid antagningsprov.
Utbildnings- och forskningsnämnden beslutar om vilken eller vilka urvalsgrunder som ska
användas för en utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till andra än nybörjare.
Dessa uppgifter framgår av kursplaner och programmens utbildningsplaner.
(www.kmh.se/utbildning)
Urval – platsfördelning
Rektor fattar beslut om fördelning av platserna mellan parallella urvalsgrupper, i förekommande
fall. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i var och en av dem.
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4. Tillträde till utbildning på avancerad nivå
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till program och kurser på avancerad nivå regleras i 7 kap.
högskoleförordningen.
För KMH gäller att fordringarna för grundexamen ska vara avklarade senast vid början av den
termin då utbildningen inleds.

Särskild behörighet
Särskild behörighet för tillträde till avancerad nivå regleras i 7 kap. högskoleförordningen.
Utbildnings- och forskningsnämnden beslutar om de särskilda behörighetsvillkor som ska gälla
för tillträde till en viss utbildning på avancerad nivå. Dessa uppgifter framgår av kursplaner och
programmens utbildningsplaner. (www.kmh.se/utbildning)
Som krav för särskild behörighet tillämpar KMH även godkänt antagningsprov. Rektor beslutar
om kraven för och förfarandet vid antagningsprov.

Motsvarandebedömning och s.k. reell kompetens
Motsvarandebedömning
Med motsvarandebedömning avses att den sökande har bedömts ha likvärdiga kunskaper som den
som uppfyller den formella behörigheten. Kunskaperna har som regel uppnåtts via äldre
utbildningsformer eller utländska förutbildningar. Rektor beslutar om den sökande ska anses ha
motsvarande kunskaper.
Reell kompetens
Om det anses vid en bedömning av den sökandes samlade kompetens, oavsett hur denna har
uppnåtts, att den sökande har förutsättningar att klara den sökta utbildningen, ska den sökande
anses ha reell kompetens för utbildningen i fråga. Rektor beslutar om den sökande ska anses ha
reell kompetens för den sökta utbildningen.

Undantag från behörighetsvillkor
Enligt 7 kap. högskoleförordningen får högskolan, om det finns särskilda skäl, besluta om
undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller
några behörighetsvillkor om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta
utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.
Rektor beslutar om undantag från något eller några behörighetsvillkor vid antagning till kurs eller
utbildningsprogram.
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Urval
Regler för urval till utbildning på avancerad nivå anges i 7 kap. högskoleförordningen.
Utbildnings- och forskningsnämnden beslutar om urvalsgrund för en viss utbildning som påbörjas
på avancerad nivå. Dessa uppgifter framgår av kursplaner och programmens utbildningsplaner.
(www.kmh.se/utbildning)
Som grundval för rangordning av sökande till konstnärliga utbildningar tillämpas bedömning av
konstnärliga färdigheter enligt resultat på antagningsprov. Rektor beslutar om kraven för och
förfarandet vid antagningsprov.

Behöriga med samma meritvärde (lottning)
Om två eller flera sökande till ett visst sökalternativ har samma meritvärde tillämpas lottning.

Beslut i enstaka fall
En högskola får i enstaka fall göra avsteg från högskoleförordningens bestämmelser om
urvalsgrunder och platsfördelning. Detta får dock ske bara om den sökandes meriter inte kan
bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i högskoleförordningen och om
sökanden genom tidigare utbildning, yrkeserfarenhet eller någon annan omständighet har
särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Vid KMH tillämpas
detta genom att den sökande antas till sökalternativet efter beslut av rektor.

Anstånd och studieuppehåll
Bestämmelser om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll finns i 7 kap.
högskoleförordningen och Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS 2013:3).
Rektor får inom ramen för dessa bestämmelser precisera lokala regler för KMH.
Om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta om anstånd med att påbörja
studierna vid föreskriven tidpunkt. Beslut om anstånd fattas av rektor.
Om det finns särskilda skäl får en högskola besluta att den som är antagen får fortsätta studierna
efter studieuppehåll. Beslut om studieuppehåll fattas av rektor.

Överklagande
Enligt 12 kap. 2 § högskoleförordningen får beslut om att sökande inte uppfyller kraven på
behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte
göra undantag från behörighetsvillkoren överklagas till Överklagandenämnden för högskolan
(ÖNH). Dessutom får beslut om att inte bevilja anstånd med att påbörja studierna för den som är
antagen till grundnivå eller avancerad nivå överklagas liksom beslut att inte bevilja fortsättning på
studierna efter studieuppehåll.
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Ett överklagande ska ställas till ÖNH och sändas till KMH som prövar om överklagandet
inkommit i tid och om beslutet är riktigt. Om det är ett uppenbart fel som begåtts av KMH ändras
beslutet. Om ändring inte görs sänds överklagandet, tillsammans med ett yttrande, till ÖNH för
beslut. Om KMH omprövar beslutet, sänds meddelande om detta till ÖNH.
För att ett överklagande ska prövas ska det komma in till KMH inom tre veckor från den dag den
klagande fick del av beslutet.

Detaljerade riktlinjer
En närmare beskrivning av de bestämmelser och riktlinjer som KMH tillämpar i antagningsarbetet
finns i utbildningskatalogen (www.kmh.se/utbildning), i anmälningsmaterialet för anmälan till
universitet och högskolor (www.antagning.se), i av SUHF antagna bedömningshandböcker för
svensk och utländsk förutbildning (bedomningshandboken.uhr.se), samt i SUHF:s
rekommendationer (www.suhf.se).
Regler för antagningsprov
KMH använder s.k. antagningsprov för bedömning av de sökandes konstnärliga färdigheter som
grund för behörighetsprövning eller urval. Rektor beslutar i frågor rörande kraven för och
förfarandet vid antagningsprov och får meddela närmare bestämmelser och riktlinjer för dessa.
Gällande regler för antagningsprov finns tillgängliga i anmälningsmaterialet.
(www.kmh.se/utbildning)
/.

