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Riktlinjer för antagning till senare del av sjukhusfysikerprogrammet, termin 5
Sjukhusfysikerprogrammet är ett femårigt yrkesprogram vid den
naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Under de fyra första terminerna
läser man fysik och matematik tillsammans med fysikingångarna på det
naturvetenskapliga kandidatprogrammet.
Dessa riktlinjer avser antagning till termin 5 på sjukhusfysikerprogrammet. För att
bli antagen eller reservplacerad måste man uppfylla behörighetskraven för
programmet samt uppfylla vissa behörighetskrav vid ansökningstillfället. För att
efter antagningen få påbörja studierna ska man ha genomgått huvuddelen av den
utbildning som motsvarar de fyra första terminerna på programmet.
1. Ansökan och ansökningstider
Ansökan kan göras från 16 mars till 31 maj. Handläggning av ansökan görs av
Kansli N. Ansökan skickas via mail till Ina.Alexandersson@science.lu.se. Ansökan
ska innehålla personuppgifter samt handlingar som styrker behörighet. Antagning
till programmet kommer att ske i mån av lediga platser.
2. Behörighet och komplettering
Behörighetskrav enligt utbildningsplan samt;
Den sökande ska ha klarat av huvuddelen av de utbildningsmoment som motsvarar
de fyra första terminerna på sjukhusfysikerprogrammet för att kunna antas eller
reservplaceras. Minst 80 % av utbildningsmomenten ska ha genomgåtts och
godkänts.
Sista dag för antagen student eller reserv att styrka att behörighetskrav gällande
högskolemeriter uppfylls är vid terminsstart.
3. Urval, antagning och reservplacering
Om det är fler sökande än antal platser görs ett urval. Rangordning sker efter
studiemeriter enligt följande prioriteringsordning:
1. Antal behörighetsgivande högskolepoäng
2. Snittbetyg på behörighetsgivande högskolekurser
3. Studietakt
4. Lottning
4. Beslut
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Enligt naturvetenskapliga fakultetens delegationsordning fattar prodekan för
utbildningen beslut om antagning och reservplacering till senare del av
sjukhusfysikerprogrammet. Studierektor på avdelningen för medicinsk
strålningsfysik har getts möjlighet att yttra sig om ansökan innan beslut fattas.
Ett beslut om antagning kan vara villkorat gällande krav om att styrka
behörighetskrav avseende högskolemeriter, se p2 om behörighet och
komplettering.
Den sökande ska meddelas beslut om antagning/reservplacering senast 30 juni.
5. Överklagande
Vid beslut om obehörighet ska instruktioner för överklagande bifogas.
6. Tillgodoräknande
Den som antagits till senare del av sjukhusfysikerprogrammet och som genomgått
sin behörighetsgivande utbildning på annat lärosäte än Lunds universitet får sina
meriter tillgodoräknade efter påbörjande av studierna på programmet. Beslut fattas
av prodekan för grundutbildningen och kan vara villkorat med krav på
kompletteringar.
7. Rapportering i Ladok
Studierektor på avdelningen för medicinsk strålningsfysik ansvarar för rapportering
av antagning till senare del av programmet i Ladok.
8. Information och studievägledning
Dessa riktlinjer ska hållas tillgängliga på http://www.msf.lu.se/
Studierektor på avdelningen för medicinsk strålningsfysik ansvarar för
studievägledning till sökande.

