
VAL vid Umeå universitet – Från ansökan och antagning till första kursstart 

Observera: Samtliga tider som anges behöver inte gälla för alla VAL-lärosäten, utan är att betrakta som specifika för VAL vid Umeå universitet. 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

   

    

VAL-handläggare 

Sökande/student 

Mars/September 

Webbansökan öppnar 
April/Oktober 

Webbansökan stänger 

10 dagar efter stängd webbansökan 

Sista dag för eventuella 

kompletteringar av handlingar 

* OBS: Sista dag för webbansökan utgör en 

absolut deadline. Handlingarna som därefter 

skickas in per post måste vara VAL-handläggare 

tillhanda senast 10 dagar efter slutförd 

webbansökan. Vi rekommenderar starkt att du 

skickar in alla dina handlingar per post så snart 

som möjligt efter genomförd webbansökan, så 

att vi kan påbörja handläggningen. 

Påbörjar handläggning av 

ansökningarna så snart den 

sökande har genomfört både 

steg 1 och 2 (se nedan). 

Avslagsbeslut 

skickas ut 

löpande under 

handläggnings-

perioden till de 

som berörs. 

Handläggare ser till att 

alla studenter antas till 

programmet och rätt 

kurs(er) inför terminen. 

Du som har blivit antagen till VAL 

följer instruktionerna i 

antagningsbeskedet. Du behöver 

inte ”tacka ja” till antagningen. 

Om du däremot inte vill läsa VAL 

så meddelar du detta snarast till 

ansvarig handläggare. 

Du som har fått avslag 

på din ansökan till VAL 

brukar i regel få en 

rekommendation om 

vad du behöver göra 

för att kunna antas i 

framtiden. 

September/Januari 

Terminsstart 

För att se när just din första kurs startar 

behöver du kontrollera din individuella 

studieplan samt själv aktivt söka information 

genom www.umu.se och VAL:s hemsida. 

Schema/studieguide m.m. brukar i regel 

återfinnas på respektive ansvarig institutions 

webbsida. I annat fall ser kursansvarig 

institution till att informationen mejlas ut till 

dig senast i samband med kursstart.* 

Individuella 

studieplaner 

upprättas för 

de sökande 

som kan antas 

till VAL. 

Handläggare kan vid 

behov, oftast på förfrågan 

från studenten och ibland 

vid ändringar i kursutbud, 

komma att revidera 

studieplanen under 

terminens eller kommande 

terminers gång. 

* OBS: Hur du registrerar dig på respektive kurs 

kan skilja sig åt. Vissa institutioner tillämpar 

registrering i samband med första kursträff (på 

campus), i andra fall behöver du göra en 

självregistrering via webben. Information om vad 

som gäller finner du normalt sett i 

schemat/studieguiden för respektive kurs. Om du 

har frågor kring detta ska du kontakta kursansvarig 

lärare/institution i första hand. 

Steg 1: Genomför webbansökan via 

valanmalan.lh.umu.se 

Steg 2: Slutför din ansökan genom 

att skicka in din utskrivna och 

signerade webbansökan samt övriga 

handlingar du vill bifoga.* 

Juni/December 

Antagningsbesked skickas ut per 

post omkring midsommar/lucia 

 

Om du har slutfört 

steg 1 och 2 enligt 

instruktionerna, 

men saknat enstaka 

handlingar, ex. ett 

tjänstgöringsintyg, 

går det bra att 

komplettera med 

dessa fram till detta 

datum. 

http://www.umu.se/

