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Arkitektprovet - Inställt prov 2o2o med anledning av Covid-rg

Bakgrund
Arkitektprovet är ett prov som används för urval till antagning bland behöriga sökande till de fyra
arkitekturutbildningarna" vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan
(KIH), Lunds universitet (LU) samt Umeå universitet (Umu). I urvalet till de fyra
arkitektutbildningarna går cirka en tredjedel av nybörjarplatserna till de som har ett resultat från
Arkitektprovet. Provet består av en angiven hemuppgift som ska lämnas in direkt eller via post till ett av
de ovan angivna lärosätena (provort). Bedömningen av inlämnade prov sker sedan vid ett av de frra
lärosätena enligt en rullande turordning. För år zozo ska bedömningen ske vid Umeå universitet.

Med anledning av regeringens rekommendationer mars 2o2o angående Coronasjukdom covid-r9 i
Sverige liksom mot bakgrund av beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt hälso-
och sjukvården, behöver beslut fattas om att ställa in arkitektprovet 2o2o som en gemensam lokalt
beslutad urvalsgrund till utbildning som leder till arkitektexamen.

Förslaget har beretts i dialog mellan de ingående utbildningarna och lärosätena. Umeå universitet
föreslås vara värd för den gemensamma bedömningen 2021.

Respektive lärosäte har att som följd av detta att besluta om fördelning mellan urvalgrupper
inför antagning till arkitektutbildningarna höstterminen 2o2o.

Beslut
Arkitektprovet 2o2o ställs in som ett gemensamt alternativt urval till arkitektutbildningarna vid
Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitet samt Umeå universitet
(Umu), för höstterminen zozo

Umeå universitet ska vara värd för den gemensamma bedömningen 2o2r.

Respektive lärosäte har att som följd av detta att besluta om fördelning mellan urvalgrupper
inför antagning till arkitektutbildningarna höstterminen 2o2o.

Beslutet har fattats den 3o mars 2o2o efter föredragning av akademisekreterare Daniel Andersson,
Umeå universitetet.

*Arkitektur CTH-4Sooo, Chalmers tekniska Högskola
A¡kitektutbildning LU Boo4o, Lunds universitet
A¡kitektutbildning KTH-3zroo, KTH
Arkitektprogrammet UMU-Pr59z, Umeå universitet
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