


Ansökan sker via www.antagning.se och ska finnas registrerad senast den 15 april. 
Anmälningskoden för Matix är GU – 18150.

Din behörighet utvärderas av sektionen för antagning vid Göteborgs Universitet och det är också 
de som bestämmer vilka formella behörighetsdokument du eventuellt behöver komplettera med 
och när dessa ska lämnas in. Om du inte förstår vad det är för dokumentation de ber om eller inte 
tror att du kommer att kunna lämna dokumenten i tid måste du kommunicera detta till sektionen 
för antagning. Exempel på behörighetsdokument är examensbevis från utländskt lärosäte eller 
liknande.

Förkunskapskravet på Matix är godkänt resultat om minst 180 hp, varav minst 90 hp i successiv 
fördjupning inom företagsekonomi. I dessa 90 hp skall 15 hp utgöras av en kandidatuppsats skriven 
inom ämnet företagsekonomi. 

För frågor om behörighet, kontakta fek-studievagledning@handels.gu.se.

STEG 01

Ansökan till www.antagning.se



Personligt brev: Vem är du som person och utifrån det beskriv på en A4-sida varför du 
upplever att Matix och du kommer att bli en bra match?

CV: För att få en översiktlig bild av dina tidigare erfarenheter ber vi dig även skicka in 
ett CV på max en A4 sida. Referenser behöver inte uppges, men ta med en nytagen bild 
på dig själv. 

Krav på kompletterande information
Utöver att du har sökt till Matix via www.antagning.se senast den 15 april ska du även skicka in 
kompletterande information: 1) ett personligt brev och 2) ett uppdaterat CV

Fyll i info och ladda upp personligt brev och CV via länk du får per mail den 16 april.

Deadline: 22 april kl. 23:59. 

STEG 02

Utökad ansökan till Matix



Baserat på ansökningsmaterialet kommer ett antal sökande kallas till en första intervju. 
Syftet är att komplettera bilden av de sökande genom personliga möten.

Denna första intervjuomgång kommer att hållas 18-19 maj, så reservera dessa datum 
redan nu. Kallelse till intervjun sker ungefär en vecka innan det utsatta datumet. Blir du 
kallad är det vanligtvis obligatorisk närvaro för att ha chans att gå vidare i processen, 
men på grund av rådande läge kommer samtliga intervjuer att genomföras på distans. 

Observera: Att bli kallad till en första intervju innebär inte att man blivit antagen till 
utbildningen.

STEG 03

Första intervjun



Efter den första intervjuomgången fattas beslut om vilka som går vidare till 
intervjuomgång två, som genomförs datumen 7-9 juni samt 14-15 juni. 

Syftet med denna andra intervju är att vi ska få en fördjupad bild av vem du är och 
dina förutsättningar att genomföra Matix. Intervjun är obligatorisk för att ha chans att 
kunna erbjudas en plats på utbildningen och endast personlig närvaro accepteras. 

Inför detta tillfälle skickar du in ett valfritt akademiskt arbete som du har skrivit under 
din utbildning och som du själv tycker är bra. 
Skickas till: matixantagning@handels.gu.se

Observera: Att bli kallad till en andra intervju innebär inte att man har blivit antagen 
till utbildningen.

STEG 04

Andra intervjun



Alla kandidater får reda på huruvida de blivit antagna eller ej i mitten av juli via 
www.antagning.se. Viktigt att komma ihåg – har du blivit antagen måste du 
tacka ja till din plats på www.antagning.se, annars går platsen till någon 
annan.

Om du redan efter intervjun känner att du inte är intresserad av att gå Matix 
uppmanas du meddela detta till oss omgående så att din eventuella plats kan 
gå till någon annan. 

STEG 05

Antagningsbesked via 
www.antagning.se



Har du funderingar kring din behörighet vänder du dig till studievägledarna 
på företagsekonomiska institutionen: fek-studievagledning@handels.gu.se

Har du funderingar om behörighetsdokument, examensbevis eller liknande 
vänder du dig till sektionen för antagning vid Göteborgs universitet: 
antagning@gu.se

Övriga frågor om utbildningen riktas till: matixantagning@handels.gu.se 

Läs mer om utbildningen på www.matix.se

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

https://www.matix.se/

