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Viktiga hållpunkter för anmälan/antagning till METIS-
kurser  
 

Anmälningsperiod  
För kurser som ges på vårtermin är anmälningsperioden 1 sept - 1 okt terminen innan. För kurser 
som ges på hösttermin är anmälningsperioden 1 apr – 1 maj terminen innan.  Exempel: kurser som 
går vårterminen 2018 har anmälningsperiod 1 sept – 1 okt 2017. Kurserna annonseras normalt en till 
två veckor innan anmälningsperioden börjar. Då kan du gå in och titta i kurskatalogen för att se vilka 
kurser som du kan anmäla dig till följande termin.  

Kurskatalogen, där du anmäler dig, finns på följande adress: 
https://server.pingpong.net/o/courseAdminOpenCatalog.do?giver=metis 

När du anmäler dig till en METIS-kurs behöver du fylla i ett antal fält med information om din ST, 
personuppgifter, m.m. Det är ditt ansvar att dessa uppgifter är korrekta, så var noga med att det du 
fyller i stämmer.  

Antagningsbesked  
Efter det att anmälningsperioden är slut får du ett antagningsbesked. När det kommer kan variera 
beroende på kurs eller region, men kommer oftast inom några veckor efter anmälningsperiodens 
slut. Detta besked får du från kursadministratören i aktuell kurs.  

Det ser olika ut i olika kurser om du får ett reservplatsbesked eller inte. Om du inte har fått något 
antagningsbesked innan givet datum står du på reservplats. Om du är osäker på om du har fått en 
plats eller en reservplats på kursen kan du kontakta kursadministratören i aktuell kurs.  

Svar på antagningsbesked  
För att få en plats på kursen behöver du svara på antagningsbeskedet. Kursadministratören i aktuell 
kurs meddelar i samband med antagningsbeskedet oftast ett sista datum för att svara på beskedet. 
Det är vanligtvis inom några veckor från det att du har fått beskedet men kan variera något beroende 
på kurs och region. Om du svarar och tackar ja till din plats är det bindande och faktura skickas ut.  

Intag av reserver  
Reserver kallas löpande efter sista datum för svar på antagningsbeskedet.  

Sen anmälan  
Sen anmälan kan du göra till kurser som fortfarande har lediga platser efter att anmälningsperioden 

är slut. Vilka kurser som har öppet för sen anmälan annonseras på metiskurser.se och i 

kurskatalogen.  
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Lathund – skapa konto och anmäl dig till METIS-kurser  
 

Denna manual är för dig som inte har ett konto i PING PONG sedan tidigare och ska anmäla dig till din 

första METIS-kurs.  

1. Gå in i kurskatalogen och leta upp den kurs du vill söka till. Kurskatalogen hittar du här: 

https://server.pingpong.net/o/courseAdminOpenCatalog.do?giver=metis. När du har 

hittat kursen klickar du på ”läs mer och anmäl”, som är markerat i bilden nedan.  

 

 

 

2. När du klickat på ”läs mer och anmäl” kommer du till vyn som visas i bilden nedan. Där 

klickar du på ”anmäl mig”.  
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3. När du har klickat på ”anmäl mig” kommer du till vyn som visas nedan. Klicka då på ”skapa 

konto”.  

 

 

 

4. Här får du skriva in din e-postadress, klicka sedan på ”bekräfta anmälan”.  

 

 

 

5. Du kommer då till ett formulär där du behöver fylla i information för din anmälan. Vissa 

fält behöver du bara fylla i första gången du anmäler dig till en kurs, andra fält kommer att 

återkomma i alla dina anmälningar.  

 



6. När du har bekräftat din anmälan är du klar och kommer få ett mail med 

inloggningsuppgifter. Med dessa inloggningsuppgifter anmäler du dig i fortsättningen till 

METIS-kurser (då klickar du ”logga in” istället för ”skapa konto” i början av anmälan”). Du 

använder även dessa inloggningsuppgifter till att logga in i PING PONG och se 

kurshemsidorna för de kurser du sedan kommer att gå.  

 

  

 


