Ankomstdatum

Dnr:

Anmälan till utbildningsprogram - senare del
Sökandes personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Personnummer * (ååmmdd-xxxx)
Förnamn *

Sv 1:2

Blanketten skickas till
Högskolan i Skövde, Antagningen,
Box 408, 54128 Skövde eller lämnas
till Studentservice, vån 2, hus E
senast 15 april (inför ht) eller 15 oktober (inför vt)

Efternamn *

Adress *
Postnummer *

Ort *

Telefon-/mobilnummer

E-postadress

Anmälan avser (Information finns på sidan 2)
☐ Utbildningsprogram

inför HT __________

VT __________

Jag anmäler mig till (program)

Jag har tidigare läst (programmet, vid universitet/högskola)

Jag vill påbörja termin _________________ i programmet
(tidigast termin 2)

Jag har läst _________ terminer

Sökandes underskrift
Datum *

Sökandes underskrift *

Beslut av antagningen
☐ Ansökan om antagning medges
☐ Ansökan om antagning till sökt program avslås med hänvisning till institutionens yttrande
☐ Ansökan om antagning till sökt program medges på följande villkor
☐
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
Kopia/datum till
☐ Sökande

Inlagt Ladok
☐ Institution

Datum

Sign
Yttrande från instituion på nästa sida
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Yttrande från institutionen
Yttrandet skall vara en bedömning av studentens möjligheter att, på grundval av lämnade uppgifter, genomgå det program som anmälan
avser. Eventuella villkor/dispens för att antagning skall kunna ske redovisas nedan. Yttrandet, jämte bifogade handlingar, återsänds till
handläggaren på antagningen.
☐ Antagning avstyrkes med motiveringen (se nedan):
☐ Antagning tillstyrkes utan förbehåll
☐ Antagning tillstyrkes under förutsättning att (se nedan):
Inplacering åk:

Datum

fr o m

Namnförtydligande

Befattning

Information
För att anmälan till utbildningsprogram – senare del skall
kunna beaktas måste det finnas en ledig utbildningsplats
på sökt program. I den mån en anmälan är ofullständig
eller sker till ett fulltecknat program, lämnas den normalt
utan åtgärd.





Fyll i vilken termin anmälan avser. Anmälan ska vara
inskickat senast den 15 april inför höstterminen och
15 oktober inför vårterminen.
Fyll i vilket program du vill anmäla dig till samt vilken
termin du vill påböja (från termin 2).
Fyll i vilket program du läst samt hur många terminer
du läst på programmet.



Bifoga intyg som styrker de särskilda
behörighetskrav som gällde till programmets första
termin (gymnasiebetyg).

Gäller endast dig som nu läser på annat lärosäte:




Bifoga studieintyg över de högskolekurser som lästs
tidigare med godkänt resultat som motsvarar
programmets kurser under tidigare terminer. Om
studier pågår vid anmälningstillfället ska även
registreringsintyg bifogas.
Bifoga kursplaner över de högskolekurser som lästs.

Anmälan skickas till: Högskolan i Skövde, Lokala
antagningen, Box 408, 541 28 SKÖVDE.

Beslut
Beslut meddelas sökande i brev.

Överklagande
Om din anmälan till senare del av program avslås på grund av att du inte uppfyller behörighetskraven kan du enligt
högskoleförordningen (SFS 1993:100 12 kap, 2§) överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).
Överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen anger du vilket beslut som ska överklagas, den ändring som du begär samt dina
skäl till detta. Överklagandet ska adresseras till ÖNH men skickas till Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde.
Överklagandet ska ha kommit in till Högskolan i Skövde inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet.
Avslag på grund av platsbrist kan inte överklagas.
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