KURSANMÄLAN/REGISTRERING
Application/Registration form for courses
Box 408, 541 28 Skövde
Registreringsdatum/
Date of registration

Termin/Semester

_________________

Autmn semester

 Ht 20_______
 Vt 20_______
Spring semester

Antagning och registrering i LADOK, beslutas av avdelningen för Utbildnings- och studentstöd, Antagningsfunktionen, efter
kontroll av behörighet och ev avgiftsskyldighet samt efter yttrande från institutionen.
Admission and registration will be decided by the Academic Affairs and Student Support, Admissions, after control of entry
requirements, control of liability for tuition fees and statement from the School in charge of the course.

PERSONUPPGIFTER/Date of birth and name
Personnummer/Personnummer (year/month/day and four-digit control number if applicable)

Efternamn, förnamn/Family name, first name

KURSUPPGIFTER/Information of the course
Kursens benämning/Name of the course

Omfattning i högskolepoäng/
Higher education credit points

Studieort (om ej Skövde)/Name of the town if not Skövde

Anmälningskod/Application
code

Registreringsstatus (denna kurs)
Status of registration

Studietakt

 Nyregistrering/New registration
 Fortsättningsregistrering/Cont.
 Omregistrering/Reregistration






Datum/Date

Underskrift (av student)/Signature (by student)

of registration

Kurskategori/Course category

 Programkurs (ange program)/Course within a study
Helfart/Full-time
Halvfart/Part time 50%
Kvartsfart/Part time 25%
Annan/Other

programme (state which programme):
_______________________________________________

 Fristående kurs/Single subject course

OBS! Blanketten är tvåsidig. Institutionen fyller i baksidan.

Högskolans anteckningar/For official use only
Beslut

 Utan åtgärd. Kursen är full

 Antagen

 Registrerad

 Avslag
 Uppfyller inte grundläggande behörighet för tillträde till kursen: ___ GBG, ___ GBA
 Uppfyller inte särskild behörighet för tillträde till kursen
 Har ej betalat studieavgift
Datum:_____________ Underskrift:____________________________________

Högskolans anteckningar/For official use only

Yttrande från institutionen/Statement from the School in charge of course:

Yttrandet skall vara en bedömning av studentens möjligheter att, på grundval av lämnade uppgifter, genomgå den kurs som
anmälan avser. Eventuella villkor/dispenser för att registrering skall kunna ske, redovisas nedan

 Studenten uppfyller kursens särskilda förkunskapskrav
 Studenten kan antas med villkor (behörighetsgivande studier pågår)
(Ange villkoret, dvs den kurs som ska styrkas)
________________________________________________________________________________________________

 Studenten har motsvarande kunskaper.
(Ange vad som bedömts som motsvarande kunskaper)
________________________________________________________________________________________________

 Studenten medges undantag (dispens) från särskilda förkunskapskrav
(Ange vilket/vilka förkunskapskrav som avses)
________________________________________________________________________________________________

 Studenten uppfyller inte kursens särskilda förkunskapskrav
(Ange vilka förkunskapskrav som inte är uppfyllda)
________________________________________________________________________________________________

 Det finns plats på kursen
 Det är fullt på kursen
 Övrigt

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

__________________

_____________________________________

_____________________________________

