Dnr: TEKNAT

ANSÖKAN TILL SENARE DEL AV PROGRAM
FYLLS I AV STUDENTEN

Får endast användas av studenter med uppehållstillstånd i Sverige.

Ansökan gäller studiestart:

Ht

Vt

År: ________

Program: __________________________________________________________
Ev. inriktning på programmet: ___________________________________________

Personuppgifter:
Namn (förnamn och efternamn)

Personnummer

Adress

Postnr

E-mail

Telefonnr

Ort

Jag ansöker om att påbörja studierna i årskurs:
Årskurs: ________
(1-5)

Jag har tidigare studerat vid Uppsala universitet.
Program: _____________________________________________
Jag har tidigare studerat på annat universitet.
Universitet/program: ____________________________________________

Bifogade handlingar:
Meritutdrag och kursbeskrivningar över avklarade kurser på annan högskola.
Handlingar som styrker grundläggande och särskild behörighet.
Behövs ej om du tidigare läst vid Uppsala universitet.

Förslag på studieplan för kommande läsår (2 terminer).

_____________________________________
Ort och datum

Underskrift

Ansökan lämnas till respektive programs studievägledare. Kontaktuppgifter kan hittas här:
http://www.teknat.uu.se/student/

ANSÖKAN TILL SENARE DEL AV PROGRAM
FYLLS I AV UNIVERSITETET

UNDERLAG FÖR BEDÖMNING AV BEHÖRIGHET:
Den ansökande
- uppfyller kraven för grundläggande behörighet:

Ja

Nej

- uppfyller kraven för särskild behörighet för sökt program:

Ja

Nej

- ska kunna tillgodoräkna _______ hp av tidigare utbildning för att antas till sökt termin.
Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmets på sökt nivå.

BESLUT:
Den sökande antas till programmet:
Årskurs: ________

Ht

Vt

År: ________

(1-5)
För studenter som antas ska en individuell studieplan upprättas av programmets studievägledare.

Den sökande antas ej på grund av:

Platsbrist

Bristande förkunskaper

Motivering: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________
Uppsala, datum

Programansvarig
På fakultetsnämndens uppdrag

______________________________________________________________________________
ÖVERKLAGANDEHÄNVISNING:
Överklagande av beslutet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), men inlämnas till Registrator
vid Uppsala universitet: registrator@uu.se. Ange vilket beslut du vill överklaga och dess diarienummer (Dnr).
Överklagandet ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.
Läs mer om hur du gör för att överklaga på ÖNHs hemsida (https://www.onh.se/).

