Fylls i av SLU

SLU ID:
Inkom:

ANSÖKAN OM ANTAGNING TILL SENARE DEL AV PROGRAM
Sista ansökningsdag: 31/5 för antagning till följande hösttermin
30/11 för antagning till följande vårtermin

Sökande
Efternamn, tilltalsnamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Jag önskar antas till följande utbildning:
Utbildningsprogram

Årskurs

Pågående/tidigare högskoleutbildning

Universitet/högskola

Checklista (se anvisningar på nästa sida):
Mina meriter finns på antagning.se
Jag bifogar mina meriter

Datum

Underskrift

Obligatoriskt för dig som läser/har läst vid
annat lärosäte än SLU:
Jag bifogar kursplaner över lästa kurser som
ska ersätta kurser på det sökta programmet

ANVISNINGAR för ansökan om antagning till senare del av program

HANDLINGAR SOM SKA BIFOGAS ANSÖKNINGSBLANKETTEN
•

Individuell studieplan som visar vilka kurser som kan ersättas av tidigare studier, d.v.s. som styrker
vilken termin du är behörig att antas till.

Om du inte studerar/har studerat vid SLU som programstudent:
•
•

•
•

Ev handlingar som styrker allmän och särskild behörighet till högskolestudier.
Ett officiellt utfärdat bevis i original över den genomgångna utbildningen (kursbevis, registerutdrag,
Transcript of Records eller motsvarande). Alternativt en officiellt vidimerad kopia av ovanstående (om
baksida finns ska kopia på den bifogas också). Av beviset skall framgå kursernas benämning, betyg,
betygsdatum och omfattning (poäng, credits, timmar etc). Vidimeringen kan handläggare på
fakulteterna bistå med.
Auktoriserad översättning om beviset är utfärdat på annat språk än svenska, danska, norska,
engelska, tyska eller franska. I vissa fall kan andra språk godtas också.
Kursplaner med litteraturlista och förkunskapskrav för de kurser som ska ersätta kurser på det sökta
programmet.

Ansökan skickas till registrator på aktuell ort:
Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala
Registrator, SLU, Box 52, 230 53 Alnarp (även landskapsarkitekt, Ultuna)
Registrator, Fakultetskansliet, SLU, 901 83 Umeå

DETTA PRÖVAS VID EN ANSÖKAN OM ANTAGNING TILL SENARE DEL AV PROGRAM
I SLU:s antagningsordning 7 kap regleras antagning till senare del. Du kan antas till senare del av program
tidigast inför termin två, om ledig plats finns. För att antas krävs att du uppfyller grundläggande och särskild
behörighet för programmet. Det görs en bedömning av tidigare studier för att avgöra vilken termin du är behörig
att antas till. När ett beslut är fattat kommer du att få besked om utgången genom ett brev till din adress i
ansökan.
När beslut om antagning har fattats behöver du ansöka om tillgodoräknande av kurser som ska ingå i din
examen. Du behöver även göra en sen anmälan till den eller de kurser du ska läsa.

