ANSÖKAN TILL SENARE DEL AV PROGRAM
Sista ansökningsdag är 1 juni för HT och 1 december för VT

Kansliet för naturvetenskap
Undertecknad ansöker om studieplats vid:
och teknik
Enheten för studentservice
ES Energisystem
Q Tekn fysik m materialvetenskap
Box 536
751 21 Uppsala
F Teknisk fysik
STS System i teknik & samhälle

BI Byggteknik
EI Högskoleing i elektroteknik

IT Info teknologi

W Miljö & vatten

MI Maskinteknik

K Kemiteknik

X

E

Molekylär Bioteknik/Bioinformatik

Civing i elektroteknik

Önskad studiestart ht/vt _________ i årskurs _______ inriktning ____________________________

Jag har tidigare studerat vid Uppsala universitet HT/VT ___________ med inriktning _______________
Jag bifogar handlingar som styrker allmän och särskild behörighet. (Behövs ej för tidigare UU-studenter)
Meritutdrag och kursbeskrivningar över avklarade kurser på annan högskola
Förteckning över pågående kurser

Personuppgifter: (V.g. Texta)

Namn

Personnummer

Tfn

Adress

Postnummer

Ort

Ort och datum

BESLUT:

Namnteckning

Epost

På fakultetsnämndens uppdrag

Sökanden antas till programmet, årskurs ________ höst-/vårterminen 20___
Under förutsättning att ordinarie kurser i studieperiod _______ avklaras före ________________
Under förutsättning att ___________________________________________________________

Sökanden antas ej på grund av

Platsbrist
Bristande förkunskaper
_____________________________________________

Uppsala _______________

______________________________________________________
Programansvarig

Information om hur man överklagar ett beslut finns på nästa sida.

Att överklaga ett myndighetsbeslut
Om Du anser att beslutet är sakligt oriktigt kan Du överklaga det skriftligen hos
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). När Du formulerar Din överklagan skall du
alltid tala om vilket beslut Du önskar överklaga (bifoga gärna en kopia av beslutet i fråga) och
ange vilken ändring i beslutet som Du avser. Underteckna skrivelsen med namn och
namnförtydligande, samt uppge postadress och telefonnummer (det senare både till arbetet
och till hemmet). Skicka Din skrivelse till
Uppsala universitet
Registrator
Box 256
751 05 Uppsala
Skrivelsen skall ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet kom Dig tillhanda,
annars kan Ditt överklagande inte prövas. Om Du har överklagat i rätt tid, kommer skrivelsen
att skickas vidare från universitetet till ÖNH tillsammans med en kopia av det överklagade
beslutet och de handlingar som legat till grund för detta beslut. Universitetet kommer
dessutom att skicka med ett yttrande över vad Du skrivit i Ditt överklagande. Om
universitetet själv upptäcker att ett felaktigt beslut fattats, kan myndigheten göra en s.k.
självrättelse. Du får då meddelande om detta och överklagandet går inte vidare till ÖNH.

