INFÖRANDE av svensk kurs i teknisk yrkesexamen 1
Används för kurser som inte finns med i programmets studieplan eller lista över tillvalskurser

Namn...........................................................................................…………

Personnummer.................................

Adress…………………………………………………………………………………………………………………………

Tel nummer.................................
Program..………………………

Jag har erhållit godkänt betyg i nedan listade kurser och vill införa dessa inom examenskravet för teknisk yrkesexamen:
Ifylls av sökande
kurskod

kursnamn

betyg

datum

Ifylls av universitetet
högskola/institution

högskolepoäng (Hp)

hp inom
examenskrav

ämne

Vid införande av kurs läst utanför Uppsala universitet skall vidimerat registerutdrag alltid bifogas, även kopia på kursplan ska kunna förevisas.
Grå rutor ifylls av universitetet.
Ovan nämnda kurser tillåts införas inom programmets studieplan vid utfärdande av examensbevis.

Beslut:

Ovanstående förslag fastställes/fastställes efter motivering
Avslås med motivering:……………………………………………………………

Uppsala den.....................

....................................…….
På fakultetsnämndens vägnar
Programansvarig/Utbildningsledare

Överklagande av beslutet skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men inlämnas till Registrator vid Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.
1
OBS! Detta beslut skall bifogas vid ansökan om examen och gäller endast svenska utbildningar
2
För kurser lästa enligt äldre högskoleförordning skall kurser på C-nivå alltid anges om de är på grund (G)- eller avancerad (A)-nivå.

nivå2

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.

