Bilaga till ansökan till Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (KPU)
1. Personuppgifter
Namn:
Personnummer:
2. Ange inriktning som du söker till. OBS! Du måste fylla i en
blankett per sökalternativ.
En examen mot årskurs 7-9 ger också behörighet i årskurs 4-6 och även i gymnasieskolan i det ämne du
har minst 90 hp (undantaget svenska, samhällskunskap och musik som alltid kräver 120 hp). I bild, idrott
och hälsa och musik blir du även behörig att undervisa i årskurs 1-3. En examen mot gymnasieskolan
ger behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasieskolan. I bild, idrott och hälsa och musik blir du
även behörig att undervisa i hela grundskolan.
årskurs 7-9
gymnasieskolan
3. Ange ämne/ämnen som du söker till.
Välj ett Ämne 1. Om du vill bli behörig till tvåämneslärare måste du även välja ett Ämne 2. Observera
att alla ämnen inte kan sökas som ensamt ämne och att många ämnen endast kan sökas mot en av
inriktningarna. Det är därför bra om du läser igenom informationen på www.ju.se (sök på
Kompletterande pedagogisk utbildning bland aktuella program) innan du fyller i bilagan.
Ämne 1
Ämne 2
4. Självständigt arbete
Jag har skrivit självständigt arbete om minst 15 hp i följande ämne(n):

För att bli antagen till KPU med ett ämne mot gymnasiet samt ett eller två ämnen mot årskurs 7-9
krävs ett självständigt arbete om 15 hp.
För att bli antagen till KPU med två ämnen mot gymnasiet eller mot årskurs 7-9 krävs ett självständigt
arbete om 30 hp (eller två om 15 hp vardera).
Om du har skrivit ett examensarbete i ett annat land rekommenderar vi att du bifogar ett intyg från ditt
universitet med din ansökan som styrker examensarbetets omfattning. Intyget bör innehålla titeln på
ditt examensarbete samt vilket ämne det skrevs inom.

Eventuell antagning gäller under förutsättning att de uppgifter som lämnats i bilagan kan styrkas med
originalhandlingar. Bilaga samt merithandlingar laddas upp enligt instruktioner på www.antagning.se
alternativt skickas senast sista anmälningsdag till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm

