Högskolans anteckningar

Denna ansökan skickar du till:

»

Högskolan i Jönköping
Antagningsenheten
Box 1026
551 11 Jönköping

dag

nr

Tilltalsnamn

Efternamn

Telefon arbetet (även riktnummer)

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Ort

Adressen gäller fr o m – t o m

Ev. tillfällig adress

år

Postnummer

Ort

mån

dag

år

mån

dag

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Jag anmäler mig till följande utbildning/ar
Obs!

Endast en ansökan per sökande.
Lämnar du in fler behandlas den senast daterade.
högskolans anteckningar
anmälningsalternativets benämning

rangordna ditt val 1-2.
(1 har högst prioritet)

anmälningskod

Transportledare, 40 KY-poäng, Värnamo

Y

T

L

1

V

Vårdadministration, 80 KY-poäng, Jönköping

Y

V

Å

1

J

FÖRUTBILDNINGSKOD

År

BEHÖRIG

Jag deltar under vårterminen i behörighetsgivande utbildning och avser att senast den 21 juni komplettera min ansökan med
kopior av gymnasiebetyg (motsvarande)

Datum och namnteckning

VIKTIG INFORMATION PÅ BAKSIDAN!

ansökan ky 2010 – Läs mer om utbildningarna på www.YHsmaland.se

mån

Sista datum för ansökan 2010 är 15 april.
Du får komplettera med betyg fram till den
21 juni 2010.

Texta tydligt!

Personnummer (10 siffror)
år

KY ansökan 2010

Ansökan

Inkomna handlingar

Sista dag för ansökan är den 15 april 2010. Du får bara skicka en

Högskolan kommer inte att begära några kompletteringar, om det

anmälningsblankett. Om Högskolan får flera ifyllda blanketter

vid granskningen visar sig att det saknas uppgifter, som styrker

registreras den sist daterade som din ansökan. Du kan komplettera

grundläggande eller särskild behörighet. Du får ingen bekräftelse

din ansökan med behörighetsgivande betyg fram till den 21 juni

på att vi har fått din ansökan. Om du vill ha dina merithandlingar

2010 inför höstterminen 2010.

i retur måste du tydligt ange det i din ansökan och bifoga ett frankerat kuvert med adress. Merithandlingar skickas i retur tidigast sex

Merithandlingar som ska bifogas
vid ansökningstillfället

månader efter terminsstart, övriga handlingar förstörs.

Gymnasiebetyg

Antagning

Ditt slutbetyg/avgångsbetyg från gymnasiet, gymnasial vuxen-

Du kan räkna med att få ett antagningsbesked under vecka 27 om

utbildning (samlat betygsdokument) eller studentexamen måste

du söker till höstens utbildningar. Tillsammans med beskedet får du

du bifoga för att visa att du uppfyller grundläggande och särskild

ett svarskort. Om du är antagen eller reserv ska du skicka in svars-

behörighet. Detta gäller även dig som går ut gymnasiet juni 2010.

kortet så att det är poststämplat senast den 30 juli 2010. I annat fall
förlorar du din utbildningsplats/reservplats.

Om du tidigare har sökt måste du skickat in dina betyg på nytt.

Urval
OBS! Skicka inte original!

Se anmälningskatalogen.

Arbetslivserfarenhet

Studievägledning

Handlingar som styrker arbetslivserfarenhet. Bifoga tjänstgöringsin-

Allmän studievägledare:

tyg (anställningsbevis godtas inte). Som arbetslivserfarenhet räknas

Ring tfn 036-10 10 62, 10 10 63

även arbete i eget företag, vård av barn under tio år och totalför-

Tekniska Högskolan:

svarsutbildning. Arbete i eget företag dokumenteras med intyg

Monica Hjelmåker, tfn 036-10 15 41

från företagsförening/revisor.

Internationella Handelshögskolan:
Utbildningsinformation, tfn 036-10 17 00
Hälsohögskolan:
Studievägledare, tfn 036-10 12 00

OBS! Sista svarsdatum är den 30 juli 2010.
Meddelande till antagningsenheten:

Beslut om antagning gäller bara under förutsättning att de uppgifter som du lämnat
är riktiga. Kopior av betyg skall bara bevittnade. (OBS! Skicka aldrig originalbetyg.)
Du skall vara beredd att visa upp originalbetyg mm. Oriktiga uppgifter kan leda till
åtal och eventuellt beslut om antagning kan återkallas.

