ANMÄLAN
till kurs inom program/kurspaket

HT/VT_____

Anmälan avser utbildning vid
Högskolan Väst
Personnummer

Efternamn, förnamn

Gatuadress

Telefon (även riktnummer)

Postnummer, ort

Mobiltelefon (eller motsv.)

Tidsbegränsad adress (ange även datum)

E-post

Jag anmäler mig härmed som sökande till nedanstående kurs/kurser
(kurskod och startvecka skall anges):

Kurs 1

Startvecka:……………….
(Ex: 201603)

Kurs 2

Startvecka:……………….

Kurs 3

Startvecka:………..…….

Kurs 4

Startvecka:…………......

Kurs 5

Startvecka:………..…….

Förutsättningar:
1.
Din ansökan behandlas endast i mån av plats.
2.
Du måste uppfylla grundläggande och eventuell särskild behörighet för kursen/kurserna.
3.
OBS! Vid anmälan till kurs inom program har du ej rätt att komplettera.
Anmälan ska innehålla följande:
1.
Handlingar som styrker grundläggande och eventuell särskild behörighet för kursen/kurserna, t.ex.
- Gymnasiebetyg
- Betyg från komvux
- Betyg från folkhögskola
2.
Handlingar som styrker eventuella akademiska förkunskaper för kursen/kurserna
3.
Sverige har infört anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU, EES-länder och Schweiz.
För att styrka ditt medborgarskap ska du skicka in vidimerade identitetshandlingar som t ex passkopia
eller ett personbevis där ditt medborgarskap framgår. Om du har uppehållstillstånd/uppehållsrätt ska du skicka in
en vidimerad kopia av dessa dokument.

Datum och underskrift

_______________________________________________________
Anmälan sänds till:
Högskolan Väst, Antagning, 461 86 Trollhättan
Beslut om antagning gäller bara under förutsättning att de uppgifter som du har lämnat är riktiga. Kopior av betyg skall vara bevittnade.
(OBS! Skicka aldrig originalbetyg). Du skall vara beredd att visa upp originalbetyg m.m. Oriktiga uppgifter kan leda till åtal och
eventuellt beslut om antagning kan återkallas.
Kom ihåg att fylla i din adress. Har du tidsbegränsad adress ange alltid hur länge den ska skall gälla.
Dina uppgifter behandlas när vi prövar din behörighet. Lämnade uppgifter i denna anmälan, liksom uppgifter om ev. framtida studier,
kommer att registreras enligt förordning (SFS 1993:1153 med ändringar). Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204 med ändringar)
har man rätt att få utdrag ur dessa register. Uppgifter om dig, som är allmänna handlingar i registren, kan enligt offentlighetsprincipen
lämnas ut. Vid frågor gällande antagning, kontakta antagningen servicecenter@hv.se
2016-08-22 antagning

