INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

Ansökan om återupptagande av studier
Socionomprogrammet
Ansökan om återupptagande av studier för nästkommande vårtermin ska vara institutionen tillhanda
senast 15 oktober och för nästkommande hösttermin 15 april.
Sökandes uppgifter
Namn

Personnummer

Gatuadress
Postnummer

Postadress

E-post
Telefonnummer

Ansökan gäller
Ansökan om återupptagande av studier (ange termin, kurs och HT/VT)

Jag har tagit del av reglerna på baksidan av blanketten.
Datum

Sökandes namnunderskrift

Ansökan skickas/lämnas till: studieadministrationen för socionomprogrammet, Institutionen för socialt
arbete, Box 720, 405 30 Göteborg.
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BESLUT

Datum _____________

Institutionen för socialt arbete beslutar att



Tilldela dig kursplats på termin
HT/VT
fr o m kursen
under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven enligt gällande regler.

 Avslå din ansökan om kursplats på termin

HT/VT

på grund av platsbrist.

 Avslå din ansökan om kursplats på termin

HT/VT
på grund av att du inte
uppfyller förkunskapskraven. Var god ta kontakt med studievägledare/studieadministratör.
Kommentar

Studierektors namnunderskrift

Vid återupptagande av studier gäller följande rangordning:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

med platsgaranti och som anmält återkomst i tid
med platsgaranti och efter att förkunskapskraven för fortsatta studier har uppnåtts
med platsgaranti men inte anmält återkomst i tid
utan platsgaranti, men som anmält studieuppehåll och som i tid meddelat sin återkomst
utan platsgaranti som inte anmält studieuppehåll men som i tid anmält återkomst
utan platsgaranti, med anmält studieuppehåll men inte i tid anmält återkomst
utan platsgaranti som inte anmält studieuppehåll och som inte heller i tid anmält återkomst
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Överklagandehänvisning
Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga det. Det görs genom att skriva till
överklagandenämnden för högskolan.
Skrivelsen skall skickas till:
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborgs universitet
För att behandlas skall ditt överklagande ha inkommit till universitetet senast tre veckor från den
dag du tog del av beslutet. Överklagande som inkommer för sent avvisas.
I överklagandet bör du ange
•
•
•
•

Vilket beslut som överklagas samt vilket diarienummer beslutet har
Vilken dag du tog del av beslutet
Varför du anser att beslutet bör ändras och vilken ändring du önskar
Ditt namn, postadress och telefonnummer

Behandling
Universitetet prövar ärendet igen. Om det tidigare beslutet inte ändras, sänds ditt överklagande till
Överklagandenämnden för högskolan, Stockholm, tillsammans med ett yttrande från universitetet. I
samband härmed ges du möjlighet att komplettera ditt överklagande. Slutgiltigt beslut fattas av
Överklagandenämnden.
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