INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

Ansökan till senare del av socionomprogrammet
Dnr G 2017/159
Sökandes uppgifter
Efternamn, Förnamn

Personnummer

Gatuadress
Postnummer

Postadress

E-post
Telefon/mobil
Nuvarande universitet/högskola och termin

Datum och sökandes namnunderskrift

Ansökan kan kompletteras med studieresultat från innevarande termin. Ange kurser, poäng och
datum för eventuella kompletteringar du vill göra:

Kopior på nedanstående handlingar ska bifogas ansökan - ofullständiga ansökningar handläggs ej!

•
•
•
•

Utbildningsplan som innehåller en översikt över de kurser du har läst och de kurser som återstår för att
du ska kunna ta ut en socionomexamen vid ditt nuvarande lärosäte.
Kursplaner och litteraturlistor för de kurser du läst vid ditt nuvarande lärosäte.
Studiemeritförteckning d.v.s. intyg/betyg över godkända kurser från ditt nuvarande socionomprogram.
Registreringsintyg från ditt nuvarande socionomprogram.

Ansökan skickas till: Studieadministrationen för socionomprogrammet, Institutionen för socialt arbete, Box 720,
405 30 Göteborg. Märk kuvertet ”Antagning senare del”.
Frågor?: socionomprogrammet@socwork.gu.se / studievagledning@socwork.gu.se
Ansökan ska vara institutionen för socialt arbete tillhanda senast 18 april 2017.
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Regler för antagning till senare del av socionomprogrammet (Dnr G 2017 / 159)
•

Du som är antagen och studerar på socionomprogram vid ett annat universitet i Sverige kan ansöka om
antagning till senare del av socionomprogrammet vid Göteborgs universitet. Ansökan medges till
termin 4, 5, 6, 7.

•

Den sökande ska uppfylla grundläggande behörighet och särskilda behörighetsvillkor för antagning till
socionomprogrammet. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B,
Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet
5/A5).

•

Den sökande ska ha avklarat minst tre terminer av socionomprogrammet vid annat lärosäte. Möjlighet
att komplettera innevarande termin finns, se sid 1.

•

Om samtliga sökande till senare del av socionomprogrammet inte kan beredas plats fastställs
rangordningen dem emellan genom lottning.

•

Vid eventuell antagning till senare del av socionomprogrammet ska ansökan om tillgodoräknande göras
på särskild blankett. Var god tag kontakt med studieadministrationen:

socionomprogrammet@socwork.gu.se
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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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