Universitetets ant

Anmälan till
Specialistutbildningar inom vårdområdet

hösten 2006

Personnummer
Månad

År

Dag

Nr.

Kvinna

Man

(Anges av dig som saknar svenskt personnummer.)

Efternamn

Förnamn

E-post adress

Telefon (även riktnr)

För antagningsbesked och övrig korrespondens kommer universitetet att använda din folkbokföringsadress. Adresserna hämtas från
SPAR Statens Personadressregister. Vill du att vi använder en annan adress - ange det nedan. Du som inte är folkbokförd i Sverige
måste fylla i din postadress i detta fält.
t.o.m
Adressen gäller fr. o.m
Fyll i båda giltlighetstiderna annars godtas inte adressen!
år

mån

dag

år

mån

dag

TIDSBEGRÄNSAD ADRESS
Adress
Postnummer

Ev c/o adress
Ort

Telefon (även riktnr)

REELL KOMPETENS
Jag saknar formell behörighet och önskar få min reella kompetens prövad.
Jag bifogar egen motivering och intyg/betyg enl. anvisningar i kurskatalogen.

Obs! Tänk på att styrka din
grundläggande behörighet.
Detta gäller även om du läst
på universitet/högskola!

Sista ansökningsdag 15 april
Jag söker följande utbildning
Rangordning

Anm.kod
(se baksidan)

PROGRAM

Universitetets ant

1

..................................................

2

.....................
.................................................

3

.....................
.................................................

Jag har tagit del av universitetets anvisningar för anmälan och bifogar de betyg och intyg som jag vill åberopa.
Datum och namnteckning

Namnförtydligande

De uppgifter du lämnar på denna blankett kommer att dataregistreras.

GLÖM INTE ATT UNDERTECKNA DIN ANMÄLAN

VÄND !

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG FÖR ATT VI SKALL KUNNA BEHANDLA DIN ANMÄLAN

Du kan inte räkna med att vi hinner kontakta dig om du lämnar in en ofullständig
anmälan, vi sparar inte tidigare inskickade handlingar.
BEHÖRIGHET
Glöm inte att skicka med handlingar som styrker din grundläggande och särskilda behörighet.
URVAL
Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning, måste urval göras.
Den urvalsmetod som gäller anges i katalogen.
Högskolepoäng och/eller yrkeslivserfarenhet som du vill åberopa, måste styrkas med intyg.
För yrkeslivserfarenhet krävs tjänstgöringsintyg där omfattningen av tjänsten också framgår
(tex godtas inte anställningsbevis eller matrikelutdrag ).

Ytterligare anvisningar finns i katalogen!
Du skall vara beredd att visa upp originalbetyg m m.
Oriktiga uppgifter kan leda till åtal och eventuellt beslut om antagning återkallas.

SPECIALISTUTBILDNINGAR och ANMÄLNINGSKODER H06
Barnmorskeprogrammet, 60 p, helfart

VBMOY

inriktning mot anastesisjukvård, 40 p, helfart
inriktning mot intensivvård, 40 p, helfart
inriktning mot operationssjukvård, 40 p, helfart

VANEH
VINTH
VOPEH

Intermedicinskvård, 40 p, halvfart
Kirurgiskvård, 40 p, halvfart

VMEDH
VKIRH

hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 40 p, helfart
inom psykiatrisk vård, 40 p, halvfart
inom vård av äldre, 40 p, halvfart
Distriktsköterska, 50 p, helfart

VBSKH
VPSYH
VGERH
VDSKH

VIKTIGA DATUM
15
juli

15
april
Anmälan
Anmälan skall
vara Antagningen
tillhanda
15 april

Antagningsbesked 1
Antagningsbesked 1
kommer med posten
ca 15 juli.

Skicka din ansökan till:

28
juli
Svarskort
Svarskortet skall vara
Antagningen
tillhanda senast
28 juli.

Antagningen
Göteborgs universitet
Box 125
405 30 Göteborg

10
augusti
Antagningsbesked 2
Antagningsbesked 2
till vissa sökande, ca
10 augusti.

