Ansökan skickas till:
Växjö Yrkeshögskola
Vuxnas Lärande Antagningen
Box 1222
351 12 VÄXJÖ

Ansökan 2016

PERSONUPPGIFTER (Var vänlig texta)
Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer (tio siffror)

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefon dagtid (även riktnummer)

Telefon (mobil eller annan)

E-post (texta tydligt)

UTBILDNINGSALTERNATIV (I rangordning)
I första hand väljer jag:

1
Om jag inte blir antagen till mitt första val söker jag:

2
3

HANDLINGAR (Skicka inte originalhandlingar!)
Jag bifogar nu:
Slutbetyg/avgångsbetyg samt svensk gymnasieutbildning/Komvux
Folkhögskoleutbildning
Utländsk gymnasieutbildning
Arbetsgivarintyg
Andra handlingar som t.ex. arbetsprover eller brev
Slutbetyg gymnasieutbildning/Komvux utfärdat 2013

DATUM OCH UNDERSKRIFT

□
□
□
□
□
□

Jag kompletterar senare med:
(poststämplat senast 15 juni)

□
□
□
□
□
□

Ansökan till Växjö Yrkeshögskola HT 2016
Läs dessa anvisningar noga innan du fyller i din ansökan.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Sista ansökningsdag för samtliga utbildningar är
den 1 maj.
VIKTIGT NÄR DU SKICKAR IN DIN
ANSÖKAN
Du måste skicka in betyg och andra merithandlingar med din ansökan. Sista dagen för att
komplettera din ansökan med detta är den 20 juni.
För att arbetslivserfarenheten ska räknas behövs
arbetsgivarintyg innehållande start- och slutdatum
samt omfattning (hel-/deltid eller timmar) på
anställningen. Intyget ska också vara daterat samt
underskrivet.
OM DU MISSAR ANSÖKNINGSDAGEN
Har du missat att skicka in din ansökan senast sista
ansökningsdag ber vi dig kontakta oss eller
kontrollera på vår hemsida om utbildningen du
söker har fått förlängd ansökningstid. I det fall
utbildningen har fått förlängd ansökningstid gäller
sista ansökningsdatum enligt hemsidan.
OM DU SÖKER FLERA UTBILDNINGAR
Du kan söka flera utbildningar på samma
ansökningsblankett. Se till att du bifogar de
betygskopior, merithandlingar och annat som du
vill referera till och att dessa svarar mot de krav
som ställs för de utbildningar du söker.
STUDIEMEDEL
Yrkeshögskoleutbildning berättigar dig som
studerande till studiemedel på samma sätt som
högskole- eller universitetsstudier.
Studiefinansieringen gäller under hela utbildningen,
även under de perioder som är arbetsplatsförlagda,
så kallad LIA.

ANSÖKAN OM STUDIEMEDEL
Studiemedel ansöker du om hos Centrala
studiestödsnämnden (CSN). Mer information finns
på www.csn.se.
KONTROLLBESKED
Du får ett kontrollbesked via e-post, telefonsamtal
eller fysiskt brev så snart vi har registrerat din
ansökan. Kontrollbeskedet är en bekräftelse på att
vi har tagit emot din ansökan.
ANTAGNINGSBESKED
Du får ett antagningsbesked oavsett om du är
antagen eller inte till en utbildning. Det är viktigt att
du svarar på antagningsbeskedet och bekräftar att
du accepterar din plats. Sista datum för att svara på
beskedet står i ditt antagningsbesked.
OBLIGATORISK NÄRVARO PÅ UPPROP
Samma dag som du börjar din nya utbildning är det
ett upprop. Uppropet är obligatoriskt och de som
inte närvarar förlorar sin plats.
OM DU HAR FRÅGOR
Har du frågor eller vill veta mer om en viss
utbildning ber vi dig kontakta utbildningsledaren
för den utbildning du är intresserad av.
TILLGODORÄKNING
För att tillgodoräkna dig poäng för relevant
tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet vid
urvalet, måste du bifoga kopior på dessa betyg/
intyg.

