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Personuppgifter
Namn

Personnummer

Hemadress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Önskar studiestart

(termin)

i årskurs

Ort

.

F Jag har tidigare studerat vid Uppsala universitet under perioden
Jag bifogar:
F Handlingar som styrker grundläggande och särskild behörighet.
F Meritutdrag och kursbeskrivningar över avklarade kurser på annan högskola.
F Förteckning över pågående kurser på annan högskola.

Ort och datum
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Namnteckning









På fakultetsnämndens vägnar

F Sökanden antas till programmet, årskurs

ht/vt

F under förutsättning att
F Sökanden antas ej på grund av

F Platsbrist
F Bristande förkunskaper
F

Uppsala, den

Utbildningsledare

Information om överklagande av ett beslut hittas på baksidan av denna blankett.
Skickas eller lämnas till:
Ingela Frost, Institutionen för biologisk grundutbildning, Norbyvägen 14, 752 36 Uppsala



ATT ÖVERKLAGA ETT MYNDIGHETSBESLUT
Om Du anser att beslutet är sakligt oriktigt, kan Du överklaga det skriftligen hos
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).
När Du formulerar Din överklagan skall du alltid tala om vilket beslut Du önskar överklaga (bifoga
gärna en kopia av beslutet i fråga) och ange vilken ändring i beslutet som Du avser. Underteckna
skrivelsen med namn och namnförtydligande, samt uppge postadress och telefonnummer (det
senare både till arbetet och hemmet).
Skicka Din skrivelse till:
Uppsala universitet
Registrator
Box 256
751 05 Uppsala.
Den skall ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet kom Dig tillhanda, annars kan
Ditt överklagande inte prövas. Om Du har överklagat i rätt tid, kommer skrivelsen att skickas
vidare från universitetet till ÖNH tillsammans med en kopia av det överklagade beslutet och de
handlingar som legat till grund för detta beslut. Universitetet kommer dessutom att skicka med ett
yttrande över vad Du skrivit i Ditt överklagande. Om universitetet själv upptäcker att ett felaktigt
beslut fattats, kan myndigheten göra en s.k. självrättelse. Du får då meddelande om detta och
överklagandet går inte vidare till ÖNH.

