ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN
BEHÖRIGHETSVILLKOREN
TILL KURS/HÖGRE TERMIN INOM PROGRAM

Personuppgifter
Efternamn och förnamn

Personnummer

Adress
Postnummer och postadress
Telefonnummer

E-postadress

Utbildningsprogram
Programmets namn
Utbildningen påbörjad (ange år och månad)

Ansökan
Den kurs du VILL LÄSA. Ansökan avser termin/kurs – ange kursens namn och kurskod:
Den kurs DU HAR LÄST. Poäng saknas i följande
behörighetsgivande kurser/moment – ange kursens namn och
kurskod:

Ange de kunskaper och färdigheter som styrker att du har
förutsättningar att klara utbildningen:

Moment
Moment
Moment
Moment
Redovisa en plan för hur du planerar att komma ifatt med de behörighetsgivande kurser/moment som du saknar:

Underskrift

(Ansökan skickas till Registrator på GIH)

Datum och underskrift

Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08-120 537 00 www.gih.se registrator@gih.se

INSTRUKTION

Undantag från behörighetsvillkor
På GIH finns i vissa fall behörighetsvillkor till kurser eller högre terminer inom ett
utbildningsprogram. Vilka villkor som ställs för att du ska få påbörja en kurs eller en viss termin inom
ett utbildningsprogram framgår av utbildningsplanen för respektive program. Bestämmelserna om
behörighet syftar till att säkerställa att du som student har kunskapsmässiga och andra
förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.
Om du inte uppfyller behörighetsvillkoren till en kurs eller en högre termin inom
utbildningsprogrammet har du möjlighet att ansöka om undantag från villkoren. Ansökan om
undantag görs på blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till kurs/högre termin
inom program”. Ansökan skickas till Registrator på GIH. Det är viktigt att du på ansökan redovisar de
omständigheter som föreligger för att du har möjlighet att klara av och tillgodogöra dig den fortsatta
utbildningen. Exempel på när undantag kan ges är:
o
o
o

I ett moment saknas ett delmoment inom praktisk idrott, mindre inlämningsuppgift eller
liknande, som inte krävs för att klara kurs i på högre termin.
Du har motsvarande kunskaper från utbildning på annat lärosäte.
Ett moment kan inte slutföras därför att examinationen är säsongsbunden och du har varit
förhindrad att delta p.g.a. sjukdom, totalförsvarsplikt eller liknande.

Om det vid en samlad bedömning framkommer omständigheter som gör att du anses ha faktiska
förutsättningar att klara utbildningen och ta igen de utbildningsmoment som saknas kan du beviljas
undantag från behörighetsvillkoren.
Överklagan
I enlighet med högskoleförordningen 12 kap. 2 § kan du överklaga avslag på ansökan om undantag
från behörighetsvillkoren till kurs/högre termin inom program till Överklagandenämnden för
högskolan. Överklagan ska vara skriftlig och ställd till Överklagandenämnde för högskolan (ÖNH). I
överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas, vem som fattat beslutet, vilken ändring som
önskas samt skälen till detta. Skrivelsen ska ha inkommit till Registrator, Gymnastik- och
idrottshögskolan (GIH), Box 5626, 114 86 Stockholm, inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Vid ett överklagande kan GIH antingen ändra sitt beslut till den sökandes fördel eller
vidhålla sitt tidigare beslut. Om GIH vidhåller sitt beslut, lämnar GIH ärendet vidare till ÖNH
tillsammans med ett yttrande.

