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beckmans
designhögskola

Reell kompetens
Om du saknar den formella behörigheten kan du ansöka om prövning av reell kompetens. Beckmans Designhögskola värderar dina samlade
kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara av den utbildning du söker. (Läs mera på www.antagning.se)
Du måste skicka in blanketten med underlag som styrker dina uppgifter och där du beskriver vilka kunskaper du anser
dig ha, hur du skaffat dessa och på vilket sätt de gör det möjligt för dig att klara den utbildning du sökt.
Relevanta meriter kan komma ifrån arbetslivet, föreningsliv, längre utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet.
Om du ansöker om prövning av reell kompetens och har minst godkänt betyg i:
! Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B eller Svenska/ Svenska som andraspråk 1,2 och 3
! Engelska kurs A eller 5 och 6
! Matematik kurs A eller 1a,b eller c,
! Samhällskunskap kurs A eller 1b
samt tre års arbetslivserfarenhet (lägst halvtid) anses du uppfylla kraven för grundläggande behörighet.
Undantag
Om du varken uppfyller de formella behörighetskraven eller bedöms ha reell kompetens kan undantag medges,
om du bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen utan att uppfylla kraven. Undantag beviljas ytterst sällan.
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Adress

Postadress

E-post

Mobil

Ansöker till
Mode 180 hp ☐
Form 180 hp ☐
VK 180 hp ☐
Jag har vid tidigare ansökan till högskoleutbildning bedömts behörig genom min reeella kompetens.
Ja ☐
Nej ☐
Om ja, bifoga kopia på beslut.
Om ja, vilken högskola och utbildning gällde det.
Vilket år och termin avsåg ansökan?
Om jag ej bedöms ha reell kompetens ansöker jag om dispens från behörighetskrav. Bifoga skriftlig motivering.
Ja ☐

Nej ☐

Bifoga meithandlingar som du vill åberopa för bedömning.

Sökandes underskrift och datum
Åberopande av reell kompetens bifalles ☐

Studievägledare

Bilaga

Namnförtydligande
avslås

☐

Åberopande av undantag

Namnförtydligande

Datum
bifalles ☐ avslås ☐

Datum

