Ankom___________________

ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN BEHÖRIGHETSKRAV
vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
Namn

Personnummer

Gatuadress

E-post

Telefon

@student.liu.se
Postnummer

Ort

Jag ansöker om dispens från behörighetskraven på utbildningsprogram
_______________________________________ studieort __________________________
Jag uppfyller inte följande behörighetskrav____________________________________________
_________________________________________________________________________
till programtermin _________ (ange ht/vt och år) ________________
Motivering för dispensansökan:___________________________________________________
_________________________________________________________________________

_____________
Datum

_________________________________________________________________
Studentens underskrift

Ansökan skickas till studievägledaren på respektive utbildning.

BESLUT

Datum: _________________

Dnr: ________________

 Dispensansökan avslås.
Motivering:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 Dispens för tillträde till kurs _________________ beviljas för _____________________________
till och med ________________________ Ytterligare dispens beviljas inte under innevarande termin.
Tillträde till nästa kurs sker först när studenten uppfyllt behörighetskraven.

______________________________________

Beslutet verkställt/namnförtydligande

___________________________

Föredragande/namnförtydligande

Vid negativt beslut har studenten rätt att överklaga beslutet inom 3 (tre) veckor från den dag
studenten tog del av beslutet. Se bilaga.

Skriv ut
Ver 2110

BILAGA
1(1)

Hur man överklagar
Vart och när man överklagar
Vill du överklaga detta beslut ska du skriva till Överklagandenämnden för
högskolan (ÖNH). ÖNH ska vara mottagare av brevet, men brevet ska skickas eller
lämnas till Linköpings universitet. Överklagandet måste ha kommit in till oss inom
tre veckor från den dag du fick del av beslutet genom universitetet.
Skicka överklagandet till någon av dessa adresser:
• Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping, eller
• registrator@liu.se
Om sista dagen för överklagande är en lördag, söndag, helgdag, midsommar-, juleller nyårsafton, räcker det att brevet kommer in nästa vardag.

Vad överklagandet ska innehålla
I överklagandet ska du skriva
•
•
•
•
•

ditt namn och dina kontaktuppgifter (adress och telefonnummer),
vilket beslut du vill ha ändrat och eventuellt ärendenummer,
datum för beslutet,
vilken ändring du vill ha och skälen för detta, samt
vilka eventuella bevis som du åberopar.

Vad händer med överklagandet?
När vi får ditt överklagande kontrollerar vi först om det har kommit in i tid. Om du
har överklagat för sent kommer ditt överklagande att avvisas.
Om ditt överklagande har kommit in i tid undersöker vi om beslutet kan ändras på
det sätt som du har begärt. Oavsett om vi ändrar ditt beslut eller inte, kommer ditt
ärende därefter att överlämnas till ÖNH. När ÖNH har prövat ditt överklagande
skickas deras beslut till dig.
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