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Antagen med villkor (VI) 

Jag är antagen med villkor till följande program ht 2016 
 

_________________________________________________________________________ 

Utbildningens  namn 

 

      

Namn 

 

    ___________ 

Personnummer 

      

E-post 

      

Tel 

Välj något av följande tre alternativ: 
 

□ Jag styrker härmed min behörighet då jag nu är helt klar med min 

kandidatutbildning eller motsvarande. 
 

- Bifoga kopia på examensbevis eller studieintyg. 

 

□ Jag är nästan klar och kommer med stor sannolikhet att vara helt klar med 

min kandidatutbildning till terminsstarten. 

 
- Bifoga brev från handledare, lärare eller administratör från ditt lärosäte om du anger detta 

alternativ. Brevet ska intyga att du endast har en liten del kvar av t ex examensarbete eller 

annan kurs. (Har du inte lyckats få ett brev pga semestertider, skicka in detta i alla fall och kom 

till uppropet!) 

 

□ Jag har fortfarande poäng kvar att fullgöra och kommer inte att bli klar 

med min kandidatutbildning till terminsstarten den 29 augusti. 

 □   Därför önskar jag gå kurserna inom programmet under hösten som fristående 
kurs/kurser    
obs! Väljer du detta alternativ måste du söka till fortsatt utbildning under vårterminen 2017 via 

antagning.se senast den 15 oktober 

 □   Därför tackar jag härmed nej till min plats   
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Tack för att du fyllt i blanketten och skickar den med eventuella intyg till följande adress:  

Studievägledningen 

Institutionen för naturgeografi  

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Blanketten ska vara oss tillhanda senast onsdagen den 22 augusti 2016! 
 

Du är välkommen till uppropet enligt den information som du fick i e-brevet tillsammans med denna blankett. 

Speciella frågor om antagning med villkor och liknande tar vi efter terminen startat och alla som vill läsa är på 

plats. 

 

Viktigt! Efter att vi fått in blanketten kommer du endast bli kontaktad om vi har följdfrågor. Hör du inte något 

ifrån oss är det bara att komma till uppropet för ditt program. Anser vi att du inte kan påbörja programmet har 

du ändå möjlighet att läsa de obligatoriska kurser som ingår i programmet under höstterminen. Det är därför 

viktigt att närvara vid kursintroduktion/upprop och komma ihåg att meddela oss om du inte kan närvara vid 

kursintroduktion/upprop men ändå vill behålla din plats. 

Obs! Glöm inte att tacka ja till din plats via antagning.se senast den 29 juli! 

  

 

Vänliga hälsningar 
Studievägledarna och studieadministratörerna 
vid Institutionen för naturgeografi  
www.natgeo.su.se 

 


