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Uppdaterad september 2020

Du som har sökt tidigare och känner till det aliasnummer du fått kan fylla i det här.

Anmälan till högskoleutbildning
för sökande med sekretessmarkerade
personuppgifter
Personuppgifter
Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Anmälan gäller följande termin (vår, höst, sommar, master)

Förnamn

Efternamn

Aliasförnamn

Aliasefternamn

Aliasnamn är en obligatorisk uppgift och kommer att stå på exempelvis deltagarlistor. Namnet bör inte kunna kopplas till dig, eftersom
det är sökbart i antagningsystemet.

Adressuppgifter (Bostadsadress, en boxadress eller till Skatteverkets förmedlingsservice)
c/o

Adress

Postnummer

Postort

Lämnar du fältet blankt skickar vi posten till Skatteverkets förmedlingsservice i Göteborg och då kan postgången bli något längre än
annars.

Kontaktuppgifter
E-postadress

Telefonnummer

Anmälningskoderna fyller du i på nästa sida.

Skicka alltid all din post till Universitets- och högskolerådet på adressen nedan. Inget ska skickas till Antagningsservice.

Adress

Allmänna frågor om antagningen

UHR SGA
Box 4030
171 04 Solna

www.antagning.se • Tfn: 0771-550 720

Kontaktuppgifter till sekretesshandläggarna

E-post: sekretess@uhr.se • Tfn: 010-470 05 18 (vardagar kl. 10–12)

Universitets- och högskolerådets anteckningar
SP

HA

Anmälningsnummer

AV

Anteckningar

AL

PU

ME

Brev

– T
Du som har sökt tidigare och känner till det aliasnummer du fått kan fylla i det här.

Anmälningskoder

Anmälningskoderna finner du på antagning.se eller i högskolornas egna kurskataloger. Du får bara söka ett visst antal utbildningar
per termin. Tänk på att prioritera rätt. Det är väldigt viktigt. Blir du antagen till ett alternativ, riskerar du att strykas till de lägre
ordnade alternativen.
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Anmälningsavgifter

Meriter

Högskoleutbildning i Sverige är avgiftsbelagd för medborgare
utanför EU/EES. Läs igenom informationen angående
anmälnings- och studieavgifter på Antagning.se. Kryssa
sedan i rätt ruta nedan:

Vissa betyg och meriter hämtas automatiskt, men andra måste
du skicka in själv. Läs igenom informationen om vilka meriter
som kan hämtas för dig på Antagning.se. Kryssa sedan i rätt
ruta nedan:

Jag har läst informationen på Antagning.se och kommer
att avgiftsbefrias automatiskt.

Jag skickar inte in några meriter. Mina meriter kommer att
hämtas automatiskt.

Jag skickar in vidimerade handlingar som visar att jag
inte behöver betala anmälningsavgift.

Jag skickar in vidimerade kopior på mina meriter tillsammans med den här blanketten.

Jag skickar inte in några handlingar nu, men kommer att
göra det senast sista dag för att styrka avgiftsbefrielse.

Jag har inte skickat in mina meriter ännu, men tänker göra
detta senast sista kompletteringsdag.

Jag ska betala anmälningsavgift och vill veta hur jag ska
göra det.

Ort och datum
Underskrift

Genom att skriva under blanketten intygar du att uppgifterna som du har lämnat till oss är korrekta.

