Ansøgning om optagelse på studenterkursus

Udfyldes af Akademisk Studenterkursus
Optaget

Dato/Initialer

Optagelsesprøve

Dato/Initialer

Oprettet i Lectio

Optag.brev sendt

Dato/Initialer

Oprettet i Øko.sys.

Oprettet i Statistik

UniLogin tildelt

Dato/Initialer

Evt. yderligere info:

Udfyldes af ansøger
Ansøgning om optagelse på studenterkursus
(Sendes til Akademisk Studenterkursus, Titangade 13a, 2200 København N, tlf. 35 83 18 26 eller på e-mail:
ask@akadstud.dk)
Ansøgers navn og adresse
Navn

CPR-nummer

Gade/vej og nr.
Kommune

Postnr.
E-mail

By
Telefon

Jeg søger optagelse på nedenstående studieretning:
 Matematisk naturvidenskabelig studieretning (Matematik og science)
 Biologisk samfundsvidenskabelig studieretning (Menneske, natur og samfund)
 Sproglig samfundsvidenskabelig studieretning (Sprog og samfund)
Valg af andet fremmedsprog (sæt kryds):
For studieretningerne: Matematik og science og Menneske, natur og samfund
 Spansk begynder B  Tysk fortsætter B  Fransk fortsætter B
 Spansk begynder A  Tysk fortsætter A  Fransk fortsætter A
For studieretning: Sprog og samfund
 Spansk begynder A  Tysk fortsætter A  Fransk fortsætter A
Valgfag i arabisk
 Arabisk begynder B  Arabisk begynder A (tæller derved som 5. A-niveau fag)
Oplysninger om tidligere uddannelse:
Jeg har afsluttet grundskolen (årstal) ________ fra  9. klasse  10. klasse
(Vedlæg kopi af begge eksamensbeviser)
Evt. anden skole (skriv hvilken)
__________________________________________________________________
Vedlæg kopi af eksamensbevis samt eventuel uddannelsesplan.
Tidligere deltagelse i ungdomsuddannelse (gymnasium, hf, erhvervsuddannelse og lign.)
Uddannelse __________________ fra ________til _________sted___________________________________
Vedlæg dokumentation for eksamenskarakterer, årskarakterer og/eller sidste standpunktskarakterer.
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Overførsel af karakterer fra anden uddannelse
Hvis du tidligere har bestået eksaminer på gymnasialt niveau, kan du få overført karakterer - eller ved udenlandske
eksaminer i visse tilfælde få fritagelse for karakter i op til 3 fag. Dokumentation for eksaminer bedes sendt
elektronisk via tidligere skole.
Jeg ønsker overførsel af karakterer i følgende fag:
Fag
Niveau Årskarakter Eksamenskarakter

Måned
/år

Skole/kursus

Undervisningsafgift:
 Jeg er fyldt 18 år - Kursusafgift 450 kr. pr. måned i 10 måneder.
 Jeg er ikke fyldt 18 år - Kursusafgift 850 kr. pr. måned i 10 måneder.
Skolepenge betales forud den 1. i hver måned. Første gang ved skolestart.
Alle ansøgere skal betale et indmeldelsesgebyr på 200 kr. samt første måneds skolepenge på 450 kr., i alt 650 kr.
Beløbet betales ved optagelsen. Beløbet tilbagebetales ikke i tilfælde af senere framelding.
Bogudlån er gratis. Bøger skal afleveres eller erstattes efter endt kursus.

Ønske om optagelse bekræftes:
Dato

Underskrift

Er du under 18 år den 1. august skal du have dine forældres / værges samtykke.
Forældre/værges samtykke/underskrift:
Navn

Telefon

Gade/vej og nr.

Postnr.

Dato

By

Underskrift

Hvor har du hørt om ASK?
 Venner/Familie
 Facebook
 Busreklamer
 UU-vejleder
 Uddannelsesmesse
 Avis (hvilken):____________  Andet (Eks. biograf / YouTube): _________________
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