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HDK-VALAND – HÖGSKOLAN FÖR KONST OCH DESIGN 

Ankomstdatum 

Ansökan om antagning till senare del av program 
Förnamn, Efternamn Personnummer (ååmmdd-xxxx) 

Adress Postnummer, ort 

E-post Telefonnummer 

Nuvarande utbildning och universitet Studieort/land 

Jag önskar bli antagen till följande program Jag ansöker till termin 

Datum och underskrift   
Jag intygar härmed att de uppgifter jag lämnat är fullständiga och riktiga 

Skriv ut och scanna/fota av underskriven ansökan. Alternativt signerar du ifyllt PDF-formulär med digital signatur.  
Ansökansformuläret med bilagor (se informationblad på nästa sida) ska skickas i PDF-format till admission@hdk-valand.gu.se 

Sista datum att ansöka inför höstterminen är den 1 april.  
Sista datum att ansökan inför vårterminen är den 15 oktober. 

För sent inlämnad ansökan bedöms inte.  

Beslut 
 Bifall. Du får studieplats i enlighet med din ansökan. 

 Delvis bifall. Du får studieplats men inte i enlighet med din ansökan. 

 Avslag. Du får inte studieplats på grund av platsbrist.  

 Avslag. Du får inte studieplats eftersom du inte uppfyller samtliga behörighetskrav. 

Motivering till beslut vid delvis bifall eller avslag 

Beslutsfattarens underskrift Namnförtydligande Datum för beslut 
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Information 
Om du har påbörjat en utbildning med liknande inriktning som något av våra utbildningsprogram och vill byta program eller 
studieort kan du ansöka om antagning till senare del av program. Vi gör då en bedömning av din nuvarande utbildning och i 
vilken utsträckning dina godkända studier motsvarar innehållet i den sökta utbildningen. Du kan tidigast antas till termin 2 
inom sökt program.  

Ansökningar till senare del av program rangordnas efter bedömning av personligt brev och inskickade arbetsprover (portfolio). 
För vissa program kan den sökande komma att kallas till intervju som en del av urvalet.   

Antagning till senare del av program kan bara beviljas om 

1. det finns en ledig studieplats i det program du vill läsa, och

2. du uppfyller samtliga behörighetskrav inom programmet.

Möjlighet att överklaga 

Beslut om avslag på grund av platsbrist kan inte överklagas. 

Beslut om avslag på grund av att den sökande inte uppfyller kraven på behörighet kan överklagas till Överklagandenämnden för 
högskolan. Överklagan ska vara skriftlig. Skriv vilket beslut du vill överklaga, den ändring i beslutet du begär samt varför 
ändringen begärs. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet.  

Överklagandenämnden för högskolan 
Göteborgs universitet 
Box 100 
405 30 Göteborgs universitet 

Överklagan kan också skickas med e-post: 
registrator@gu.se  

Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan 

1. Personligt brev. Beskriv varför du vill byta utbildning eller studieort samt ditt intresse för det program du söker. I ditt 

brev kan du även berätta om din nuvarande konstnärliga praktik. Max 1 A4-sida.

2. Konstnärliga arbetsprover. Beskrivning och dokumentation av 5-10 konstnärligt relevanta arbeten som du arbetat med 

under de senaste tre åren. Max 10 sidor.

3. Vidimerad kopia på gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker grundläggande behörighet. Om dina betyg finns 

registrerade på antagning.se behöver de inte bifogas ansökan. Om du har utländskt gymnasiebetyg måste detta vara 

bedömt av Universitets- och högskolerådet, läs mer på www.antagning.se

4. Vidimerad kopia av personbevis eller kopia på pass/annan ID-handling som styrker medborgarskap.
5. Kursplaner och utbildningsplan för godkända studier på annan studieort, eller motsvarande utbildningsbeskrivningar   

för samtliga godkända kurser vid utländskt universitet1.

6. Vidimerat studieintyg över godkända studier vid nuvarande studieort2.
7. Ansökan kan kompletteras med studieresultat från innevarande termin. Ange kurser, poäng och datum för eventuella 

kompletteringar av godkända studier.

1 Utbildningsbeskrivningar samt studieintyg som är utfärdade på andra språk än svenska eller engelska måste vara översatta av 

en auktoriserad översättare. 

2 Om du har utbildning från USA, Kanada, Kamerun, Eritrea, Etiopien, Ghana eller Nigeria måste intyg över dina studier skickas 
direkt från ditt tidigare universitet.
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