
 

 
 

ANSÖKAN TILL INTERNETBASERADE STUDIER 
 

Efternamn, förnamn Personnummer 

Adress Postnummer, postadress 

Mobiltelefon Telefon 

E-post (Texta tydligt!) 

 
 

Kursnamn Poäng Studietakt % 
   

   

   

   

Antal kurser som du vill läsa samtidigt: 

Studietakt 100 %, 75 %, 50 % och 25 %. 100 poäng som läses i: 
100 % studietakt - 5 v. 75 % studietakt - ca 6-7 v. 50 % studietakt - 10 v. 25 % studietakt - 20 v. 
Internetbaserade studier förutsätter att du har bra datorvana och tillgång till Internet med möjlighet att 
ladda ner filer. 

 
 

För att din ansökan ska vara komplett och kunna behandlas, måste du bifoga kopior på tidigare betyg. 
 

1. Arbetar du nu?  

  
Ja, jag har en fast eller tidsbegränsad anställning 
Ja, jag har en fast anställning eller tidsbegränsad anställning  
men riskerar arbetslöshet 
Nej, jag är arbetslös, timanställd eller i studier  
 
 
 

YTTRANDE/BESLUT Motivering för avslag: 

JA    

NEJ 

Datum och underskrift 

Rektor Lärcenter 



2. Mål för dina studier     
         
För att få en gymnasieexamen      
Behörighet till högre utbildning   
Jag behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet:  
Jag behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval:  
Jag har annat mål för mina studier, beskriv nedan:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Studiefinansiering   
Studiemedel (CSN) 
Annan finansiering 

 
4. Utbildningsanordnare  

 
 

 
5. Underskrift  

Datum Underskrift 

 

 

 
Skicka din ansökan med betyg till e-post 
syvlarcenter@falkoping.se 

mailto:syvlarcenter@falkoping.se
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