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Ansøgning om genindskrivning
For at kunne behandle din ansøgning om genindskrivning, har VIA University College brug for at kunne indhente og behandle følgende
oplysninger: Oplysninger om beståede fag og prøver, brugte prøveforsøg i ikke-beståede prøver, udtalelser fra gennemførte eller
afbrudte praktikforløb, indskrivningsperioden og anden information, der er relevant for behandling af ansøgningen.
Bemærk: Ved at udfylde og aflevere denne blanket giver du samtidig samtykke til, at VIA University College behandler oplysninger om
dit tidligere studieforløb, og hvor det er nødvendigt, at en eventuelt tidligere uddannelsesinstitution videregiver supplerende oplysninger om dit tidligere studieforløb til VIA University College.
Der vil kun blive indhentet oplysninger, som er nødvendige for din indskrivning på VIA University College.

Personlige oplysninger
Fulde navn:

CPR. nr.:

Adresse:
Postnummer:

By:

Telefon:

Email:
Studierelaterede oplysninger
Hvilken uddannelse ønsker du at søge genindskrivning på?
Prioritet Uddannelse

Uddannelsesby

1
2
3
Hvilken dato ønsker du studiestart?
Hvor har du senest været indskrevet på den uddannelse, du ønsker at søge om genindskrivning på?
Hvornår blev du første gang indskrevet på den uddannelse, du nu søger ind på?
Hvilket semester/modul ønsker du indskrivning på?
Har du tidligere fået merit for semestre eller moduler
i uddannelsen?
Hvad er din eventuelle specialisering/profil?
Hvad var baggrunden for, at dit studie blev afbrudt?
Hvis du blev udskrevet fra uddannelsen, skal vi bruge en begrundelse for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, siden du blev udskrevet? Begrundelsen vedhæftes særskilt
(vedhæft gerne dokumentation).

Du skal sende den udfyldte blanket samt dokumentation for dit tidligere studieforløb til os digitalt.
Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender dokumenterne via e-Boks med ”Genindskrivningsansøgning” i
emnefeltet (i e-Boks vælger du “Skriv ny post” og fremsøger VIA University College). Alternativt, kan du sende blanketten og
dokumentationen til os på mail på adressen: genindskrivning@via.dk.
VIGTIGT: Blanketten skal downloades og gemmes på en desktop/pc, før du udfylder den og udskriver eller gemmer som pdf
igen. Du må ikke udfylde blanketten direkte i din browser.

Dato:

Underskrift:

