
Anmälan till kurs inom industrisamarbet (en kurs per anmälan).  
Application for single course within industry collaboration (one form per course)

Ifylles av den sökande, var god texta / Fields below to be filled out by the applicant, please type or use block letters

Efternamn / Family name Förnamn / First name

Adress / Address C/O

Postnummer / Post code Postort / City

Telefon / Mobile E-post / E-mail

Kursnamn / Name of the course Kurskod / Code

  
All dokumentation som styrker grundläggande och särskild behörighet måste bifogas med anmälan. Se aktuell kursplan  
för mer information om vilka kraven är.  
/Documents supporting that you fulfill both the general and specific requirements must be enclosed.  
For more information, please see current course description 
  
Uppgifter som lämnas i denna ansökan, liksom uppgifter om studier, kommer att behandlas automatiserat i register. Bestämmelser om registret finns i  
Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Ändamålet med registret är att säkra att uppgifter om sökande till  
utbildning, genomgångna studier, betyg över utbildningar och examina bevaras. Härutöver skall uppgifterna kunna läggas till grund för uppföljning och  
utvärdering, för administration inom högskolan, för officiell statistik samt för resurstilldelning. Personuppgiftsansvarig är KTH (org. nr. 202100-3054-01). KTH är  
enligt 26§ personuppgiftslagen skyldig att efter ansökan lämna ytterligare information om KTH:s behandling av personuppgifter. En sådan ansökan lämnas  
skriftligen till: KTH, Registratorskontoret, Valhallavägen 79, 100 44 Stockholm eller registrator@kth.se. 
/ All information given in this form will be registered in KTH:s computerized administrative systems 

Ifylles av GA/Fields below to be filled out by the school 
För mer information om rutiner kring Kurser inom industrisammarbeten se beslut VS-2011-0008 

Plats finns på kursen Särskild behörighet  
är godkänd

Datum och underskrift   ______________________________________________________________________

Namnförtydligande

Antagningens anteckningar (GB, datum, signatur)/Admissions officers notes

Ifylld och godkänd av GA skall anmälan samt meriter skickas till Antagningsenheten, DKV 6.

Ingen HST-HPR 
kommer genererasKursomgång

Personnummer / 
Date of birth yymmdd - xxxx

Datum och Underskrift   
Date and signature   ____________________________________________________________________________

Antagningen Maj 2011

Anmälan gäller Industrisamarbetet:


Anmälan till kurs inom industrisamarbet (en kurs per anmälan). 
Application for single course within industry collaboration (one form per course)
Ifylles av den sökande, var god texta / Fields below to be filled out by the applicant, please type or use block letters
         
All dokumentation som styrker grundläggande och särskild behörighet måste bifogas med anmälan. Se aktuell kursplan 
för mer information om vilka kraven är. 
/Documents supporting that you fulfill both the general and specific requirements must be enclosed. 
For more information, please see current course description
 
Uppgifter som lämnas i denna ansökan, liksom uppgifter om studier, kommer att behandlas automatiserat i register. Bestämmelser om registret finns i 
Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Ändamålet med registret är att säkra att uppgifter om sökande till 
utbildning, genomgångna studier, betyg över utbildningar och examina bevaras. Härutöver skall uppgifterna kunna läggas till grund för uppföljning och 
utvärdering, för administration inom högskolan, för officiell statistik samt för resurstilldelning. Personuppgiftsansvarig är KTH (org. nr. 202100-3054-01). KTH är 
enligt 26§ personuppgiftslagen skyldig att efter ansökan lämna ytterligare information om KTH:s behandling av personuppgifter. En sådan ansökan lämnas 
skriftligen till: KTH, Registratorskontoret, Valhallavägen 79, 100 44 Stockholm eller registrator@kth.se.
/ All information given in this form will be registered in KTH:s computerized administrative systems 
Ifylles av GA/Fields below to be filled out by the school
För mer information om rutiner kring Kurser inom industrisammarbeten se beslut VS-2011-0008 
Datum och underskrift   ______________________________________________________________________
Ifylld och godkänd av GA skall anmälan samt meriter skickas till Antagningsenheten, DKV 6.
Datum och Underskrift  
Date and signature           ____________________________________________________________________________
Antagningen Maj 2011
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