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Ansökan om studieplats till yrkeshögskoleutbildning 2017

Personuppgifter
Vänligen texta

Efternamn (även tidigare)
Förnamn (samtliga, tilltalsnamnet understreckat)
Adress
Postnummer

Ort

Hemkommun

Telefon

Mobiltelefon

E-post
Personnummer

Kön
man

kvinna

Modersmål
finska

Nationalitet
svenska

annat, vilket?

Nuvarande skola eller arbetsplats

Utbildning

Min utbildning hittills
1 Studentexamen eller motsvarande (fyll i A. för betyg nedan)
2 Annan gymnasialstadieexamen (fyll i B. för betyg nedan)

Vilken?
Vilken?

3 Annan utbildning (fyll i B. för betyg nedan)

Vilken?
Vilken?

Avgångsbetyget som jag söker med är erhållet år
Bedömningsskalan på mitt betyg
4-10

1-5

1-3

G-MVG

a-f

Annan:

Betyg

A. Studentexamen eller motsvarande

(Ej obligatoriskt att fylla i
denna del men betygskopian
måste lämnas senast
12.6.2017)

Svenska

Svenska

Engelska

Engelska

Matematik
kort

B. Annan gymnasialstadieexamen
eller annan utbildning

Matematik
lång

Fysik
2-5 kurser

Betyg

Fysik/Naturkunskap
6-8 kurser

Medeltalet av alla ämnen på avgångsbetyget

Medeltalet av alla ämnen på avgångsbetyget
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Betyg
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I Utbildningsprogram

Arbetserfarenhet
månader

Ange vilka
utbildningsprogram du
söker till, högst tre (3)
alternativ i prioritetsordning.

II Utbildningsprogram

Arbetserfarenhet
månader

Ange arbetserfarenhet i antal
månader.

III Utbildningsprogram

Arbetserfarenhet
månader

Önskemål

Andra uppgifter

Hälsofaktorer som inverkar på yrkesvalet
Nej

Ja, vilka?

Jag söker med utländskt betyg
Land
Skola

Tilläggsuppgifter

Jag vill ge följande tilläggsuppgifter som stöd för min ansökan:

Jag bifogar till min ansökan:

Bilagor

st kopior av skolbetyg

st kopior av intyg över arbetserfarenhet.

Finskt läkarintyg för däckstjänst på fartyg enligt lag om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010), (obligatoriskt för
sjökaptensprogrammet)
alternativt
Svenskt läkarintyg för däckstjänst på fartyg (obligatoriskt för sjökaptensprogrammet)
Finskt läkarintyg för maskintjänst på fartyg (frivilligt för maskin- och elektroteknikprogrammet)
alternativt
Svenskt läkarintyg för maskintjänst på fartyg (frivilligt för maskin- och elektroteknikprogrammet)
För maskinbefäls- och elmästarbehörighet till sjöss bör ett giltigt finskt eller svenskt läkarintyg för maskintjänst lämnas in före
praktiktjänstgöring.

Publicering av
namn
Underskrift

Jag tillåter att mitt namn publiceras på webbplatsen vid antagning
Ja

Nej

Jag försäkrar att de uppgifter jag gett är riktiga

Datum

/

2017

Underskrift

Jag fick information om studier vid Högskolan på Åland genom:
Studievägledning
Tidningsannons, vilken?
Internet, var?
Utbildningsprogrammens marknadsföring
Annat sätt, vilket?

Efter ansökningstidens slut skickas ett brev med allmän information till alla sökande.
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