Ansøgningsskema til genindskrivning
Dato:
Navn:
Cpr.nr.
Adresse:
Tlf. nr.:
E-mail:
Hvilken uddannelse hos Absalon søger du genindskrivning på:
(angiv hvis det er e-læring):
_____________________________________________________________________________
(hvis du søger ind på Læreruddannelsen, skal du vedlægge bevis for din adgangsgivende eksamen)
Hvilken uddannelsesinstitution og uddannelse har du tidligere været indskrevet på?
(hvis det ikke er Professionshøjskolen Absalon, skal du huske at vedlægge en opdateret studiejournal):
_____________________________________________________________________________
Hvornår påbegyndte du uddannelsen:
_____________________________________________________________________________
Hvornår og hvorfor blev du udskrevet:
____________________________________________________________________________
Hvis du ikke selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du beskrive, hvorfor du mener, at
dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede nu i forhold til tidligere. Du skal vedlægge en specifik begrundelse, hvor du eventuelt også vedlægger dokumentation.
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Vejledning
Hvem kan søge om genindskrivning
Hvis du tidligere har været indskrevet på uddannelsen (hos Absalon eller en anden professionshøjskole), er der mulighed for at søge om genindskrivning, hvis du har bestået studieelementer svarende til 1. studieår.
Hvis din udskrivning skyldes
- Opbrugte prøveforsøg
- Ikke-bestået studiestartsprøve
- Ikke-bestået førsteårsprøve
- Ikke opfyldt studieaktivitetskrav
- Reglerne for uddannelsen
skal Absalon lave en konkret, faglig vurdering af, om dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.
Hvis din udskrivning skyldes
- At du selv har meldt dig ud efter, at du har bestået 1. studieår
kan du genindskrives hvis der er en ledig plads på uddannelsen og hvis der er gået mere end
5 måneder siden du meldte dig ud.
Vær opmærksom på, at hvis du ikke har bestået studieelementer svarende til 1. studieår,
skal du søge om indskrivning på ny gennem KOT.

Hvordan søger man om genindskrivning
Du skal aflevere nærværende ansøgning om genindskrivning hos studiesekretæren på det
campus, hvor du ønsker at blive genindskrevet.

Frist
Absalon har fastsat en frist for at søge om genindskrivning. Hvis denne frist overskrides, kan
vi ikke garantere, at vi kan nå at sagsbehandle din ansøgning inden studiestart. Hvis du søger om genindskrivning til efterårssemestret er fristen den 15. juni, og hvis du søger om genindskrivning til forårssemestret er fristen den 15. december.

Henvisning til retsregler
Reglerne om genindskrivning findes i bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
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