
Anhållan om individuella arrangemang för DIA-gemensamma antagningens urvalsprov 2023

Med denna blankett kan du anhålla om individuella arrangemang för urvalsproven. Innan du fyller i blan-
ketten, läs instruktionerna för anhållan om individuella arrangemang på högskolans hemsida
(https://dia.fi/sv/antagning/individuella-arrangemang-vid-urvalsprov/)

UPPGIFTER OM SÖKANDE
För- och efternamn Personbeteckning:

E-postadress: Telefonnummer:

Adress:

JAG ANHÅLLER OM INDIVIDUELLA ARRANGEMANG TILL FÖLJANDE URVALSPROV
Obs! Tilläggstid kan inte beviljas för arkitektutbildningens tecknings- och planeringsprov.

 DI-urvalsprov 30.5.2023

 Arkitekturens tecknings- och planeringsprov 5. – 6.6.2023

 Arkitekturens prov i matematik 7.6.2023

 Landskapsarkitekturens prov i naturvetenskaper 7.6.2023

JAG DELTAR I URVALSPROV PÅ FÖLJANDE ORT*

 Esbo  Joensuu  Jyväskylä

 Kuopio  Tammerfors  Uleåborg

 Vasa  Villmanstrand  Åbo

*urvalsprov för arkitektur ordnas i Esbo, Tammerfors och Uleåborg.

INDIVIDUELLA ARRANGEMANG
EXTRA TID

 Jag anhåller om extra tid på grund av läs- och skrivsvårigheter

 Jag anhåller om extra tid på grund av hälsoskäl.

ÖVRIGA INDIVIDUELLA ARRANGEMANG

 Jag anhåller om andra individuella arrangemang. Berätta nedan vilka arrangemang du behöver.

Berätta vilka andra individuella arrangemang du behöver (tex. smågruppsutrymme, användning av dator
för prov som skrivs på papper osv.).

https://dia.fi/sv/antagning/individuella-arrangemang-vid-urvalsprov/


Berätta om orsakerna till att du anhåller om individuella arrangemang (eventuella diagnoser och övriga
skäl till individuella arrangemang)

BILAGOR TILL ANHÅLLAN
Bifoga till din anhållan läkar- eller expertutlåtande som redogör för orsakerna till behovet av individuella
arrangemang och vilka individuella arrangemang du behöver. Den som skriver utlåtandet måste ha tillräck-
liga yrkeskunskaper för att kunna bedöma dina funktionella begränsningar och dina behov av individuella
arrangemang. Exempelvis ska en person som ansöker om individuella arrangemang på grund av funktions-
nedsättning eller sjukdom bifoga ett läkarutlåtande till ansökan.

Expertutlåtandet bör

 klargöra varför du behöver individuella arrangemang (möjliga diagnoser och andra skäl till de be-
gärda stödformerna)

 klargöra vilka individuella arrangemang som rekommenderas för dig
 innehålla dina personuppgifter
 innehålla namn och position (yrke/expertroll) på den som skrivit utlåtandet
 vara daterat

Utlåtandets giltighetstid avgörs från fall till fall, baserat på skadans, sjukdomens eller inlärningssvårighetens
varaktighet. Vid läs- och skrivsvårigheter beaktas utlåtanden som gjorts vid eller efter 16 års ålder.

Skicka inte in utlåtanden i original.  Var beredd på att behöva uppvisa utlåtandet i original vid studiestarten,
om du blir antagen till utbildningen. Uppgifter om den sökandes hälsa är konfidentiella (OffL 24 §).

LÄMNA IN DIN ANHÅLLAN
Individuella arrangemang för DIA-gemensamma antagningens urvalsprov söks koncentrerad via Aalto-uni-
versitetet.

Du bör lämna in din anhållan till ansökan senast 6.4.2023 kl. 15.00

Om behovet av individuella arrangemang uppstår eller fastställs först efter ansökningstidens slut, ska du
genast lämna in en anhållan om individuella arrangemang till högskolan.

Datum: . 2023
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