
Med denna blankett kan du anhålla om individuella arrangemang för urvalsprov i Aalto-universitetets 
konstnärliga område våren 2023.

Beskriv och motivera ditt behov av individuella arrangemang i samband med urvalsprovet.

DINA UPPGIFTER 

Efternamn och förnamn: Personbeteckning: 

E-postadress: Telefonnummer: 

Adress: 

JAG ANHÅLLER OM INDIVIDUELLA ARRANGEMANG till följande ansökningsalternativ inom det 
konstnärliga området: 
Obs! Tilläggstid kan inte beviljas för urvalsprov i det konstnärliga området. 

Ansökningsalternativ: 

Urvalsprovsdagen: 

JAG ANHÅLLER OM INDIVIDUELLA ARRANGEMANG 

 För dyslexi
 Av andra skäl

UPPGIFTER OM EVENTUELLA ANDRA SKÄL 



BESKRIV DITT BEHOV AV INDIVIDUELLA ARRANGEMANG i prov som ordnas på campus (t.ex. separat 
utrymme för provet osv.). Obs! Tilläggstid kan inte beviljas för urvalsprov i det konstnärliga området.  

Datum: ______.______2023 

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 
tillräckliga 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 funktionsnedsättning eller sjukdom bifoga ett läkarutlåtande till ansökan.

Expertutlåtandet bör

• klargöra varför du behöver individuella arrangemang (möjliga diagnoser och andra skäl till de
begärda 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

Fyll i och skicka anhållan med bilagor (som krypterad e-post) senast 7 dagar efter att ansökningstiden 
har gått ut till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Skicka in ansökan inom utsatt tid även om du inte får ett sakkunnigutlåtande i tid. Nämn detta i din 
ansökan. I detta fall kan du skicka sakkunnigutlåtandet i efterhand. Ett utlåtande som inkommit efter den 
utsatta tiden beaktas i mån av möjlighet.

Anvisningar hur du ska leverera anhållan hittar du på 
https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/individuella-arrangemang-vid-urvalsprov

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

https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/individuella-arrangemang-vid-urvalsprov
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