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Blankett 

Ansökan om att hålla öppet för sen 

anmälan till utbildning 

 

 

Ansökan om att hålla öppet för sen anmälan till utbildning 

Alla program vid Umeå universitet som ges höst- och vårtermin inom de nationella 
antagningsomgångarna stängs för anmälan dagen efter sista anmälningsdag. Institutionen/motsv. 
kan ansöka om att ett program undantas från den generella stängningen, så att anmälan hålls 
öppen efter sista anmälningsdag. 
 
Ansökan om att hålla öppet för sen anmälan ska inkomma till Antagningen senast 31 mars (inför 
höstterminen) eller 30 september (inför vårterminen). 

Ansökan gäller för utbildning som startar 

Höstterminen år  Vårterminen år  

Utbildningsprogram 

Programmets namn Anmälningskod Programkod Ev. inriktningskod  

    

Motivering 

 

Underskrift 

Underskrift av prefekt eller motsvarande Institution 

  

Namnförtydligande E-post 

  

Kontaktperson vid frågor 

Namn E-post 

  



Umeå universitet, 901 87 Umeå 

Studentcentrum/Antagningen 

Åsa Vännman, områdeschef 

E-post: asa.vannman@umu.se 

 

Blankett 

Ansökan om att hålla öppet för sen 

anmälan till utbildning 

 

 

Ansökan om att hålla öppet för sen anmälan till utbildning – 
fler utbildningar 

Ansökan gäller för utbildning som startar 

Höstterminen år  Vårterminen år  

Utbildningsprogram 

Programmets namn Anmälningskod Programkod Ev. inriktningskod  
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