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ANMÄLAN/BESLUT OM ANTAGNING 
TILL UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 
APPLICATION FOR/DECISION ON  
ADMISSION TO RESEARCH STUDIES 

Örebro universitet/Örebro University 
SE-701 82 Örebro 

1. ANMÄLAN (Ifylls av den sökande) Ref.nr ORU
APPLICATION (filled in by the applicant) Ref.no. 

Genom din anmälan kommer Örebro universitet att samla in uppgifter enligt nedan för att kunna behandla din anmälan. Behandlingen görs som en del 
av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att handlägga din anmälan. Uppgifterna kommer att bevaras och du kan ta del av det som 
registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta lärosätets dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Datainspektionen. 
Through your application, Örebro University will collect information as below to be able to process your application. The processing is done as part 
of our exercise of official authority as a university and aims at handling your application. The data will be saved and you can find out what has been 
registered about you or have feedback on the processing or information collected by contacting the university's data protection officer at 
dataskyddsombud@oru.se. Complaints that cannot be resolved with Örebro University may be submitted to the Swedish Data Protection Authority. 

Personuppgifter (Personal details) 
Efternamn, tilltalsnamn (övriga förnamn anges med initialer)/ 
Last name, given name (other names with initials) 

Personnummer (födelseår, -mån, -dag, -nr)/ 
Date of birth (YYMMDD) or, if applicable, your Swedish personal identity 
number (YYMMDD-XXXX) 

 Bostadsadress/Address Kön/Sex 

Man/Male   Kvinna/Female     Annat/Other 
Postnummer, ortnamn/Post code and town Telefon – även riktnummer/Telephone number incl. area code 

E-postadress/E-mail address Ev. tidigare efternamn, om det används i handlingarna/ 
Any former last names, if used in enclosed documents 

Utbildning som anmälan avser (Programme applied for) 
Ämne och ev. särskild inriktning/Subject and specialisation, if any Ev. forskarskola eller särskilt projekt/ 

Research school or specific project, if applicable 

Utbildningen skall avslutas med/Studies to conclude with 

Doktorsexamen/Doctoral degree 

Licentiatexamen/Licentiate degree 

Önskad studietakt i procent av heltid (se nästa sida)/ 
Required pace of study in per cent of full time (see last page) 

Uppgift om behörighetsgivande examen/utbildning, svensk eller utländsk 
Details of qualifying degree/higher education, Swedish or foreign 
Examen/utbildning/Degree/higher education  Datum (ÅÅMMDD)/Date (YYMMDD) 

Universitet/högskola/University/University college Land/Country 

Anknytning till annan högskola, svensk eller utländsk 
Affiliation to other higher education institutions, Swedish or foreign 
Anställning eller annan fast anknytning till annan högskola, ange vilken/ 
Employment or other permanent affiliation to other higher education institutions, please state which 

Land/Country 

Som stöd för din ansökan, se utdrag ur antagningsordningen på www.oru.se / Jobba hos 
oss / Lediga Jobb / Information till dig som sökande och sakkunnig 
For information on admission to research studies, see Örebro University’s admission 
regulations at www.oru.se/english  / Working at Örebro University / Jobs and vacancies / 
Information for applicants and external experts

http://www.oru.se/
http://www.oru.se/english
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Ref.nr ORU  
ÖREBRO UNIVERSITET Ref.no. ORU 
Örebro University 

Behörighetsgranskning av Örebro universitets antagningsenhet 
Eligibility check by Örebro University Admissions 

Bedömning/Assessment 

………………………. 
  Datum/Date 

Ringa in det rätta alternativet nedan 
Kryssa över de alternativ som inte gäller 

Ny bedömning/Rewiew  

................................. 
    Datum/Date 

Ringa in det rätta alternativet nedan 
Kryssa över de alternativ som inte gäller 

Grundläggande behörighet bedöms uppfylld 
utifrån av sökanden ingivna handlingar/General 
entry requirements met according to documents 
provided by the applicant ................... 

Ja     Nej      Ej bedömd    
Yes          No         Not assessed      ............. 

      Sign 

Ja     Nej      Ej bedömd    
Yes          No         Not assessed    ............. 

      Sign 

Särskild behörighet bedöms uppfylld utifrån av 
sökanden ingivna handlingar/Specific entry 
requirements met according to documents provided by 
the applicant ................... 

Ja     Nej      Ej bedömd    
Yes          No         Not assessed      ............. 

        Sign 

Ja     Nej      Ej bedömd    
Yes          No         Not assessed      ............. 

      Sign 

Kommentar till bedömning/ny bedömning (t.ex. bakgrundskontroller)/Comments 

 Se bilaga/See appendix 

2. BESLUT (Ifylls av universitetet)
DECISION (to be completed by the university)

Efternamn, tilltalsnamn (övriga förnamn anges med initialer)/ 
Last name, given name (other names with initials) 

Personnummer (födelseår, -mån, -dag, -nr)/ 
Date of birth (YYMMDD) or, if applicable, your Swedish personal identity 
number (YYMMDD-XXXX) 

Sökanden antas inte till utbildningen/ Beslutet får inte överklagas/ 
Application denied    Appeal not possible 

Sökanden antas till utbildning på forskarnivå som avslutas med/ 
Applicant admitted for research studies concluding with 

 Doktorsexamen/Doctoral degree 

Licentiatexamen/Licentiate degree 

Startdatum för utbildningen/Starting date for the programme 

Ämne och ev. särskild inriktning/Subject and specialisation, if any Institution/School 

  Finansieringsplan fastställs/Funding plan approved 
Ev. forskarskola eller särskilt project/ 
Research school or specific project, if applicable 

Huvudhandledare (titel, institution)/Principal supervisor (title, school) 

Övrig handledare (titel, institution)/Other supervisor (title, school) 

Behörighet/Entry requirements 

 Grundläggande behörighet är uppfylls utifrån av sökanden ingivna handlingar/ 
  Basic entry requirements met according to documents provided by the applicant 
 Särskild behörighet är uppfylld utifrån av sökanden ingivna handlingar/ 

       Specific entry requirements met according to documents provided by the applicant 
 Undantag från de grundläggande eller särskilda behörighetskraven medges/ 

       Exemption from the basic or specific requirements granted  
Datum/Date Beslutsfattare (prefekt) 

/Decision made by (head of school) 
Underskrift och namnförtydligande 
Signature and name in block letters

Föredragande/Official handling the matter 
Underskrift och namnförtydligande/Signature and name in block letters 

(Övriga som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i 
avgörandet framgår i förekommande fall av en särskild handling) 
(Others involved in the final handling of the matter without taking part in the 
decision are listed, if applicable, in a separate document) 
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