Så här lämnar du in ansökan
Kom ihåg att läsa anvisningarna. Mer information om individuella arrangemang finns på följande
sida: https://studies.helsinki.fi/instruktioner/artikel/individuella-arrangemang-stoder-studerande.

Expertgruppen för individuella arrangemang sammanträder cirka 4 gånger per termin, beroende på
mängden ärenden som ska behandlas.

När du ansöker om ett utlåtande om individuella arrangemang av expertgruppen ska du i din
ansökan ange följande:

1. Kontaktuppgifter:
•
•
•
•
•
•

Samtliga förnamn
Efternamn
Födelsedatum (dd.mm.åååå)
E-postadress
Telefonnummer
Postadress (ange den adress som du vill att rekommendationen postas till)

2. Fakultet (ange en eller vid behov flera fakulteter där du behöver individuella arrangemang)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bio- och miljövetenskapliga
Veterinärmedicinska
Farmaceutiska
Humanistiska
Pedagogiska
Medicinska
Agrikultur-forstvetenskapliga
Matematisk-naturvetenskapliga
Juridiska
Teologiska
Statsvetenskapliga
Svenska social- och kommunalhögskolan
Språkcentrum

Ange också utbildningsprogram och valfria studier.

3. Uppgifter i ansökan

Individuella arrangemang som du ansöker om (ange vilka individuella arrangemang du behöver):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillstånd att använda hjälpmedel vid tentamen
Ett separat rum vid tentamen
Extra tid för uppgifter i samband med kurser
Extra tid vid tentamen
Studiematerial på förhand
Studiematerial i elektronisk form
Dator vid tentamen
Alternativt prestationssätt
Annat, vad?

Ange grunderna för din ansökan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADHD/ADD
Autismspektrum/Asperger
Hörselskada
Rörelsenedsättning
Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
Mental ohälsa
Synskada
Tentamensångest
Annat, vad?

4. Ansökan
Berätta med egna ord 1) varför du behöver de individuella arrangemang som du har angett, 2)
på vilket sätt individuella arrangemangen stöder dina studier.

5. Skicka ansökan och bilagor
Bifoga de intyg som krävs till din ansökan.
Du ska visa med ett läkarintyg eller ett annat intyg av en yrkesutbildad person inom hälsooch
sjukvården (t.ex. psykolog, talterapeut eller fysioterapeut) att du har ett verkligt behov av
individuella arrangemang. Om det är fråga om läs- och skrivsvårigheter godkänns utöver intyg som
utfärdats av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården också intyg av individuella lärare.
Av intyget ska framgå grunderna för individuella arrangemang.
Skicka din ansökan med intyg per post till följande adress: Expertgruppen för individuella
arrangemang erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi.s.

