Meritförteckning för urval för
kompletteringsutbildning för apotekare och
receptarier med utländsk examen
Urval görs endast om antal behörigt sökande är fler än antal platser på utbildningen.
Anmälan görs på www.antagning.se. Meritförteckningen laddas upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Alla kvalifikationer
som du åberopar i meritförteckningen ska styrkas enligt instruktionerna i punkterna 1–8 nedan.

Anmälan inför höstterminen 2018:
Sista anmälningsdag: 16 april 2017
Sista kompletteringsdag för dokumentation som visar utländsk universitetsutbildning: 7 maj
Sista kompletteringsdag för engelska 6 och svenska 3: 7 maj
Sista kompletteringsdag för meritblankett: 7 maj
Observera att du endast kan komplettera med dokumentation från din tidigare utländska utbildning,
arbetslivserfarenhet samt för att styrka behörighet i svenska och engelska fram till 7 maj. All dokumentation
måste skickas in senast 7 maj!
OBS! FYLL I DOKUMENTET MED HJÄLP AV EN DATOR – undvik att fylla i punkt 1-8 för hand!
Personnummer (år-månad-dag-xxxx)
Förnamn
Efternamn

1. Apotekar- eller receptarieexamen
Anvisningar för hur du ska styrka dina utländska akademiska meriter finns på:
https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/Documenting-your-eligibility-for-studies/Instructions-forMasters-applicants/
Ange i vilket land du har tagit examen
Vilket år avslutade du din utbildning?

2. Yrkesarbete som apotekare eller receptarie i annat land än Sverige
Skanna anställningsintyg i färg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Dokument som inte är utfärdade på engelska eller svenska
måste översättas av en auktoriserad översättare.
Om du har haft flera anställningar, ange endast de tre längsta nedan. Ange även årtal för din senaste anställning som apotekare eller
receptarie.
Ange i vilken verksamhet du har arbetat som apotekare eller
Anställning 1: Ange i vilket land du arbetade
receptarie
☐ Apotek
☐ Läkemedelsindustri
Har du ett arbetsintyg där uppgifterna du anger framgår:
☐ Myndighet
☐ Ja, jag har laddat upp det på www.antagning.se
☐ Annat Ange:
☐ Nej
Beskriv din roll:
I vilken omfattning var anställningen
☐ mindre än 50 %

Ange datum för anställning:
Från år

månad

dag

Till år

månad

dag

Anställning 2: Ange i vilket land du arbetade

Har du ett arbetsintyg där uppgifterna du anger framgår:
☐ Ja, jag har laddat upp det på www.antagning.se

☐ Nej
Ange datum för anställning:
Från år

månad

dag

Till år

månad

dag

☐ 50 %–100 %
☐ 100 %
☐ Annat Ange:
Ange i vilken verksamhet du har arbetat som apotekare eller
receptarie
☐ Apotek
☐ Läkemedelsindustri
☐ Myndighet
☐ Annat Ange:
Beskriv din roll:
I vilken omfattning var anställningen
☐ mindre än 50 %
☐ 50 %–100 %
☐ 100 %
☐ Annat Ange:
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Ange i vilken verksamhet du har arbetat som apotekare eller
receptarie
☐ Apotek
☐ Läkemedelsindustri
☐ Myndighet
☐ Annat Ange:

Anställning 3: Ange i vilket land du arbetade

Har du ett arbetsintyg där uppgifterna du anger framgår:
☐ Ja, jag har laddat upp det på www.antagning.se

☐ Nej

Beskriv din roll:
I vilken omfattning var anställningen
☐ mindre än 50 %
☐ 50 %–100 %
☐ 100 %
☐ Annat Ange:

Ange datum för anställning:
Från år

månad

dag

Till år

månad

dag

Vilket år var du senast anställd som apotekare eller receptarie?

3. Yrkesarbete inom svensk apoteksverksamhet
Skanna anställningsintyg i färg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Om du har haft flera anställningar, ange endast de två längsta
här nedan.
Har du ett arbetsintyg där uppgifterna du anger framgår:
Anställning 1: Ange i vilken verksamhet och i vilken befattning du har
☐ Ja, jag har laddat upp det på www.antagning.se
arbetat
☐ Nej
Ange datum för anställning:
Från år

månad

dag

Till år

månad

dag

I vilken omfattning var anställningen
☐ mindre än 50 %
☐ 50 %-100 %
☐ 100 %
☐ Annat Ange:

Anställning 2: Ange i vilken verksamhet och i vilken befattning du har
arbetat

Ange datum för anställning:
Från år

månad

dag

Till år

månad

dag

Har du ett arbetsintyg där uppgifterna du anger framgår:
☐ Ja, jag har laddat upp det på www.antagning.se
☐ Nej
I vilken omfattning var anställningen
☐ mindre än 50 %
☐ 50 %–100 %
☐ 100 %
☐ Annat Ange:

4. Praktik inom svensk apoteksverksamhet
Skanna praktikintyg i färg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Om du har haft flera praktikplatser, ange endast de två längsta här
nedan.
Praktikplats 1: Ange i vilken verksamhet och i vilken befattning du har praktiserat Har du ett praktikintyg där uppgifterna du anger framgår:
☐ Ja, jag har laddat upp det på www.antagning.se
☐ Nej
Ange datum för anställning:
I vilken omfattning var anställningen
☐ mindre än 50 %
☐ 50 %–100 %
Från år
månad
dag
☐ 100 %
Till år
månad
dag
☐ Annat Ange:

Praktikplats 2: Ange i vilken verksamhet och i vilken befattning du har praktiserat Har du ett praktikintyg där uppgifterna du anger framgår:
☐ Ja, jag har laddat upp det på www.antagning.se
☐ Nej
I vilken omfattning var anställningen
☐ mindre än 50%

Ange datum för anställning:
Från år

månad

dag

Till år

månad

dag

☐ 50%–100%
☐ 100%
☐ Annat Ange:
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5. Annat yrkesarbete i Sverige
Skanna anställningsintyg i färg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Om du har haft flera anställningar, ange endast de två längsta
här nedan.
Har du ett arbetsintyg där uppgifterna du anger framgår:
Anställning 1: Ange i vilken verksamhet och i vilken befattning du har arbetat.
☐ Ja, jag har laddat upp det på www.antagning.se
Beskriv kort vad du arbetat med.
☐ Nej

Ange datum för anställning:
Från år

månad

dag

Till år

månad

dag

I vilken omfattning var anställningen
☐ mindre än 50 %
☐ 50 %–100 %
☐ 100 %
☐ Annat Ange:

Anställning 2: Ange i vilken verksamhet och i vilken befattning du har arbetat.
Beskriv kort vad du arbetat med.

Ange datum för anställning:

Har du ett arbetsintyg där uppgifterna du anger framgår:
☐ Ja, jag har laddat upp det på www.antagning.se
☐ Nej

I vilken omfattning var anställningen
☐ mindre än 50 %

Från år

månad

dag

Till år

månad

dag

☐ 50 %–100 %
☐ 100 %
☐ Annat Ange:

6. Högskolestudier i Sverige
Lista endast avslutade utbildningar/kurser. Skanna original av betyg/kursintyg i färg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Endast
godkända moment och kurser värderas. Läs instruktionerna för hur du ska styrka dina meriter på:
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/
Ange vid vilken högskola du läst

Ange vilken utbildning och/eller vilka kurser du läst

7. Andra utländska högskolestudier (högskoleutbildning utöver din apotekar-/receptarieutbildning)
Lista endast avslutade utbildningar/kurser. Skanna original av betyg/kursintyg i färg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Endast
godkända moment och kurser värderas. Läs instruktionerna för hur du ska styrka dina meriter på:
https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/Documenting-your-eligibility-for-studies/Instructions-forMasters-applicants/
Ange vid vilken högskola du läst

Ange vilken utbildning och/eller vilka kurser du läst

8. Forskarutbildning utomlands eller i Sverige
Skanna original av betyg/kursintyg i färg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Läs instruktionerna för hur du ska styrka dina meriter
på: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/
Jag har en:
Jag har gått min forskarutbildning:
☐ pågående forskarutbildning
☐ i Sverige.
☐ avslutad forskarutbildning
☐ utomlands
☐ Annat Ange:
Ange vid vilken högskola du har läst din forskarutbildning

Jag försäkrar på heder och samvete att de angivna uppgifterna är riktiga och sanningsenliga.
Sökandes underskrift

Ort och datum
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