
Ankomstdatum: Dnr: 

Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) 
Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
106 91 Stockholm 

Svante Arrhenius väg 20 A  
(Arrheniuslaboratorierna hus P, 
våning 3) 

E-post: registrator@hsd.su.se 
Hemsida: www.su.se/hsd

Ansökan om byte av inriktning inom Ämneslärarprogrammet – för 
studenter på gymnasieinriktningen antagna fr o m H11 

Ansökan ska skickas till din hemvist medan du läser termin 4 (två terminer före det att du ska 
påbörja studierna i andraämnet). Om termin 4 läses en höttermin ansöker du perioden 15/9-
15/10. Om termin 4 läses en vårtermin ansöker du perioden 15/3-15/4. Ansökningar inkomna 
före ovanstående ansökningsperioder handläggs inte. Du kan inte byta ditt förstaämne.

 ............................................................................................  ……………………………. 
Namn Personnummer 

 ............................................................................................  ……………………………. 
Antagningstermin E-mail

Jag är antagen till följande ämneskombination: 

 ......................................................................................................................................................  

Jag önskar byta till följande ämneskombination 
(förstaämnet går ej att byta):  

 ......................................................................................................................................................  

 ........................................................  ……………………………………………………. 
Ort och datum Namnunderskrift student 

Byte kan enbart ske i mån av plats och förutsatt att du uppfyller ämnets förkunskapskrav. Vid 
fler ansökningar än platser används följande urvalskriterier i angiven ordning: 

1. Poäng inom ämneslärarprogrammet 2. Gymnasiebetyg
3. Lottning 4. Sen anmälan

Beviljas du byte gäller platsgaranti enbart den termin din ansökan avsett. Nekas du byte kan 
du endast överklaga beslut om din behörighet, bedömning av reell kompetens och undantag 
från behörighetsvillkoren. 
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