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Dnr 08/096

Rekommendationer om sista dag för komplettering av betyg vid
antagning till hösttermin från 2010 och framåt
Fastställda av SUHF:s presidium 30 september 2009
Rekommendationer
SUHF rekommenderar tillsvidare att:
-

sista dag för komplettering av slutbetyg från gymnasieskolan och betyg från gymnasial
vuxenutbildning som erhållits efter sista dag för anmälan till hösttermin (15 april), ska
vara dag före midsommarafton, dock senast den 21 juni,

-

för sökande med avgångsbetyg och diplom från gymnasieutbildning i EU/ESS-länder
eller examen från International Baccalaureate och European Baccalaureate som avslutas
efter sista dag för komplettering, godtas betyg som inkommer senast den 5 juli.

Detta beslut ersätter tidigare beslut med dnr 08/096
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Sista dag för komplettering av betyg vid antagning till hösttermin från 2010
och framåt
På förslag från YRS, och efter diskussioner inom bland annat Expertgruppen för
studieadministrativa frågor, fattar SURF:s presidium följande beslut om sista dag
som kan accepteras som kompletteringsdag för betyg vid anmälan till hösttermin,
att gälla från antagningen till höstterminen 2010 och framåt.
Presidiet beslutar att SURF tillsvidare rekommenderar att:
sista dag för komplettering av slutbetyg från gymnasieskolan och betyg från
gymnasial vuxenutbildning som erhållits efter sista dag för anmälan till
hösttermin (15 april), ska vara dag före midsommarafton, dock senast den 21
JUnI
- för sökande med avgångsbetyg och diplom från gymnasieutbildning i
EU/ESS-Iänder och examen från International Baccalaureate och European
Baccalaureate som avslutas efter sista dag för komplettering, godtas betyg som
inkommer senast den 5 juli.
Detta beslut ersätter tidigare beslut med dm 08/096
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