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ANSØGNINGSSKEMA TIL 
MERITLÆRERUDDANNELSEN 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningskemaet: 
1) Ansøgningsskemaet udfyldes med blokbogstaver
2) Ansøgningen vedlægges et CV, samt dokumentation i kopi af tidligere uddannelse og erhvervserfaring.
3) Ansøgningen sendes til: att. Winnie Nørbo Nielsen Studieservice-sikkerpost@ucsyd.dk
4)

Ansøgningsfrist: 15. november til januar optaget
15. maj til august optaget

A. Personlige oplysninger
Fornavn 
Efternavn 
CPR.nr. 
Adresse 
Postnummer og by 
Telefon privat 
Telefon mobil 
Email 

B. Uddannelsesbaggrund

Adgangsgivende uddannelse (Husk at vedlægge dokumentation)
Kandidat-, bachelor – eller professionsbachelor 
Erhvervsuddannelse og erhvervserfaring 

Adgangsgivende eksamen til undervisningsfag (Husk at vedlægge dokumentation) 
Studentereksamen 
HF 
HF-enkeltfag, angiv hvilke: 
HTX 
HHX 
Andet, angiv hvad: 

C. Valg af undervisningsfag

Jeg søger optagelse på følgende undervisningsfag i prioriteret rækkefølge:

D. Merit for moduler/undervisningsfag

Jeg søger merit for følgende moduler/undervisningsfag:
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E. Uddannelsens tilrettelæggelse
Ønsker Campus Esbjerg (kun dag) Haderslev 

Dagstuderende 
Delvis digital studerende 
100% digital studerende (kontakt Svend Brandt på skbr@ucsyd.dk for info) 

F. Hvem skal betale?

Egen betaling 
Arbejdsgiver 
Jobcenter (Husk der skal fremsendes en købskontrakt) (Prisen pr. modul er en anden) 
Kommune (Husk der skal fremsendes en købskontrakt) (Prisen pr. modul er en anden) 

Venligst oplys EAN nr. såfremt betaler enten er arbejdsgiver, jobcenter eller kommune. 

Navn og adr. på arbejdsgiver/ jobcenter/ kommune: 

EAN nr. på arbejdsgiver/ jobcenter/ kommune: 

(Dato) (Underskrift) 

Vi gør opmærksom på at der er betalingsfrist hhv. d. 1. august og d. 15. januar forud for hvert semster 

Der er ikke mulighed for at få tilbagebetalt deltagergebyret, efter hhv. d. 15. august og 15. 

januar. 

Ansøgningsskemaet sendes til Winnie Nørbo Nielsen studieservice-sikkerpost@ucsyd.dk 
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