ANSÖKAN TILL SENARE DEL AV
LÄKARPROGRAMMET - termin 5
Vilken termin söker du?

Efternamn, förnamn

Personnummer

Adress

Telefon/mobil

Postnummer och ort

VT:

eller HT:

E-post
Nuvarande universitet, land och termin
Ansökan kan kompletteras med studieresultat från innevarande termin. Ange kurser, poäng och datum för eventuella
kompletteringar du vill göra:

Datum och underskrift

Kopior på nedanstående handlingar ska bifogas ansökan - ofullständiga ansökningar handläggs ej!




Utbildningsplan som innehåller en översikt över de kurser du har läst och de kurser som
återstår för att du ska kunna få ut en läkarexamen vid ditt nuvarande lärosäte.
Studiemeritförteckning d v s intyg/betyg över godkända kurser från din nuvarande utbildning.
Vidimerad kopia på gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild
behörighet.
OBS! Samtliga ovan angivna dokument ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan skickas till:
Sahlgrenska akademin
Utbildningsavdelningen, läkarprogrammet
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen till myndigheten
senast:
15 april inför hösttermin och
15 oktober inför vårtermin

Sahlgrenska akademin beslutar att
□ Avslå ansökan på grund av platsbrist.
□ Avslå ansökan på grund av platsbrist. Du kvarstår som sökande. Om det uppstår platser fram till
terminsstart kontaktar vi dig. Se våra terminstider på GUL, länk på sid. 3 denna blankett.

□ Avslå ansökan på grund av: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

□ Bevilja ansökan om antagning.
I tjänsten

datum
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Självskattning. Kryssa i vilka kurser/ämnen du läst en motsvarighet till:

Termin 1

Termin 2
Termin 3

Termin 4
Termin 5
Termin 6
Termin 7
Termin 8
Termin 9

Termin 10
Termin 11

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Introduktion och tidig yrkeskontakt A 3,hp
Översikt - anatomi, vävnad, cell, 7,5 hp
Biomedicinsk fördjupning: patogenes (BF1), 3 hp
Molekylär cellbiologi, 16,5 hp
Funktionell histologi, 9 hp
Fysiologi, farmakologi och biokemi, 19,5 hp
Tidig yrkeskontakt B, 1,5 hp
Forts. Fysiologi, farmakologi och biokemi, 21 hp
Genetik, 3 hp
Tidig yrkeskontakt C, 1,5 hp
Klinisk anatomi och utvecklingsbiologi, 4,5 hp
forts. Klinisk anatomi och utvecklingsbiologi, 13,5 hp
Patologi, 15hp
Tidig yrkeskontakt D 1,5 hp
Biomedicinsk fördjupning: patofysiologi(BF2), 3 hp
Konsultationskunskap, 7,5 hp
Infektion, mikrobiologi och immunförsvar, 19,5 hp
Biomedicinsk fördjupning: (BF3), 3 hp
Invärtesmedicin I, 27 hp
Invärtesmedicin II, 9 hp
Neurologi, 10.5 hp
Psykiatri, 10.5 hp
Kirurgi, 28,5 hp
Invärtesmedicin II forts, 1,5 hp
Dermatologi och venereologi, 6 hp
Oftalmologi, 4,5 hp
Öron-, näs- och halssjukdomar, 6 hp
Samhällsmedicin 12 hp
Geriatrik 1.5 hp
Examensarbete 30 hp
Gynekologi, obstetrik och klinisk genetik, 14,2 hp
Radiologi, 1,5 hp
Pediatrik och barnpsykiatri, 14,3 hp
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Regler för antagning till senare del av
läkarprogrammet (Dnr G 2017/16)

På sidan två i ansökan gör du själv en skattning av
vilka kurser du tidigare har läst och anser dig kunna
tillgodoräkna. Notera att handläggare kan komma
fram till annat resultat än det du själv uppger.

Du som är antagen och studerar på läkarutbildning
vid annat universitet, i eller utanför Sverige, kan
ansöka om antagning till senare del av
läkarprogrammet vid Göteborgs universitet, s.k.
studieortsbyte. Ansökan medges till termin 5.

För mer information om de kurser som ges på
läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet besök
läkarprogrammets sida på www.gul.gu.se.
För ansökan till senare del av program gäller
prioriteringsgrupp 6, se nedan rangordning. Om
samtliga sökande inom prioriteringsgrupp 6 inte kan
beredas plats fastställs rangordningen dem emellan
genom lottning.

Den sökande ska uppfylla grundläggande och
särskilda behörighetsvillkor för antagning till läkarprogrammet. Förkunskapskrav: Grundläggande
behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B och
Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och
Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13).

Vid eventuell antagning till senare del ska ansökan
om tillgodoräknande även göras på särskild
blankett. Ofullständig eller för sent inkommen
ansökan handläggs ej. Eventuell översättning av
bifogade dokument ska vara utfärdad direkt från
aktuellt universitet/högskola eller auktoriserad
översättare.

Den sökande ska ha avklarat minst fyra terminer
av läkarutbildning vid annat lärosäte och måste ha
studieresultat som motsvarar samtliga kurser på
termin 1 t.o.m. 4 på läkarprogrammet vid
Göteborgs universitet.

Sahlgrenska akademins prioriteringsordning för återupptagande av studier (V2013/907, 2014-09-24)

Platsgaranti har student som ansökt om kursplats i tid samt:
•

haft studieuppehåll av särskilda skäl såsom sociala, medicinska eller andra särskilda
omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller till
studentfackligt uppdrag. (UHRFS 2013:3). Intyg krävs. Kursplats erhålls nästa gång kursen ges
förutsatt att förkunskapskraven för fortsatta studier inom programmet är uppfyllda senast 1
vecka före kursstart, eller
• haft uppehåll i programstudierna på grund av att förkunskapskraven för fortsatta studier inom
programmet inte varit uppfyllda. Kursplats erhålls nästa gång kursen ges förutsatt att
förkunskapskraven för fortsatta studier inom programmet är uppfyllda senast 1 vecka före
kursstart.
Student som inte uppfyller villkoren för platsgaranti
• och som haft ett uppehåll i programstudierna utan platsgaranti, måste ansöka om kursplats
senast 15 april för kurser som ges under höstterminen och 15 oktober för kurser som ges under
vårterminen och erhåller därefter i mån av plats en kursplats enligt följande
prioriteringsordning:
Student som:
1
har bedrivit forskning till minst 50% av heltid under den tid för vilken uppehållet gäller. Intyg om
deltagande/engagemang i forskningsprojekt krävs.
2
har fått ett avslag på kursplatsansökan föregående termin på grund av platsbrist (efter lottning i
prioriteringsgrupp 4).
3
är inresande utbytesstudenter inom avtal.
4
har haft uppehåll i programstudierna av annan anledning än dem som är förenliga med
platsgaranti.
5
har ansökt om kursplats för sent.
6
har ansökt om antagning till senare del i program.
7
har anmält studieuppehåll eller ett uppehåll i programstudier för sent eller inte gjort någon anmälan.
Om antalet lediga kursplatser understiger antalet ansökningar till en kursplats inom en prioriteringsgrupp sker
fördelning med hjälp av lottning.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frågor bevaras av:
Programadministrationen
Medicinaregatan 3
Tel: 031-786 30 35 mån + ons kl 10-12
lakarprogrammet@sahlgrenska.gu.se

Studievägledningen
Medicinaregatan 3
Tel: 031-786 30 34 mån-tors kl. 13–14
stvl.lakarprogrammet@sahlgrenska.gu.se
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