ANSØGNINGSSKEMA FOR STUDIESTART SEPTEMBER
Ansøgningsfrist:

1. JUNI 2021 til studiestart august/september 2021

1. Personlige oplysninger
Fornavn:

Cpr.nr.:

Efternavn:

Mobiltlf.:

Vej:

E-mail:

Postnr. & By:

Udenlandsk statsborgerskab –
vedhæft opholdstilladelse:
Statsborgerskab:

Land:

2. Hvilken uddannelse søger du?
På Campus Nordsjælland
Netbaseret

Undervisningens tilrettelæggelse

Sæt
kryds

Hele uddannelsen: Netbaseret med møde på
uddannelsessted hver 5. weekend i hvert semester.
NB: Praktik på 32 arbejdsdage/2. semester
1. år: møde på uddannelsessted i dagtimerne
2./3. år: netbaseret og møde på uddannelsessted
hver 5. weekend i hvert semester.

– studiestart i september

Fleksibelt tilrettelagt
– studiestart i september

På Campus Carlsberg

Undervisningens tilrettelæggelse

Fleksibelt tilrettelagt

1. år: møde på uddannelsessted i dagtimerne
2./3. år: netbaseret og møde på uddannelsessted
hver 5. weekend i hvert semester.

– studiestart i september

Sæt
kryds

Bekræftelse af rigtighed
Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene:
Dato:

Underskrift:

Jeg søger via BUF – sæt kryds

Du skal sende ansøgningsskema og dokumentation til:
Optagelse på meritpædagoguddannelse, merit-pu@kp.dk

Navn:
Cpr.nr:

3. Adgangsgrundlag – sæt kryds
Studentereksamen (STX)
Højere forberedelseseksamen (HF)
Højere handelseksamen (HHX)
Højere teknisk eksamen (HTX)
GIF
4 hf-enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C og et fjerde fag på C
Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) med fagene dansk C, samfundsfag C og engelsk E
Social- og sundhedsassistentuddannelsen med fagene dansk C, naturfag C og engelsk D
Udenlandsk eksamen

Hvis du vil søge IKV (individuel kompetencevurdering) – udfyld side 3
Søger optagelse via en individuel kompetencevurdering (IKV)
Sæt kryds og udfyld side 3, punkt 5

4. Tidligere ansættelser inden for det pædagogiske område
Institutionens navn

Institutionstype

Ansættelsesperiode
(fra dato-til dato)

Ugentligt
timetal

Måneders
ansættelse
i alt

Ugentligt
timetal

Måneders
ansættelse
i alt pt.

5. Nuværende ansættelse inden for det pædagogiske område
Institutionens navn, adresse
& telefonnummer

Institutionstype

Ansættelsesperiode
(fra dato-)

Side 2 af 3

Du skal sende ansøgningsskema og dokumentation til:
Optagelse på meritpædagoguddannelse, merit-pu@kp.dk

Navn:
Cpr.nr:

6. Optagelse via IKV – skal kun udfyldes hvis du søger IKV
Hvis du ikke opfylder et af adgangskravene (i punkt 3), kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering
(IKV). Du kan læse mere om det på KP.dk

Du behøver kun udfylde denne side og sende en motiveret ansøgning https://www.kp.dk/dit-studievalg/saadanskriver-du-en-god-motiveret-ansoegning/ sammen med dokumentation for erhvervserfaring, hvis du søger via IKV.
Sæt aktiviteterne i kronologisk rækkefølge

Beståede eller beståede dele af uddannelser efter folkeskolen
Uddannelse

Uddannelsessted

År
påbegyndt

År
bestået

År
afbrudt

Stadig er
optaget,
sæt kryds

Ugentlig
arbejdstid

Antal
måneder

Til (dato)

Ugentlig
arbejdstid

Antal
måneder

Fra (dato)

Til (dato)

Antal
måneder

Fra (dato)

Til (dato)

Antal
måneder

Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste
Arbejdsgiver / -sted

Arbejdets art

Fra (dato)

Til (dato)

Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed
Institution/organisation

Aktivitetens navn

Fra (dato)

Højskole, daghøjskole og husholdningsskole
Skolen

Udlandsophold
Land

Hvad foretog du dig i landet?
(rejse, arbejde, studieophold)

Side 3 af 3

Du skal sende ansøgningsskema og dokumentation til:
Optagelse på meritpædagoguddannelse, merit-pu@kp.dk

