Ansökan till

{IT}-spåret
ANPASSAD IT-UTBILDNING

För att vi ska kunna få en tydlig uppfattning om dina önskemål och behov av studier, ber vi
dig att fylla i detta ansökningsformulär och skicka det till:
Campus i12 IT-spåret
Kaserngatan 24A
575 35 Eksjö
När vi mottagit din ansökan kontaktar vi dig skriftligen för att meddela dig dag, tid och
plats förintervju.
Inom två veckor efter intervjun kommer du få skriftligt besked om du har blvit antagen till
IT-spåret.
Namn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Telefon/ mobil:

E-mail:

Kontaktperson/Anhörig:

Telefon/ mobil till kontaktperson / Anhörig:

Relation:

Skolbakgrund:
Har du fullständiga betyg från gymnasiet?

JA

NEJ

Om ja, vilket program?

Vilka kurser har du läst i engelska på gymnasiet?

Vilka kurser har du läst i engelska på högskola eller universitet?

Modul 1: Gymnasierkurser
IT-spåret har följande kurser att erbjuda:
Datorteknik 1, Dator- och nätverksteknik, Nätverksadministration, Nätverksteknik,
Webbutveckling 1, Programmering 1, Programmering 2, CAD 1, CAD 2.
Vilka kurser inom IT har du läst på gymnasienivå?

Modul 2: Högskolekurser
IT-spåret har följande kurser att erbjuda:
Webbprogrammering, Databasadministration, Databasteknik, Objektorienterad
programmering.
Vilka kurser inom IT har du läst på högskola eller universitet?

Arbetserfarenhet:
Har du arbetserfarenhet?

JA

NEJ

JA

NEJ

Om ja, vad har du arbetat med?

Arbetar du för närvarande?
Om ja, vad arbetar du med?

Med ansökan skickas även:
Intyg på att du har diagonosen Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder)
Rekommendationsbrev/referensbrev från handläggare på kommunen/Försäkringskassan/
Arbetsförmedlingen, god man eller liknande. I brevet ska de beskriva om/hur de upplever
att din funktionsnedsättning påverkar dig, vilket insatsbehov du har samt hur de ser på din
studie- och arbetsförmåga.

Allmänna villkor för ansökan.
Genom att ansöka godkänner du att:
• du har en vilja och som mål att börja arbeta.
• en ansökan inte är någon garanti för att bli antagen.
• utbildningen inte är någon sysselsättning utan en yrkesförberedande utbildning.
• vi kontaktar personer du anger som referens/kontaktperson.
• antagningen baseras på objektiva parametrar samt en intervju som sker på plats på
IT-spåret.
• antagningsbeskedet baseras på de uppgifter du som sökande lämnat till utbildningen
båd muntligt och skriftligt.
• antagningsbeskedet kan ändras om felaktiga uppgifter lämnats.
• IT-spåret förbehåller sig rätten till att be om ytterligare intyg om mer underlag behövs
för at kunna bedöma din ansökan.
När vi mottagit din ansökan och om du är behörig sökande kommer du få en tid för intervju.
Intervju sker på IT-spåret i Eksjö.

Datum och ort

Underskrift

