
Meritförteckning  –  kompletterande  utbildning  för  ekonomer  med  utländsk  examen  

Anmälan  görs  på  antagning.se.  

Meritförteckningen  laddas  upp  på  ”Mina  sidor”  på  antagning.se.  Alla  kvalifikationer  som  du  åberopar  i  
meritförteckningen  ska  styrkas  enligt  instruktionerna  i  punkterna  1–7  nedan.  

Personnummer  (ååååmmdd-xxxx)  

Efternamn  

Förnamn  

1. Ekonomexamen
Anvisningar  för  hur  du  ska  styrka  dina  utländska  akademiska  meriter  finns  på:
https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/Documenting-your-eligibility-for-
studies/Instructions-for-Masters-applicants/  

Ange  vid  vilket  lärosäte  och  i  vilket  land  du  har  tagit  examen  

Årtal  för  examen  

2. Kunskaper  i  svenska  motsvarande  Svenska  3/Svenska  B
Skanna  original  av  betyg/kursintyg  i  färg  och  ladda  upp  på  ”Mina  sidor”  på  antagning.se.

Utbildning  i  svenska  språket  utöver  Svenska  3/Svenska  B  

Ange  utbildningsform  och  skola/utbildningsanordnare  

https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/Documenting-your-eligibility-for-studies/Instructions-for-Masters-applicants/


4. Yrkesarbete  som  ekonom  i  Sverige
Skanna  eventuella  anställningsintyg  och  ladda  upp  på  ”Mina  sidor”  på  antagning.se.  Om  du  har  haft  flera
anställningar,  ska  du  endast  ange  de  två  längsta  i  punkt  1  och  2  nedan.

Anställning  1.  Ange  i  vilken  verksamhet  och  i  vilken  funktion  du  arbetat.  

Ange  anställningens  omfattning  i  procent  av  heltid  samt  period  för  anställningen  (månad/år  –  månad/år).  

Anställning  2.  Ange  i  vilken  verksamhet  och  i  vilken  funktion  du  arbetat.  

Ange  anställningens  omfattning  i  procent  av  heltid  samt  period  för  anställningen  (månad/år  –  månad/år).  

5. Annat  yrkesarbete  i  Sverige
Skanna  eventuella  anställningsintyg  och  ladda  upp  på  ”Mina  sidor”  på  antagning.se.  Om  du  har  haft  flera
anställningar,  ska  du  endast  ange  de  två  längsta  i  punkt  1  och  2  nedan.

Anställning  1.  Ange  i  vilken  verksamhet  och  i  vilken  funktion  du  arbetat.  

Ange  anställningens  omfattning  i  procent  av  heltid  samt  period  för  anställningen  (månad/år  –  månad/år).  

Anställning  2.  Ange  i  vilken  verksamhet  och  i  vilken  funktion  du  arbetat.  

Ange  anställningens  omfattning  i  procent  av  heltid  samt  period  för  anställningen  (månad/år  –  månad/år).  

6. Högskolestudier  i  Sverige
Endast  godkända  moment  och  kurser  värderas.  Läs  instruktionerna  för  hur  du  ska  styrka  dina  meriter  på:
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/

Ange  vid  vilken  högskola  du  läst  

Ange  vilken  utbildning  och/eller  vilka  kurser  du  läst  

3. Yrkesarbete  som  ekonom
Skanna  eventuella  anställningsintyg  och  ladda  upp  på  ”Mina  sidor”  på  antagning.se.  Notera  att  dokument  som  inte
är  utfärdade  på  engelska  eller  svenska  även  måste  översättas  av  en  auktoriserad  översättare.  Om  du  har  haft  flera
anställningar,  ska  du  endast  ange  de  två  längsta  i  punkt  1  och  2  nedan.  Ange  även  årtal  för  din  senaste  anställning
som  ekonom.

Anställning  1.  Ange  i  vilket  land  och  i  vilken  verksamhet  du  har  arbetat  som  ekonom.  

Ange  anställningens  omfattning  i  procent  av  heltid  samt  period  för  anställningen  (månad/år  –  månad/år).  

Anställning  2.  Ange  i  vilket  land  och  i  vilken  verksamhet  du  har  arbetat  som  ekonom.  

Ange  anställningens  omfattning  i  procent  av  heltid  samt  period  för  anställningen  (månad/år  –  månad/år).  

Årtal  för  senaste  anställningen  som  ekonom  

https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/


7. Studier  på  gymnasial  eller  eftergymnasial  nivå  i  Sverige
Läs  instruktionerna  för  hur  du  ska  styrka  dina  meriter  på:
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/

Ange  vid  vilken  skola/utbildningsanordnare  du  läst  

Ange  vilken  utbildning  och/eller  vilka  kurser  du  läst  

Ange  nivå  (gymnasial  eller  eftergymnasial)   Ange  utbildningsform  (t  ex  Komvux,  Folkhögskola,  KY-utbildning)  

8. Personligt  brev
Beskriv  (max  3.000  tecken inkl. blanksteg):

- Dina  erfarenheter  av  arbete  som  ekonom  i  hemlandet
- Din  eventuella  arbetslivserfarenhet  i  Sverige
- Varför  du  vill  bli  antagen  till  utbildningen

Sökandes  underskrift   Ort  och  datum  

https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/
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