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Utbildningsförvaltningen
Yrkeshögskolan Landskrona

Ansökan om reell kompetens Hud- och spaterapeut
En ansökan om reell kompetens innebär att du ber oss pröva din
behörighet på andra grunder än formella betyg. För att vi ska kunna göra
en sådan prövning behöver du ange vilket eller vilka behörighetskrav din
begäran gäller samt motivera på vilka grunder du anser att du har uppnått
de kunskaper som respektive behörighetskrav ger.
Namn

Personummer

Behörighetskrav
Jag ansöker om bedömning enligt reell kompetens för:
o Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
o Naturkunskap 2/B eller motsvarande, för kunskapskrav se sid 2
Vilka dokument du ska bifoga för att styrka det du hävdar beror på vilka
skäl du åberopar. Om det exempelvis handlar om annan typ av utbildning
så bifogar du betyg på detta. Skulle det vara yrkeserfarenhet kan
tjänstgöringsintyg samt intyg från arbetsgivaren vara tänkbart. För att en
kartläggning av reell kompetens ska vara bedömningsbar krävs en djupare
beskrivning av exempelvis arbetsinnehållet än bara en yrkestitel. Vad
gjorde du under din arbetsdag? Vilka situationer krävde ditt allra yttersta
av yrkeskunnande för att lösa? Har du fritidsintressen som ligger i linje
med behörighetskrav eller utbildning? Beskriv det! Det är inte bara
utbildningar som är intressant. Allt du har gjort kan vara viktigt. Tänk på att
det du vill åberopa ska vara relevant för det krav det ska användas för.
OBS! Denna blankett bifogar du i din webbansökan under fliken
Handlingar punkt 3 Övrigt tillsammans med någon form av stöd för den
eller de grunder du vill hävda.
Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som
krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer.
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Om du vill diskutera frågan är du välkommen att kontakta oss på 0418 - 47
30 60 eller charlotte.white@landskrona.se

Relevanta kunskapskrav Naturkunskap 2/B







Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan,
kretslopp och oförstörbarhet.
Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad,
funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med
omgivningen.
Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle.
Miljöperspektiv som rör framställning av produkter.
Naturvetenskapligt förhållningssätt.

