
 
 

Anmälan för anställda till kurser på Språk & kommunikation HT 2019 
Application for employees, Language & Communication courses Autumn 2019 

 

Sista anmälningsdag är 15 maj 2019. Anmälan skall vara komplett vid anmälningstillfället då den inte kan 
kompletteras. Sena anmälningar behandlas i mån av tid och i tur och ordning efter ankomstdag. 

 
Application deadline is 15 May 2019. The application must be complete when applying. Late applications will be 
processed if time permits and in due order. 

 
PERSONUPPGIFTER/ PERSONALS (var vänlig texta/ please use block letters) 

Efternamn / Family name Förnamn / First name 

Personnummer / Date of birth (yy mm dd – xxxx) KTH-mail 

Skola / School Befattning / Position 

 
KURSVAL / COURSE CHOICE (max 2 alternativ/maximum 2 choices) 

 

 
Kurskod Namn Avgift/fee 
LS1415 Engelska för akademiska studier 3 000 kr 
LS1419 Engelska för arbetslivet 6 000 kr 
LS1430 Franska A1 för ingenjörer 6 000 kr 
LS1433 Franska A2 för ingenjörer 6 000 kr 
LS1434 Franska B1 för ingenjörer 6 000 kr 
LS2436 Franska B2 för ingenjörer (endast vårar/only spring terms) 6 000 kr 
LS1480 Japankunskap och grundläggande japanska för ingenjörer 6 000 kr 
LS1482 Japanska A1 för ingenjörer 6 000 kr 
LS1484 Japanska A2 för ingenjörer 6 000 kr 
LS1486 Japanska B1 för ingenjörer (endast vårar/only spring terms) 6 000 kr 
LS1490 Kinakunskap och grundläggande kinesiska för ingenjörer 6 000 kr 
LS1492 Kinesiska A1 för ingenjörer 6 000 kr 
LS1494 Kinesiska A2 för ingenjörer 6 000 kr 
LS1396 Kinesiska B1 (endast vårar/only spring terms) 6 000 kr 
LS1464 Retorik - konsten att övertyga (svenska) 6 000 kr 
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft (English) 6 000 kr 
LS1440 Spanska A1 för ingenjörer 6 000 kr 
LS1443 Spanska A2 för ingenjörer 6 000 kr 
LS1448 Spanska B1 för ingenjörer 6 000 kr 
LS2449 Spanska B2 för ingenjörer (endast vårar/only spring terms) 6 000 kr 
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 6 000 kr 
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 6 000 kr 
LS1420 Tyska A1 för ingenjörer 6 000 kr 
LS1423 Tyska A2 för ingenjörer 6 000 kr 
LS1424 Tyska B1 för ingenjörer 6 000 kr 
LS2426 Tyska B2 för ingenjörer (endast vårar/only spring terms) 6 000 kr 

 



  Undervisningsspråk Language of instruction 

Svenska är undervisningsspråket på kurser på 
nybörjar- och fortsättningsnivå, liksom på kursen i 
retorik. Kurser på mellan- och högre nivå använder 
målspråket som undervisningsspråk.  
 

Courses on beginners’ and advanced beginners’ 
levels use Swedish as the language of instruction. 
This also applies to the course in rhetoric. Courses on 
intermediate and advanced levels use their target 
language as the language of instruction  

Kursavgift Course fee
Kursavgiften faktureras den anställdes arbetsenhet 
och utgår oavsett om deltagaren fullföljer kursen 
eller ej. 

The course fee is charged to the employee’s work 
unit and applies regardless of whether the 
participant completes the course or not. 

Obligatorisk förutbildning Required previous education 

Du måste alltid bifoga vidimerade betygskopior som 
styrker din behörighet. Varje anmälningsblankett / 
sökt kurs måste vara komplett med kopior av alla 
betyg/intyg som du vill åberopa vid anmälnings-
tillfället.  

 
Bifoga alltid: 
 

• en kopia på ditt gymnasiebetyg eller 
motsvarande som styrker den 
grundläggande behörigheten, även om 
du har en högskoleutbildning 

• meriter som styrker den särskilda 
behörigheten om sådan krävs på sökt kurs 

• passkopia, om ej EU/EES-medborgare 
 

When applying, all documentation must be 
submitted. 
 
 
You are required to submit: 
 

• certified copies of 
diplomas/transcripts from upper 
secondary school/university in the 
original language and authorized 
translations 

• documentation regarding language 
proficiency and specific prerequisites, see 
course description 

• copy of passport, if not EU/EES-citizens.

 
 

Anmälan sänds till/ Send application to address: KTH/Antagningsgruppen 
Brinellvägen 8, plan 10, KTH Campus 
 

Underskrift/ Signature 
 
 
 
 
 

Datum och namnteckning Underskrift av närmaste chef 
 Namnförtydligande ______________________________ 
 
 Fakturareferens: ________________________________ 

 
 

Uppgifter som lämnas i denna ansökan, liksom uppgifter om studier, kommer att behandlas automatiserat i register. Bestämmelser om 
registret finns i Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Ändamålet med registret är att säkra att 
uppgifter om sökande till utbildning, genomgångna studier, betyg över utbildningar och examina bevaras. Härutöver skall uppgifterna kunna 
läggas till grund för uppföljning och utvärdering, för administration inom högskolan, för officiell statistik samt för resurstilldelning. 
Personuppgiftsansvarig är KTH (org. nr. 202100-3054-01). KTH är enligt 26§ personuppgiftslagen skyldig att efter ansökan lämna ytterligare 
information om KTH:s behandling av personuppgifter. En sådan ansökan lämnas skriftligen till: KTH, Registratorskontoret, Brinellvägen 8, 100 44 
Stockholm eller registrator@kth.se./ All information given in this form will be registered in KTH:s computerized administrative systems. 
 

 
KTH:s anteckningar Priogrupp Handläggarens signatur/Datum 
GB (skall bedömas av antagningen) 

 
 
 

Placeringstest (kontrolleras av Språk & kommunikation) 
 
 

Kontakt/Contact: Antagningsgruppen på KTH/Admissions Office at KTH, 100 44 Stockholm.  08- 790 9440, mån 13–14, tis–tor 10-11/ info@kth.se
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