BEGÄRAN OM UTFÄRDANDE AV VALIDERINGSINTYG
Äldre svensk examen i relation till Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen (KO 34 kap. 15§, SvKB 2018:1)
Läs anvisningarna på sidan 2 innan du fyller i ansökan.
Personnummer (10 siffror)

PERSONUPPGIFTER

ÅÅMMDD-NNNN
Efternamn

Förnamn

Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer och -ort

Gatuadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer

E-postadress

Telefonnummer

E-postadress

FÖRTECKNING ÖVER BIFOGADE DOKUMENT
Bilaga

Beteckning/beskrivning

Datum

1

Klicka här för att ange text.

Datum

2

Klicka här för att ange text.

Datum

3

Klicka här för att ange text.

Datum

4

Klicka här för att ange text.

Datum

5

Klicka här för att ange text.

Datum

6

Klicka här för att ange text.

Datum

7

Klicka här för att ange text.

Datum

NIVÅ AV SVENSKA KYRKANS KYRKOMUSIKEREXAMEN

Ansökan avser ☐ Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå A
☐ Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå B
☐ Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C
UNDERSKRIFT
Ort, datum

Namnteckning

Klicka här för att ange text.
UTBILDNINGSINSTITUTETS ANTECKNINGAR
Utfärdat

Expedierat

Avslag

Sign

ANVISNINGAR OCH UPPLYSNINGAR

INFORMATION OM HUR VI HANTERAR DINA

• Denna blankett använder du om du har examen

PERSONUPPGIFTER

•

•
•

•

•

•
•

från en äldre svensk utbildning som återfinns i
valideringsordningens valideringstabell. Om
granskningen av inkomna handlingar ger vid
handen att din examen finns upptagen i tabellen
utfärdas ett valideringsintyg. Intyget styrker att
du ska anses ha Svenska kyrkans
kyrkomusikerexamen på en viss nivå och kan
användas vid ansökan om tjänst för att förenkla
den anställande enhetens behörighetsprövning.
Till din begäran ska du bifoga dokument som
styrker din utbildningsbakgrund, i första hand
examensbevis i pdf-format. Notera vilka
handlingar du bifogar.
Ange vilken nivå av Svenska kyrkans
kyrkomusikerexamen begäran avser.
Undertecknad och inskannad ansökan insänds
jämte inskannade examensbevis och andra
handlingar du vill åberopa till
kyrkokansliet.valideringsansokan
@svenskakyrkan.se.
I första hand bör e-postadressen användas, men
det är också möjligt att insända ansökan och
handlingar med post till Svenska kyrkan,
Utbildningsinstitutet, att. Åstrand, 751 70
Uppsala.
Handläggningstiden är normalt ca 2 månader,
men kan vara längre vid hög arbetsbelastning.
Förtur ges inte.
Ofullständiga uppgifter i ansökan kan förlänga
handläggningstiden.
Obs! Om du anser att du p g a utbildningskombination och yrkeserfarenhet bör anses ha
Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på en
annan nivå än vad som omedelbart framgår av
valideringstabellen i valideringsordningen har
du möjlighet att ansöka om validering. Använd i
så fall blanketten Ansökan om validering.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut är en del av
trossamfundet Svenska kyrkan (den nationella
nivån). Personuppgiftsansvarig är kyrkostyrelsen.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för
att handlägga ditt ansökningsärende/begäran.
Behandlingen omfattar de uppgifter om dig som du
lämnar till oss under handläggningen av ärendet. Vi
behandlar ditt personnummer eller annan motsvarande identifikationsuppgift för att säkerställa en
säker identifiering. Vi kan också komma att
inhämta uppgift om din folkbokföringsadress eller
annan registrerad adress för att säkerställa att de
beslut/bevis/intyg som utfärdas kommer fram till
dig.
Vi kan även komma att behandla dina
personuppgifter för att lämna uppgifter till andra
registrerade delar av trossamfundet Svenska kyrkan
om vem som har eller anses ha Svenska kyrkans
kyrkomusikerexamen. Detta för att möjliggöra att
en arbetsgivare ska kunna verifiera äktheten av ett
utfärdat bevis/intyg.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att
kunna sammanställa statistik över Svenska kyrkans
kyrkomusikerexamen och för att vid behov kunna
kommunicera med dig som har ansökt/begärt ett
bevis/intyg även efter att ärendet har avslutats.
Svenska kyrkan är även enligt lag skyldig att
registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att
vi kan komma att vidarebehandla dina
personuppgifter för registrerings- och arkivändamål
av allmänt intresse.
Läs mer om Svenska kyrkans
offentlighetsprincip
https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkansoffentlighetsprincip
Läs mer om dina rättigheter enligt EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) hur Svenska
kyrkan i övrigt behandlar personuppgifter
https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlarsvenska-kyrkan-dina-personuppgifter

