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Antagningsregler

መእተዊ ሕግታት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (ዪምናሴስኩላን)
tigrinja

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክትኣቱ እንታይ
ከተማልእ ኣሎካ

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዚወሃብ ሃገራዊ ፕሮግራም (ናሹኔልት ፕሮግራም) ክትኣቱ እዞም ዚስዕቡ ከተማልእ
ኣሎካ።
•ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ተሳቲፍካ 9ይ ክፍሊ ዚወዳእካ ወይ ተመሳሳሊ ትምህርቲ ምስ ዚህልወካ
•ኣብ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዘይተሳተፍካ ምስ እትኸውን
•እንተ ደንጎየ ካብታ 20 ዓመት ዕድመ እትመልኣላ ቀዳመይቲ መፋርቕ ዓመት ምስ እትጅምር
ኣብ ሞያዊ ፕሮግራም (ዪርከስፕሮግራም) ክትኣቱ ብቝዕ ክትከውን። ብሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ።
እንግሊዝኛ። ሕሳብን ከምኡ’ውን እንተ ወሓደ ኣብ ሓሙሽተ ካልኦት ተወሰኽቲ ዓይነታት ትምህርቲ ቅቡል መሕለፊ
ነጥቢ (ጉድሸንድ ብቲግ) ኪህልወካ’ለዎ፣
ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ መቀራረቢ ፕሮግራም (ሆግስኩለፎርበረዳንደ ፕሮግራም) ክትኣቱ ብቝዕ ክትከውን።
ካብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ብሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ። እንግሊዝኛ። ሕሳብን ከምኡ’ውን እንተ
ወሓደ ኣብ ትሽዓተ ካልኦት ተወሰኽቲ ዓይነታት ትምህርቲ ቅቡል መሕለፊ ነጥቢ (ጉድሸንድ ብቲግ) ኪህልወካ’ለዎ፣
ኣብ ፕሮግራማት ማኅበራዊ ሳይንስን ቍጠባን (ኢኮኖሚ- & ሳምሄልስቨተንስካፕስፕሮግራመን) ከምኡ’ውን ፕሮግራም
ኣርትስ (ሁማኒስቲስካፕሮግራመት)። ኣርባዕተ ካብቶም ትሽዓተ ተወሰኽቲ ዓይነታት ትምህርቲ ግድን ጂኦግራፊ። ታሪኽ
(ሂስቶሪያ)። ማኅበራዊ ትምህርትን (ሳምሄልስኩንስካፕ) ትምህርቲ ሃይማኖትን (ረሊዩን) ኪኾኑ ኣለዎም፣
ኣብ ፕሮግራማት ህይወታዊ ሳይንስን ቴክኒክን (ናቱርቨተንስካፕ & ተክኒክፕሮግራመን)። ሠለስተ ካብቶም ትሽዓተ
ተወሰኽቲ ዓይነታት ትምህርቲ ግድን ባዮሎጂ። ፊዚክስን ኬሚስትርን ኪኾኑ ኣለዎም፣
እቶም ኣብ ፕሮግራም ኤስተቲክ ዘለዉ ትሽዓተ ዓይነታት ትምህርቲ ብናጻ’ዮም ዚምረጹ፣ ኣብዚ’ውን መምዘኒ ብቕዓት
መርመራ ኪህሉ ይኽእል’ዩ፣
ኣብ ”ሰርሺልድ ቫርያንት” (särskild variant) ተባሂሉ ዚጽዋዕ ብቕዓት ኪህልወካ። ኣብ ንዕኡ ዚርኢ ዓይነት
ትምህርቲ ወይ ዓውደ-ትምህርቲ ፍልጠት ኪህልወካ ጠለብ ኪቐርብ ይኽእል’ዩ፣

ትምህርታዊ ነጥብኻ በዚ ዚስዕብ ኣገባብ
ትጽብጽብ

ኣብ ተበሃግቲ (ፖፑላር) ትምህርትታት ቦታ ኪረኽቡ ዜመልክቱ ብዙሓት’ዮም፣ ምእንት’ዚ እቲ ቤት ትምህርቲ
ኣመልከትቲ ፈልዩ ይሓሪ፣ እቶም ልዑል ትምህርታዊ ነጥቢ(meritvärde) ዘለዎም ይኣትዉ፣ እቲ ትምህርታዊ
ነጥቢ (meritvärde) ዚበሃል። ድምር ነጥቢ ናይቶም ዚለዓሉ 16 ዓይነታት ትምህርቲ’ዩ፣ እቲ ብመምዘኒ መርመራ
(färdighetsprov)(እተን መምዘኒ መርመራ ዘለወን ትምህርትታት ማለት’ዩ) ዚመጽእ ነጥቢ’ውን ምስቲ ድምር
ይጽብጸብ’ዩ፣
ኣሰራርዓ ነጥቢ ናይቶም ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ። ኣብ ቀዳማይ መፋርቕ ዓመት (ቮረን) 2011 ትምህርቶም
ዚውድኡ ከምዚ ዚስዕብ’ዩ።
MVG = 20

VG = 15

G = 10

ኣሰራርዓ ነጥቢ ናይቶም ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ መፋርቕ ዓመት(ቮረን)2013 ጀሚሮም
ትምህርቶም ዚውድኡ ከምዚ ዚስዕብ’ዩ።
A = 20

B = 17,5

C = 15

D = 12,5

E = 10

F = 0 (ንዘይሓለፉ)

ገምጋም ነጥቢ ምድብ ትምህርቲ። ንኣብነት ምድብ ”NO” (ማለት ፊዚክስ። ኬሚስትርን ባዮሎጅን)። ናይቲ
ምድብ ጠቕላላ ድምር ነጥቢ ምስ ኣብታ ምድብ ዘለዉ ቍጽሪ ዓይነታት ትምህርቲ ኣራቢሕካ ትረኽቦ፣ ካብ 2012/13
ዓ.ም. ንደሓር። ምድባዊ ነጥቢ (ብሎክ ብቲግ) ኣይክህሉን’ዩ፣ እቲ ተመሃራይ ኪረኽቦ ዚኽእል ዚለዓለ ነጥቢ (ወይ
meritvärde ዚበሃል) 320 እዩ፣
ካብ 2014/15 ዓመተ-ትምህርቲ ጀሚሩ። እቶም ዘመናዊ ቋንቋ ከም ኣማራጺ ቋንቋ (ስፕሮክቫል) ዝተማህሩ
እቲ ዚረኽብዎ ትምህርታዊ ነጥቢ። ምስቶም ዚለዓለ ነጥቢ ዘለዎም 16 ዓይነታት ትምህርቲ ብላዕሊ ኪጽብጽቡ
ኪፍቀደሎም’ዩ፣ ስለዚ። እቲ ተመሃራይ ኪረኽቦ ዚኽእል ዚለዓለ ነጥቢ (meritvärde) 340 ኪኸውን’ዩ ማለት’ዩ፣

