Skickas till: Registrator
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Dnr: SU-317-3.2.6-

Ansökan om tillgodoräknande
Om du ansöker om ett tillgodoräknande för en kurs eller moment längre fram i din utbildning ansvarar du själv för att
kontakta institutionen när du läst behörighetsgivande kurser för att kunna få tillgodoräknandet.
Namn:

Personnummer:

Gatuadress:

E-post:

Postnummer och ort:

Telefon mobil:

Jag är antagen till följande kurs/program:
Program:

Högskolepoäng:

50%
100%

Jag ansöker om att få följande kurs/moment tillgodoräknad - ej behöver läsa.

Antagen termin/år:

BESLUT:

Kurskod:

Kurstitel:

Hp

Bifall:

Avslag:

Kurskod:

Kurstitel:

Hp

Bifall:

Avslag:

Kurskod:

Kurstitel:

Hp

Bifall:

Avslag:

Jag har genomfört följande kurs(er) (styrkes i bilaga, se instruktion nästa sida)
Kurskod:

Kurstitel:

Hp:

Lärosäte:

grundläggande (1)
avancerad (2)

Kurskod:

Kurstitel:

Hp:

Lärosäte:

grundläggande (1)
avancerad (2)

Kurskod:

Kurstitel:

Hp:

Lärosäte:

grundläggande (1)
avancerad (2)

Kurskod:

Kurstitel:

Hp:

Lärosäte:

grundläggande (1)
avancerad (2)

Motivering vid avslag:

Eftersom kursens innehåll inte stämmer överens med genomförd kurs
Inom examen på avancerad nivå får studenten tillgodoräkna max 30 hp på grundläggande nivå
Avsaknad av handlingar
Kursen ingår i behörighetsgivande examen

Ort, datum och studentens underskrift:

Datum och beslutsfattarens underskrift:

Beslutet får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan men skickas till Specialpedagogiska institutionen på Stockholms
universitet. Adress: Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen, 106 91 Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt. I
skrivelsen anger du vilket beslut du vill överklaga, vilken ändring du önskar samt de skäl som du åberopar. Överklagandet ska ha inkommit
till Stockholms universitet inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. OBS! Gäller ej Lärarlyftet II
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Instruktion
Utöver uppgifterna på sida ett måste följande information bifogas ansökan för att den ska vara
komplett och behandlas:
● Vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket
lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg. Dessutom ska kursplan
med litteraturförteckning, och i förekommande fall uppsatsarbete, för de kurser som avses bifogas.
● Samtliga bilagor ska numreras och en bilageförteckning ska bifogas.
● Om ansökan avser yrkeserfarenhet ska en utförlig redovisning av kunskaper och färdigheter som
förvärvats i yrkesverksamhet bifogas. Denna utförliga redovisning
kan skrivas på separat papper och uppgifterna ska styrkas med anställningsintyg/betyg eller andra
handlingar som beskriver din kompetens.
I examen på avancerad nivå kan max 30 hp på grundnivå tillgodoräknas.
Tillgodoräknande ges inte för kurser som ingår i din behörighetsgivande examen.
Om du ansöker att få din uppsats tillgodoräknad, tänk på att en uppsats inom en yrkesutbildning endast kan användas i en
examen. Enligt Lokal examensordning för Stockholms Universitet, Dnr SU FV-3.2.7-1524-13, sid 7, 2.2.2. ”Ett självständigt
arbete (examensarbete)kan dock endast utgöra grund för en yrkesexamen

Lokala riktlinjer vid Stockholms universitet för tillgodoräknande
Gällande regler om tillgodoräknande enligt högskoleförordningen
Bestämmelser om tillgodoräknande av kurs m m finns i 6 kap 6§ högskoleförordningen
(1993:100). Bestämmelserna gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Enligt dessa har en student rätt att under vissa förutsättningar få en utbildning hos en annan än den egna
högskolan tillgodoräknad. Prövning om en utbildning kan godtas för tillgodoräknande ankommer på respektive
högskola. Med student avses enligt 1 kap 4§ högskoleförordningen den som är antagen till och bedriver
högskoleutbildning.
Lokala riktlinjer för tillämpningen av reglerna vid Stockholms universitet
1. Ett tillgodoräknande av utbildning skall endast ske för den som är student vid Stockholms universitet och
således är både antagen och bedriver utbildning vid universitetet. Denna regel skall tillämpas strikt och den
som inte är antagen till eller bedriver högskoleutbildning skall därför inte ha möjlighet att erhålla
högskolepoäng.
2. Med att bedriva högskoleutbildning avses att studenten dels är registrerad på en kurs, dels
med godkänt resultat på kurs har uppnått minst 7,5 högskolepoäng.
3. S k etablering av personer i studiedokumentationssystemet (LADOK) enbart för att möjliggöra införande av
resultat av studier utanför universitetet får inte ske.
4. Rektor har delegerat rätten att bestämma om tillgodoräknande till fakultetsnämnderna, som
i sin tur kan delegera beslutsrätten vidare inom fakulteten.
3(3)
Dessa riktlinjer (Rektor 2007-06-20, Dnr SU 451-1439-07 Doknr 1) träder i kraft den 1 juli
2007 och ersätter tidigare riktlinjer av rektor inom området (R 2004 06 10).
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