Plats för ankomststämpel och diarienr

Ansökan om tillgodoräknande
En ansökan per kurs.
För- och efternamn

Personnummer

Gatuadress

Mobiltelefon

Postnummer och ort

E-postadress

För dig som läser program, ange vilket program

Antagen till programmet termin och år (Kull)

Jag har tidigare studerat vid följande högskola eller universitet:

Jag har läst (namn på kurs/delkurs och kurskod):

Antal hp

Om det är en delkurs inom en större kurs, ange även namn på hela kursen:

Antal hp

Jag anser att jag därmed har förvärvat kunskaper och färdigheter som motsvarar följande kurs/delkurs/moment:
Namn på kurs/delkurs/moment och kurskod (vid utbytesstudier: breddningsstudier inom följande
huvudområde):

Antal hp

Om det är en delkurs/ett moment inom en större kurs, ange även namn och kurskod på hela kursen:

Antal hp

Jag bifogar (kryssa i):
 Studie/resultatintyg på svenska och engelska ur Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem
 Kursplan och litteraturlista från den termin då kursen/delkursen lästes
 Vid utbytesstudier; officiella dokument samt förklaring till studiesystem (poäng, betyg, termin etc)
En ansökan utan de efterfrågade handlingarna tar längre tid att behandla och du måste komplettera med det som saknas.
Datum
Sökandes underskrift
Anvisningar
Du kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs med innehåll som överlappar en kurs du är antagen till
(eller ska läsa inom program) och inte önskar läsa samma kursinnehåll igen. Ansökan prövas endast om du är antagen och
bedriver studier vid Stockholms universitet. Tillgodoräknande beviljas i de fall studierektor anser att kursernas förväntade
studieresultat överensstämmer. Ansök i god tid eftersom handläggningen kan ta upp till två månader.
Om fler än en kurs/delkurs motsvarar den kurs du önskar ersätta bifoga ett separat blad där du anger detta. Vill du få
flera kurser ersatta av tidigare lästa kurser använd en blankett per kurs/delkurs du vill slippa läsa.
Ett tillgodoräknande kan få konsekvenser för dina fortsatta studier och för innehållet i examen. Det kan också påverka
rätten till studiemedel (se Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande, avsnitt 2.13 på www.su.se). Om du har
frågor kontakta gärna en studievägledare innan du ansöker. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan
inte ångras. För ansökan om tillgodoräknande baserat på yrkeserfarenhet (reell kompetens) kontakta institutionen.
Scanna och maila blanketten till
registrator@buv.su.se

Hemsida: www.buv.su.se

