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Institutionen för språkdidaktik 

Ansökan om tillgodoräknande av högskole-
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

För att ansöka måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. 

Du ska lämna in en ansökan för varje kurs eller delkurs du vill tillgodoräkna dig. 

Sökande 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer och ort 

E-post Telefonnummer 

Tidigare utbildning som jag önskar tillgodoräkna mig 

Jag har genomfört följande kurs/er, delkurs/er eller utbildning/ar: 

Namn på kurs, delkurs eller utbildning Kurskod Hp 

Universitet/högskola/ 
utbildningsanordnare 
(land om annat än Sverige) 

Jag anser att jag därmed har förvärvat kunskaper och färdigheter som motsvarar följande kurs 
eller delkurs: 

Namn på kurs, delkurs eller utbildning Kurskod Hp 
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Information 

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. 

Bifogade dokument 

Till min ansökan har jag bifogat (* anger att dokumentet är obligatoriskt att bifoga): 

☐ * Resultatintyg /studieintyg (Official Transcript of Records) eller motsvarande.1

☐ * Kursplan för kurs(er), delkurs(er) eller utbildning(ar) jag har läst.
☐ * Kursplan för den kurs, delkurs eller utbildning jag vill få tillgodoräknad.
☐ Litteraturlista för den kurs(er), delkurs(er) eller utbildning(ar) jag har läst.
☐ Learning Agreement från avslutade utbytesstudier.
☐ Annat intyg eller dokumentation:

Meddelande och underskrift 

Kommentar till ansökan/meddelande till handläggande institution 

Sökandes underskrift Datum 

1 Inlämnade intyg ska vara i kopia. Bifoga inte originaldokument. 

För kurser från universitet eller högskola i Sverige gäller intyg utskrivet från Ladok. 

För andra utbildningar, eller högskolestudier utomlands ska motsvarande intyg på originalspråk, med 
översättning till engelska, vid behov bifogas. Kopian ska vara vidimerad eller gå att verifiera 
elektroniskt hos utfärdande institution. 

Följande uppgifter ska finnas med på intyget: lärosätets namn, kursnamn, tidpunkt, nivå, 
poängomfattning, betyg och betygsskala. Ytterligare dokumentation som förklarar studiesystemet 
(poängsystem, terminsindelning, examenskrav m.m.) ska om möjligt också lämnas in. 

http://www.su.se/
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