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Diarienummer: ___________

Ansökan om tillgodoräknande
Namn: ______________________________

Personnummer: _________________________

E-post: ______________________________

Telefon: ________________________________

Gatuadress: __________________________

Postnr och ort: ___________________________

Jag har t idigare genomfört följande kurs/delkurs
Bifoga kursplan med litteraturlista och vidimerat intyg över avklarade poäng.
Ku rskod

Ku rsens namn

Hp*

Lärosäte

G rund för beslut

* Högskolepoäng

Jag anser därmed att jag har förvärvat kunskap som mot svarar följande kurs/delkurs
Ku rskod

Ku rsens namn

Högskolepoän g

Jag har tagit del av och accepterar reglerna för tillgodoräknande, se sid 2:
Datum: __________________

Studentens namnteckning: ____________________________
Namnförtydligande: __________________________________

Ifylles av Ps ykologis ka ins titutionen

� Beviljas
� Beviljas ej, se separat beslutsbrev
Datum: _____________________

Studierektors namnteckning: ________________________________
Namnförtydligande: _______________________________________
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106 91 STOCKHOLM

Besöksadress:
Frescati Hagväg 8, 9, 12, 14

Telefon: 08 16 20 00 (vxl)
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R e g l e r f ö r t i l l g o d o r ä kn a n d e
D o k um ent a t i o n f r å n sö k a nd e v i d t i l l g o d o r ä k na nd e a v st ud i er
För att en ansökan om tillgodoräknande ska kunna prövas ska den sökande dokumentera att hon/han
har examinerats i kurs med minst godkänt resultat. Följande dokument ska bifogas ansökan om
tillgodoräknande av:
Nationella studier
•
•
•

Kursplan, inklusive litteraturlista från den termin då aktuell kurs/aktuella kurser lästes.
Vidimerade kopior av kursbevis/studieintyg eller handlingar som dokumenterar tidigare
yrkeserfarenhet.
Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av
högskolan om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.

Utlandsstudier
•
•
•

•

•

Vidimerad kopia av betygsdokument där betyg och poäng framgår.
En officiell betygsförklaring där det utländska lärosätet tydligt förklarar betygens värde i en
betygsskala.
Ett undertecknat Learning agreement (där genomförda kurser på förhand har godkänts) eller
kursplaner och litteraturlistor från den termin då aktuell kurs/aktuella kurser lästes,
innehållande kursens upplägg, nivå, omfattning och litteratur.
Student som studerat utomlands på egen hand, s.k. freemovers, bör om möjligt bifoga ett intyg
där det framgår hur många utländska poäng som heltidsstudier per år eller termin ger vid det
utländska lärosätet.
Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av
högskolan om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.

Bet yg
Stockholms universitet tillämpar en sjugradig betygsskala. Tillgodoräknande av kurs läggs in i LADOK
med omdömet tillgodoräknat (TG). Om tillgodoräknandet avser del av kurs vägs omdömet TG in i
slutbetyget som betyget E vilket motsvarar godkänt.

Ar b et s o r d n i n g
Du lämnar in din ansökan till Studentexpeditionen. Beslut fattas av för utbildningen ansvarig
studierektor. Beslut skickas per post till den adress du angett på sid 1.

Ob s er v er a
Ett beviljat tillgodoräknande kan inte återkallas.

Öv er k l a g a n d e
Beslut om tillgodoräknande kan överklagas inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Beslutet
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, men lämnas till Studentexpeditionen.

Ad r ess
Ansökan lämnas till:

Studentexpeditionen, Frescati Hagväg 8, plan 2

eller skickas till:

Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, Studentexpeditionen,
106 91 STOCKHOLM

Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress:
Frescati Hagväg 8, 9, 12, 14

Telefon: 08 16 20 00 (vxl)
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