
 Ansökan om kurs på annat LTH-program 
Application to include a course offered in another LTH 
degree programme 

 
 
    
Fylls i av student/To be completed by the student 

Jag ansöker om att få läsa kurs som ges på annat LTH-program. Avslag på min ansökan innebär att jag inte får läsa kursen. Ansökan ska 
lämnas inom kursanmälningsperioden. I hereby apply to study a course given in another programme. If my application is rejected, I am not authorised to enrol 
on the course. The application must be submitted during the course application period. 
Namn/Name Personnummer/Personal identity number 

Utbildningsprogram/Degree programme 

Telefon/Phone E-post/Email 

Termin(lp)/Semester Kurskod/Course Code Kursnamn/Course title Antal hp/Credits 

Underskrift student/Signature of student Datum/Date 

 
Kontakta kursansvarig för yttrande och underskrift/Contact the course director for statement and signature 

□ Förkunskaperna är uppfyllda och studenten kan kursanmälas. Plats är reserverad på kursen. 
    The prerequisites are met and the student can be enrolled on the course. A place is reserved. 
 

□ Förkunskaperna är uppfyllda och studenten kan kursanmälas. Kursen har platsbegränsning och besked om plats meddelas efter  
    urval. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen. 
    The prerequisites are met and the student can be enrolled on the course. The course has a limited number of places and the student will be notified as to whether a         
place is available after the selection process. Priority is given to students enrolled on programmes that include the course in their curriculum. 
Kursansvarig/Course director Underskrift/Signature Datum/Date 

 
 
 Beslut att få läsa kurs på annat LTH-program 

Decision on permission to study a course offered in another 
LTH degree programme 

 
Lämna ansökan till din programplanerare på Programservice i E-huset/The application is to be handed in to the 
programme coordinator at Programme Service in the E building. 

□ Ansökan bifalles/Application approved 
□ Ansökan avslås/Application rejected 

Kursen får medräknas som/The course is included as an 
□ valfri kurs/optional course 
□ externt valfri kurs/external optional course 
□ ________________________________________ 

Diarienummer/Registration 
number 

Motivering för avslag/Reason for rejection 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsfattare/Decision by Underskrift/Signature Datum/Date 

 
Fylls i av programplanerare/To be completed by the programme coordinator 

Handläggare/Officer Underskrift/Signature Datum för kursval i Ladok/Course selection date in 
Ladok 

 
2019-11-28/PP 
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