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 Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs 
 Application of credit transfer 

      
Anvisningar (se www.student.lth.se/studieinformation/tillgodoraeknande/) 
Ansökan lämnas/skickas/mailas till programplaneraren på ditt program. För kurser som examinerats: 
- utanför Sverige skall vidimerade betygskopior/transcript och kursplaner bifogas ansökan 
- vid svenskt lärosäte, annat än LTH, skall kursplaner bifogas ansökan 
Inom Europa gäller att 1 ECTS = 1 hp. Länk till tabell för omräkning av credits/units från utomeuropeiska universitet se hemsidan. 
 
 

Namn/Name Personnummer/Personal Identity Number Kurser lästa vid lärosäte…/Courses completed at university… Telefon/Phone 

Underskrift av student/Signature of Student Utbildningsprogram vid LTH/Degree Program E-postadress/Email Datum/Date 

  
 
 
 
 

Kurs som ligger till grund för tillgodoräknande Ange hur du önskar att kursen skall tillgodoräknas Beslut 

 Kurskod Lästa kursens namn Credits/ 
units/hp 

Valfri kurs, externt valfri kurs eller motsvarande kurs att ersätta (ange då 
kurskod och namn) 

Notering, ex. nivå, om kursen ska prövas mot någon speciali-
sering eller eventuellt överlappande kurs 

Beviljas 
ja/nej 

hp kursnivå speciali-
sering 

 
1 

 
 

  □ valfri          
□ externt valfri 
□ kurs att ersätta _____________________________________________ 

     

 
2 

   □ valfri          
□ externt valfri 
□ kurs att ersätta _____________________________________________ 

     

 
3 

   □ valfri          
□ externt valfri 
□ kurs att ersätta _____________________________________________ 

     

 
4 

   □ valfri          
□ externt valfri 
□ kurs att ersätta _____________________________________________ 

     

 
5 

   □ valfri          
□ externt valfri 
□ kurs att ersätta _____________________________________________ 

     

 
6 

   □ valfri          
□ externt valfri 
□ kurs att ersätta _____________________________________________ 

     

 

 
Beslut 

  Ansökan beviljas          Ansökan beviljas delvis, beslutsmotivering med överklagandehänvisning bifogas i bilaga        Ansökan avslås, beslutsmotivering med överklagandehänvisning bifogas i bilaga 
 

Beslutsfattare 
 
 

Underskrift Datum 

Handläggare 
 

 

Underskrift Datum 

 

Ifylls av LTH 
Ankomstdatum 
 
 
Diarienummer 
 
 
Lärosäteskod i Ladok 
 
 
Omräkningsfaktor (om ej ECTS) 
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