Ansökan om tillgodoräknande

Av tidigare högskolestudier och/eller yrkesverksamhet
OBS! Handläggningen börjar först när ansökan är komplett. Läs noga instruktionerna på sida 2.

Personuppgifter
Personnummer

Efternamn

Telefon

Förnamn

E-postadress (hit skickas eventuella frågor samt beslut)

Jag läser nu följande program/kurs vid Linnéuniversitetet:
Program-/kursnamn, samt studieort

Jag ansöker om att få följande kurs/del av kurs tillgodoräknad, dvs slippa läsa den:
Kurskod

Kursnamn

Högskolepoäng

Eftersom jag har följande meriter från tidigare studier/yrkesverksamhet

- För tidigare studier ange lärosäte, land, kurskod, kursnamn, utbildningsnivå samt högskolepoäng/motsvarande
- För yrkesverksamhet ange yrkesbeskrivning och verksamhet

Ort och datum

Signatur

Allmänna anvisningar
Handläggningen börjar först när ansökan är komplett med samtliga dokument som
efterfrågas, var därför noga med att följa samtliga punkter.
•
•
•
•

•
•

Fyll i en blankett per kurs du vill ha tillgodoräknad. Om du vill tillgodoräkna dig
flera kurser, så ska du fylla i en ansökningsblankett per kurs.
Ansökningsblanketten och bilagor får inte vara dubbelsidiga och hophäftade.
Alla dokument ska bifogas som filer direkt i mailet (länkar till dokument på
webbsidor eller i molntjänster räknas inte som inkommen handling).
Inskannade dokument måste ha tillräckligt hög skärpa/upplösning för läsbar text
(foton från exempelvis mobiltelefon brukar inte ha detta, så undvik det så du
slipper komplettera med ny fil).
Ansökan ska skickas till tillgodo@lnu.se eller Linnéuniversitetet, 351 95
VÄXJÖ. Märk brevet med Tillgodoräknande.
All kommunikation sker via e-mail. Om du istället önskar att få frågor och beslut
via post, så kan du uppge din hemadress i e-postfältet på blanketten

Dokument som ska bifogas ansökan
Dokument som du ska bifoga i din ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier:
• Formell kursplan som var aktuell när du läste kursen
• Litteraturlista som var aktuell när du läste kursen
• Resultatintyg/kursbevis (vidimerade kopior)
Originalhandlingar ska uppvisas på anmodan av Linnéuniversitetet.
Observera att endast studier med godkänt resultat kan ligga till grund för ett
tillgodoräknande.
Dokument som du ska bifoga i din ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet:
• Intyg som dokumenterar tidigare yrkesverksamhet med information om
arbetsgivare,, typ av anställning/verksamhet, anställningstid och –omfattning
(t.ex. arbetsgivar- eller tjänstgöringsbetyg/-intyg anställningsavtal.
Originalhandlingar ska uppvisas på anmodan av Linnéuniversitetet.

Övrig information
Om du är osäker på om det krävs ett tillgodoräknande för att uppnå en examen eller
inte, vänligen kontakta examen@lnu.se för vägledning.
Ytterligare information finns på https://lnu.se/utbildning/understudierna/#tillgodoraknande och i Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och
avancerad nivå vid Linnéuniversitetet (Dnr: LNU 2015/103-1.1).

