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Beslutsdatum: 2016-02-22
Dnr: 2015/103-1.1

Inledning
Det är vanligt att studenter läser delar av sin utbildning vid andra
universitet/högskolor inom Sverige eller utomlands. För att underlätta rörligheten
för studenterna, både nationellt och internationellt aktualiseras frågan om
tillgodoräknande. I vissa fall behöver studenter även kunna använda de kunskaper
och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet inom sina akademiska studier.
Linnéuniversitet ska ha ett generöst förhållningssätt när det gäller bedömning av
ansökningar gällande tillgodoräknande. Tillgodoräknande ska ske på saklig grund.
Det gäller både studenter som läst vid Linnéuniversitet eller vid annat svenskt
lärosäte och studenter som läst utomlands i Linnéuniversitets regi eller på egen
hand.
Ersätter tidigare regeldokument dnr: LNU 2012/460

1. Prövning av rätten till tillgodoräknande
HF 6 kap 8 §: Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan
godtas för tillgodoräknande.
Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat
framgår av lag eller förordning.
Reglerna om tillgodoräknande finns i Högskoleförordningen 6 kap. Samma regler
gäller för tillgodoräknande av utbildning från svenskt universitet/svensk högskola
och för utbildning från universitet/högskola i utlandet.

2. Definition av student
HF 1 kap 4 §: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och
bedriver högskoleutbildning, och med doktorand en student som är antagen till och
bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte annat anges särskilt.
Lokal regel
•

Endast den som är student vid Linnéuniversitet kan komma i fråga för
tillgodoräknande.

3. Tillgodoräknande av utbildning vid annan högskola,
annan utbildning och av yrkesverksamhet
HF 6 kap 6 §: Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss
högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig
detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det
finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt
resultat
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark,
Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets
konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre
utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46) eller
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
HF 6 kap 7 §: En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som
avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan
beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den
utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även
tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i
yrkesverksamhet.

3.1 Vid tillgodoräknande prövas
Lokala regler
•
•
•

innehåll (och eventuell överlappning av utbildningens innehåll)
omfattning
nivå
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3.2 Ansökan om tillgodoräknande
Lokala regler
•
•
•
•
•

•

Ansökan om tillgodoräknande översänds till Linnéuniversitetet,
studerandeavdelningen.
Ansökan om tillgodoräknande ska vara skriftlig.
Studerandeavdelningen bedömer om ansökan uppfyller de formella kraven för att
prövas vid lärosätet
Ansökningsblankett tillhandahålls av lärosätet.
För att ett tillgodoräknande ska prövas ska den studerande uppvisa godkänt
resultat på åberopad kurs eller dokumenterad yrkeserfarenhet. Till ansökan om
tillgodoräknande bifogas:
o Kursbevis/studieintyg och/eller handlingar som dokumenterar tidigare
yrkeserfarenhet. (vidimerade kopior)
o I förekommande fall kursplan (inklusive läromedelsförteckning).
Originalhandlingar ska uppvisas på anmodan av lärosätet.

3.3 Rätt att besluta om tillgodoräknande och bedöma utbytesstudier
Lokala regler
•
•

Examinator för berörd kurs fattar beslut om tillgodoräknande.
Utbytesstudier som ska föras in i Ladok beslutas av programansvarig eller
ämnesansvarig/examinator inom det huvudområde som kursen tillhör.
Genomförda utlandsstudier ska bedömas motsvara svensk högskolenivå.

3.4 Tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning
Lokala regler
Tillgodoräknande av utländsk utbildning prövas om något av följande villkor är
uppfyllt:
•
•
•
•

Utbildningen är statlig, statligt erkänd eller ställd under statlig tillsyn.
Utbildningen är erkänd av regional myndighet som har statens uppdrag att
erkänna utbildningar.
Utbildningen är erkänd av en organisation som har statens uppdrag att ackreditera
utbildningar, eller av en ackrediteringsorganisation som är allmänt accepterad.
Utbildningen skett inom ramen för Linnéuniversitets samarbetsavtal.

3.4.1 Hantering av utbytes- och utlandsstudier
Erasmusutbyte
Inför studentens studier utomlands ska en överenskommelse upprättas mellan
universitetet, studenten och det mottagande lärosätet. Överenskommelsen ska
underlätta planeringen av studierna och hur dessa ska bedömas då de tillgodoräknas
alternativt bedöms utgöra utländska studier som motsvarar visst antal högskolepoäng.
Efter hemkomst från utlandsvistelsen ansöker studenten om tillgodoräknade.
Övriga utbytes- och utlandsstudier
För studier utomlands som inte är Erasmusutbyte ska en studieplan upprättas mellan
Linnéuniversitetet och studenten. Studieplanen ska underlätta planeringen av
studierna men utgör även ett underlag för hur studierna ska bedömas då de
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tillgodoräknas alternativt bedöms utgöra utländska studier som motsvarar visst antal
högskolepoäng. Efter hemkomst från utlandsvistelsen ansöker studenten om
tillgodoräknade.
Lokala regler
•

•
•

•
•
•

För kurser vid utländskt universitet gäller att dessa ska vara poäng- och
nivåbestämda för att kunna bedöma dess möjlighet att tillgodoräknas efter
genomförda studier.
Studier utomlands som ska tillgodoräknas som kurs vid lärosätet bedöms av
examinator.1
För att kurs som godkänts genom en skriftlig plan mellan student och
universitet ska kunna tillgodoräknas ska den ha genomförts med godkänt
resultat.
Varje förändring i kursvalet som anges i planen ska godkännas av behörig
beslutsfattare för att underlätta ett tillgodoräknande vid hemkomsten.
Efter hemkomsten ansöker den studerande om tillgodoräknande av kurs
alternativt kurs som ska föras in i Ladok som utbytesstudier.
Utlandsstudier (ej utbytesstudier) som ska ingå i en examen noteras i Ladok i
samband med att studenten ansöker om examensbevis.

3.5 Betyg
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•
•

•

Student som tillgodoräknas kurs eller delkurs ska behålla sitt ursprungliga
betyg förutsatt att betygsskalorna överensstämmer.
Då betygsskalan inte överensstämmer sätts ett godkänt betyg som motsvarar
den betygsskala som gäller för tillgodoräknad kurs eller delkurs vid
Linnéuniversitetet.
Vid tillgodoräknande av yrkeserfarenhet sätts det lägsta godkända betyget
enligt den betygsskala som gäller för kurs eller delkurs.

3.6 Beslut om tillgodoräknande
Lokal regel
•
•

Beslut om tillgodoräknande sker efter att ansökan tillsammans med komplett
dokumentation inkommit till lärosätet.
Beslut om tillgodoräknande ska meddelas studenten skriftligt. Vid avslag ska
beslutet innehålla motivering till beslutet samt besvärshänvisning, det vill
säga hur överklagandet ska ske, inom vilken tid och var överklagandet ska
sändas.

3.7 Tillgodoräknanden beslutade vid andra lärosäten
Lokal regel
•

Vid Linnéuniversitetet erkänns tillgodoräknanden som är gjorda vid övriga
högskolor och universitet i Sverige.

1

Om examinator för viss kurs inte finns utsedd görs bedömning av annan examinator inom samma nivå
(grundnivå/avancerad nivå) och huvudområde.
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3.8 Handläggningstid
Lokala regler
•

•

Ansökan om tillgodoräknande ska behandlas så snabbt som möjligt och
beslut ska under terminstid normalt fattas inom en månad från det att en
komplett ansökan inkommit.
Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig.

4. Rätten att överklaga
HF 12 kap 2 §: Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en
högskola överklagas:
... 3. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,
Beslut om tillgodoräknande kan alltid överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan.
Överklagandet ska göras skriftligt, ställas till Överklagandenämnden för högskolan
men skickas till Linnéuniversitet. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor
från den dag den sökande fick del av beslutet.
Vid ett överklagande kan Linnéuniversitet antingen ändra sitt beslut eller vidhålla sitt
tidigare beslut. Om Linnéuniversitet vidhåller sitt beslut eller bara till viss del ändrar
till klagandes fördel ska ärendet överlämnas till Överklagandenämnden för
högskolan.

5. Dokumentation i Ladok
Lokal regel
•
•

Tillgodoräknanden ska dokumenteras i Ladok.
Genomförda och av universitetet godkända utbytesstudier dokumenteras i Ladok.

6. Ikraftträdande
Detta dokument gäller från och med 2016-03-01
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