
Ankomstdatum Diarienummer 

Skicka in ansökan till e-post studievagledning@uvet.lu.se 

ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE AV HÖGSKOLEUTBILDNING 

KONTAKTUPPGIFTER 

Till ansökan bifogas ladokutdrag samt kursplaner och litteraturlistor för lästa kurser. Kurser 

skrivs in nedan utifrån kurskod. Blanketten avser ett ämne, för ytterligare ämne använd ny 

blankett. Observera att det sällan är möjligt att tillgodoräkna sig hela kurser inom 

ämneslärarutbildningen då det ingår ämnesdidaktik. Vid behov av specificering av beslut 

upprättas bilaga av studievägledare efter information av ämnessamordnare.  

Obs! Du ska lämna en blankett per ämne! 

Fylls i av student:  Fylls i av ämnessamordnare: 

Läst kurs 

(modul/delkurs): 

hp Motsvarande kurs: hp Tillgodoräknade 

delkurser (hp): 

Ex: ENG01 30 ÄENB11 30 Delkurs 8 (5 hp) 

För- och efternamn Personnummer 

E-postadress Telefonnummer 



2 

Skicka in ansökan till e-post studievagledning@uvet.lu.se 

BESLUT OM TILLGODORÄKNANDE (Fylls i av beslutsfattare) 

Bifall enligt ansökan Delvis bifall enligt ansökan Avslag Avskrivningsbeslut 

Ort och datum Diarienummer 

Beslutsfattares namnteckning (inom ämnet) 

Namnförtydligande 

Ort och datum 

Beslutsfattarens namnteckning (utbildningschef/biträdande utbildningschef) 

Namnförtydligande 

BESLUTSMOTIVERING 

Beslutsmotivering vid delvis bifall eller avslag. 

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT 

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen ska dock skickas 

till Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND eller mejlas till registrator@lu.se. I skrivelsen ska den som 

överklagar ange vilket beslut som överklagas, t.ex. genom att ange beslutets diarienummer, och på vilket sätt den 

som överklagar vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha kommit in till Lunds universitet inom tre veckor 

från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom universitetet. 
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