
Ansökan om tillgodoräknande av utbildningsmoment på forskarnivå

Ifylls av doktoranden
Namn doktorand  Personnummer Institution

Ange forskarutbildningsämne  Kurs/utbildningsmoment som önskas tillgodoräknat  

Kursens engelska beteckning, om sådan finns
Kursen gavs vid (universitet/
högskola) Hp/ECTS/credits

Examinationsdatum Examinator på kursen Datum och signatur  

Bifoga bevis på genomförd kurs samt kursplan eller annan beskrivning av kursen/utbildningsmomentet.

Ifylls av huvudhandledaren
Högskolepoäng (hp) som tillstyrks Rekommenderad benämning i forskarladok (om annan än ovan)    

Ange utbildningsnivå* på kursen  Engelsk översättning (obligatoriskt)

Datum Signatur Namn förtydligande

*(utbildningsnivå 2 för grundutbildningskurser, utbildningsnivå 3 för forskarutbildningskurser)

Institutionens beslut
Högskolepoäng (hp) som tillstyrks Rekommenderad benämning i forskarladok (om annan än ovan)

Ange utbildningsnivå* på kursen  Engelsk översättning (obligatoriskt)

Datum Signatur Namn förtydligande

Inlagt i Ladok
Datum Adm. signatur

Kopia av beslutet lämnas omedelbart till den forskarstuderande och huvudhandledaren. Den sökande 
kan överklaga beslutet till Tekniska högskolans Forskarutbildningsnämnd senast tre veckor efter beslutet.



Ansökan om tillgodoräknande av utbildningsmoment på forskarnivå
Tillgodoräknande av utbildningsmoment sker på ansökan av den forskarstuderande. Hon/han lämnar sin ansökan till 
huvudhandledaren, som tillstyrker eller avstyrker tillgodoräknande. 
 Bevis på genomförd kurs samt kursplan eller annan beskrivning av kursen/utbildningsmomentet bifogas ansökan. Beslut 
om tillgodoräknande fattas av institutionen (prefekt/forskarstudierektor/motsv). 
 Kopia av beslutet lämnas omgående till den forskarstuderande och huvudhandledaren. Undertecknat beslut arkiveras vid 
institutionen, tillsammans med Ladoks arkivlista. 
 Den sökande kan överklaga beslutet till Tekniska högskolans forskarutbildningsnämnd, senast tre veckor efter beslutet. 
Bifoga en kopia av den individuella studieplanen. 
 Kurs som är nödvändig för särskild behörighet att antas till forskarutbildningsämnet kan ej tillgodoräknas.

Utdrag ur regelverk 
Högskoleförordningen, 6 kap. Utbildningen (utdrag)

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. Förordning (2006:1053). 

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. Förordning (2006:1053). 

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. Förordning 
(2010:1064).


