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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Text på examensbevis för studerande med 

utlandstillgodoräknande (LiTH) 

 
Detta beslut är en uppdatering av Dnr LiU-2010-01315, "Text på examensbevis för 
studerande med utlandstillgodoräknande" 2010-09-22. Beslutet ingår i 
Regelsamlingen. 
 
För att underlätta och påskynda utskriften av examensbevis beslutas om nedanstående 
text att anges på examensbevis då studerande fått byta en eller flera terminer mot 
utlandsstudier och därvid fått poäng tillgodoräknade som ingår i examen. Beslutet 
omfattar alla examina vid Tekniska Högskolan. Det underlättar även vid 
kontrolläsningen både för examenshandläggare och utbildningsledare. 
 
Eftersom inga betyg, poäng eller annan information anges i våra examensbevis för 
kurser från utlandsstudier, annat än lärosäte, måste studenten ändå visa upp 
dokument från utländsk läroanstalt för att verifiera t ex betyg på genomgångna kurser.  
 
Ny text: 
 
Svensk version (alla examina): 
 
Kalle Karlsson har under läsåret 2015/2016 (vårterminen 2016) enligt avtal om 
organiserat studerandeutbyte (inom ERASMUS), bytt ut del av sin utbildning vid 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet mot studier vid .... utl högskola, land .. 
Dessa studier får enligt beslut . .. datum ..... , som baseras på utbildningsdokument 
från ovan nämnda lärosäte, ingå i examen med XX poäng. 
 
För dem som inte har läst inom utbytesprogram utgår texten " ... enligt avtal om 
organiserat studerandeutbyte (inom ERASMUS), ... ". 
 
Engelsk version (alla examina): 
 
Kalle Karlsson has during the academic year 2015/2016 (spring semester 2016) in 
accordance with an agreement concerning an organized student exchange programme, 
ERASMUS, exchanged part of the curriculum at the Faculty of Science and Engineering 
at Linköping University for academic studies at .... utl högskola, land. According to a 
decision from .. datum .. , which is based on documents issued by the above mentioned 
institute/university/university college, courses equivalent to XX credit points are 
transferred. 
 
För dem som inte har läst inom utbytesprogram utgår texten " .. .in accordance with an 
agreement concerning an organized student exchange programme, ERASMUS, ... ". 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 


