Ansökan om tillgodoräknande
KURSER PÅ GRUNDNIVÅ
Ansökan inkom:____________________________
Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier på grundnivå.
Ansökan avser en kurs eller modul i kurs per blankett.

Grå fält fylls i av
lärosätet.

Med ansökan ska du bifoga

Diarienummer

 Kursplan inkl. litteraturlista vid givet (läst) kurstillfälle.
 Resultatintyg (från kursgivande lärosäte).
 Studiehandledning alt. beskrivning av kurs (i lärplattform el dylikt)
gäller kurser inom Hälsovetenskap.

Namn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Studentmail

Telefonnummer

@student.ltu.se

Jag har tidigare genomfört

Jag vill tillgodoräkna detta som

Kursnamn eller modul

Kursnamn eller modul

Ange vilken kurs/modul av kurs du har avklarat tidigare

Kurskod

Högskolepoäng

Ange vilken kurs/modul av kurs som du vill tillgodoräkna till

Kurskod

Högskolepoäng

Lärosäte

En kurs/modul i kurs per ansökan. Det är endast det som finns med i ansökan
som kommer att prövas.
Underskrift

Jag försäkrar att jag har tagit del av informationen på båda sidorna av blanketten.
Jag intygar att kursen inte har varit föremål för tillgodoräknande tidigare i annan kurs vid LTU.
Datum

Underskrift

Ansökan inklusive bilagor skickas till
Luleå tekniska universitet
Registrator
971 87 Luleå

Alternativt lämna till Service Point
campus Luleå, Piteå eller
Skellefteå

VÄND!
1 (2)

EXAMINATORS BEDÖMNING


Vid avslag i del eller i helhet ta kontakt med
utbildningsadministrationen vid din institution.

Ansökan om tillgodoräknande bör beviljas enligt begäran

Datum, examinators underskrift, namnförtydligande, tjänstetitel

INSTITUTIONENS BESLUT


Tillgodoräknande av studier beviljas

Beslutat av
Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande och tjänstetitel

UPPLYSNINGAR
Tillgodoräknad kurs/modul av kurs betygssätts ej vid tillgodoräknande utan kommer att få markeringen TG (tillgodoräknad) i
studiemeritsystemet Ladok samt i examensbeviset.

Handläggningstid
Luleå tekniska universitet behandlar ansökan om tillgodoräknande så enkelt,
snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts, 9 §
förvaltningslag (2017:900).

Hantering av personuppgifter
Luleå tekniska universitet behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. För
specifikation samt mer information om vilka uppgifter som hanteras och hur, se
text på webbsidan:

Universitetets anteckningar
Registrerat i Ladok

Expedierat beslut

ltu.se/student/Tjanster-och-service/Blanketter/Tillgodoraknande

För mer information se www.ltu.se

Riktlinjer för tillgodoräknande vid Luleå tekniska universitet, Re-beslut 2020-05-04 Dnr 560-2019.

Senast reviderad: 2021-10-19

2 (2)

