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Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier.  Grå fält fylls i av lärosätet. 

 Med ansökan ska du bifoga  
 Engelsk kursplan inkl. litteraturlista på engelska aktuell vid givet (läst) tillfälle. 

 Resultatintyg inklusive betygsskala (från det utländska lärosätet). 

Diarienummer 

Namn Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Studentmail Telefonnummer 

Program vid LTU Tidpunkt för studier utomlands 
Hösttermin år Vårtermin år 

Utländskt lärosäte Ort och land 

Typ av utbytesprogram  Utlandsstudier via LTU  Utlandsstudier på egen hand 
 

Jag vill tillgodoräkna följande kurser (grå fält fylls i av lärosätet) 

Utländsk kurskod och kursbenämning  Credits 
 ECTS 

Typ av kurs Kurskod för obl. 
kurs vid LTU 

Institutionens bedömning, signatur och 
namnförtydligande. Vid ej godkänd, ta 
kontakt med utbildningsadministrationen 
vid din institution. 

  
 Valfri 

 Obligatorisk/valbar  
 Godkänd 

 Ej godkänd 

  
 Valfri 

 Obligatorisk/valbar  
 Godkänd 

 Ej godkänd 

  
 Valfri 

 Obligatorisk/valbar  
 Godkänd 

 Ej godkänd 

  
 Valfri 

 Obligatorisk/valbar  
 Godkänd 

 Ej godkänd 

  
 Valfri 

 Obligatorisk/valbar  
 Godkänd 

 Ej godkänd 

  
 Valfri 

 Obligatorisk/valbar  
 Godkänd 

 Ej godkänd 

  
 Valfri 

 Obligatorisk/valbar  
 Godkänd 

 Ej godkänd 

Summa credits/ECTS   

Jag ansöker om tillgodoräknande av obligatoriska/valbara kurser motsvarande _____ hp 

Jag ansöker om tillgodoräknande av valfria kurser motsvarande _____ hp  

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 
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INSTITUTIONENS BESLUT 
 Tillgodoräknande av studier utomlands beviljas och får användas i examen inom programmet 

_____________________________________________________________som_________________hp 
Grundnivå 

Obligatoriska/valbara kurser ___________________hp Valfria kurser ___________________hp 
Avancerad nivå 

Obligatoriska/valbara kurser ___________________hp Valfria kurser ___________________hp 
Beslutat av 
 

 

Underskrift Ort och datum 

Namnförtydligande och tjänstetitel  

UPPLYSNINGAR 
För att din ansökan ska kunna behandlas måste du bifoga dina utländska betyg i original, vidimerade kopior eller med verifieringskod.  
Bifoga alltid kursplan inklusive litteraturförteckning eller motsvarande. Detta kan t ex vara ett utdrag ur värduniversitetets kurskatalog. 
Om du har rest på egen hand, ”free mover”, måste du även på ovanstående sätt kunna dokumentera 
kurser/studietimmar/undervisningstimmar/litteraturförteckning etc. som en inhemsk heltidsstudent har per läsår. 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: 
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. 

Universitetets anteckningar 

Registrerat i Ladok 

Expedierat beslut 

https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/Blanketter/Tillgodoraknande
https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/Blanketter/Tillgodoraknande
http://www.ltu.se/
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