
    
 

Sociologiska institutionen 

 

 

Information vid tillgodoräknande av tidigare 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 

 

Bakgrund 

Student som är registrerad på en utbildning på Lunds universitet (LU) med meriter 

från tidigare studier, har enligt Högskoleförordningen möjlighet att ansöka om att 

få meriterna tillgodoräknade. 

 
 
HF 1993:100 

”6 kap 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 […] utbildning med godkänt resultat […] i Danmark, Finland, 

Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 

11 april 1997 […]. 

 

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.” 

 

 

Utbytesstudenters tillgodoräknande efter utlandsstudier  

Utbytesstudenter vänder sig till sin koordinator efter hemkomst med betyg som ska 

tillgodoräknas vid Sociologiska institutionen.  

 

Behörighetsgrundande ekvivalering av kurser  

Behörighetsgrundande ekvivalering mellan olika grund- och avancerade nivåer läst 

vid annat lärosäte görs av studievägledare.  

 

Tillgodoräknande 

Före ansökan  

Innan du ansöker bör du göra en egen bedömning av dina kunskaper och färdigheter i 

förhållande till de krav som ställs i kurs du önskar få tillgodoräknad 

(kursen/utbildningen vid Sociologiska institutionen där du nu är student). Gör din 

bedömning utifrån kursens lärandemål. Motsvarar dessa ditt tidigare lärande? 

Kursplanens beskrivning av innehåll, kurslitteratur samt bedömning av studenters 

prestationer i kursen är också värdefull information till dig före ansökan. Anser du att 

dina kunskaper och färdigheter stämmer överens med det som kursen kräver går du 

vidare med din ansökan. Lärosätets bedömning av en ansökan om tillgodoräknande 

grundas på meriter från högskoleutbildning (kursbevis/examensbevis/studieintyg 

eller motsvarande tillsammans med kursplan och litteraturlista).  



 

Ansökan om tillgodoräknande kan göras efter att du är antagen till en utbildning och 

har tackat ja till erbjuden utbildningsplats. Ansökan kan även lämnas efter att du är 

registrerad på utbildningen. Endast du som är student vid Sociologiska institutionen 

kan komma ifråga för tillgodoräknande. Som student räknas du som är antagen och 

bedriver utbildning hos oss.  

 

Tillgodoräknande av del i kurs eller hel kurs sker efter ansökan och vid beviljande. 

 

 

Anvisningar för ifyllandet av blankett  

Ange tidigare utbildning(ar).  

Ange kurskoder och lärosäte, respektive på annat sätt förvärvade kunskaper och 

färdigheter som du vill att bedömningen grundas på.  

 

Ange del av kurs (en blankett per kurs).  

Ange kurskod och delkurs i den utbildning du nu studerar vid Sociologiska 

institutionen som du önskar få tillgodoräknad  

 

Till din ansökan bifogas de dokument som styrker tidigare utbildning exempelvis 

utbildningsbevis, betyg eller kursintyg. Det krävs också en beskrivande information 

om utbildningen ifråga till exempel kursplan och litteraturlista.  

 

Din ansökan ska dateras, skrivas under och skickas in till:  

Sociologiska institutionen, Registrator 

Lunds universitet 

Box 114 

221 00 Lund  

 

Observera att institutionen gör bedömningen utifrån det underlag som du lämnat 

genom din ansökan. Innan du lämnar ansökan, tänk igenom vilken relevant 

information som du vill att bedömningen ska grundas på. Underlag skall vara 

verifierade/bestyrkta kopior.  

 

Tänk på att tillgodoräknade poäng kan påverka din rätt till studiemedel från CSN.  

 

 



 

Sociologiska institutionen 
 

Blanketten skickas till:  
Sociologiska institutionen, Registrator, Lunds universitet, Box 114, 221 00 Lund 

Du kan också mejla blanketten till info@soc.lu.se. Vänligen se då till att den signerade kopian är av god kvalitet. 

 

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs  

För- och efternamn  Personnummer  

Gatuadress, postnummer och postort  Telefonnummer  

E-postadress Antagen till (utbildningsprogram alternativt kurs)  

 

Ange nedan den kurs eller delkurs(er) som du har läst tidigare. 
Gäller det del av kurs, ange momentet/provkoden.  

Kurskod  Kursens namn och/eller provmoment/provkod Lärosäte  Antal hp  

    

    

    

 

Jag vill nu tillgodoräkna dessa poäng till följande kurs/delkurs(er) vid Sociologiska 

institutionen. 
Gäller det del av kurs, ange momentet/provkoden.  

Kurskod  Kursens namn och/eller provmoment/provkod  Antal hp  

   

   

   

Observera: Studenten ansvarar för att ansökan är komplett. Studenten ska till ansökan bifoga kursplan 

inkl förteckning över kurslitteratur för den termin då kursen lästes. Ytterligare dokumentation ska kunna 

uppvisas på universitetets begäran. 

 

Fylls i av  universitetet : 

BESLUT  ☐ Beviljas  delvis  enligt ansökan ☐ Avslås helt ☐ Beviljas  helt  enligt ansökan 

☐ Skäl till beslut bifogas som bilaga 

_______________________________________  ________________________________________  
Beslutande   Föredragande  

_______________________________________  ________________________________________  
  Namnförtydligande  Namnförtydligande  

_______________________________________  
Ort och datum   

Beslut som går den sökande emot kan överklagas enligt HF 12 kap 2§. Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan  
och skickas till   Sociologiska institutionen, Box 114 

institutionen 
 , 221 00  Lund. Skrivelsen ska vara högskolan tillhanda inom tre veckor från den dag   du 

har   fått ta del av beslutet. Ange i överklagande vilket beslut du överklagar, hur du anser att beslutet bör ändras samt varför.  

Ort och datum  Sökandes underskrift  

_______________________________________  ________________________________________________________   

Ankomstdatum  Diarienummer  
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