TILLGODORÄKNANDE
Ansökan och anvisningar
Ankomstdatum:

Sökandes personuppgifter:
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnummer och ort:

E-postadress:

Studerar vid (ange program):

Jag ansöker om att få tillgodoräkna mig följande kurs eller del av kurs på Ersta Sköndal Bräcke
högskola:
Kurs jag läst på annan högskola/universitet

1

Hp

Betyg

Högskola/universitet

Ifylles av ämnesansvarig
Tillgodoräknandet bör:

Beviljas

Avslås

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Kurs/del av kurs jag vill få tillgodoräknad på Ersta Sköndal Bräcke högskola Hp
Kurs jag läst på annan högskola/universitet

Hp

Betyg

Högskola/universitet

2
Kurs/del av kurs jag vill få tillgodoräknad på Ersta Sköndal Bräcke högskola Hp
Kurs jag läst på annan högskola/universitet

Hp

Betyg

Högskola/universitet

3
Kurs/del av kurs jag vill få tillgodoräknad på Ersta Sköndal Bräcke högskola Hp
Kurs jag läst på annan högskola/universitet

Hp

Betyg

Högskola/universitet

4
Kurs/del av kurs jag vill få tillgodoräknad på Ersta Sköndal högskola

Hp

Kurs jag läst på annan högskola/universitet

Högskola/universitet

Hp

Betyg

5
Kurs/del av kurs jag vill få tillgodoräknad på Ersta Sköndal Bräcke högskola Hp

Till min ansökan har jag bifogat följande vidimerade dokument:
☐
☐
☐

Betygsdokument eller Ladokutdrag (obligatoriskt)
Kursplan som var aktuell när jag studerade kursen (obligatoriskt)
Litteraturlista som var aktuell när jag studerade kursen (obligatoriskt)

Ansökan ska lämnas in senast 1 månad före kursstart, utom vid termin 1. För ansökan
gällande termin 1, kontakta din institution.
Sökandes underskrift
Datum

Underskrift

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Institutionen för vårdvetenskap

Institutionen för socialvetenskap

S:t Lukas Utbildningsinstitut

Institutionen för diakoni, kyrko-

Studiehandläggaren

Studiehandläggaren

Studiehandläggaren

musik och teologi

Box 111 89

Box 441

Box 111 89

Studiehandläggaren, Box 111 89

100 61 Stockholm

128 06 Sköndal

100 61 Stockholm

100 61 Stockholm

2 (2)

Ifylles av institutionen

Yttrande av kursledare/ämnesansvarig inom

Namn

Datum

Motivering vid avslag

Beslut av studierektor
Tillgodoräknandet

☐ Beviljas i överensstämmelse med ämnesansvariges rekommendation
☐ Avslås (se separat skriftligt beslut)
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Högskolans anteckningar
☐ Inlagt i Ladok
☐ Meddelat student. Sign:

Anvisningar till blanketten
Ansökan kan lämnas via mail eller i pappersformat. Övriga handlingar ska lämnas i
pappersformat. Skicka inga original.
För att ansökan ska behandlas ska betygsdokument (eller Ladokutdrag), kursplan (som var aktuell
när du studerade kursen) och litteraturlista (som var aktuell när du studerade kursen) vara
bifogade.
OBS! Var uppmärksam på att också VFU och PPU-momenten i terminskurserna är delkurser
som i sig motsvarar ett visst antal högskolepoäng. Ett tillgodoräknande av en teoretisk delkurs
innebär alltså inte att VFU och PPU-momenten är tillgodoräknade.
Om du får beviljat ett tillgodoräknande så kan ditt studiemedel minskas eftersom de poäng som
du tillgodoräknar dig inte är studiemedelsberättigade. Kontrollera med CSN om ditt studiemedel
påverkas.
Beslut meddelas via e-post eller post.

