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Allmänt 
Detta dokument innehåller nationella och lokala bestämmelser/riktlinjer samt rutiner för 

handläggning av tillgodoräknandeärenden av svensk och utländsk utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå. Syftet är dels att underlätta handläggningen och dels att uppnå 

likvärdighet och rättsäkerhet i bedömningen av dessa ärenden vid universitetet. Dokumentet 

ska ses som ett komplement till institutionernas riktlinjer för bedömning inom respektive 

ämnesområde/huvudområde.  

För de flesta studenter är att erhålla en examen ett viktigt syfte med studierna.  

Bedömningar i samband med tillgodoräknanden har i de flesta fall därför koppling till  

de examensbestämmelser som gäller för den examen som studenten planerar att ansöka om. 

Detta gäller oavsett om tillgodoräknandet prövas i samband med ansökan om examen eller 

om det sker under studiernas gång. De krav som gäller för examen vid Stockholms universitet 

finns i den lokala examensordningen och i de lokala examensbeskrivningarna som finns 

publicerade på su.se/examen/examensregler. 

1. Ramar för bedömning och beslut 

 Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen (SFS 

1993:100). 

  
 Villkoret för att en ansökan om tillgodoräknande ska behandlas är att den sökande  

är antagen till och bedriver studier vid universitetet. Detta innebär att en nyantagen 

student bör ha minst 7.5 hp med godkänt studieresultat registrerade i Ladok. 

 

 Ett beslut om tillgodoräknande gäller enbart vid det lärosäte där beslutet fattats. 

 

 Stockholms universitet ska pröva om en students tidigare utbildning eller 

yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Det ska alltid göras en individuell 

prövning av studentens ansökan om tillgodoräknande (se beslut av 

Överklagandenämnden för högskolans 2014-05-16, reg.nr 241-248-14). 

 

 Beslut om tillgodoräknande av svensk eller utländsk utbildning är myndighets-

utövning mot enskild vilket innebär att bestämda rutiner ska följas vid handläggning 

av ärendena för att upprätthålla rättsäkerhet och lika behandling. 

2. Regelverk  

Nationella bestämmelser  

 Högskoleförordningen 6 kap. 6-8 § 

  

 Högskoleförordningen 12 kap. (beslut kan överklagas)  
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Lokala bestämmelser 

 Lokala riktlinjer vid SU för tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning 

(innehåller regler om förhandsbesked, delegation av beslutsrätten, gemensam 

ansökningsblankett etc.) su.se/regelboken/bok-2 

 

 Besluts- och delegationsordning vid Stockholms universitet  

su.se/regelboken/bok-1/organisation 

 

 Riktlinjer för dokumentation av beslut om tillgodoräknande  

su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodoräknande 

 

 Lokal examensordning för Stockholms universitet  
su.se/utbildning/examen/examensregler 

 

 Lokala examensbeskrivningar vid resp. fakultet 
su.se/utbildning/examen/examensregler/examensbeskrivningar 

Nationella rekommendationer SUHF och Universitets- och högskolerådet (UHR) 

 Sveriges Universitets & Högskoleförbund, SUHF:s rekommendationer om  

tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning (dnr 27/99) 

su.se/medarbetare/studieadmin 

 Rekommendation för arbetet med att validera reell kompetens inom högskolan 

(dnr 42/03) 

Rekommendationer och kommentarer som rör tillgodoräknande finns även i rapporter som 

publicerats av UHR (tidigare Högskoleverket). 

 Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkesverksamhet  

 Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande (2009:21R) 

3. Vem beslutar om vad? 

Svensk högskoleutbildning 

Institution  kurser inom huvudområdet på 

grundnivå och avancerad nivå  

 valbara kurser  

 kurser i program som leder till 

yrkesexamen 

Studentavdelningen  valfria kurser inom kandidat-, 

magister- och masterprogram  

(i enlighet med utbildningsplan och 

examensbeskrivningar) kan 

inkluderas vid examensutfärdande 

utan tillgodoräknande (förutsätter att 

de är helt avslutade) 

 

http://www.su.se/regelboken/bok-2
file:///C:/Users/042annmal1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q29MIFU3/su.se/regelboken/bok-1/organisation
file:///C:/Users/042annmal1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q29MIFU3/su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodoräknande
file:///C:/Users/042annmal1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q29MIFU3/su.se/utbildning/examen/examensregler
http://www.su.se/utbildning/examen/examensregler/examensbeskrivningar
file:///C:/Users/042annmal1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q29MIFU3/su.se/medarbetare/studieadmin
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Utländsk högskoleutbildning/utbytesstudier 

Tillgodoräknande av utländsk utbildning på grundnivå och avancerad nivå är delegerat till 

institutioner (via områdes- och fakultetsnämnder) och till Studentavdelningen enligt följande: 

Institutionen   Grundnivå och avancerad nivå 

 Huvudområde/ämne minst 30 hp  

 Program som leder till yrkesexamen  

 Utbytesstudier 

 

Studentavdelningen  

 

 Generell examen på grundnivå  

 Övriga kurser (breddningsstudier  

< 30hp/ämne); 

 Studier i ämne som inte finns vid SU 

 Utbytesstudier som inte 

tillgodoräknas av institutionen 

 

 

4. Handläggning av ärende 
 

Ansökan  

Studentavdelningen/institution ansvarar för att ansökningsblankett finns lättillgänglig på SU:s 

webb. Det åligger studenten att ansvara för att ansökan är fullständig och att tillräckligt 

underlag finns så att en prövning är möjlig. Enligt högskoleförordningen är universitetet 

skyldig att pröva en inkommen fullständig skriftlig ansökan. Om en ansökan inkommer i 

annan form än på blankett ska den ändå beaktas. Ansökan ska ankomststämplas och 

diarieföras på institutionen. Ansökan till Studentavdelningen diarieförs via förvaltningens 

registrator. 

Ansökningsblankett 

Se ansökningsblankett för utländsk utbildning, kan användas som mall för institutionens 

blankett: su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodoräknande    

 

http://www.su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodor%C3%A4knande
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I ansökan ska följande uppgifter finnas med:  

 Fullständigt namn och personnummer samt postadress, telefonnummer och  

e-postadress 

 Uppgift om vilken utbildning/kurs som studenten läst, alternativt utförlig redovisning 

av kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet 

 Vad utbildningen/kursen/yrkesverksamheten ska tillgodoräknas som 

 Uppgift om vilken utbildning studenten är antagen till (om aktuellt) 

 Uppgift om i vilken examen tillgodoräknandet ska ingå (om aktuellt) 

 

Dokumentation från sökande vid tillgodoräknande av studier 

För att en ansökan om tillgodoräknande ska kunna prövas ska den sökande dokumentera att 

hon/han har examinerats i kurs med minst godkänt resultat. Följande dokument ska bifogas 

ansökan om tillgodoräknande av: 

 

Nationella studier  

 Kursplan, inklusive litteraturlista från den termin då aktuell kurs/aktuella kurser 

lästes.  

 Vidimerade kopior av kursbevis/studieintyg eller handlingar som dokumenterar 

tidigare yrkeserfarenhet.  

 Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran 

av högskolan om det behövs för ärendets fortsatta handläggning. 

Utlandsstudier  

 Vidimerad kopia av betygsdokument där betyg och poäng framgår.  

 En officiell betygsförklaring där det utländska lärosätet tydligt förklarar betygens 

värde i en betygsskala.  

 Ett undertecknat Learning agreement (där genomförda kurser på förhand har 

godkänts) eller kursplaner och litteraturlistor från den termin då aktuell kurs/aktuella 

kurser lästes, innehållande kursens upplägg, nivå, omfattning och litteratur.  

 Student som studerat utomlands på egen hand, s.k. freemovers, bör om möjligt bifoga 

ett intyg där det framgår hur många utländska poäng som heltidsstudier per år eller 

termin ger vid det utländska lärosätet.  

 Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran 

av högskolan om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.  

 

Dokumentation från sökande av annan utbildning/yrkeserfarenhet  

Den som önskar få annan utbildning (än grundläggande högskoleutbildning) och/eller 

yrkesverksamhet prövad för tillgodoräknande ska i ansökan utförligt beskriva den utbildning 

och de kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Beskrivningarna ska så 

långt det är möjligt styrkas med intyg, betyg eller liknande och/eller genom prövning utifrån 
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metod som respektive institution beslutar om. Enligt Sveriges universitets- och 

högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer ska tillgodoräknandet inte påverkas av hur 

yrkeserfarenheterna har inhämtats (t.ex. genom vikariat, praktik, deltidstjänstgöring). När 

tillgodoräknandet grundar sig på yrkeserfarenhet/annan utbildning ska följande handlingar 

bifogas (så långt det är möjligt):  

 Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning i tid.  

 Beskrivning av arbetsuppgifter.  

 Referens till närmaste chef.  

 Beslut/förhandsbesked om reell kompetens (i förekommande fall).  

 Arbetsbetyg innehållande arbetsgivarens omdömen om arbetstagaren.  

 Beskrivning av arbetsgivaren (företaget).  

 Sökanden ska på begäran komplettera med de dokument som bedöms behövas för att 

ansökan ska kunna handläggas. 

Begäran om komplettering 

En begäran om komplettering ska innehålla ett sista kompletteringsdatum och information 

om vad som sker i ärendet om komplettering inte inkommer d v s att ärendet kan komma att 

avgöras med de bristande handlingar som inkommit. 

Diarieföring 

Samtliga handlingar som hör till ett ärende ska diarieföras, d v s ansökan med bilagor, beslut 

och övrig dokumentation.  

Handläggningstid  

Enligt bestämmelser i förvaltningslagen ska ansökan behandlas utan fördröjning och 

handläggningstiden ska normalt inte vara längre än 2 månader från det att en fullständig 

ansökan inkommit till universitetet.  

Förhandsbesked  

Förhandsbesked - preliminär bedömning  

Universitetet är inte skyldig att lämna förhandsbesked (skriftlig preliminär bedömning av hur 

många poäng och vilka kurser/studier som kan tillgodoräknas i en examen) till ännu inte 

antagna sökande eller allmänheten. Skriftligt förhandsbesked lämnas i mån av tid. Beskedet 

bör formuleras så att det tydligt framgår att bedömningen är preliminär och att en ny görs då 

personen påbörjat studierna vid universitetet.  

 

Om förfrågan gäller bedömning och utlåtande - ”omvandling av poäng” (vad examen 

motsvarar i Sverige och antal högskolepoäng) av en avslutad utländsk examen, hänvisa till 

Universitets- och högskolerådet UHR, http://www.uhr.se  

I vissa fall gäller frågan egentligen en bedömning av behörighet inför ansökan till 

universitetets utbildningar, hänvisa då till Sektionen för antagning och högskoleprov, 

studentavdelningen@su.se.  

http://www.uhr.se/
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Förhandsbesked i samband med utbytesstudier – Learning Agreement  

Ett viktigt syfte med utbytesstudier är att de ska kunna tillgodoräknas som en del av 

utbildningen/examen. Ett förhandsbesked ges till den student som nominerats till en 

utbytesplats och innebär en preliminär bedömning av universitetets ställningstagande vid  

en kommande prövning av tillgodoräknande. I god tid före avresan upprättas en skriftlig 

överenskommelse om vilka kurser som ska läsas under utbytesperioden, ett s.k. Learning 

Agreement (LA). Förhandsbesked lämnas av den som har rätt att besluta om 

tillgodoräknande. 

 

Om studenter planerar byta ut en specifik kurs vid universitetet mot en kurs vid 

partneruniversitetet godkänns LA av institutionen och tillgodoräknandet görs då alltid  

av institutionen. I undantagsfall kan det förekomma att studenter som reser ut via 

institutionsavtal hänvisas till Studentavdelningen, Examensgruppen, för upprättande av  

LA för några av kurserna.  

 

5. Bedömning av ansökan om tillgodoräknande 
Ett tillgodoräknande ska alltid prövas i sak och i förhållande till kraven i kursplan/examens-

beskrivningen/utbildningsplan/examensmålen. 

Nordisk högskoleutbildning 

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 studenter som har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat 

i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den part i Europarådets konvention den 11 

april 1977 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 

2001:46), eller vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. (Högskoleförordningen 6 

kap. 6§) 

Utomnordisk högskoleutbildning 

En student har rätt att tillgodoräkna sig annan högskoleutbildning än nordisk, 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. 

För att utomnordisk högskoleutbildning ska kunna ligga till grund för tillgodoräknande ska 

något av följande villkor vara uppfyllt:  

 den ges vid lärosäte som Stockholms universitet har slutit avtal med  

 utbildningen är statlig, statligt erkänd eller ställd under statlig tillsyn 

 utbildningen är erkänd av en regional myndighet som har statens uppdrag att erkänna 

utbildningar 
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 utbildningen är erkänd av en organisation som har statens uppdrag att ackreditera 

utbildningar eller av en ackrediteringsorganisation som är allmänt accepterad 

Utbytesstudier  

Om studenten har genomfört utbytesstudier inom universitetets olika utbytesavtal med 

godkänt resultat enligt Learning Agreement ska studierna tillgodoräknas. I de fall 

institutionen inte anser sig kunna tillgodoräkna kurserna eller några av kurserna inom ett 

specifikt ämne kan de prövas för tillgodoräknande som breddningsstudier och studenten 

hänvisas då till Examensgruppen vid Studentavdelningen.  

 

Uppdragsutbildning 

Även den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 och 7 §§ 

förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor kan  

komma i fråga för tillgodoräknande för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. 

Ett villkor för att uppdragsutbildningen ska anses ha samma kvalitet som utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå är att det finns kursplaner respektive utbildningsplaner samt  

att examinatorer utses på samma sätt som inom den ordinarie utbildningen. 

Annan utbildning eller yrkesverksamhet 

En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som framgår ovan 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 tillgodoräkna motsvarande kunskaper och färdigheter som 

har förvärvats i yrkesverksamhet. (Högskoleförordningen 6 kap. 7 §) Förordning 

(2006:1053). 

Överlappning 

Vid beslut om tillgodoräknande ska normal hänsyn tas till sådan överlappning med andra 

studier som leder till att alla studieresultat inte kan tas med i examen. Om beslut om 

tillgodoräknande fattas innan studierna för examen är avslutade, måste därför information ges 

om att prövning av innehållsmässig överlappning kan komma att göras vid 

examensutfärdandet och att tillgodoräknandet då kan förändras i relation till 

examensinnehållet (denna information finns med i brevmallen gällande beslut om 

tillgodoräknande). Överlappar bara en del av en kurs, kan resterande del av kursen 

tillgodoräknas som breddningsstudier. Gäller endast helt avslutade kurser. Specifikationen  

av poäng noteras i Ladok i RS21. Fritextinlägg är möjligt.  

Omräkning av utländska poäng till svenska högskolepoäng   

I ett rättsäkerhetsperspektiv bör studenter med studier från samma utländska universitet få 

samma poängomräkning oavsett var på Stockholms universitet prövningen görs.  

Det är alltid hemuniversitetet som avgör vad som ska gälla för poängomvandling och ibland 

kan olika universitet ha olika krav för heltidsstudier. Modellen för poängomvandling utgår 

från ett examensperspektiv. Vi tittar då på hur många poäng som krävs totalt för en 

kandidatexamen (motsvarande) vid det utländska lärosätet och delar sedan den summan med 
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det antal år man läser där. Då får vi ett genomsnittligt poängantal/termin vilket motsvarar 30 

hp. Exempel: en Bachelor of Science/BBA vid California State University läses under 4 år 

och omfattar 120 credits. Det genomsnittliga poängantalet per termin blir då 15 credits, vilket 

motsvarar 30 hp. 

Se UHR:s bedömningsportal www.uhr.se/naricportal 

Se lista med omräkning av poäng för vissa utländska universitet utanför Europa.  

su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodoräknande 

ECTS 

ECTS accepteras som gemensam omräkningsfaktor enligt 1 ECTS = 1 hp för studier på 

grundnivå, om det inte föreligger särskilda skäl för annan bedömning. 

 

Tillgodoräknande utan samband med ansökan om examensbevis 

Universitetet är skyldig att på begäran fatta beslut om tillgodoräknande och får inte vänta tills 

studenten ansöker om utfärdande av examensbevis.   
 

Tillgodoräknande inom magister- och masterexamen 

Kurser som ingår i den behörighetsgivande utbildningen/examen på grundnivå kan inte ingå i 

magisterexamen eller masterexamen. Undantag kan göras om den behörighetsgivande 

utbildningen/examen utgörs av en kandidatexamen som utfärdats enligt äldre bestämmelser 

och därför omfattar mer än 180 högskolepoäng (120 poäng). 

 

Tillgodoräknande i samband med ansökan om examensbevis 

Övriga kurser/valfria kurser 

 Om en student har avslutade kurser vid annat svenskt lärosäte och önskar inkludera 

dessa som valfria kurser inom kandidat-, magister- och masterprogram  

kan de, efter prövning i enlighet med kraven i utbildningsplan och examens-

beskrivningar, tas med vid examensutfärdande utan att något särskilt beslut om 

tillgodoräknande fattas. Kursen tas då med i examensbeviset i originalformat med 

kursnamn, poäng och betyg. 

Breddningsstudier – utlandsstudier 

 Utlandsstudier kan bestå av kurser i ett eller flera ämnen och även av ämnen som inte 

finns vid SU. Utlandsstudier måste alltid tillgodoräknas (i förhållande till examens-

målen och examensbeskrivningen) av Studentavdelningen eller berörd institution 

innan eller i samband med examensutfärdande. 

 Tillgodoräknanden beslutade vid andra svenska lärosäten ska erkännas om inte 

väsentlig skillnad föreligger mellan utbildningarna i fråga. (SUHF:s 

rekommendationer) 

http://www.uhr.se/naricportal
file:///C:/Users/042annmal1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q29MIFU3/su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodoräknande
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Kurser inom huvudområde 

 Kurser som ska ingå i huvudområdet för examen och som är läst vid annat svenskt 

eller utländskt lärosäte eller äldre kurser/studier vid Stockholms universitet måste 

tillgodoräknas av ansvarig institution. Studentavdelningen kontaktar institutionen för 

bedömning i dessa fall. 

6. Beslut 

 Ansökan kan beviljas helt eller delvis eller avslås. 

 Beslutet ska innehålla uppgifter om vilken kurs/vilka studier som är tillgodoräknade 

(studenter inte behöver läsa) och vad beslutet grundas på, datum för beslutet och vem 

som fattat beslutet. 

 Skälen till beslut om avslag/delvis avslag ska tydligt framgå.  

 Ett beslut ska meddelas skriftligt och skickas i original med överklagandehänvisning 

vid avslag. Brevmall på svenska och engelska, se 

su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodoräknande 

 

Beslut om tillgodoräknande - information om konsekvenser  

Informera tydligt om vad beslutet innebär och eventuella konsekvenser, till exempel: 

 för studierna inom huvudområdet eller programmet 

 att studenten själv undersöker hur det påverkar möjligheten att erhålla studielån  

 att delmoment som tillgodoräknas mellan kurser får till konsekvens att den ena av 

kurserna inte kan tas med i examen  

 att samma examensarbete inte kan användas i två generella examina eller 

yrkesexamina på samma nivå (enligt den lokala examensordningen) 

 annan relevant information för just denna student 

Beslut om tillgodoräknande och beslut om examen – olika typer av beslut 

Ett tillgodoräknande ska alltid prövas i sak och i förhållande till kraven i kursplan/examens-

beskrivningen/utbildningsplan. Beslut om avslag av en ansökan om tillgodoräknande kan inte 

göras enbart med hänvisning till att det hindrar möjligheten till att få en examen enligt den 

lokala examensordningen. När ansökan om examen inkommer prövas den i enlighet med de 

lokala examensreglerna och ett nytt beslut tas om examen, eventuellt ett avslag. Se exemplet 

ovan med samma examensarbete i två examina på samma nivå. 

Expediering av beslut 

Ett beslutsbrev i original skickas till den sökande. Alla handlingar ska arkiveras. Brevmall på 

svenska och engelska: su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodoräknande    

Återkallande av beslut om tillgodoräknande 

I normala fall kan ett beslut som är i linje med studentens ansökan inte ändras på studentens 

begäran. Undantaget skulle kunna vara om institutionen brustit i sin information om vad ett 

file:///C:/Users/042annmal1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q29MIFU3/su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodoräknande
file:///C:/Users/042annmal1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q29MIFU3/su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodoräknande
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tillgodoräknande innebär och vilka konsekvenser beslutet får eller om beslutet på annat sätt 

varit felaktigt.  

7. Dokumentation av beslut om tillgodoräknade - 

Inrapportering i Ladok    
 

 Beslut om tillgodoräknande måste alltid skyndsamt dokumenteras i funktion RS21 

eller RS01.  

 Tillgodoräknandet dokumenteras med en tydlig koppling till originaldokumentationen 

eller den yrkeserfarenhet som utgör grunden för tillgodoräknandet. Det ska framgå på 

vilka grunder det är fattat samt på vilket lärosäte utbildningen har genomförts, 

utbildningens omfattning, vilket betyg som erhållits (ursprungliga) samt betygskala. 

 Förutom att tillgodoräkna kurs mot kurs (”tillgodoräknandet motsvaras av specifik 

kurs” i RS21) har institutionen möjlighet att göra ett tillgodoräknande i fritext 

(”tillgodoräknandet motsvaras av andra meriter” i RS21).  

 

Kandidat-, magister- och masterexamen  

Tillgodoräknande inom huvudområdet för examen prövas av kursansvarig institution och  

i förhållande till de gällande lärandemålen i kursplanen och kraven i examensbeskrivningen/ 

utbildningsplanen. Om en kurs som helhet bedöms kunna ingå (motsvaras av) inom 

huvudområdet kan institutionen välja att antingen dokumentera ett tillgodoräknande eller 

enbart göra en anteckning i funktionen SA20 för studenten. Vid examensutfärdande 

inkluderas då kursen i examensbeviset. I alla övriga fall måste ett tillgodoräknande göras i 

RS21 mot kurser som är obligatoriska enligt kraven i examensbeskrivningen.  

 

Övriga kurser eller breddningsstudier i en generell examen 

 Institutionen kan tillgodoräkna inom sitt ämnesområde, t ex ”breddningsstudier i xxxx 

och yyyy” eller ”utlandsstudier i xxxx” alternativt ”studier i xxxx”. Detta kan bli 

aktuellt då studierna inte motsvaras av en kurs vid SU men ändå bedöms vara 

relevanta och kan inkluderas i en examen.  
 

 Även ”Utlandsstudier i språk” på grundnivå kan tillgodoräknas av institutionen om 

det finns motsvarande kurser på SU som inte kräver några förkunskapskrav. 
 

 Utländsk utbildning som tillgodoräknats av annat svenskt lärosäte kan inkluderas i 

examen vid Stockholms universitet utan särskild prövning. 
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Benämning av tillgodoräknande av utlandsstudier (det som det motsvarar i 

examen)  

Tillgodoräknandet bör benämnas som något akademiskt ämne/ämnesområde. I de allra flesta 

fall ett eller två (se exempel nedan). Ibland har studenten läst kurser i många olika ämnen och 

då kan benämningen bli en sammanfattning, ex ”Studier i samhällsvetenskap och 

humaniora”. I en del fall kan inte alla kurser innefattas i benämningen. Det viktigaste är att 

hitta en samlad benämning som i så stor utsträckning som möjligt avspeglar de 

tillgodoräknade studierna.  

Exempel på benämningar 

Breddningsstudier i företagsekonomi 

Complementary Studies in Business Administration 

Utbytesstudier i statsvetenskap 

Exchange Studies in Political Science 

Utlandsstudier i matematik och akademiskt skrivande 

Studies Abroad in Mathematics and Academic Writing 

Studier i samhällsvetenskap och humaniora 

Studies in Social Sciences and Arts 
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Tillgodoräknande av utlandsstudier 

Om studenten varit på utbyte kopplas resultatrapporterna till utbytet i RS21 eller RS01. För 

övriga utlandsstudier måste uppgifter om land och utländsk högskola sökas fram. 

RS21 (breddningsstudier eller hel kurs) 
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RS01 (del av kurs) 
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Tillgodoräknande som specifik kurs - RS21 

En eller flera kurser vid värduniversitetet motsvarar en specifik kurs vid Stockholms 

universitet. Ange vad tillgodoräknandet grundas på. Fyll i Land, Utl högskola, Utbnivå, Spec 

orig (kursens namn enligt betygsdokument samt antal poäng), Spec eng (kursens engelska 

översättning samt antal poäng), Betygsdatum. Välj ”Ny” om fler kurser ska läggas in. Ange 

vad tillgodoräknande motsvaras av. Under specifik kurs, välj Kurskod och Utbnivå. Tryck 

uppdatera. 

 

Tillgodoräknande som andra meriter (breddningsstudier, utlandsstudier) – RS21 

Ange vad tillgodoräknandet grundas på. Fyll i Land, Utl högskola, Utbnivå, Spec orig 

(kursens namn samt antal poäng enligt betygsdokument eller andra meriter), Spec eng 

(engelsk översättning samt antal poäng), Betygsdatum. Välj ”Ny” om fler kurser ska läggas 

in. Ange vad tillgodoräknandet motsvaras av. Under andra meriter, fyll i benämning på 

svenska och engelska i fritextfälten Spec sv och Spec eng. Fyll även i Utbnivå och 

Högskolepoäng. Tryck Uppdatera. 
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Skriv ut arkivlista för arkivering. 

  

Tillgodoräknande av studier inom en oavslutad kurs 

Om ursprungsstudierna är en del av en oavslutad kurs så ska tillgodoräknandet alltid 

göras mot en specifik kurs (RS21 - ange kurskod) för att den ska kunna tas med i 

examen, alternativt tillgodoräknas mot en specifik del av en kurs som kommer att avslutas 

(RS01 - ange provkod). Inläggning av tillgodoräknande av prov  Definitiv inläggning. Vid 

inrapportering av tillgodoräknande i RS01 anges inga betyg utan notering TG 

(tillgodoräknad).  
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RS01 
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Yrkesprogram (studier inom ett visst program som leder till en yrkesexamen 

t.ex. lärare, jurister, psykologer, socionomer) 

Om ursprungskursen är hel och avslutad men har lästs som fristående kurs (eller inom ett 

annat program) så behöver den tillgodoräknas inom det specifika program som leder till 

avsedd yrkesexamen. Tillgodoräknandet kan då antingen göras mot en specifik kurs eller som 

ett s.k. fritexttillgodoräknande, t.ex. ”Valfri kurs inom xxxprogrammet”. 
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Exempel på varianter av tillgodoräknandebeslut och olika administrativa 

lösningar   

 

Kategori/underkategori 

(utifrån vad tillgodoräknandet 
resulterar i/motsvaras av) 

Beslutsfattare m.m. Rapportering i Ladok Anmärkning 

1. Tillgodoräknande av kurs    

a) Den utbildning som ska 

tillgodoräknas motsvarar en 
specifik kurs vid Stockholms 

universitet 

Beslut: Institution. RS21 
 

- Ange kurskod 
(”Tillgodoräknandet 

motsvaras av/Specifik 

kurs(Slipper läsa)”) 

- Ange ursprung 
(”Tillgodoräknandet 

grundas på (Har 

läst/gjort)”) 

Kan även användas för att 

tillgodoräkna del av kurs som 
motsvarande en hel (annan) 

kurs. 

b) Den utbildning som ska 

tillgodoräknas motsvarar ett 

visst huvudområde/ämne eller 

liknande 

Beslut: Institution (även 

Studentavdelningen kan 

fatta beslut om det rör 

utlandsstudier som inte är 
inom ett specifikt program 

eller huvudområde). 

RS21 
 

- Ange fritext 

(”Tillgodoräknandet 

motsvaras av/Andra 

meriter”), t.ex. 

”Breddningsstudier i 

företagsekonomi” 
 

- Ange ursprung 

(”Tillgodoräknandet 

grundas på (Har 

läst/gjort)”) 

Används i första hand för 

utlandsstudier som inte 

kan hänföras till 

kategorin 
tillgodoräknanden under 

1a. 
 

Kan endast grundas på avslutade 

kurser. 

2. Tillgodoräknande av 

prov/del av kurs 
   

a) Den utbildning som ska 

tillgodoräknas motsvarar en 

specifik delkurs/prov vid 
Stockholms universitet 

Beslut: Institution. RS01 
 

- Ange provkod 
 

- Ange ursprung 

Beslutsdatum måste vara inom 

den termin då studenten 

är registrerad på kursen 
ifråga. 

3. Godkännande av att en 

viss kurs kan tas med i en 

yrkesutbildning/-examen 

Beslut: Programansvarig 

institution. 
 

Det kan t.ex. handla om 

en fristående kurs som 

ska godkännas som en 

specifik del av ett 

program för att kunna 

tas med i yrkesexamen. 

RS21 
 

- Ange fritext 

(”Tillgodoräknandet 

motsvaras av/Andra 

meriter”), t.ex. Valfri kurs 

inom xxx-programmet” 

eller ”Matematik 

(inriktning)” [avser 

lärarexamen] 
 

- Ange ursprung 

(”Tillgodoräknandet 

grundas på (Har 

läst/gjort)”) 

Denna typ av tillgodoräknande 

kan närmast liknas vid 

programmärkning av 

kurs i efterhand. 
 

Kan endast grundas på avslutade 
kurser. 
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4. Godkännande av att en 

viss kurs kan tas med i en 

generell examen 

Observera att kategori 4a 

och 4b endast 

berör Student-

avdelningens 

examens-

handläggning. 

  

a) Generella examina på 

grundnivå. 

Beslut: Studentavdelningen 
i samband med examens- 
utfärdandet. 

RS41 
 

- Dokumenteras i examens- 

bevisets kursdel och i 

Ladok 

Denna typ av tillgodoräknande 

kan liknas vid att meriterna 

sammanställs och gemensamt 

prövas mot examenskraven. 

b) Generella examina på 
avancerad nivå 

Beslut: Studentavdelningen 

utifrån bedömning som 

görs av den institution 

som ansvarar för 

huvudområdet. 

RS41 
 

- Dokumenteras i examens- 

bevisets kursdel och i 

Ladok 

Denna typ av tillgodoräknande 

kan liknas vid att meriterna 

sammanställs och gemensamt 

prövas mot examenskraven. 

 

Vad kommer att finnas med i examensbeviset? 

Det som registreras (benämningar) i Ladok av institutionen kommer att finnas med i 

examensbeviset samt antal poäng. Uppmärksamma därför att det bör framgå vilka studier 

tillgodoräknandet omfattar och hitta en relevant benämning av ämnet eller ämnesområden. 

Att enbart skriva ”Biämne 15 hp” eller ”Tillgodoräknande 30 hp” är inte att rekommendera. 

Vid tillgodoräknanden anges inget betyg. I examensbeviset står TG för tillgodoräknade 

kurser. I en fotnot framgår namnet på det utländska lärosäte som studierna tillgodoräknats 

från.  

 

Mer information och användarstöd  

 I den praktiska verksamheten finns en mängd varianter av tillgodoräknandebeslut  

som kräver olika administrativa lösningar. Se sammanställning av olika kategorier av 

tillgodoräknande inkl. rapportering i Ladok i PM om dokumentation av beslut om 

tillgodoräknande: www.su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodor%C3%A4knande  

 

 Ladokmanual för olika funktioner 

https://confluence.it.su.se/confluence/display/Support/Manual+-+Ladok+nouveau  

 

 Systemförvaltning Ladok/SISU ger användarstöd via e-post ladok@su.se och telefon 

16 39 89. 

 

 

 

http://www.su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodor%C3%A4knande
https://confluence.it.su.se/confluence/display/Support/Manual+-+Ladok+nouveau
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8. Överklagandeärende vid institution 

Enligt universitetets delegationsordning är det chefen för Studentavdelningen som formellt 

yttrar sig när ett ärende skickas till Överklagandenämnden för högskolan. 

Gången är följande när ett överklagande har inkommit till institutionen: 

1. Den ursprungliga beslutsfattaren på institutionen tar ställning till om beslutet 

bör omprövas med anledning av överklagandet. 

2.  Alt. a) Om institutionen ändrar sig i linje med studentens önskemål, fattas 

ett nytt beslut och ärendet avslutas. 

Alt. b) Om institutionen står fast vid det ursprungliga beslutet, skrivs ett 

yttrande med tydlig motivering varför det tidigare beslutet inte ändras och 

skickas med internposten till Studentavdelningen/Examen tillsammans med 

samtliga handlingar i ärendet. Dessutom ska även ett mejl skickas 

till Studentavdelningen via transfer@su.se med information om att 

handlingarna är på väg.* 

Kontaktpersoner: Anna Malmborg Lewis anna.malmborg@su.se eller 

transfer@su.se tel 16 27 82. 

3. Handläggare på Studentavdelningen föredrar ärendet för chefen på 

Studentavdelningen och skickar det sedan till Överklagandenämnden för 

högskolan. 

4. Överklagandenämnden skickar sitt beslut till studenten och till Stockholms 

universitet (ibland via registrator, ibland direkt till Studentavdelningen) som 

vidarebefordrar beslutet till institutionen. 

 

9. Stöd för bedömning och beslut under handläggnings-

processen 
 

Stöd för bedömning av utländsk utbildning/utbytesstudier  

 UHR:s bedömningsportal, NARIC-portalen (länkar till olika källor, metodik, 

landmanualer och sökning av tidigare bedömningar m.m.) För att få tillgång till 

portalen måste man först anmäla sig som ny användare. www.uhr.se/naricportal 
 

 International Association of Universities, IAU, WHED 

 

 Dokumentation av tidigare bedömningar och beslut på SU 

 Utländska lärosätens webbsidor 

 

*Paragrafen uppdaterad 2017-08-16/Studentavdelningen 

mailto:transfer@su.se
mailto:anna.malmborg@su.se
http://www.uhr.se/naricportal

