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Ansökan om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning 
 
För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. 
 
Namn  
 
      

Personnummer  
 
      

Gatuadress 
 
      

Postnummer och Ort 
 
               

Telefonnummer 
 
      

E-post 
 
      

 
Den här terminen är jag registrerad på (ange kurs eller program) 
 
      
Ange inom vilken examen du vill använda de tillgodoräknade studierna 
 
Kandidat  Magister  Master        Huvudområde:       
 
Alternativ 1: Tillgodoräknande vid institution 
 
Jag ansöker om att mina utlandsstudier tillgodoräknas som: 
 
Kurser på grundnivå 
 

 Inom huvudområdet  

 
 Breddningsstudier/valfria studier inom ett ämnesområde (minst 30 högskolepoäng)  

                                                                             
Kurser på avancerad nivå (magister/master) 
 

 Inom huvudområdet   
 

 Breddningsstudier/valfria studier inom ett ämnesområde 
 
Ansökan skickas in till berörd institution (om ansökan avser fler ämnesområden fyller du i fler blanketter och 
lämnar in till respektive berörd institution). 
 
 
Alternativ 2: Tillgodoräknande vid Studentavdelningen 
 
Jag ansöker om att mina utlandsstudier tillgodoräknas som: 
 

 Övriga breddningsstudier på grundnivå (studier inom ett eller flera ämnesområden som var för sig omfattar mindre än 30 högskolepoäng) 
 
Ansökan skickas till Studentavdelningen/Examensgruppen: transfer@su.se  
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Jag ansöker om att följande kurser från mina tidigare studier tillgodoräknas vid Stockholms universitet 
 
Kurs och kurskod Universitet/högskola och land Kurspoäng 

(credits/units) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
 
Datum                                   Namnteckning 
 
      
 

 
Till ansökan skall bifogas 
 
1. Official Transcript of Records (detaljbetyg på originalspråket med stämpel och underskrift) 
 
2. Officiell dokumentation med förklaring över studiesystemet (läsår eller terminssystem, betygsskala m m) 
 
3. Kursplaner, litteraturlistor och annan information om kursens innehåll (behövs inte om du har varit på utbyte  
    och läst enligt ett Learning Agreement) 
 
 
Om du ansöker om tillgodoräknande av kurser som ingår i en avslutad examen bifogas även: 
 
1. Kopia på erhållet utländskt examensbevis 
 
2. Utlåtande från Universitets- och högskolerådet (om sådant finns) 
 
 
Obs! Originalhandlingar ska kunna uppvisas på begäran. 
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