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Avdelnings-/institutionsnamn 

Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 

Besöksadress 
XXXXX 
www.su.se 

Telefon: 08-16 20 00 
E-post: XXX.XXXX@su.se

Ansökan skickas till: 
XXXX 
Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 

Ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens 

För att ansöka måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer och Ort 

E-post Telefonnummer 

Jag ansöker om att få tillgodoräkna yrkesverksamhet eller annan utbildning inom följande kurs: 

Kurs/del av kurs på Stockholms universitet Högskolepoäng 

Beskrivning av kunskaper och färdigheter förvärvade genom yrkesverksamhet eller 
annan utbildning 

Följande del av ansökan är en sorts självskattning av dina kunskaper i förhållande till de 
enskilda förväntade studieresultaten i den kurs som du önskar få tillgodoräknad. I fälten nedan 
anges relevant information inför kartläggning och bedömning av dina kunskaper och 
färdigheter. Informationen lämnar du i fyra steg per studieresultat. Mer information och 
instruktioner för ansökan finns på sista sidan i detta dokument.  
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Förväntat studieresultat 1 

Uppfyllande av studieresultat 

Uppvisande av kunskaper och färdigheter 

Relevanta bilagor 

Förväntat studieresultat 2 

Uppfyllande av studieresultat 

Uppvisande av kunskaper och färdigheter 

Relevanta bilagor 
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Förväntat studieresultat 3 

Uppfyllande av studieresultat 

Uppvisande av kunskaper och färdigheter 

Relevanta bilagor 

Förväntat studieresultat 4 

Uppfyllande av studieresultat 

Uppvisande av kunskaper och färdigheter 

Relevanta bilagor 



4(7) 

Förväntat studieresultat 5 

Uppfyllande av studieresultat 

Uppvisande av kunskaper och färdigheter 

Relevanta bilagor 

Förväntat studieresultat 6 

Uppfyllande av studieresultat 

Uppvisande av kunskaper och färdigheter 

Relevanta bilagor 
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Förväntat studieresultat 7 

Uppfyllande av studieresultat 

Uppvisande av kunskaper och färdigheter 

Relevanta bilagor 

Förväntat studieresultat 8 

Uppfyllande av studieresultat 

Uppvisande av kunskaper och färdigheter 

Relevanta bilagor 

Om din ansökan avser fler förväntade studieresultat än som finns i ansökan, lämnar du 
information om resterande förväntade studieresultat på ett separat papper.  
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Övrig information inför kartläggning och bedömning 

Sökandes underskrift Datum 
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Information om reell kompetens och validering 
Med reell kompetens menas den samlade, faktiska kompetens som en individ har oberoende av 
hur, när eller var den har utvecklats. Enligt högskoleförordningen kap.6, 7–8 §§ ska högskolor 
och universitet pröva kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet eller annan 
utbildning för tillgodoräknande. 

Vid ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet och/eller annan utbildning genomförs en 
så kallad validering. En validering är en strukturerad process som innehåller kartläggning, 
dokumentation och bedömning av dina kunskaper och färdigheter. Syftet med en validering är 
att bedöma om tillgodoräknande av hela eller delar av en kurs är möjlig. Bedömningen görs i 
förhållande till de förväntade studieresultaten inom en kurs. De förväntade studieresultaten 
anger det du ska kunna efter att du fullföljt kursen och finns beskrivna i kursplanen. Du kan 
komma att behöva lämna in ytterligare kompletterande dokument och uppgifter. Det kan också 
bli aktuellt att du får genomföra någon form av teoretisk eller praktisk prövning. Den institution 
som ansvarar för kursen/kurserna som du vill få tillgodoräknade kommer att bedöma din 
ansökan och beslutar om metod för prövning av dina kunskaper. 

Instruktioner för ansökan 
Steg 1. Förväntat studieresultat 
Ange ett studieresultat du anser att du uppfyller ordagrant enligt dess benämning i kursplanen. 

Steg 2. Uppfyllande av studieresultat 
Motivera hur dina kunskaper och färdigheter gör att du uppfyller det förväntade studieresultatet. 
Utgå ifrån de erfarenheter som gett dig kunskaper och färdigheter motsvarande studieresultatet 
och ange hur och vad i respektive erfarenhet som bidragit till uppfyllande av studieresultatet.  

Steg 3. Uppvisande av kunskaper och färdigheter 
Har du förslag på hur du kan styrka dina kunskaper och färdigheter, utöver skriftlig 
dokumentation, anger du dem här. Uppgiften är inte obligatorisk men kan vara till hjälp om 
ytterligare underlag behövs för en väl underbyggd bedömning.  

Steg 4. Relevanta bilagor 
Ange vilka bilagor som är relevanta för att styrka dina kunskaper i förhållande till det 
förväntade studieresultatet. Observera att det för vissa erfarenheter krävs bilagor för att ansökan 
ska anses komplett och att det kan bli aktuellt att ytterligare dokument begärs in i samband med 
kartläggning och bedömning.  

När det gäller intyg om yrkesverksamhet bör så mycket information som möjligt lämnas. 
Intygen bör bland annat innehålla uppgifter om:  

• Arbetsgivaren och kontaktuppgifter till närmaste chef
• Anställningens längd
• Arbetets omfattning (heltid eller deltid etc.)
• Beskrivning av arbetsuppgifter
• Personliga omdömen
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