
 

Ankomstdatum: 
Diarienr:  
 

Ansökan om tillgodoräknande av svensk högskoleutbildning 
 

 

 
Postadress:  
Stockholms universitet 
Institutionen för mediestudier 
Box 27 861 
115 93 Stockholm 

Besöksadress Filmvetenskap & 
Modevetenskap 
Filmhuset Borgvägen 1-5 
Besöksadress JMK 
Karlavägen 104 

E-post: 
Filmvetenskap studentinfo@mail.film.su.se 
JMK: exp@jmk.su.se 
Modevetenskap: centre@fashion.su.se 
 

 

För- och efternamn Personnummer 

Gatuadress Telefon 

Postnummer och ort E-postadress 

Jag har tidigare läst (ange namn på delkurs): Högskolepoäng 

inom (ange namn på hel kurs): Högskolepoäng 

vid (ange lärosäte): 

och anser att det motsvarar (ange namn på delkurs): Högskolepoäng 

inom (ange namn på hel kurs): Högskolepoäng 

 Om flera delkurser önskas tillgodoräknas ska en blankett per kurs fyllas i.  

Ort och datum  Sökandes underskrift   

  

BESLUT  
Beviljas  Avslås (motiveras i bilaga)   Beslutsdatum  

Studierektors underskrift   Namnförtydligande  

 Spara beslutet för att kunna bifoga kopia vid examensansökan! 
 
Till ansökan ska följande dokument ska den sökande bifoga: 
 Studieintyg ur ladok eller vidimerad kopia över åberopade meriter 
 Kursplan och litteraturlista från den termin då kursen lästes 
Ansökan skickas till Stockholms universitet, Registrator vid institutionen för mediestudier, Box 27 861 
115 93 Stockholm eller lämnas till respektive studentexpedition. 
 
Om din ansökan avslås. Anvisning om överklagande. 
Beslutet får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH. Överklagandet ska sändas till 
Stockholms universitet, Registrator, 106 91, Stockholm. Ange på överklagandet att det är ställt till 
Överklagandenämnden för högskolan, Box 7249, 103 89 Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt. 
I skrivelsen anges det överklagade beslutet, den ändring av beslutet som begärs samt de skäl som 
åberopas för överklagandet. Överklagandet ska ha inkommit till Stockholms universitet inom tre veckor 
från den dag då klagande fick del av beslutet. 
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