
 

 

 

 

 

 

Inkommen: 

Dnr SU 

1(2) 

 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 
   

Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 

Besöksadress 
Svante Arrhenius väg 20 A 

114 18 Stockholm 

(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati) 

Telefon: 08-16 20 00 
E-post: studievagledning@mnd.su.se  

Web: https://www.mnd.su.se/  

 

Fyll i blankett elektroniskt och spara dokumentet som PDF. Du kan sen antigen skriva ut och skicka 

genom post eller skicka PDF till mejladressen. 

Ansökan mejlas till:              Eller skickas till:  

Studievagledning@mnd.su.se    Institutionen för matematikämnets och         

        naturvetenskapsämnenas didaktik  

 Stockholms universitet  

         106 91 Stockholm  

 

Ansökan om tillgodoräknande av MND:s kurser 

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 tidigare läst kurs/del av kurs/utbildning (se instruktioner på nästa 

sida för vilka dokument som ska bifogas): 

KURSER DU GENOMFÖRT PÅ ANNAN 

INSTITUTION DU TYCKER MOTSVARAR  

KURSER/DELKURSER PÅ MND DU VILL 

TILLGODORÄKNA 

Kursnamn & kurs kod HP Program   

(land om inte Sverige) 

Kursnamn & kurs kod HP 
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Meddelande (t.ex. kan du ange vilken examen de tillgodoräknade poängen ska ingå i) 

 

 

 

Sökandes underskrift (behövs inte)* 

 

Datum 

 

*Du kan antigen (1) skriva ut blanketten och skriva under; (2) lägga till en elektronisk underskrift; (3) eller lämna rutan tom.  

Ett tillgodoräknande kan få konsekvenser för dina fortsatta studier och för innehållet i examen. Det kan 

också påverka rätten till studiemedel (se Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande, avsnitt 

2.13 på www.su.se). Om du har frågor kontakta gärna en studievägledare innan du ansöker. 

Följande dokument ska bifogas ansökan om tillgodoräknande: 

 Kopia av resultatintyg/studieintyg (Official Transcript of Records) eller  

o Följande uppgifter ska finnas med på intyget: lärosätets namn, kursnamn, tidpunkt, nivå, 

poängomfattning, betyg och betygsskala. Ytterligare dokumentation som förklarar 

studiesystemet (poängsystem, terminsindelning, examenskrav m.m.) ska om möjligt också 

lämnas in. 

 Kopia av registreringsintyg 

 Kursplan för varje kurs från din tidigare utbildning.  

o Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. 

 Litteraturlista ska om möjligt lämnas in för att underlätta bedömningen 

Annat: 

Övriga dokument: ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av universitetet om det behövs för 

ärendets fortsatta handläggning.  

Vid utbildning utomlands: behöver dokument vara på originalspråk samt översättning till engelska. 

Kopian ska vara vidimerad eller gå att verifiera elektroniskt hos utfärdande institution. 

Om mer än 5 kurser: Om du ansöker om att tillgodoräkna mer än 5 kurser är det bara att fylla i en till 

blankett med andra kurser. Du behöver inte fylla i rutan med personlig information, bara kursinformation. 
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