
Ansökan om tillgodoräknande vid Statsvetenskapliga institutionen 
 

Ansökan om tillgodoräknande avser tidigare studier vid ett svenskt eller utländskt universitet/ högskola. 

Ansökan lämnas tillsammans med bilagor till någon av studievägledarna vid institutionen. Ansökan kan 

även skickas till: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Studievägledare, 106 91 

Stockholm. Sökande får ett skriftligt beslut till angiven e-postadress när handläggningen är klar. 

 

Beslutet får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet ska adresseras till 

Överklagandenämnden för högskolan, Stockholms universitet, Studievägledare, Statsvetenskapliga  

Institutionen, 106 91 Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen anger du vilket  

beslut du vill överklaga, vilken ändring du önskar samt de skäl som du åberopar. Överklagandet  

ska ha inkommit till Stockholms universitet inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

  

OBS! Tänk på att: 
- För de poäng som tillgodoräknas erhåller du inte studiemedel. 
- Tillgodoräknandet får inte medtagas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet 

genomgången och godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i 
tillgodoräknandet. 

 

 

 

Personuppgifter sökande 

Namn:  

 
Personnummer / T-nummer:  

 

Gatuadress: 

 
Postnummer och ort:  

 

Telefonnummer:  

 
E-postadress:  

 

 

 
Ansökan avser 

 Tidigare studier i Sverige. Ange lärosäte:  

 Tidigare studier i annat land. Ange lärosäte och land: 

 Jag har läst som utbytesstudent. Ange lärosäte och land: 
 

Jag vill tillgodoräkna mina studier: 

 Inom mitt studieprogram    Som fristående kurs 

  
Studierna tillgodoräknas som:  

 helkurs  

 ett/flera kursmoment  

Kurs/kursmoment tillgodoräknas på:  

 grundnivå  

 avancerad nivå 

 



Tidigare genomförda kurser/kursmoment: 

 Ange kursnamn, kurskod, högskolepoäng/ECTS samt engelsk kurstitel 

1.  

2.  

3.  

   

Kurser/kursmoment vid SU som ska motsvara tidigare genomförda kurser/kursmoment ovan: 

 Ange kursnamn, kurskod samt högskolepoäng/ECTS 

1.  

2.  

3.  

 

 

Bilagor - Utöver uppgifterna ovan måste följande information bifogas för att ansökan ska behandlas: 

 

 Vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande på originalspråk där det framgår vilket 
lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg. 
 

 Kursplan(er) inklusive litteraturlista från den termin då aktuell kurs/aktuella kurser lästes, och i 
förekommande fall uppsatsarbete. 
 
 
___________________________________________       ___________________________________________ 
Sökandens underskrift                                                         Ort och datum 
 
 

 
Var god observera att vi vid hög arbetsbelastning har handläggningstid på upp emot ett par veckor. Vi 
behandlar ditt ärende så snart vi kan och återkommer när vi är klara. 

 
_________________________________________________________________________ 

 

Ifylles av institutionen: 
 
BESLUT: Beviljas        Avslås  (Motiveras i bilaga)  
 
Ort och datum: 
 
 
___________________________________________       ___________________________________________ 
Beslutsfattares underskrift                                                   Namnförtydligande 

 


