
Information angående tillgodoräknande av högskolepoäng 

(regleras i Högskoleförordningen SFS 1993:100 kap 6) 

 

Tillgodoräknande av del av kurs, sker efter ansökan 

Före ansökan 

Ansökan om tillgodoräknande kan göras efter att du är antagen till en utbildning/kurs och har 
tackat ja till erbjuden utbildningsplats. Inga förhandsbesked på tillgodoräknande görs. 

Innan du ansöker om tillgodoräknande bör du göra en egen bedömning av dina kunskaper och 
färdigheter i förhållande till de krav som ställs i den delkurs du önskar få tillgodoräknad. Du gör 
detta genom att jämföra kursplaner och litteraturlistor för den kurs du redan har läst och den 
kurs du vill få tillgodoräknad. Kursplaner med litteraturlistor för kurser som ges av Institutionen 
för psykologi hittar du här; https://www.psy.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kursutbud. Du gör 
din bedömning utifrån kursens lärandemål. Motsvarar dessa ditt tidigare lärande? Kursplanens 
beskrivning av innehåll, kurslitteratur samt bedömning av studenters prestationer i kursen är 
också värdefull information till dig före ansökan. Anser du att dina kunskaper och färdigheter 
stämmer överens med det som kursen kräver går du vidare med din ansökan. Vår bedömning av 
din ansökan om tillgodoräknande grundas på meriter från högskoleutbildning 
(kursbevis/examensbevis/studieintyg) eller motsvarande tillsammans med kursplan och 
litteraturlista). 

Anvisningar för ansökan om tillgodoräknande 

1. Fyll i blanketten ”Ansökan om tillgodoräknande av delkurs. 
2. När du fyllt i blanketten så printar du ut den och skriver under. Du kan skicka den digitalt 

till studievagledare_fk@psy.lu.se eller lämna in den till studievägledningen (rum P130 
eller P131). Det går också bra att skicka den till Institutionen för psykologi, Box 213, 221 
00 Lund. 

3. Till din ansökan bifogas de dokument som styrker tidigare utbildning 
(utbildningsbevis/studieintyg/kursbevis)  

4. Kursplan och litteraturlista bifogas din ansökan om du läst utbildningen/kursen vid annat 
lärosäte än Lunds Universitet  

Observera att institutionen gör bedömningen utifrån det underlag som du lämnat med din 
ansökan. Innan du lämnar in din ansökan tänk därför igenom vilken information som du vill att 
bedömningen skall grundas på. 

 
Betyg vid tillgodoräknande 

Institutionen för psykologi tillämpar graderade betyg (A-E) för fristående kurser. 
Tillgodoräknandet av en delkurs läggs in i LADOK med omdömet tillgodoräknat (TG). Kontakta 
studievägledningen om du önskar information angående hur omdömet TG vägs in i slutbetyget . 

 

 

Tänk på att tillgodoräknande poäng kan påverka din rätt till studiemedel från CSN. 

 

https://www.psy.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kursutbud
mailto:studievagledare_fk@psy.lu.se

	Information angående tillgodoräknande av högskolepoäng

