Information angående tillgodoräknande av högskolepoäng
(regleras i Högskoleförordningen HF 1993:100 kap 6 och kap 7)
Student som är registrerad på en utbildning på Lunds universitet (LU) med meriter från tidigare
studier, har enligt Högskoleförordningen möjlighet att ansöka om att få meriterna tillgodoräknade.
HF 1993:100
”6 kap 6 § Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat,
har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte,
om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Detsamma gäller [...] utbildning med godkänt resultat [...] i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som
är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 [...].
7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och
färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak
svarar mot den utbildning för vilka de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande
kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.”

Tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs
Före ansökan
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 kurs/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.
Ansökan
Fyll i blanketten Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs och bifoga dokument
enligt instruktionen.
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. Glöm inte att underteckna din ansökan.
Betyg vid tillgodoräknande
Betyg på tillgodoräknad kurs översätts inte till betygsskala vid LU. Vid tillgodoräknande av delkurs
läggs omdömet tillgodoräknat (TG) in i LADOK. Kontakta studievägledningen om du önskar mer
information om innebörden av ett TG på en delkurs för helkursbetyget.
Överklagan
Beslut om tillgodoräknande går att överklaga enligt HF 12 kap 2§.
Tänk på att tillgodoräknande poäng kan påverka din rätt till studiemedel från CSN.

