
Ankomstdatum Diarienummer 

Fylls i av Lunds universitet 

• Ladok-utdrag (eller motsvarande) över de kurser/delkurser som ligger till grund för din ansökan samt poängantal för
dessa.

• Kursplaner och litteraturlistor över kurserna/delkurserna. Litteraturlistan ska vara från den termin du läste. 

Följande (del)kurs(er) l igger t i l l  grund för min ansökan: 

Jag önskar t i l lgodoräkna mig ovan l istade poäng ti l l / inom föl jande (del)kurs(er):  

Kurskod Namn på kurs/delkurs att tillgodoräkna Antal hp 

Exempel SVEA20 Delkurs Fonetik och fonologi 1,5 hp 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Beslut (fylls i av Lunds universitet) 

❏ Beviljas enligt ansökan

❏ Beviljas devis enligt ansökan och motsvarar ____ högskolepoäng. Beslutsunderlag med
överklagandehänvisning bifogas som bilaga.

❏ Avslås. Beslutsunderlag med överklagandehänvisning bifogas som bilaga.

Personnummer Efternamn Förnamn 

E-postadress

Kurskod Namn på avklarad kurs/delkurs Antal hp Betyg Universitet/högskola 

Exempel SVEB28 Svensk språkhistoria, delkurs Fonetik och fonologi 1,5 hp G Lunds universitet 
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Beslutsfattare (beviljat TG signeras i ladok) Datum 

Sp  råk- o ch  l i  t te r  at  ur  cen t r  um  

h t tp s : / /www. so l . l u . s e /u tb i l dn ing / s tuden t / t i l l godo raknanden /

Ansökan om tillgodoräknande av delkurs eller fristående kurs 

Du måste vara antagen och registrerad på programmet eller kursen där tillgodoräknandet ska göras. Tänk på att
tillgodoräknande av poäng kan påverka ditt studiestöd från CSN. Fyll gärna i blanketten tillsammans med din studievägledare.

Till ansökan ska bifogas (om kurserna inte är från Språk- och litteraturcentrum): 

Handläggare

https://www.sol.lu.se/utbildning/student/tillgodoraknanden/
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