DATUM FÖR INKOMMEN
ANSÖKAN

DIARIENUMMER

Ansökan om tillgodoräknande av utländska högskolestudier
Efternamn och förnamn

Personnummer

Gatuadress

Telefon dag (gärna mobil)

Postnummer och postort

E-postadress

Läser på program vid Södertörns högskola

Huvudområde

Läser fristående kurs vid Södertörns högskola

Huvudområde

Namn på utländskt universitet

Land

Telefon kväll

Period för utlandsstudier: 20___ - ___ - ___ till 20___ - ___ - ___
Typ av utlandsstudier:

genom Södertörns högskolas avtal

ordnat plats själv

TILLGODORÄKNANDE INOM BEFINTLIG KURS VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA:

Nedanstående tabell ska endast fyllas i om det du läst utomlands ska ersätta ett eller flera moment i en befintlig kurs vid
Södertörns högskola. Om du har läst breddningsstudier ska du inte fylla i mer på denna sida utan fortsätta till nästa sida.
Fylls i av studenten

Namn på utländsk kurs
Om kurserna tillhör olika ämnen och således ska
godkännas av olika lärare markera A), B) eller C)
framför varje kurs.

Omfattning
(ange ECTS alt.
timmar, utl. poäng
eller timmar/vecka)

Ange kurs och moment du anser det
motsvarar vid SH

Fylls i av lärare
Kurskod

Momentkod

Studenten har uppvisat godkända betyg och får tillgodoräkna sig ovannämnda moment

BESLUT:

Beviljas helt enligt ansökan

Beviljas delvis enligt ansökan

Avslås helt

En redogörelse och skäl till beslut bifogas till ansökan.
Bilaga finns ej.
Beslutande, underskrift

Namnförtydligande, datum och titel

Fördragande, underskrift

Namnförtydligande, datum och titel

Anteckna namn och titel på övriga som ev. lämnat information i ärendet, men inte deltagit i det avgörande beslutet.

Antal
svenska
högskolepoäng

TILLGODORÄKNANDE AV BREDDNINGSSTUDIER:

Tag med samtliga kurser som du har godkänt resultat i, oberoende av ämne. Även kurser inom ämnen som Södertörns
högskola inte ger kan tillgodoräknas som breddningsstudier.
Fylls i av studenten
Fylls i av lärare

Namn på utländsk kurs:
Om kurserna tillhör olika ämnen och således ska godkännas av
olika lärare markera D) eller E) framför varje kurs.

Omfattning:
(ange ECTS alt.
timmar, utl. poäng
eller timmar/vecka)

Ämne eller utbildningsområde
(samhällsvetenskap, humaniora, teknik
eller naturvetenskap)

Utbildningsnivå (grund
el. avanc.)

Motsv.
antal sv.
högskolepoäng:

Totalt antal högskolepoäng (breddningsstudier)
Studenten har uppvisat godkända betyg och får tillgodoräkna sig ovannämnda kurser

BESLUT:

Beviljas helt enligt ansökan

Beviljas delvis enligt ansökan

Avslås helt

En redogörelse och skäl till beslut bifogas till ansökan.
Bilaga finns ej.
Beslutande, underskrift

Namnförtydligande, datum och titel

Fördragande, underskrift

Namnförtydligande, datum och titel

Anteckna namn och titel på övriga som ev. lämnat information i ärendet, men inte deltagit i det avgörande beslutet.

Till ansökan bifogas:
1
• Vidimerad kopia av betygsdokumentet där poäng, betyg samt betygens värde i en betygsskala framgår
(originalhandlingen ska kunna uppvisas på begäran).
• Undertecknat Learning Agreement eller kursplaner och litteraturlistor för samtliga genomförda kurser som ska
tillgodoräknas (kursens upplägg, nivå, omfattning och litteratur ska framgå).
• Studenter som studerat utomlands på egen hand (freemovers) ska bifoga information om hur många utländska poäng
som heltidsstudier per år eller termin ger vid det utländska lärosätet.

__________________________

________________________________________

Ort och datum

Sökandes underskrift

ÖVERKLAGANDEHÄNVISNING:
Beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Skicka skrivelsen till berörd institution/avdelning
(där beslut fattats) vid Södertörns högskola. Ange vilken ändring du önskar samt de skäl som du vill åberopa. Överklagandet
måste vara institutionen/avdelningen tillhanda inom tre veckor efter det att du tagit del av beslutet.
1

Vidimera: att bevittna och bestyrka en kopias överensstämmelse med originalet. På kopierade betygshandlingar, innebär vidimeringen att två
personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet.

