
 

Inför utlandsstudierna – ett Learning Agreement 

 S studerar på SH: S ansöker om: S ska studera utomlands: Vem beslutar? S skickar ansökan till: 

1 Fristående kurs/kurser LA  Breddningsstudier. 

Ett el högst två ämnen som 
finns på SH. 

BF på den institution som 
ansvarar för respektive ämne. 

Studentavdelningen / 
Examen. 

2 Fristående kurs/kurser LA Breddningsstudier. 

Fler än två ämnen. 

SA/examen. Studentavdelningen / 
Examen. 

3 Fristående kurs/kurser LA Breddningsstudier. 

Ämnen som saknas på SH. 

SA/examen. Studentavdelningen och 
Examen. 

4 Fristående kurs/kurser LA Kurs/kurser som ska ersätta 
ett el flera moment i befintlig  
kurs vid SH. 
(Ej breddningsstudier). 

BF på den institution som  
ansvarar för ämnet. 

Den institution som  
ansvarar för ämnet där 
den befintliga kursen ingår. 

5 Program LA Kurs/kurser som ska ersätta 
ett el flera moment i befintlig  
kurs vid SH. 
(Ej breddningsstudier). 

BF på den institution som 
ansvarar för programmet. 

Den institution som  
ansvarar för programmet 
där den befintliga kursen 
ingår. 

6 Program LA Breddningsstudier. 

Ett el högst två ämnen som  
finns på SH. 

BF på den institution som  
ansvarar för programmet. 

Den institution som  
ansvarar för programmet. 

7 Program LA Breddningsstudier. 

Fler än två ämnen och/eller 
ämnen som saknas på SH. 

BF på den institution som  
ansvarar för programmet. 

Den institution som 
ansvarar för programmet. 

 
LA – Learning Agreement 
TG – Tillgodoräknande 
S – Sökande/student 
SH – Södertörns högskola 
BF – Beslutsfattare 
SA – Studentavdelningen 
el – eller 
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Efter utlandsstudierna samt vid nationella tillgodoräknanden 

 S studerar på SH: S ansöker om: S har studerat utomlands: Vem beslutar? S skickar ansökan till: 

8 Fristående kurs/kurser TG  
med el utan LA  

Breddningsstudier. 

Ett el högst två ämnen som 
finns på SH. 

BF på den institution som 
ansvarar för respektive ämne. 

Finns LA är BF den som under- 
tecknat LA. 

Studentavdelningen / 
Examen. 

9 Fristående kurs/kurser TG  
med el utan LA 

Breddningsstudier. 

Fler än två ämnen. 

SA/examen. 
Finns LA är BF den som under- 
tecknat LA. 

Studentavdelningen / 
Examen. 

10 Fristående kurs/kurser TG  
med el utan LA 

Breddningsstudier. 

Ämnen som saknas på SH. 

SA/examen. 
Finns LA är BF den som under- 
tecknat LA. 

Studentavdelningen / 
Examen. 

11 Fristående kurs/kurser TG  
med el utan LA 

Kurs/kurser som ska ersätta 
ett el flera moment i befintlig  
kurs vid SH. 
(Ej breddningsstudier). 

BF på den institution som  
ansvarar för ämnet.  
Finns LA är BF den som under- 
tecknat LA. 

Den institution som  
ansvarar för ämnet där 
den befintliga kursen ingår. 

12 Program TG  
med el utan LA 

Kurs/kurser som ska ersätta 
ett el flera moment i befintlig  
kurs vid SH. 
(Ej breddningsstudier). 

BF på den institution som 
ansvarar för programmet. 
Finns LA är BF den som under- 
tecknat LA. 

Den institution som  
ansvarar för programmet 
där den befintliga kursen 
ingår. 

13 Program TG  
med el utan LA 

Breddningsstudier. 

Ett el högst två ämnen som  
finns på SH. 

BF på den institution som  
ansvarar för programmet. 
Finns LA är BF den som under- 
tecknat LA. 

Den institution som  
ansvarar för programmet. 

14 Program TG  
med el utan LA 

Breddningsstudier. 

Fler än två ämnen och/eller 
ämnen som saknas på SH. 

BF på den institution som  
ansvarar för programmet. 
Finns LA är BF den som under- 
tecknat LA. 

Den institution som  
ansvarar för programmet. 

 
LA – Learning Agreement 
TG – Tillgodoräknande 
S – Sökande/student 
SH – Södertörns högskola 
BF – Beslutsfattare 
SA – Studentavdelningen 
el – eller 
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