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Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs och/eller del av kurs 
 
Läs anvisningarna (se sid 2) noga när du fyller i ansökningsformuläret. Du är själv ansvarig för att alla uppgifter är 
fullständiga när du ansöker om tillgodoräknande.  
Observera att avklarade kurser från andra svenska lärosäten som finns registrerade i Ladok ej behöver 
tillgodoräknas för att kunna användas i en examen. Vid frågor kontakta studievägledare vid MDU. 
 

Förnamn Efternamn Födelsedatum (ÅÅMMDD) 

Gatuadress  Postnummer Postadress 

Telefonnummer  E-post  

 
 

Jag ansöker om att få tillgodoräkna följande kurs, moment, utbildning eller yrkeserfarenhet 

Kurs/moment/utbildning/lärosäte Huvudområde/
Ämne Nivå Hp 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    
 

Önskas tillgodoräknat som   Fylls i av bedömare 
Kurskod/kurs/moment/huvudområde/examen Huvudområde/ 

Ämne 
Nivå1 Hp 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 
Jag ansöker om tillgodoräknande och försäkrar även att jag tagit del av blankettens anvisningar 
Ort och datum Namnteckning 

Ifylld blankett lämnas/skickas till Studenttorget studenttorget@mdu.se eller   
Mälardalens universitet, Box 883, 721 23 Västerås  
Mälardalens universitet, Box 325, 631 05 Eskilstuna   
 
 
 

 
1 Nivåbeteckning enligt SUHF:s fördjupningskoder 

Plats för stämpel (diarienummer) 
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Du som ska påbörja ett program där upprop är obligatoriskt ska delta vid uppropet även om du avser tillgodoräkna dig 
första kursen/kurserna i programmet, se mer info på hemsidan. 
 
Anvisningar till ansökan om tillgodoräknande 
Texta dina person- och adressuppgifter tydligt. Otydliga eller utelämnade uppgifter kan leda till att 
tillgodoräknandebeslutet skickas fel eller att vi inte kan kontakta dig om det är något som är oklart. 
 
Ange under kurs/moment/utbildning de meriter som du har och vill få bedömda. Har du avslutade kurser från andra 
svenska högskolor/universitet som du vill ska ingå i examen behöver du inte ansöka om tillgodoräknande. Se 
Mälardalens universitets lokala tillgodoräknandeordning för mer information om vilka typer av tillgodoräknanden som 
kan göras. 
 
Ange under kurskod/kurs/moment/huvudområde/examen det som du vill ha tillgodoräknat mot. 
 
Är din ansökan komplett? 
Det är viktigt att din ansökan är komplett vid inlämnande.  
 
Eventuella kopior ska kunna uppvisas som originalhandlingar på begäran.  
 
Om handlingar saknas och komplettering begärs och inte inkommer inom högst två månader från och med det datum 
som kompletteringen begärdes in fattas beslut utifrån befintliga handlingar. Observera att komplettering kan begäras 
in med kortare tid. 
 
Handlingar som ska bifogas ansökan: 

• Resultatintyg över studier vid annat lärosäte än Mälardalens universitet som du vill ha tillgodoräknat. 
• Kursplaner och litteraturförteckning för berörda kurser från andra lärosäten. För en mer skyndsam hantering 

är det bra om du även bifogar kursplan för kurser lästa vid Mälardalens universitet. 
• Om ansökan avser yrkesverksamhet ska utförlig redovisning av kunskaper och färdigheter som förvärvats i 

yrkesverksamhet anges. Denna utförliga redovisning kan skrivas på separat papper och dessa uppgifter 
skall styrkas med anställningsintyg etc. Om de dokument som bifogats inte utgör tillräcklig grund för att en 
prövning ska kunna ske ska dokumenten kompletteras med vägledning, samtal, intervju, prov eller 
motsvarande. 

• Om ansökan avser tillgodoräknande av uppsats mot annat ämne så ska denna bifogas.  
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