
 

Diarienummer:________ 
(Fylls i av institutionen) 

BEGÄRAN OM TILLGODORÄKNANDE AV 
UTLANDSSTUDIER I STATSKUNSKAP/ 
UTVECKLINGSSTUDIER 

 
 

Namn: 
      

Personnummer: 
      

Gatuadress: 
      
 

Postnummer, ort: 
      

Telefonnummer: 
      
 

E-postadress: 
      
 Det utländska universitetets namn: 

 
 
 
      
 

Land: 

Termin/År: 
 

 

 
Intyg, kursplaner, m m (se nedan)  bifogas  inlämnas senare  

Reseberättelse/utvärdering   bifogas             inlämnas senare 

 
Ort, datum 
      

Namnteckning 
 

 
Ange på baksidan (och vid behov på extra blad) vilka utländska kurser Du vill tillgodoräkna. 
 
Beslut om tillgodoräknande fattas efter det att följande handlingar har inlämnats till institu-
tionen: 
 
• Intyg om godkända studieresultat, ”transcripts”, i original eller som vidimerad kopia. Av 

intyget skall framgå kursernas benämning, betyg, betygsdatum, nivå och omfattning (poäng, 
credits, timmar, andel av heltidsstudier etc). Egna förklarande kommentarer kan lämnas som 
komplement. 
Vid många europeiska universitet tillämpas det s k ECTS systemet (European Credit Trans-
fer System), vilket bl a innebär att man för att definiera studiernas omfattning använder en 
gemensam nämnare. 1 ECTS credit ger 1 svensk högskolepoäng. Ett intyg där kurserna har 
ECTS credits är därför vanligen lättare att evaluera i högskolepoäng. 

• Auktoriserad översättning om intyget är utfärdat på ett annat språk än svenska, danska, 
norska, engelska, tyska eller franska. 

• Kursplaner, som visar kursernas innehåll, ev förkunskapskrav och nivå. 
• Dokument som beskriver det utländska utbildningssystemet. Eftersom utbildningssystem 

varierar både mellan och inom länderna är det viktigt att till sin ansökan bifoga en beskriv-
ning av hur studierna är organiserade, vad som fordras för heltidsstudier, hur läsåret är in-
delat etc. 

 
Övrigt 
 
Det kan ta tid att få beslut om tillgodoräknande, bl a beroende på stora olikheter i utbildnings-
systemen. I vissa fall krävs även samråd med universitetets examensenhet. Man bör därför 
ansöka i god tid innan det är dags att söka till nya kurser eller att ta ut examen. 



Tillgodoräknande önskas av följande kurser* 
 

 
* OBS! Institutionen kan fatta ett beslut, som avviker från Ditt önskemål. 
** Exempelvis: 15 hp på Master i Statskunskap, Statskunskap/Utvecklingsstudier B (hel kurs), 
Delkurs på Statskunskap/Utvecklingsstudier C, etc. 
 
 
 
Ansökan tillsammans med dokumentation av studierna samt övriga bilagor (se ovan) insänds 
eller lämnas till Statsvetenskapliga institutionen, Box 514, 751 20 Uppsala, Besöksadress 
Gamla Torget 6. 
 

 

Kursens namn/kurskod: 
 
 
Tillgodoräknas som (förslag)**: 

Kursens namn/kurskod: 
 
 
Tillgodoräknas som (förslag): 

Kursens namn/kurskod: 
 
 
Tillgodoräknas som (förslag): 

Kursens namn/kurskod: 
 
 
Tillgodoräknas som (förslag): 

Kursens namn/kurskod: 
 
 
Tillgodoräknas som (förslag): 

Kursens namn/kurskod: 
 
 
Tillgodoräknas som (förslag): 

Kursens namn/kurskod: 
 
 
Tillgodoräknas som (förslag): 

Kursens namn/kurskod: 
 
 
Tillgodoräknas som (förslag): 


