
Filosofiska institutionen

Ansökan  om  tillgodoräknande  av  kurs
Vänligen  fyll  i  samtliga  uppgifter  och  vidfoga  bilagor  innan  du  lämnar  in  ansökan  inklusive  

David Alm

Jag  ansöker  om  att  få  följande  kurs(er),  delkurs(er)  tillgodoräknade:

Betygsutdrag/kursintyg

inom  vilken/
vilka  tillgodoräknandet  ska  göras:  

Jag  har  tagit  del  av  och  godkänt  policyn  om  omvandling  av  betyg  på  kurser  med  
olika  betygsskalor.  Se  sidan  2.

Datum      Underskrift

Till  ansökan  ska  alltid  bifogas  vidimerade  kopior  på  betygsutdrag/kursintyg  på  kurs(er)  du  

Dnr......................

Namn

Gatuadress

E-postadress

Postnummer,  ort

Telefonnummer

Personnummer



Tillgodoräknandet  av  enskilda  delkurser  där  betygskalorna  skiljer  sig  åt  markeras  i  Ladok  med  ”TG”  

Om  du  inte  vill  att  någon  av  delkurserna  skall  tillgodoräknas  med  den  här  översättningen  kan  du  

Fylls  i  av  institutionen:

Beslut  om  tillgodoräknande

Kommentar/motivering:

Studierektors  underskrift

Policy  för  omvandling  av  betyg  på  kurser  med  olika  betygsskalor:

(Vid delvis bifall eller avslag)

Överklagande av beslut:
Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen ska 
dock skickas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND eller mejlas till registrator@lu.se. 
I skrivelsen ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas, t.ex. genom att ange beslutets 
diarienummer, och på vilket sätt den som överklagar vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska 
ha kommit in till Lunds universitet inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av 
beslutet genom universitetet. 
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