Viktig information till dig som ska fylla i blankett
nummer 6, Ansökan om tillgodoräknande av kurs/prov
Tillgodoräknande

Student som är antagen vid Högskolan i Borås, och som har
genomgått tidigare högskoleutbildning med godkänt resultat
har rätt att ansöka om tillgodoräknande för högskoleutbildning
vid Högskolan i Borås. Detta kan även gälla annan motsvarande
utbildning eller kunskaper förvärvade på annat sätt t.ex.
genom yrkeserfarenhet. Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet kan ligga till grund för tillgodoräknande av högskolepoäng. Enligt Högskoleförordningen kap
6, §6-8 ( SFS 1993:100)

Instruktioner för ansökan om tillgodoräknande
av kurs/prov
1. När kan ansökan om tillgodoräknande ske?
När du är antagen och registrerad på en utbildning vid Högskolan i Borås, d.v.s. är student, har du rätt att ansöka om
tillgodoräknande. Det är viktigt att du ansöker om tillgodoräknande i god tid inför den aktuella kursens start.
2. Före ansökan
Högskolans bedömning av om din tidigare utbildning och/eller
yrkeserfarenhet kan ligga till grund för tillgodoräknande utgår
alltid från kursens mål och innehåll som du önskar få tillgodoräknad.
Därför ska du, innan du ansöker om tillgodoräknande, göra
en egen kartläggning av dina kunskaper och färdigheter i
förhållande till de kursmål som kursen omfattar och som du
önskar få tillgodoräknad.
Läs kursplanen, dess mål och innehåll och vilken kurslitteratur
som ingår.
Anser du att dina kunskaper och färdigheter utifrån tidigare
utbildning och/eller yrkeserfarenhet i huvudsak stämmer överens med kursens mål och det som kursen kräver, går du vidare
med din ansökan.
3. Fyll i ansökan
• Fyll i dina personuppgifter samt kontaktuppgifter. Ange
alltid studentkontot.
• Ange den kurs som du ska studera och som du önskar få
bedömning av tillgodoräknande för. Markera de kursmål i
kursplanen som du åberopar tillgodoräknande för, alt. hel
kurs.

• Ange vilken/vilka tidigare utbildning(ar) som du vill få jämförd med för tillgodoräknande. Markera de kursmål i
tidigare kursers kursplaner som du anser motsvarar innehållet i kursen/kursmålen som du åberopar för tillgodoräknande.
• Kom ihåg att skriva under ansökan med namnunderskrift
och datum.
4. Vad ska bifogas till ansökan?
Högskolan i Borås bedömning av tillgodoräknande
grundar sig på:
• Meriter från tidigare högskoleutbildning: Gällande kursplan,
litteraturlista och ev. annan utbildningsinformation t.ex.
kurshandbok samt studieintyg från LADOK ska bifogas.
Engelsk kurstitel bör framgå av kursplan. Gällande kursplan
med markerade kursmål som åberopas för tillgodoräknande.
• Meriter från annan utbildning; betyg, intyg tillsammans
med utbildningsinformation ska bifogas om sådan
åberopas.
• Skriftlig beskrivning av dina kunskaper och färdigheter i
förhållande till kursens mål som du fått på annat sätt,
t.ex. genom yrkeserfarenhet.
Inför en bedömning av motsvarande kunskap genom yrkeserfarenhet och annat erfarenhetsbaserat lärande är det särskilt
viktigt att en tydlig skriftlig beskrivning bifogas.
Denna beskrivning behöver ange vad du gjort, under vilken
tidsperiod och vilka kunskaper och färdigheter du skaffat dig
i förhållande till målen i den kurs som du önskar få tillgodoräknad. Dokumentation som kan vara relevant och lämplig är
tjänstgöringsintyg, arbetsbeskrivning, rekommendationsbrev,
referens till tidigare arbetsgivare/chef.
Viktigt att tänka på!
Kontrollera att blankett för ansökan är rätt ifylld och att relevant dokumentation och intyg som åberopas är bifogad. Vid
ofullständig ansökan förlängs handläggningstiden inför beslut.
Tänk på att vissa kopierade dokument t.ex. tjänstgöringsintyg
ska vara vidimerade d.v.s. kopia ska vara styrkt med någon
myndig persons namnteckning och telefonnummer som
bekräftar att kopian överensstämmer med originaldokument/
intyg. Dokument som kräver vidimering och som ej är vidimerad
kan ej tas hänsyn till i bedömningen av tillgodoräknande.
Tänk på att tillgodoräknade högskolepoäng kan påverka
din rätt till studiemedel från CSN. För mer information
se www.csn.se

