
Blanketten skickas till: 
REGISTRATOR 
Malmö universitet 
205 06 Malmö

Ankomstdatum Diarienummer 

Fylls i av universitetet: 
BESLUT ☐Beviljas helt enligt ansökan ☐Beviljas delvis enligt ansökan ☐ Avslås helt
☐Skäl till beslut bifogas som bilaga ☐Remiss: ___________________________________

______________________________________  ________________________________________ 
Beslutande                                                           Föredragande 
______________________________________  ________________________________________ 
Namnförtydligande                      Namnförtydligande 
______________________________________ 
Ort och datum 

Ansökan om tillgodoräknande 
Baserat på kunskaper och färdigheter från tidigare utbildning och lärande 

Personnummer Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer Ort 

Telefonnummer hem Mobilnummer E-postadress

Jag är student vid Malmö universitet och läser program/kurs:………………………………………………………………………......………

Fylls i  av universitetet. För ärendet relevanta registreringar: 

Jag ansöker om att få följande kurs på Malmö universitet tillgodoräknad (dvs helt eller delvis ej 
behöva läsa): 

Kurskod Kursnamn Högskolepoäng 

Gäller det del av kurs, ange momentet/provkoden.  

Jag åberopar följande kunskaper och färdigheter som grund för tillgodoräknandet: 

1. Från tidigare högskoleutbildning (tillgodoräknande enl HF 6 kap. 6 §§ **)
Kurskod Kursens namn Högskolepoäng Lärosäte Bilaga 

Gäller det del av kurs, ange momentet/provkoden 

2. Från annan utbildning och/eller verksamhet (tillgodoräknande enl HF 6 kap. 7-8 § **)
Ange förvärvade kunskaper och färdigheter. Relatera 
till lärandemål enligt kursplan för kursen.  

I vilket sammanhang har du 
förvärvat kunskaperna?

Bilaga 

Ort och datum Underskrift av den sökande 
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