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Ansökan om tillgodoräknande av modul inom kurs

Fylls i av LTH

Ankomstdatum

Diarienummer

Ifylld ansökan lämnas till respektive institution eller skickas till: Institutionens namn, LTH, Box 118, 221 00 LUND. 
Läs först anvisningarna om hur du fyller i blanketten: www.student.lth.se/kurs-och-programinformation/tillgodoraeknande/

Fylls i av student
Jag ansöker om att få tillgodoräkna mig nedanstående modul/moduler inom kurs/kurser, lästa vid lärosäte: 

  Jag bifogar vidimerade betygskopior/transcript of records och kursplaner eller motsvarande för de kurser som ligger till grund för ansökan. 
Betygsutdrag och kursplaner behöver inte skickas med för kurser examinerade vid LTH.

Namn E-postadress

Personnummer Telefon Antagen till utbildning, ange vilken. Datum

Underskrift av student

Ange modul/kurs/kurser du vill åberopa (har läst tidigare):

Kurskod Ev modulkod Lästa kursens namn Hp/Credit

Ange modul du önskar tillgodoräkna (vill slippa läsa) inom kurs:

Kurskod Ange inom vilken kurs modulen ges Modul att ersätta (ange vilken/vilka) Hp
Beviljas  
ja/nej

Beslut, fylls i av LTH, Lunds universitet
 Beviljas helt enligt ansökan.   Beviljas delvis enligt ansökan, beslutsmotivering med överklagandehänvisning bifogas som bilaga.  

 Avslås helt, beslutsmotivering med överklagandehänvisning bifogas som bilaga.

Beslutsfattare enligt rektors delegation, namn Underskrift Datum

Handläggare, namn Underskrift Datum

Lunds universitet behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet.

https://www.student.lth.se/kurs-och-programinformation/tillgodoraeknande/
https://www.lu.se/om-universitetet/kontakta-oss/behandling-av-personuppgifter-vid-lunds-universitet
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