
 
Fylls i av SLU 

Dnr 

Datum  
 
 
Ansökan om tillgodoräknande (även förhandsbesked) 
Blanketten gäller utbildning till agronom, hortonom, jägmästare, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, 
lantmästare, skogsmästare samt trädgårdsingenjör 
 
Sökande 
Efternamn, tilltalsnamn Personnummer 

Adress 

Postnummer och ort 

Telefon bostad Telefon mobil Telefon ev. arbete 

E-post 

 
Utbildningsprogram Eventuellt huvudområde 

 
Jag ansöker om att få tillgodoräkna följande utbildning 
Kurskod Kurs 

 
Hp Lärosäte 

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Antal högskolepoäng jag vill tillgodoräkna totalt 
 

  

 
Kontaktperson vid lärosätet, namn och e-postadress (anges vid studier utomlands) 
 
 
Innehållet i kursen/kurserna motsvarar följande programkurs/kurser (gäller när du vill att obligatorisk kurs 
ska ersättas)  
 

 
Eventuell motivering för ansökan om tillgodoräknande 
 
 
 
 
 
Datum Underskrift 



Instruktioner för ansökan om tillgodoräknande 

Handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten 
- om kursen är avslutad 
 Studier 

utomlands 
Annat svenskt 
lärosäte 

SLU (ej egna 
programkurser) 

Kursplan, litteraturlista x x  
Schema eller annat som beskriver kursens 
uppläggning 

x   

Ev. projektarbete, uppsatser ska kunna 
lämnas på begäran *) 

x x  

Officiellt vidimerad kopia**) av kursbevis, 
registerutdrag, transcript of records eller 
motsvarande (om baksida finns ska kopia 
på den bifogas också) 

x   

Lista över de kurser som du ska ta med i 
examen (studieplan) 

x x x 

Ev. learning agreement x   
 
När ett beslut är fattat kommer du att få besked om utgången genom ett brev till din adress i ansökan.  
Resultatet av beslutet rapporteras i Ladok. 
 
Handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten 
- vid förhandsbesked 
 Studier 

utomlands 
Annat svenskt 
lärosäte 

SLU (ej egna 
programkurser) 

Kursplan, litteraturlista x x  
Lista över de kurser som du ska med i 
examen (studieplan) 

x x x 

 
När ett beslut är fattat kommer du att få besked om utgången genom ett brev till din adress i ansökan. 
När studierna enligt förhandsbeskedet är avslutade ska officiellt vidimerad kopia av kursbevis, 
registerutdrag, transcript of records eller motsvarande lämnas till utbildningshandläggaren. Därefter 
rapporteras resultat i Ladok. 
 
*) Om ansökan avser tillgodoräknande av självständigt arbete (examensarbete) ska uppsatsen alltid bifogas. 

**) Med officiellt vidimerad kopia menas att kopians överensstämmelse med originalet är intygat av: 
• den instans som utfärdar originalet, eller 
• en myndighet i det land originalet är utfärdat, eller 
• en myndighet i Sverige (t.ex. polis, arbetsförmedling, försäkringskassa, skatteverket, bibliotek, 

notarius publicus etc.) 
För att en vidimering ska vara giltig krävs förutom namnunderskrift av den som intygar, att en stämpel finns 
som innehåller uppgifter om myndighetens namn, adress och telefonnummer. I stället för att lämna in en 
officiellt vidimerad kopia kan du visa upp ditt kursbevis i original. Vänd dig till registrator (se nedan) eller den 
handläggare som kommer att ansvara för ditt ärende. 
 
Eventuell komplettering av ansökningshandlingar ska ske inom en månad från det kompletteringen har 
krävts in. Senare inlämning kan leda till att ärendet avslutas och ny ansökan måste göras. 
 
 
Ansökan skickas till registrator på aktuell ort: 
Agronomprogrammen och lantmästarprogrammet  
Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala 
 
Hortonom-, landskapsingenjör-, -, trädgårdsingenjör- respektive landskapsarkitektprogrammet Alnarp 
och Ultuna 
Registrator, SLU, Box 52, 230 53 Alnarp 
 
Jägmästarprogrammet, skogsmästarprogrammet 
Registrator, Fakultetskansliet, SLU, 901 83 Umeå 


