
    

 

 
ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE AV KURSER 
Blanketten gäller Veterinärprogrammet 

 
 
Specifikation: Kurs/er som jag vill 
tillgodoräkna: 

Hp Motsvarar kurs på veterinärprogrammet: Hp  

    

    

    

    

    

    

 
 
Jag har läst kursen/kurserna vid följande universitet/högskola 
 
 
Ev motivering för ansökan om tillgodoräknande 
 
 
 
 
 
Datum Namnunderskrift 

 
 

Namnförtydligande 

Personnummer 
 

Gatuadress 
 
 

 
 

Se även 
nedanstående 

information 
 

Postnummer, Ort 
 
 
Telefonnummer 
 
 
E-postadress: 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
Högskoleförordningen 6 kap. 6 § 
 
Tillgodoräknande 
 
Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom en viss högskoleutbildning med godkänt 
resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. 
Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. 
 
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss högskoleutbildning med godkänt resultat 
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge 
eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis 
avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller 
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (SFS 2006:1053) 
 
 
Adress 
Ansökan skickas till: Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala 
eller 
registrator@slu.se 

 

Till ansökan ska alltid bifogas  
 

• Kursplan, litteraturlista, schema och i förekommande fall seminariearbeten 
(motsvarande) för den/de kurser du vill tillgodoräkna 

• Registerutdrag/betyg i original eller vidimerad kopia för den/de kurser du vill 
tillgodoräkna. (Registerutdraget ska innehålla uppgift om kurskod som ska 
överensstämma med kurskod enligt bifogad kursplan) 
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