
Ansökan om tillgodoräknande av utbildningsmoment på forskarnivå 

Ifylls av den forskarstuderande 
Namn Personnummer Institution 

Antagen till (ange forskarutbildningsämne) 

Kurs/utbildningsmoment som önskas tillgodoräknat 

Kursens engelska beteckning 

Kursen gavs vid (universitet/högskola) Poäng/högskolepoäng 

Kursen examinerad datum Datum Underskrift 

Tillgodoräknandet motsvaras av (fylls i om doktoranden slipper läsa en obligatorisk kurs) 
Kursens titel 

Kursens engelska beteckning 

Högskolepoäng 

Bifoga bevis på genomförd kurs samt kursplan och kurslitteraturlista eller annan beskrivning av 
kursen/utbildningsmomentet 

Beslut huvudhandledaren 
Högskolepoäng (hp) som tillstyrks Rekommenderad benämning i forskarladok (om annan än ovan) 

Engelsk översättning (obligatoriskt) 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

Inlagt i Ladok 
Datum Adm.signatur 

Kopia av beslutet lämnas till den forskarstuderande och huvudhandledaren. 
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