
  

 

TILLGODORÄKNANDE av svensk kurs i teknisk yrkesexamen 1 
För kurs läst utanför Uppsala universitet skall kursplan samt studieintyg i original eller vidimerad kopia bifogas. 

    Tillgodoräknande av obligatorisk kurs           Tillgodoräknande av kurs som ej finns i studieplanen 

    Tillgodoräknande av icke obligatorisk kurs                           

 

Namn………………………………………………………………………………  Personnummer……………………………………   e-post……………………………………………………….. 

Adress…………………………………………………………………………   Postnummer………………     Ort………………………  Program………………………………………………....... 

Jag har erhållit godkänt betyg i nedanstående kurser och vill tillgodoräkna dessa inom examenskravet för teknisk yrkesexamen: 

Ifylls av sökande Ifylls av universitetet 

Kurskod Kursnamn Betyg Datum Lärosäte Högskole- 

poäng (hp) 

Hp inom  

examenskrav 

Huvud- 

område 

Nivå Not 

         1 

         2 

         3 

         4 

 

ÖNSKAS TILLGODORÄKNAS SOM (Ifylls endast då läst kurs ska tillgodoräknas mot kurs/ kurser i studieplanen) 

Kurskod Kursnamn hp 

   

   

   

   

Ev. not (ifylls av universitetet tex om kursmoment överlappar innehåll i annan läst kurs eller annan motivering.) 
1  
2  
3  
4  

 

Förslag:  ☐ Ansökan tillstyrks/tillstyrks efter motiverad korrigering  Beslut:   ☐ Förslaget fastställs  

 ☐ Ansökan avslås med motivering:       ☐ Förslaget avslås med motivering  

Motivering…………………………………………………………………..   Motivering: ……………………..……………………………………   

Uppsala den…………………………………………………………………..   Uppsala den……………………..……………………………………. 

  
Examinator/Studierektor    Programansvarig/Utbildningsledare  

                                                        

Överklagande av beslutet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men inlämnas till Registrator vid Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. 

1 OBS! Detta beslut ska bifogas vid ansökan om examen  
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