
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUT  

Dnr 1 G7 91/2003 27 mars 2003 

 
 

 
Rektor   

 
 
 
Föreskrifter om hantering av studieförbundskurser m m i Ladok  
 
Enligt gällande förordning och föreskrifter skall utbildning genomgången vid studieförbund och 
motsvarande utbildningsanordnare endast få tillgodoräknas för den som är antagen till och bedriver 
högskoleutbildning. Sådan utbildning omfattas ej av förordningen om uppdragsutbildning vid 
universitet och högskolor (SFS 2002:760). 
 
Universitet fattade beslut om regler för detta den 10 september 1997 (Dnr 1 G7 10706/97). Detta 
beslut tog även upp frågan om uppdragsutbildning. Eftersom denna fråga tagits upp i senare beslut 
finns det anledning att även aktualisera frågan om studieförbundskurser, och förtydligare det 
tidigare beslutet. 
 
Universitetet beslutar att föreskriva att ingen registrering eller rapportering av betyg på hel kurs skall 
ske för studieförbundskurser och kurser vid EFL och motsvarande utbildningsanordnare.  
 
Under vissa omständigheter kan sådana studier tillgodoräknas i examen, eller som prov/moment 
inom en viss kurs. Universitetet beslutar om nedanstående riktlinjer för sådant tillgodoräknande: 
 

• Då genomgången utbildning motsvaras av hel kurs: 
 

Kursbevis får ej utfärdas av institutionen, och någon registrering eller rapportering i Ladok sker 
ej. Studenten kan under vissa omständigheter få kursen tillgodoräknad i examen. För att detta 
ska kunna prövas krävs att utbildningsanordnaren utfärdar ett intyg, där det klart framgår att 
den genomgångna utbildningen motsvarar en viss kurs och att undervisningen bedrivs enligt 
den kursplan som inom universitetet fastställts för denna kurs. På intyget skall också anges när 
kursplanen fastställdes. Intyget får ej ha en sådan utformning att det kan  förväxlas med ett 
kursbevis utfärdat vid Lunds universitet. 

 
• Då genomgången utbildning motsvaras av prov/moment inom kurs:  

 
För att detta ska kunna prövas krävs att utbildningsanordnaren utfärdar ett intyg, där det klart 
framgår att den genomgångna utbildningen motsvarar en del av en viss kurs och att 
undervisningen bedrivs enligt den kursplan som inom universitet fastställts för denna kurs. På 
intyget skall också anges när kursplanen fastställdes. Intyget får ej ha en sådan utformning att 
det kan förväxlas med ett kursbevis utfärdat vid Lunds universitet. 

 
Studenten kan senare använda detta intyg efter det att antagning och registrering skett på 
kursen. Det tillgodoräknade provet läggs in i Ladok med därför avsedd funktion. 
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Dessa föreskrifter gäller från och med den 1april 2003 och ersätter de regler för hantering av 
utbildning genomgången vid studieförbund som fastställdes i universitetets beslut den 10 september 
1997 (Dnr 1 G7 10706/97). Studerandeenheten har rätt att vid behov utfärda kompletterande 
föreskrifter. 
 
Föreskrifter för hantering av uppdragsutbildning finns i särskilt beslut (Dnr 1 G7 90/2003). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av universitetsdirektören Peter 
Honeth. Föredragande har varit avdelningsdirektören Hans Persson. I handläggningen har även 
chefen för studerandeenheten, Kerstin Lindbom, deltagit. 
 
 
 
Göran Bexell 
 

Hans Persson 
(Studerandeenheten) 

 
 


