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Utbildningsnämnden 

 

Diarienummer  

STYR 2020/37 

Datum 2021-06-16 

 

Riktlinjer för hantering av 
tillgodoräknande av utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå vid 
Lunds universitet 

Inledning 

Grundläggande regler för tillgodoräknande finns i 6 kap. 6-8 §§ 

högskoleförordningen (1993:100). Dessa riktlinjer bygger på 

nationella och lokala regler samt på Överklagandenämndens för 

högskolan (ÖNH) avgöranden och Universitetskanslersämbetets 

(UKÄ) rapporter på området. 

 

Tillgodoräknande innebär att en students kunskaper och färdigheter 

från viss utbildning eller yrkesverksamhet får ingå i eller motsvara 

kurs eller examen vid universitetet. Rätten till tillgodoräknande syftar 

till att en student inte ska behöva studera och examineras på 

kunskaper och färdigheter som studenten redan har.  

 

Fakulteterna har rätt att utfärda fördjupade och detaljerade regler om 

tillgodoräknande med utgångspunkt i dessa. 

Rätten till tillgodoräknande 

Den som är student vid Lunds universitet har rätt att få en begäran om 

tillgodoräknande vid universitetet prövad.1 Student är den som är 

 

 

1 6 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100, HF) 
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antagen till och bedriver utbildning vid universitetet.2 Detta inkluderar 

inresande utbytesstudenter.3

En student har rätt att tillgodoräkna sig högskoleutbildning från ett 

annat lärosäte så länge det inte föreligger en väsentlig skillnad mellan 

utbildningarna. Detta gäller också för kunskaper och färdigheter 

förvärvade genom annan utbildning än högskoleutbildning eller 

genom yrkesverksamhet.4

Universitetet är skyldigt att behandla en students begäran om 

tillgodoräknande. Universitetet får inte hänvisa en ansökan till ett 

eventuellt senare beslut om utfärdande av examensbevis.5

Universitetet får inte avvisa en begäran om tillgodoräknande av del av 

kurs, kurs eller del av utbildningsprogram med grunden att studenten 

inte är antagen till respektive utbildning.6 Ett sådant beslut om 

tillgodoräknande innebär dock inte att studenten ges tillträde till 

utbildningen. 

Information 

Varje fakultet ska utforma tydlig information om hur en begäran om 

tillgodoräknande hanteras vid den aktuella fakulteten. Sådan 

information ska innehålla uppgifter om hur man formulerar en 

ansökan om tillgodoräknande, var ett eventuellt ansökningsformulär 

finns, vem studenten ska vända sig i tillgodoräknandeärenden och 

vem som beslutar i sådana ärenden. 

 

 

2 1 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100, HF) 

3 Prop 2004/05:162, sid 68 och ÖNH Beslut 2008-04-11 (reg.nr 41-180-08) 

4 6 kap. 6-8 §§ högskoleförordningen (1993:100, HF) 

5 9 § förvaltningslagen (2017:900, FL) 

6 ÖNH Beslut 2019-01-18 (reg.nr 241-1312-18) 
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Handläggning och beslut 

Tillgodoräknandeärenden ska diarieföras enligt de regler som framgår 

av universitetets dokumenthanteringsplan.7 Ansökan om 

tillgodoräknande ska behandlas utan onödigt dröjsmål.8 

Handläggningstiden ska i normalfallet inte överstiga 2 månader.9

Beslut i tillgodoräknandeärende ska delges den sökande skriftligt.10 I 

det fall beslutet inte är bifall till studentens ansökan ska det också 

motiveras.11 Beslut om tillgodoräknande fattas av ansvarig 

fakultetsstyrelse. Beslutsrätten kan delegeras enligt gällande 

arbetsordning.12 Beslut om tillgodoräknande ska dokumenteras i 

Ladok.13

Beslut om tillgodoräknande kan tas i samband med att examensbevis 

utfärdas, i de fall ärendet kan betraktas som rutinmässigt, t ex om det 

gäller fritt valda kurser inom en examen. Något särskilt 

tillgodoräknandeärende upprättas då inte vid sidan av 

examensärendet. 

Bedömningsprinciper 

En student kan tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter som 

kommer från högskoleutbildning, annan utbildning eller 

yrkeserfarenhet. Studentens kunskaper och färdigheter ska prövas mot 

målen för utbildningen och tillgodoräknandet ska beviljas så länge det 

inte finns en väsentlig skillnad mellan dessa.14

7 Dokumenthanteringsplan för Lunds universitet, version 1.9 I 2019 I 

8 9 § förvaltningslagen (2017:900, FL) 

9 UKÄ Rapport 2014:16 Högskolans regler i praktiken 

10 33 § förvaltningslagen (2017:900, FL) 

11 32 § förvaltningslagen (2017:900, FL) 

12 Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal 
vid Lunds universitet (2019-06-20 Dnr STYR 2019/904) 

13 2 kap. 3 § Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid 
universitet och högskolor 

14 6 kap. 6-8 §§ högskoleförordningen (1993:100, HF) 
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Det är väsentligt att bedömningen av dessa kunskaper och färdigheter 

är tydlig, transparent för studenten och likvärdig över hela 

universitetet. 

Tillgodoräknanden beslutade vid andra lärosäten 

Om en student tidigare har fått kunskaper eller färdigheter 

tillgodoräknade vid ett annat lärosäte och önskar få samma meriter 

tillgodoräknade Lunds universitet, så är det den utbildning eller 

yrkesverksamhet som studenten har genomfört som ska prövas, inte 

det som tillgodoräknats vid det tidigare beslutet.15

Betyg vid tillgodoräknande 

Tillgodoräknad högskoleutbildning betygssätts inte. Vid 

dokumentation av tillgodoräknande av högskoleutbildning bör det 

framgå vilket betyg som studenten har fått av det examinerande 

lärosätet. 

 

I de fall en student har fått tillgodoräkna sig kunskaper/färdigheter 

som del av en kurs och ett slutbetyg ska sättas på kursen avgör 

examinator hur den/de tillgodoräknade delarna ska värderas, i 

förhållande till aktuell kursplan och betygskriterier. 

Överklagande 

Ett beslut som inte går den sökande till mötes, helt eller delvis, kan 

överklagas och ska därför åtföljas av en överklagandehänvisning.16 

Överklagandehänvisningen ska utformas enligt de riktlinjer för 

överklaganden som gäller vid Lunds universitet.17

15 ÖNH beslut 2006-05-19, reg. nr 41-329-06 

16 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100, HF) 

17 Riktlinjer för överklagande vid Lunds universitet (STYR 2019/1260) 
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Fastställande och ikraftträdande 

Dessa riktlinjer är fastställda av Utbildningsnämnden den 16 juni 2021 

och gäller från och med den 30 augusti 2021. 
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