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Ansökan om tillgodoräknande  
av reell kompetens 

Du måste vara antagen och bedriva studier vid Lunds universitet för att kunna ansöka om 
tillgodoräknande av reell kompetens. Tillsammans med denna ansökningsblankett behöver 
du skicka in en självvärdering och bevittnade kopior/intyg som styrker dina kunskaper. Du 
hittar instruktioner för självvärderingen på nästa sida.

För ett godkännande av din ansökan krävs att de kunskaper och färdigheter du inhämtat i 
huvudsak motsvarar den utbildning du annars skulle ha läst vid Lunds universitet.

I de fall du önskar tillgodoräkna mer än en kurs, använder du en blankett för varje kurs.

Kontaktuppgifter

För- och efternamn Personnummer

Adress

Postnummer och ort

E-post Mobilnummer

Kurs eller del av kurs som du vill få prövad för tillgodoräknande utifrån reell kompetens 
Ange kurskod/modulkod och kursbenämning. 

Underskrift

Datum Namnteckning

Instruktioner för självvärdering av kursens lärandemål hittar du på nästa sida.

Skicka ifylld ansökan till: 
Lunds universitet
Sektion student och utbildning
Examensavdelningen/reell kompetens
Box 117 
221 00 LUND

E-post: tillgodoraknande-reko@stu.lu.se

Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att det du 
skickar in till oss blir en allmän handling. Detta betyder att vem som 
helst kan begära att få ta del av det du skickat in med stöd av offentlig-
hetsprincipen. Vid en sådan begäran görs alltid en bedömning om det 
förekommer uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt offentlig-
hets- och sekretesslagen.

För att kunna hantera ditt ärende behöver vi samla in och behandla 
vissa personuppgifter om dig. Lunds universitet är personuppgifts-
ansvarig för behandlingen och behandlingen av dina personuppgifter 
sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), vilket innebär att 
personuppgifterna sparas och hanteras i vårt ärendehanteringssystem, 
där endast behöriga har tillgång. Dina personuppgifter bevaras som del 
av allmän handling i enlighet med Riksarkivets föreskrifter.
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Instruktion – självvärdering av kursens lärandemål

Självvärderingen är till för att du som student ska 
reflektera kring ditt lärande inom utbildningen och 
hur dina kunskaper, färdigheter och ditt förhållnings-
sätt i huvudsak motsvarar kursens lärandemål.

Du ska ange kursens lärandemål utifrån kurspla-
nen och utförligt beskriva och motivera hur du har 
uppnått motsvarande kunskaper, färdigheter och för-
hållningssätt. Värderingen är viktig för bedömningen 
och du bör därför beskriva och motivera utförligt för 
varje mål. Svara på följande frågor för varje lärande-
mål i kursen:
• Beskriv när, var och hur du har erhållit de kunska-

per, färdigheter och förhållningssätt som motsvarar 
lärandemålet.

• Ange specifika situationer och arbetsuppgifter 
som synliggör dina kunskaper, färdigheter och ditt 
förhållningssätt.

• Beskriv de metoder och teorier som du använt och 
motivera varför och ange i vilken litteratur/forsk-
ning som du finner stöd för ditt resonemang och 
handlande.

Dokument som ska skickas in tillsammans med 
denna ansökan:
• Självvärderingen 
• Bevittnade kopior/intyg som styrker dina kunska-

per 

Tänk på att
• din ansökan ska vara så komplett och utförlig som 

möjligt för att underlätta handläggningen.
• om du skickar in en ansökan som inte är komplett 

kommer vi att behöva begära komplettering, vilket 
fördröjer handläggningstiden.

• om din ansökan beviljas sätts inget betyg i Ladok 
utan ett T (Tillgodoräknande) anges.

• om din ansökan beviljas kan ditt studiemedel 
komma att påverkas eftersom din studietid 
förkortas.
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