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Institutionen för kommunikation och medier 
 

Ansökan om tillgodoräknande av hel eller del av  kurs 
Vänligen fyll i samtliga uppgifter och bifoga underlag innan du lämnar in ansökan (inkl. bilagor) till 
Studievägledningen på KOM. 

Namn Personnummer 

Adress (gata, postadress och postort) Telefonnummer 

E-postadress Antagen till kurs/program 

Jag ansöker om att få följande kurs(er)/delkurs(er) tillgodoräknade: 
Kurskod, kursnamn och ev. delkurs Antal 

högskole-
poäng 

Lärosäte där kursen lästs 

   

   

 
Kurs(er)/delkurs(er) vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet 
INOM vilken/vilka tillgodoräknandet ska göras: 

Kurskod, kursnamn och ev. delkurs Antal 
högskole-
poäng 

Lärosäte där kursen lästs 

   

   

 
Betygsutdrag/kursintyg 
Studenten ansvarar för att ansökan är komplett. Till ansökan ska alltid bifogas vidimerade kopior på 
betygsutdrag/kursintyg på kurs(er) du vill tillgodoräkna, samt aktuell kursplan inkl förteckning över 
kurslitteratur för den termin då kursen lästes. Ytterligare dokumentation ska kunna uppvisas på 
universitetets begäran. Antalet bifogade kopior: _____ 

□ Jag har tagit del av och godkänner policyn om omvandling av betyg på kurser med 
olika betygsskalor. (Se sidan 2.) 

 
__________________  ____________________________________________ 
Datum     Underskrift 

 
 
 
 



Fylls i av institutionen: 
 
Beslut om tillgodoräknande 
 

Ansökan beviljas i sin helhet □ Ansökan beviljas delvis □  Ansökan avslås □ 
 
_______________________ __________________________ 
Beslutande Föredragande 
 
 
__________________________________ _______________________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
__________________________________ _______________________________________ 
Ort och datum Datum för Ladok-inläggning 

 
Kommentar/motivering: 

 
 
 

Observera 
Tillgodoräknandet av enskilda delkurser där betygsskalorna skiljer sig åt markeras i Ladok med ”TG” 
(tillgodoräknad), vilket innebär att betyget inte ”översätts”. Vid de tillfällen betyg behöver uppvisas måste 
således originalintyget användas. 

 
Beslut som går den sökande emot kan överklagas enligt HF 12 kap 2§. Överklagandet ska ställas till 
Överklagandenämnden för högskolan och skickas till Institutionen för kommunikation och medier, Box 
201, 221 00 Lund. Skrivelsen ska vara högskolan tillhanda inom tre veckor från den dag du har fått ta del 
av beslutet. Ange i överklagande vilket beslut du överklagar, hur du anser att beslutet bör ändras samt 
varför. 

 


