Högskolan i Halmstad
Sektion:_______________

Ansökan om tillgodoräknande av utländska kurser
(Ifylles av studenten efter hemkomst. Blanketten lämnas till sektionen vid ansökan)

Har genomgått tidigare utbildning/registrerad på program eller fristående kurs vid Högskolan i
Halmstad:

Sektion:
Ansvarig studierektor:
Studenten;

Namn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

Telefonnummer:

Mailadress:

Utländskt lärosäte:
Institution, skola eller sektion:
Internationell koordinator:
Jag ansöker om tillgodoräknande av följande kurser. (1) (2) (3) (4) (5) se förklaringar på baksidan
Course Unit Code
(1)

Title of course unit

Duration of cours unit
(2)

Local credits
(3)

ECTS credits
(4)

Motsvarar
svenska poäng
(5)

Följande handlingar skall alltid bifogas;

( ) Betyg från det utländska lärosätet ( ) Kursplaner ( ) Litteraturlista ( ) Lektionsplan (om möjligt)
(vidimerad kopia)
Datum och studentens underskrift:

Förslag till beslut
A) Förslag till bifall av ovanstående ansökan;
Tillgodoräkning sker enligt ovanstående, med följande tillägg;
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Datum och studierektors (examinators) underskrift......................................................................
B) Förslag till avslag av ovanstående ansökan
Ansökan bör avslås med följande motivering;
............................................................................................................................... ...............
...............................................................................................................................................
Datum och Studierektors (examinators) underskrift: .....................................................................
Delegation enligt beslut i sektionsstyrelsen dnr:

Datum................................................................
Beslut enligt studierektors (examinators) förslag...........................................................................
Detta beslut kan du överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Din överklagan skall vara skriftlig. I skrivelsen skall du ange vilket
beslut som överklagas (Dnr), den ändring i beslutet som du begär samt varför ändringen begärs. Överklagandet skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men skickas till Högskolan i Halmstad. Skrivelsen skall ha inkommit till Registrator vid Högskolan i Halmstad, Box 823,
301 18 Halmstad, inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Förklaringar
(1)
Course unit code = kursens benämning
Använd om möjligt uppgifter från ECTS Information Package
(2)
Duration of course unit:
Datum för kursens start och avslutning
(3)
Beskrivning av lärosätets betygssystem (instutional grading system)
Ange kursens omfattning i lokal poäng

(4)

(EU) ECTS credits:

Ett år heltidsstudier
En termin

(5)

1 full academic year
1 semester

60 ECTS credits(EU)
30 ECTS credits(EU)

Ange motsvarande omfång i det svenska systemet
Här anger du hur många poäng du anser att dina kurser motsvarar i det svenska systemet
T.ex. USA, vanligen 12–15 credits per termin, motsvarar 20 svenska poäng.

