För studenter antagna på
civilingenjörsprogrammet I/Ii:
Tillgodoräkning av kurser lästa vid ett
annat program på LiU eller vid annat
universitet i Sverige

Instruktioner för tillgodoräkningen:
1. Fyll i följande ansökningsblankett (spara ned blanketterna och öppna sedan i Word):
Blankett för tillgodoräknande för IL-studenter
En förklaring till hur blanketten fylls i hittas här. Titta gärna igenom denna innan du
fyller i din ansökan.
2.

Maila blanketten till någon av studievägledarna tillsammans med kursplaner för
respektive kurs samt ett studieintyg - använd mailadressen studievagledare.il@liu.se.

Kurser
En helhetsbedömning görs av de kurser som du har läst. Innehåll och storlek jämförs med
kurserna på programmet för att avgöra vilka kurser som kan ersättas/räknas in i din examen.
Enskilda kurser eller kombinationer av kurser kan ersätta en kurs på programmet.
Om en kurs inte motsvarar en kurs inom programmet är det ändå möjligt att tillgodoräkna
den om den är relevant för programmet samt att den inte överlappar med övriga kurser som
ska räknas in examen.

Poäng
Du får alltid det antal poäng som du har läst och klarat och som motsvarar innehåll i en/flera
kurser eller som ses som relevanta för ditt utbildningsprogram. Dvs om du läst en kurs som
är värd 8 hp så får du 8 hp även om motsvarande kurs på programmet t ex bara är 6 hp. Om
överlapp finns med ett visst antal poäng med någon annan kurs som du har läst räknas
dessa poäng bort.

Betyg
Endast hela kurser som du fått godkänt betyg i kan tillgodoräknas.
Du ska kunna visa upp ett studieintyg på att du har slutfört kursen.

Övrigt
Förhandsbesked görs endast i mån om tid och i speciella fall efter kontakt med en
studievägledare
Tillgodoräkning görs i första hand av obligatoriska kurser i termin 1-6 på programmet.
Bedömning av valbara kurser på programmet görs tidigast i termin 7
Kurserna som räknas in i din examen ska vara på universitetsnivå, inte på
nybörjarnivå/gymnasienivå.

Guide- Så här fyller du i ansökningsblanketten:
Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx
Spara ej som pdf.

För att beslut ska kunna tas krävs följande:
•
•
•

Att ansökningsblanketten är korrekt ifylld och inskickad.
Att en kursplan/länk till kursplan bifogas där kursens innehåll framgår
Ett vidimerat/verifierbart studieintyg från det aktuella universitetet

Här anges de
poäng som står
på betyget.

Om kursen ej ingår i någon
inriktning eller profil
lämnas fältet blankt.

Kurser från annat program/lärosäte
Nr

Kurskod

Kursnamn

Annat program vid
LiU/lärosäte

Teknisk inriktning eller
masterprofil
ange inriktningens eller profilens
namn

1
2
3
4
5

MG1400
R0005N
O0017N
MG1400
FMAA05

Differentialkalkyl
Grundkurs I projekt-och industriell ekonomi
Ledning och organisation av affärsverksamhet
Industriell produktion
Endimensionell analys

Luleå universitet
Luleå universitet
Luleå universitet
KTH
Lunds universitet

Maskinteknik

Nivå
A-avancerad,
G-grundläggande

G
G
G
G
G

Tillgodo
som valbar
(v) eller
ersätta kurs
(e)

e
e
e
v
e

Hp
ange
kursens
poäng

7,5
7,5
7,5
6
15

Om flera kurser krävs för ersättning av en LiUkurs, skriv båda kursers Nr (ex 3+4).

Motsvarande kurser vid LiU
Nr

LiU- kurskod

LiU-kursens namn

LiU-kursens hp

Kommentarer
Fyll ej i denna
kolumn!

1
2+3
5
5

TAMS79
TEIO61
TATA41
TATA41

Totalt

6
6
6
6

Om en kurs kan ersätta flera
LiU-kurser fylls raderna i på
detta sätt.

I denna kolumn skrivs
den siffra från
vänsterspalten i
föregående tabell.

Sammanfattning

Matematisk grundkurs
Industriell organisation
Envariabelanalys 1
Envariabelanalys 2

Fyll inte i
denna tabell.

Fyll ej i denna tabell

Teknisk inriktning

Masterprofil(er)

Avancerade hp inom huvudområde(n)

Språk

Fyll i kursbeskrivningarna så utförligt som möjligt! Kopiera för att lägga till ytterligare kurser i
dokumentet. Varje kurs ska börja på en ny sida.

1. M0029M Differentialkalkyl

Presentera kurserna i samma ordning som
de skrivits i första tabellen

a) Länk till kursplan (eller bifoga kursplan) samt bifoga betyg

b) Kursinnehåll (vad nytt har du lärt dig ämnesmässigt)

Ju mer information vi har om kursen, ju
lättare är det att ta beslut angående
tillgodoräkningen

c) Kursupplägg (lektioner, föreläsningar, labbar, osv.)

d) Examination

Här ska du skriva med
egna ord vad du lärt dig.

e) Förkunskapskrav

f)

Motivering till avancerad nivå (om relevant)

Om kursen ska
tillgodoräknas som
en avancerad kurs
ska detta motiveras.

g) Motivera varför kursen är relevant för din utbildning samt om det finns/att det inte finns
överlapp med andra kurser som du har läst på programmet
För att underlätta
handläggningen är det
bra om information som
denna anges.

h) Antal hp du har kvar inom din tekniska inriktning/masterprofil på programmet för att uppnå
examenskravet
i)

Övriga kommentarer som kan påverka tillgodoräkningen (t ex tidigare tillgodoräkning)

j)

Dina synpunkter på kursen (för framtida studenter)

